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Előszó
Ezen negyedévben, a világ minden részén végéhez érnek a szombatiskola
tanulók a „Mint van megírva” című sorozatnak.
Az egy éves tanulmánysorozat ezen negyedik részében éri el csúcspontját,
néhány nagyon fontos témával. Tanulmányozni fogjuk a Jelenések 14. részben
leírt hármas angyali üzenetet, és más próféciákat, melyek fontos tudnivalók és
figyelmeztetések részünkre ezen utolsó napokban.
A múlt történelmének ismeretében láthatjuk, hogy életkilátásaink sokkal
jobbak, ha a próféciákat pontosan ismerjük. Ma, a vallásos emberek között,
sajnos nagyon sokan hajlamosak a találgatásra a próféciák értelmezésében.
Azonban, a bölcsességnek és kegyelemnek Istene adott olyan lehetőséget, ami
által pontosan megérthetjük az Ő igéjének titkait. A Biblia önmagát magyarázza bibliaverset bibliaverssel összehasonlítva. A történelem tanításai feltárják
a múltat, amely megmutatja számunkra, hogy a helyes ösvényen járunk-e a
prófécia értelmezésében és alkalmazásában.
„Többet kell még tudnunk, mint jelenleg tudunk. Meg kell értenünk, föl kell
fognunk Isten mélységes dolgait. Olyan tárgyakon kell időznünk, melyek többre
méltók a felületes figyelemnél. Angyalok kívántak betekinteni azokba az igazságokba, melyeket az Úr annak a népnek jelentett ki, mely Isten igéjét kutatja, amely
megtört szívvel esedezik bölcsességért. Akik képességeiket Isten szavának kutatására fogják fordítani, különösen az utolsó napokra vonatkozó jövendölésekre,
azoknak fontos igazságok fölfedezése lesz a jutalmuk.” – ST 1900. április 18.
„A világnak szüksége van a megmentő igazságra, amelyet Isten az Ő népére
bízott. A világ elpusztul, ha nem jut el Istennek ismeretére választott eszközei
által. A Szent Lélek erejében lankadatlan buzgalommal munkálkodjanak Isten
munkatársai, terjesszék az egész világon a drága igazság világosságát. Mialatt
a főutakon és az ösvényeken, valamint a föld megmunkálatlan részein dolgoznak, hazájukban és a távoli területeken, meglátják majd Isten szabadításának
meglepő megnyilvánulásait.
Isten hű hírnökei vigyék előbbre az Úr művét az Általa rendelt úton-módon. Legyenek szoros kapcsolatban a Nagy Tanítóval, azért, hogy naponta
tanuljanak Tőle. Komoly imában küzdjenek Istennel a Szent Lélek keresztségéért, hogy kielégíthessék a bűnben pusztuló világ ínségét. Isten minden erőt
és hatalmat megígért azoknak, akik hitben előremennek, hogy hirdessék az
örökkévaló evangéliumot. Mialatt Isten szolgái az Isten trónjától elevenen
áradó élő üzenetet hirdetik, az igazság világossága világító fényforrásként fog
szétsugározni, elérve a világ minden részét. Így lesz a tévedés és hitetlenség
sötétsége eloszlatva szerte a világon azok elméjéből, akik tiszta és becsületes
szívűek és most Istent keresik.” – RH 1910. március 31.

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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Misszióiskolák részére az egész világon

„’És Ő adott némelyeket
apostolokul, némelyeket pedig
pásztorokul, a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat
munkájára, a Krisztus testének
építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való
hitnek és az Ő megismerésének
egységére, érett férfiúságra, a
Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.’ (Ef 4:11-13). Isten
egyházának tagjait itt úgy mutatja be a Biblia, mint akik mindannyian
különböző területeken munkálkodnak a nagy Mester irányítása alatt,
aki pontosan tudja, hogy kinek mit kell tennie, hogy kielégítse a felmerülő szükségleteket.” – BTS 1903. április 1.
„’Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.’ (Mt 9:37). Isten művének
kimondhatatlanul nagy szüksége van kiképzett munkásokra. Hol
találjuk meg őket? Tegyünk fel újsághirdetést, vagy munkaközvetítő
ügynökségeknél keressünk kiképzett Biblia munkásokat? Nem. Sajátmagunk kell felkészítsünk és kiképezzünk munkásokat és lelkészeket.
Isten műve nagy szükségleteinek egyike ezen utolsó napokban az,
hogy több misszió iskolát kell alapítanunk. Egy új misszió iskola épült
fel mostanában Angolában. Ez az iskola sok munkást fog kiképezni,
akikre nagy szükség van Afrikában, ahol nagy ébredés van. Tervezünk
egy iskolát Pakisztánban is, mely egy iszlám ország. Egy telek ott már
el van erre a célra különítve, és be vannak adva a tervek a helyi hatósághoz engedélyezésre. Az ottani testvéreinknek 25000 dollárra van
szüksége az építkezéshez. Indiában is sürgősen szükség van egy új iskolára, hogy munkásokat képezzen ki Dél-Kelet Ázsiában. A betölteni
való szükségletek listáját folytathatnánk tovább.
Kedves Atyafiak és Testvérnők, készek vagytok Isten ügyére adakozni ezen alkalommal, hogy segítségetek által megépülhessen több
misszió iskola a szükségben lévőknek?
Az Úr áldja meg adományaitokat.
A Generál Konferencia Oktatási Osztálya

2009. október 3.

Napnyugta: H 18:19
		
Ro 18:53

AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM
„Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyélumát, mert Istennek
hatalma az minden hívőknek idvességére zsidóknak először meg görögnek.” (Rm 1:16.)
„Bárcsak az Úr megnyitná népének behunyt szemét, bárcsak feltámasztaná halódó értelmüket, hogy felfoghassák, hogy az evangélium
Isten üdvözítő hatalma minden hívő számára.” – 7B 5.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 8. kötet, 1-17.

Vasárnap

szeptember 27.

1. AZ ELSŐ ÍZBEN HIRDETETT EVANGÉLIUM
a. Milyen jövendölést kaptak első szüleink nem sokkal az ember
bűnbeesése után, és mi volt annak a jelentése? 1Móz 3:15.

„Az Úr a megváltásról először abban az ítéletben adott hírt, amelyet a
kertben mondott Sátán felett. [1Móz 3:15. idézve] Ez az ősszüleink hallatára elhangzott ítélet nekik ígéret volt. Míg ez ember és Sátán közötti
harcot jövendölt, azt is kinyilatkoztatta, hogy a nagy ellenség hatalma
végül megtörik.” – FLB 75.
b. Milyen módon fejezték ki az üdvösség jó hírébe vetett hitüket a
pátriárkák és a próféták? 1Móz 4:3-7; Zsid 11:4.

„Istent áldozati szertartások útján imádták. Az istenfélők beismerték
bűneiket és hálával és szent bizalommal várták a Hajnalcsillag eljövetelét,
aki majd a mennybe vezeti Ádám elbukott fiait, Isten iránti bűnbánat, és
ami Urunkba és Üdvözítőnkbe, Jézus Krisztusba vetett hit által. Minden
áldozat az evangéliumot hirdette.” – 1Sz 218.
1.Tanulmány - AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM
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Hétfő

szeptember 28.

2. KERESZTELŐ JÁNOS TANÍTÁSA
a. Miről prédikált Keresztelő János, amikor megkezdte szolgálatát?
Mt 3:1-2; Jn 1:29.
„Amikor János meglátta Jézust, beszélt az Ő küldetéséről. Így szólt: ’Imé
az Istennek ama bárány, aki elveszi a világ bűneit!’ (Jn 1:29.)” – FW 90.
„Keresztelő János prédikációja erős felindulást váltott ki. Szolgálatának kezdetén a vallásos érdeklődés nagyon alacsony volt. Babonaság,
hagyományok és mesék zavarták össze az emberek gondolatait, és
a helyes útról nem volt ismeretük. Világi kincsek és dicsőség buzgó
megszerzésében az ember elfeledkezik Istenről. János úgy jelent meg,
mint az Úr Felkentjének előhírnöke, és hogy az embereket bűnbánatra
szólítsa.” – YI 1900. május 17.
b. Mi volt az eredménye János prédikálásának? Hogyan bánt a különböző emberekkel? Lk 3:7-14.
„János prédikációjának tanítása először az volt, hogy bánják meg a
múlt bűneit, később pedig, hogy ’elközelített a mennyeknek országa.’
Bűnbánatot kellett mutatniuk Isten előtt, majd készen kellett lenniük arra,
hogy bizonyságot adjanak Belé vetett hitükről, aki megjelentette Önmagát
nekik. Ezeknek a főembereknek az igazságot el kellett ismerniük ahhoz,
hogy annak megtisztító ereje hatással lehessen életükre.
Az Isten jövendöléseit nem ismerők számára elegendő volt Jánosnak
annyit mondani, hogy: ’Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa’. Azonban mikor Keresztelő János látta hozzájönni a farizeusokat és
sadduceusokat, hogy megkeresztelkedjenek, felindult hogy egy határozott
üzenetet adjon nekik. Nagy tekintélyűnek tartották magukat az emberek
között. Annak ellenére, hogy különböző nézeteket vallottak némely bibliai
témával kapcsolatban, mégis egyek voltak azon vágyukban, hogy a pusztaság prófétájának szavait hallgassák. Néhányukat, akik csak kíváncsiságból
jöttek el, megfogták a szavak, érdeklődni kezdtek a hallott üzenet iránt, és
indítva érezték magukat a keresztségre. Nekik így szólt János: ’Teremjetek
azért megtéréshez méltó gyümölcsöket.’ Krisztus azért jött, hogy Atyja
jellemét kinyilatkoztassa. Valóságos jelenlétével az emberek bűneit akarta
ismertté tenni. Csak akkor léphettek közösségben Krisztussal, ha készek
voltak megtisztulni bűneiktől. Azok, akik szívükben megromlottak, nem
tartózkodhattak az Ő jelenlétében.” – RH 1907. november 28.
6
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szeptember 29.

3. JÉZUS TANÍTÁSA
a. Mire sürgette az embereket Jézus, amikor megkezdte földi szolgálatát? Mk 1:14-15.

„Krisztus beszédeinek fő mondanivalója ez volt: ’Bétölt az idő, és
elközelített az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.’ (Mk 1:15.)” – JÉ 184.
„Krisztus üzenete így szólt a néphez: ’Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek’ (Lk 13:5.) Az apostoloknak megparancsolta Jézus, hogy az embereket bűnbánatra szólítsák fel mindenhol. Az
Úr kívánsága, hogy szolgái ma is a régi evangéliumi tanítást hirdessék:
bűnbánatot, megtérést és bűnvallomást. Régi prédikációkat, régi szokásokat és régies apákat és anyákat akarunk Izraelben, akik rendelkeznek
Krisztus szerető gyöngédségével.” – TDG 370.
„Részünkre Krisztus üzenete ez: ’Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.’” – WM 116.
b. Mi a bibliai meghatározása az evangéliumnak, az üdvösség jó hírének? Rm 1:16; 1Kor 15:1-6; 2Kor 5:21.

„A kereszten függő Krisztus volt az evangélium… Ez a mi üzenetünk,
érvünk, tantételünk, figyelmeztetésünk a megátalkodottaknak, bátorításunk a szomorúaknak, a remény minden hívő számára.” – 21MR 37.
„Az evangélium Istennek hatalma az üdvösségre, ha egybeszőjük
gyakorlati életünkkel, és kiéljük azt. A test érdekében végzett krisztusi
munkának összekapcsolása a lélekért végzett krisztusi munkával, jelenti
az evangélium igazi hirdetését.” – ÉÉM augusztus. 8.
„Az evangélium Istennek hatalma és bölcsessége, ha helyesen képviselik azok, akik kereszténynek vallják magukat.” – CE 147.
„Az evangélium, Isten emberek iránti szeretetének kinyilatkoztatása,
magában foglal mindent, ami nélkülözhetetlen az emberiség boldogságához és jólétéhez.” – FE 186.
„Az evangélium igazi lényege a helyreállítás. Az Üdvözítő azt várja el
tőlünk, hogy szólítsuk fel a betegeket, a reményteleneket és a lesújtottakat, hogy éljenek az Ő erejével.” – JÉ 730.
1.Tanulmány - AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM
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Kedd

Szerda

szeptember 30.

4. AZ EVANGÉLIUMBA VETETT HIT
a. Milyen hatást gyakorol az evangélium azokra, akik hit által elfogadják az üdvösségük érdekében történt gondoskodást? Lk 18:13;
24:47; 2Kor 7:9-10.
„Minél közelebb férkőzünk Jézushoz, minél jobban felismerjük jellemének tisztaságát, annál világosabban látjuk, hogy milyen undorító a
bűn, és annál kevésbé hajlunk önmagunk magasztalására. Lelkünk állandóan Isten után vágyódik; komolyan és őszintén beismerjük bűneinket
és szívből megalázkodunk Előtte. Keresztényi tapasztalatunk minden
további lépésénél bűnbánatunk mélyül. Tudni fogjuk, hogy alkalmasságunk egyedül Krisztusban rejlik, és valljuk az apostollal együtt: ’Mert
tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó.’ ’Nékem pedig
ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus
keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ és én is a világnak.’
(Rm 7:18; Gal 6:14.)” – AT 384.
b. Milyen gyümölcsöt terem a Krisztusban való hit a bűnbánaton
túl? Zsol 51:10-13; Ef 2:8-10; 1Jn 3:24.

„A Krisztusba vetett hit, amely megmenti és üdvözíti a lelket, nem az
a hit, amelyet ma sokan vallanak. ’Higgyetek, higgyetek – kiáltják – csak
higgyetek Krisztusban és üdvözültök. Ez minden, amit tennetek kell.’
Mialatt az igaz hit teljesen bízik abban, hogy Krisztusban az üdvösség,
közben ez a bizalom fog elvezetni az Isten törvénye iráni tökéletes engedelmességre. A hit cselekedetekben nyilvánul meg.” – FW 52.
„Isten átformáló ereje képes átalakítani örökölt és ápolt hajlamaikat,
mert Jézus Krisztus vallása felemelő. Az újjászületés átalakulást, Krisztus
Jézusban való újjászületést jelent.” – BO 174.
„Napjainkban Ábrahám hitére van szükségünk, hogy bevilágítsa a
körülöttünk sűrűsödő sötétséget, mely kirekeszti Isten szeretetének
édes napfényét, s eltörpíti a lelki növekedést. Hitünknek termékenynek
kell lennie a jócselekedetekben, hiszen a hit cselekedetek nélkül halott.
Minden elvégzett kötelesség, minden Jézus nevében hozott áldozat túláradóan nagy jutalmat terem. Magában a kötelesség cselekvésében Isten
szól és adja áldását.” – ST 1898. május 19.
8
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október 1.

5. A JÓ HÍR TERJESZTÉSE
a. Milyen megbízatást adott Jézus követőinek egészen a vég idejéig?
Mk 16:15-16; Mt 28:18-20.
„Tanítványainak adott megbízásában Krisztus nemcsak a munkájukat körvonalazta, hanem a nekik szóló üzenetet is átadta. ’Tanítsátok
meg az embereket, – mondotta nekik, – hogy megtartsák mindazt, amit
én parancsoltam néktek.’ (Mt 28:20.)… ’A törvény és a próféták’ (Mt
22:40.) Krisztus szavainak és tetteinek a feljegyzésével képezik azt a kincset, amit Krisztus rábízott tanítványaira, hogy adják tovább a világnak.
Krisztus neve a jelszavuk, megkülönböztető jelvényük, egységük köteléke, tekintély, mintegy háttér eljárásaikban valamint eredményességük
forrása. Semmit sem szabad elismerni királyságában, amely nem viseli
magán az ő nevét.” – JÉ 732
„Missziós igyekezetünk területe a világ. Menjünk hát és fáradozzunk
a Gecsemáné és Kálvária légkörével körülvéve.” – 7B 5.
b. Milyen erő van megígérve mindazoknak, akik őszintén elkötelezik
magukat az evangélium terjesztésének a munkájában? Apcs 1:8.
„A Krisztusban hinni és az Ő átalakító kegyelmét megkapni, nem
feltételezés, hanem oly munka, amely Krisztus erényeinek visszatükröződését hozza létre gondolkodásmódban és jellemben. Ha megtapasztaltátok, akkor majd így szóltok: ’Megízleltem és láttam, hogy jó az Úr.
Az Úr Jézus örökké a részemmé fog válni.’ A kereszt hatalma megmozdítja benned a remény, a félelem, a tiszteletet, és a szeretetet rejtélyes
forrásait… Ettől fogva, amint akaratodat Krisztus akarata alá rendeled,
olyan területen leszel, aminek a kereszt a központja.” – LHU 252.

Péntek

október 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.

Mit kell tennünk az 1Móz 3:15. szerint, hogy győzhessünk a bűn felett?
Mit tanulhatunk Keresztelő János szolgálatából?
Hogyan van hatással az evangélium gyakorlati életünkre?
Mit jelent ez valójában: „hinni az evangéliumban”?
Milyen ígéretek társulnak az evangélium terjesztéséhez?

1.Tanulmány - AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM
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Csütörtök

2. Tanulmány

2009. október 10.

Napnyugta: H 18:05
Ro 18:40

A HÁRMAS ANGYALI ÜZENET
„És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot,
és minden nemzetségnek és ágazatnak, és népnek.” (Jel 14:6.)
„Az evangélium Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére,
azonban az evangélium része az is, hogy a szomorú végzetre figyelmeztesse a bűnöst, amely a hitetlenre és bűnbánatot nem érzőre vár.” – ST
1895. április 18.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 317.318. (A nagy vallási ébredés), 537-541.
(Az utolsó figyelmeztetés)

Vasárnap

október 4.

1. AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM RÉSZE
a. Mit mondott Jézus, mi fog történni akkor, amikor az evangélium
az egész világon hirdettetik majd? Mt 24:14. Miért nem jött még el
a vég? Rm 10:18; Kol 1:23; 2Thess 2:3.

„[Az első angyali üzenet] kinyilatkoztatása szerint az ’örökkévaló
evangélium’ magában foglalja azt az üzenetet is, amelyből elénk tárul az
ítélet megkezdésének ideje. A megváltás üzenetét minden korban prédikálták, de az evangéliumnak ezt a részét csak az utolsó napokban lehet
hirdetni, mert csak akkor igaz, hogy az ítélet órája eljött.” – NK 317.
b. Mire és hogyan figyelmeztet az első angyal? Jel 14:6-7. (vesd össze
Jel 22:12.)

„(Idézve Jel 22:12.) A második eljövetelt közvetlenül megelőző ítéletet az első angyali üzenet hirdeti meg Jelenések 14:7-ben.” – NK 315.
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Hétfő

október 5.

2. AZ IMÁDAT EGYETLEN MÓDJA
a. Csak kit imádhatunk? 2Móz 20:4-6. Mit tilt meg a második parancsolat? Jel 19:10; 22:8-9.
„Isten legyen gondolatunk és imádságunk tárgya. Bármi, ami eltereli
a figyelmet az ünnepélyes szent szolgálattól, sértés Ő ellene.” – 5B 499.
„A második parancsolat megtiltja, hogy az igaz Istent képekben vagy
szobrokban imádjuk. A pogány népek közül sokan azt állították, hogy
az ő képmásaik csupán csak alakok és jelképek, amelyek segítségével
könnyebben tudják imádni istenségüket, de Isten az ilyen istenimádatot
bűnnek jelentette ki.” – PP 262.
b. A hetedik napi szombat megtartása által mit ismerünk el az igaz
istenimádásról? 2Móz 20:8-11; Jel 14:7.ur.

„A negyedik parancsolatban Isten a menny és föld Teremtőjének
nevezi magát. Ez különbözteti meg minden hamis istentől. A teremtés
munkájának emlékeként szentelte Isten a hetedik napot az ember számára nyugalomnappá. A szombatnak az a rendeltetése, hogy az embert
mindig az elő Istenre, létének forrására, tiszteletének és imádatának
tárgyára emlékeztesse.” – NK 49.
„’A szombat… Isten imádásának éppen az alapját fekteti le, mert semmi más intézmény nem tanítja ezt a nagy igazságot ilyen meggyőzően.
Isten imádásának igazi alapját – nem csupán a hetedik napinak, hanem
minden istentiszteletnek – a Teremtő és teremtményei közötti különbségben kell megkeresni. Ez a nagyszerű tény soha nem fakulhat meg, és
ezt sohasem szabad elfelejteni.’ (J. N. Andrews, A Szombat Története, 27.
fejezet) Isten az Édenben azért rendelte el a szombatot, hogy az embert
állandóan emlékeztesse erre az igazságra. Ameddig Istent azért imádjuk,
mert Ő a teremtő, addig a szombat lesz ennek a jele és emlékeztetője. Ha
a szombatot mindenki megtartotta volna ezen a földön, az ember értelmével és szívével felfogta volna a Teremtőt, akit tisztelet és imádat illet,
és soha senki nem lett volna bálványimádó, istentagadó vagy hitetlen. A
szombat ünneplése az igaz Istenhez való hűségünk jele… Tehát az Isten
imádására és parancsolatai megtartására felszólító üzenet a negyedik
parancsolat megtartására különös súllyal szólít fel.” – NK 390.
2. Tanulmány - A HÁRMAS ANGYALI ÜZENET
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Kedd

október 6.

3. BABILON LEOMLOTT
a. Mit hirdet a második angyal és üzenetének mi a jelentése? Jel
14:8.
„A ’Babilon’ szó a ’Bábel’ szóból ered, és zűrzavart jelent. Babilon a
Szentírásban a hamis vagy hitehagyó vallások különböző formáit jelöli.
A Jelenések 17. fejezetében Babilont egy asszony ábrázolja. A Biblia ezzel
a képpel az egyházat szimbolizálja: az erényes asszony a tiszta egyházat,
a gonosz asszony pedig a hitehagyó egyházat jelképezi.” – NK 340.
„Babilon tehát ’a paráznáknak... anyja’. Lányai pedig azokat az egyházakat szimbolizálják, amelyek Róma dogmáihoz és hagyományaihoz
ragaszkodnak, és példáját követve feláldozzák az igazságot és Isten jóváhagyását a világgal való tiltott szövetség oltárán. A Jelenések 14. fejezetében azt az üzenetet találjuk, hogy Babilon leomlott. Babilon azokra
a vallási szervezetekre vonatkozik, amelyek valamikor tiszták voltak, de
megromlottak.” – NK 341.342.
b. Mikor hirdették először a második angyali üzenetet és kikre volt
ez alkalmazható? Mikor fog ez az üzenet újra megismétlődni, és
kik hirdetik? Jel 18:1-3.

„A második angyal (Jel 14.) üzenete először 1844 nyarán hangzott
fel, és akkor elsősorban az Egyesült Államok egyházaira vonatkozott.
Az ítéletre való figyelmeztetés is ott szólalt meg a leghangosabban; ott
talált a legnagyobb visszautasításra is, és az egyházak hanyatlása ott volt
a legrohamosabb. A második angyal üzenete azonban 1844-ben még
nem vált egészen valóra.” – NK 347.
„De Istennek még vannak Babilonban gyermekei. A büntető ítélet
végrehajtása előtt e hűségeseket ki kell onnan hívni… Ezért ez a mozgalom a mennyből leszálló angyal által van jelképezve.” – NK 538.
„[Idézve Jel 18:1.2.4.) Ez az íráshely arra az időre utal, amikor a Jel
18. fejezetének angyala meg fogja ismételni a Jel 14. fejezete (8. vers)
második angyalának üzenetét; azt, hogy Babilon elbukott. A Jel 18. fejezetében említett angyal utalni fog azokra a romlottságokra is, amelyek
1844 nyara, az üzenet első meghirdetése óta utat találtak a Babilont
megtestesítő szervezetekbe.” – NK 537.
12
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Szerda

október 7.

4. A HARMADIK ANGYAL ÜZENETE
a. Milyen konkrét bűnök ellen figyelmezteti a harmadik angyal a
föld lakosait? Jel 14:9-10.
„Azon intézmény [a szombat], amely Istenre, a Teremtőre utal, jele
az ő jogos tekintélyének azon lények felett, akiket teremtett. A szombat
megváltoztatása a római egyház tekintélyének, hatalmának jele, vagy
bélyege. Azok, akik megértik a negyedik parancsolatnak, a szombat parancsolatának igényeit, és mégis a hamis szombat megtartását választják
az igazi szombat megtartása helyett, azáltal hódolattal adóznak azon
hatalomnak, amely ezt megparancsolja…”
A nagy küzdelem folyamán két különböző, egymással szembenálló
osztály fejlődik ki. Az egyik ’imádja a fenevadat és annak képét, és felveszi bélyegét’, és így magára veszi a harmadik angyal félelmetes fenyegető
ítéleteit. A másik osztály a világgal éles ellentétben ’megtartja Istennek
parancsolatait és a Jézus hitét.’ (Jel 14:9,12.)” – MT 239.240.
b. Hogy megmeneküljünk Isten haragjától, meg kell szívlelnünk a
harmadik angyal figyelmeztetését. Mi, vagy ki a fenevad, a fenevad képe, és mi a fenevad bélyege? Jel 13:1-7, 14-16.

„Az itt említett ’fenevad’, amelynek az imádására kényszerít a Jel
13. fejezetében foglalt kétszarvú fenevad, nem más, mint az első vagy
párducszerű fenevad, azaz a pápaság. A ’fenevad képe’ a hitehagyó protestantizmusnak azt a formáját ábrázolja, amely akkor alakul ki, amikor
a protestáns egyházak dogmáik megtartásához a polgári hatalom segítségét igénylik.” – NK 397.
„Isten jele, vagyis pecsétje a hetedik napi szombat megtartása, ami az
Úr teremtés emlékére állított intézménye…
A fenevad jele ennek az ellenkezője, - a hét első napjának megtartása.
E jegy a pápai tekintély fensőbbségét elismerő embereket különbözteti
meg azoktól, akik Isten tekintélyét ismerik el.” – 8B 80.
„Isten felhívta Jánost, hogy szemlélje azt a népet, amely különbözik
a fenevad vagy képének imádóitól, azoktól, akik a hétnek első napját
ünneplik. Ennek a napnak ünneplése a fenevad bélyegének felvétele.”
– BL 58.
2. Tanulmány - A HÁRMAS ANGYALI ÜZENET
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Csütörtök

október 8.

5. A HARMADIK ANGYAL ÜZENETÉNEK EREDMÉNYE
a. Mi van kijelentve Isten népéről amint a harmadik angyal befejezi
figyelmeztetését? Jel 14:12.
„A harmadik angyal üzenete az Isten parancsolatainak és a Jézus
hitének a hirdetése…
„’A Jézus hite.’ Beszélnek ugyan róla, de nem értik meg. Mit foglal
magába a Jézus hite, amely a harmadik angyal üzenetének része? Jézus
lett bűneink hordozója, hogy bűnbocsátó Üdvözítőnké válhasson. Úgy
bántak vele, mint ahogy mi érdemeljük, hogy velünk bánjanak. Eljött
világunkba, magára vette bűneinket, hogy mi magunkra vehessük az Ő
igazságosságát. A Jézus hite, Krisztus azon képességében való hit, hogy
üdvözíthet bennünket hiánytalanul, tökéletesen és egészen…
Krisztus ’megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért,
békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.’
(És 53:5) ’Jézus Krisztus vére által üdvözülni’, ez lesz egyedüli reményünk a rövid idő miatt, és erről énekelünk majd az örökkévalóságon
keresztül.” – 3SM 172.173.
b. Hol látta János apostol azokat, akik győztek a fenevadon, az ő képén és nem vették fel annak bélyegét? Jel 15:2-3; 14:1-3.
„A trón a kristálytengerre néz, amely az Istentől rásugárzó dicsőségben mintha tűzben égő üvegből lenne. A tengeren sorakoznak fel azok,
akik diadalmaskodtak ’a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő
nevének számán’. A száznegyvennégyezer a Báránnyal a Sion-hegyén
áll, kezükben az ’Istennek hárfái’.” – NK 576.

Péntek

október 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Mennyivel mélyebb az evangélium, mint ahogy azt a legtöbben gondolják?
b. Miért oly fontos Istennek az a nap, amelyen mi lelkileg megpihenünk?
c. Mit foglal magába a lelki Babilon az utolsó napokban?
d. Miért kell az embereknek megérteni a harmadik angyal üzenetét?
e. Mit nyilvánít ki azoknak a nagy győzelme, akik elfogadják ezt az életadó
igazságot?
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3. Tanulmány

2009. október 17.

MÁS ANGYAL

Napnyugta: H 17:52
Ro 18:28

„És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek
nagy hatalma vala, és a föld fénylett annak dicsőségétől.” (Jel 18:1.)
„Amint azt a Jelenések tizennyolcadik fejezete előre megmondta, a
harmadik angyal üzenetét nagy hatalommal kell hirdetni azoknak, akik
a fenevad és képe ellen szóló utolsó figyelmeztetést hangoztatják. (idézve
Jel 18:1.)” – 8B 80.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 537-545. (Az utolsó figyelmeztetés)

Vasárnap

október 11.

1. A HARMADIK ANGYAL ÜZENETE
a. A harmadik angyal üzenetét hangosan kell hirdetni. Milyen tervet
gondolt ki Sátán, hogy gyengítse ezen üzenet hirdetését? Jel 14:9.

„Sátán a dolgok olyan rendjét tervezte, mely szerint a harmadik angyal üzenetének hirdetését korlátok közé szorítsuk… Az igazságot nem
szabad tompítanunk, halkítanunk, az időszerű üzenetet nem szabad
takargatnunk. A harmadik angyal üzenetét erősítenünk és megszilárdítanunk kell… A harmadik angyal üzenetének hirdetése körül úgy is
eleget fontolgattunk, kerülgettük a tárgyat. Az üzenetet nem hirdettük
olyan világosan és határozottan, ahogy kellett volna.” – Ev 114.
b. Milyen figyelmeztetést kaptak azok, akik megpróbálják megváltoztatni a hármas üzenetet? 5Móz 4:2.

„Három fokozatot láttam: az első, második és harmadik angyal üzenetét. Kísérő angyalom így szólt: ’Jaj annak, aki ezeken az üzeneteken a
legcsekélyebb változtatást eszközölni merészel. Ezeknek az üzeneteknek
a helyes megértése életfontosságú. Emberi lelkek sorsa attól függ, hogy
milyen módon fogadják el azokat.’” – TL 150.
3. Tanulmány - MÁS ANGYAL
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Hétfő

október 12.

2. A SZÜKSÉGES TÁMOGATÁS
a. Miről tett tanúbizonyságot János, amint elkezdte leírni a Jelenések
18. fejezetét? Miért kellett ennek az angyalnak jönni? Jel 18:1.er.
„Erőteljesen kell hirdetnünk a harmadik angyal üzenetét. Az első
és második üzenet hirdetésének erejét fokoznunk kell a harmadikban.
János azt írja a Jelenésekben a harmadik angyalhoz csatlakozó men�nyei hírnökről: [idézve Jel 18.4.]… Az a veszély fenyeget minket, hogy
bizonytalankodva közöljük a harmadik angyal üzenetét, s ezrét hatástalanul pereg le az emberekről. Sok más tárgykört kevernek hozzá, ezért
az üzenet, amit hirdetnünk kellene erővel és hatalommal, erélytelen
susogássá szelídül.” – 6B 60.
„Milyen az állapotunk ezen rettenetes és ünnepélyes időben? Óh,
borzalom, micsoda büszkeség uralkodik a gyülekezetben, milyen
képmutatás, micsoda ámítás, mily nagy szeretete a divatos ruháknak,
komolytalanságnak és szórakozásnak, micsoda vágy az elsőbbségért!”
– RH 1887. március 22.
b. Milyen további állapotok léptek fel a gyülekezetben, amelyek szükségessé tették a más angyal eljöttét? 1Jn 2:15-16; 2Kor 6:14-16.
„Komoly és borzasztó igazság az, hogy sokan, akik azelőtt lelkesen
hirdették a harmadik angyal üzenetét, fásulttá és közömbössé válnak!
Csaknem fölismerhetetlenné vált a választóvonal a világiak és sok
hitvalló keresztény között. A világhoz idomul sok, valamikor komoly
adventista. A világ viselkedését, szokásait, önzését követi. Ahelyett,
hogy ők vezetnék rá a világot az Isten törvénye iránti engedelmességre,
a gyülekezet csatlakozik egyre inkább a világ törvénytaposásához. A
gyülekezet naponként áttér a világhoz.” – 8B 81.
„A mi folyamatos visszaesésünk, hanyatlásunk különít el bennünket
Istentől. Büszkeség, kapzsiság a világ szeretete él szívünkben, a nélkül, a
számkivetés és megbélyegzés félelme nélkül. Súlyos és merész bűnök élnek közöttünk. Mégis az az általános nézet, hogy a gyülekezet virágzik, s a
békesség és lelki előrehaladás, jólét a gyülekezet határain belül vannak.
A gyülekezet visszafordult a vezetőjének, Krisztusnak követésétől, s
most következetesen Egyiptom felé vonul vissza. Mégis kevesen riadnak
vagy lepődnek csak meg a lelki erő hiánya miatt. Az Isten Lelkének bizonyságtételeiben való kételkedés, sőt hitetlenség erjeszti mindenfelé a
gyülekezeteinket.” – 5B 217.
16
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Kedd

október 13.

3. AZ ANGYAL ELJÖTTÉNEK IDEJE
a. Milyen kötelesség nyugszik a sötétséget eloszlatókon, akik az
igazság világosságát sugározzák a világra? Ésa 60:1-2.

„A próba ideje közel van, mert a harmadik angyal hangos kiáltása
már elkezdődött Krisztus, a bűnbocsátó Megváltó igazságosságának
kinyilatkoztatásával. Ez amaz angyal világosságának kezdete, akinek
dicsősége be fogja tölteni az egész földet.” – RH 1892. november 22.
„Láttam, hogy egy hatalmas angyal megbízást kapott, hogy leszálljon
a földre, és egyesítse hangját a harmadik angyaléval és adjon nagyobb
erőt és súlyt üzenetének. Ez az angyal, hogy hatalmat és dicsőséget nyert,
s midőn alászállt a földre, dicsősége beragyogta azt… Az angyal munkája éppen jókor jön, hogy a harmadik angyali üzenet utolsó nagy munkájához csatlakozzon, s azt hangos kiáltássá növelje.” – TL 239.240.
„Isten szándéka az volt, hogy felkeljenek az őrállók, és egyesült hangerővel küldjenek egy határozott üzenetet, s adjanak a trombitával egy biztos
hangot, hogy az emberek mindnyájan elfoglalhassák kötelességük helyét,
és a nagy munkában elvégezzék munkarészüket. Így a más angyal erős,
tiszta fénye – aki a mennyből jön és nagy hatalommal bír – betölti majd
dicsőségével az egész földet. Évekkel vagyunk lemaradva.” – 14MR 111.
b. Mi teszi egyértelművé, hogy a Jelenések 18. fejezet angyalának
munkája a múltban kezdődött? Hogyan tudjuk kimutatni,
hogy hajlandóak vagyunk elfogadni az angyal világosságát?
Rm 13:11-12; Ef 5:14.

„A létfontosságú kérdés most ez: ’Ki van az Úr oldalán? Ki fog egyesülni az angyallal, hogy az igazság üzenetét vigye a világnak? Ki részesül
majd abban a világosságban, amely az egész földet betölti dicsőségével?’
Azok, akik gondját viselik a számukra adott világosságnak, többet is
fognak kapni.” – RH 1889. november 5.
„A félelmetes Babilon nem kímélte a szentek vérét. Ez okból, nem
kellene-e az álomból teljes öntudatra ébredve megragadni a világosság
sugarait, amelyek azon angyal világosságából sugároznak, aki beragyogja a földet az ő dicsőségével?” – 3SM 426.
3. Tanulmány - MÁS ANGYAL
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Szerda

október 14.

4. KETTŐS MUNKA
a. Milyen munkát kell a Jelenések 18. fejezet angyalának elvégeznie,
mielőtt a földet beragyogná Isten dicsősége? Jel 3:18-19.
„A Laodiczeának adott bizonyságtétel Isten népére vonatkozik a jelen időben, és az ő szívük keménysége miatt nem ér el az nagyobb eredményt. Isten azonban időt ad az üzenetnek, hogy elvégezze feladatát.
Meg kell tisztítanunk a bűnöktől szívünket, ahonnan oly hosszú ideje
kizártuk Jézust. E félelmetes üzenet el fogja végezni feladatát. Mikor
legelőször tárult elénk, szívünk alapos vizsgálatára vezetett. Bevallottuk
bűneinket és Isten népe mindenhol felbuzdult. Csaknem valamennyien
hitték, hogy ez az üzenet a harmadik angyal hangos kiáltásában fog végződni. De mivel nem látták a hatalmas munka gyors befejezését, sokan
elvesztették az üzenet hatását. Láttam, hogy az üzenet nem fogja elvégezni feladatát néhány rövid hónap alatt. Célja az, hogy felrázza Isten
népét, felfedje előttük álnokságukat, és buzgó bűnbánatra vezesse őket,
hogy Jézus jelenlétével tüntethesse ki őket, és készen álljanak a harmadik
angyal hangos kiáltására.” – 1B 179.
„A hű tanúbizonyság bizonyságtételét félig sem szívlelték meg. Azt
az ünnepélyes bizonyságtételt, melytől a gyülekezet sorsa függ, könnyelműen vették, sőt majdnem teljesen elvetették. Ennek a bizonyságnak
mély megbánást kell előidézni az emberekben. Akik valóban elfogadták
azt, engedelmeskednek annak és megtisztíttatnak.” – TL 158.
b. Milyen munkát fog végezni az a más angyal, amikor Isten népe
elfogadva a Laodiceának szóló tanácsot megtisztul és részesül a
késői esőben? Kiket jelképez azon más angyal? Jel 18:1.ur.
„Egy másik angyal egyesíti hangját a harmadik angyaléval, és a földet
beragyogja annak dicsősége. A fény növekszik és ráragyog a föld minden
nemzetére. Úgy halad előre, mint ahogyan a világosság erősödik. Erőteljesen fog ez végbemenni, mígnem aranyló sugarai hullnak minden
nemzetre, nyelvre és népre, akik csak vannak a föld színén. Kérdezem
tőletek: Hogyan készültök erre a munkára? Terveztek-e az örökkévalóságra? Nem szabad elfelejtenetek, hogy ez az angyal jelképezi azt a
népet, amely rendelkezik a világnak szóló ezen üzenettel. Ti is közöttük
vagytok?” – RH 1885. augusztus 18.
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Csütörtök

október 15.

5. A FÖLD BEVILÁGÍTVA
a. Mit mond a próféta az Úr dicsőségéről? Hab 2:14. Mi az Ő dicsősége?

„Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető
utolsó üzenet Isten jellemének – a szeretetnek – megláttatása.” – KP 287.
b. Mi fog történni, amikor az egész föld be lesz világítva a világossággal, mely Krisztus ami Igazságunk? Rm 9:27-28; 11:26; Ésa 11:11.

„Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről
a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi
hangon szól majd a figyelmeztetés…
Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes
meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak.
A magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A
missziómunkások által terjesztett irodalom megteszi a hatását. De sok
embert, aki az igazság hatása alá került, még mindig gátol valami az
igazság tökéletes megértésében és az engedelmességben. A fénysugarak
mindenhova bevilágítanak, és az igazság tisztán felragyog. Isten őszinte
gyermekeit a családi és egyházi kapcsolatok nem tudják már visszatartani. Elszakítják ezeket a kötelékeket. Az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben sokan az Úr oldalára
állnak.” – NK 544.

Péntek

október 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.

Milyen kötelességgel jár a hármas angyali üzenet ismerete?
Miért volt szükség arra, hogy „a más angyal” eljöjjön?
Hogyan vagyunk egyesülésre buzdítva ezen angyal munkájában?
Mi a szándéka ezen angyalnak?
Ismertesd Isten utolsó munkájának betetőzését, ami ezen a földön el
lesz végezve.
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4. Tanulmány

2009. október 24.

Napnyugta: H 17:39
Ro 18:17

A VILÁG VÉGÉNEK JELEI
„Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok
meg, hogy közel van az Isten országa.” (Lk 21:31.)
„Mi megértük az ezekben a versekben megjövendölt időket. A vég
ideje eljött, a próféták látomásairól lehullt a pecsét, ünnepélyes felhívásaik az Úr dicsőséges, küszöbön álló eljövetelére irányítják figyelmünket.” – JÉ 186.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 297-299. (Egy amerikai reformátor), 555.556.
(A nyomorúság ideje)

Vasárnap

október 18.

1. HÁBORÚK ÉS HÁBORÚK HÍREI
a. Mi azon jelek egyike, melyről Jézus beszélt? Mt 24:6-7.

„Az idők jelei – háborúk és háborúk hírei, a sztrájkok, gyilkosságok,
rablások és balesetek – értésünkre adják, hogy mindennek vége elközelgett.
Ki kételkedhet a prófétai szavak igazságában?” – RH 1902. május 13.
b. Kinek a terve valósul meg azáltal, hogy a nemzetek egymással háborúznak? Jn 8:44; Lk 14:31.

„Sátán gyönyörködik a háborúban, mert a háborúval felkelti a lélek
legádázabb indulatait. Áldozatait bűnnel és vérrel átitatva sodorja az
örök pusztulásba. A nemzeteket szembeállítja egymással, mert a háborúval el tudja terelni a figyelmüket arról a munkáról, amely az embert
felkészíti az ítélet napjára, az Istennel való találkozásra.” – NK 524.
„A jövőben királyi hatalmak buknak meg és nemzetek kerülnek
veszélybe a zűrzavar miatt. Sátán fokozott aktivitással fog dolgozni. A
földet a szenvedő, elmúló nemzetek sikolya fogja betölteni. Háborút
háború követ.” – 18MR 92.
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Hétfő

október 19.

2. JELEK A TERMÉSZETBEN
a. Jóel milyen jövendölése teljesedett be, amit Jézus is megismételt?
Jóel 2:31; Mt 24:29.

„Amikor a Megváltó az Olajfák-hegyén tanítványainak az egyház
sokáig tartó megpróbáltatásáról, az 1260 éves pápai üldözésről beszélt –
amelynek megrövidítését megígérte – említést tett bizonyos eseményekről, amelyek megelőzik eljövetelét, és meghatározta, hogy mikor tűnik
fel közülük az első: ’Azokban a napokban, az után a nyomorúság után, a
nap elsötétedik, és a hold nem fénylik’ (Mk 13:24). Az 1260 nap, illetve
év, 1798-ban ért véget. Az üldözés negyed évszázaddal előbb majdnem
teljesen megszűnt. Az üldözést követően, Krisztus szavai szerint, a nap
elsötétedik. 1780. május 19-én teljesedett be ez a prófécia.” – NK 274.
„Közvetlenül a nagy középkori üldöztetés után teljesedett be a nap, és
a hold elsötétedése, és a csillagok lehullása.” – JÉ 535.536.
b. Milyen másik, a végre mutató jel teljesedett be a „sötét nap” után
ötvenhárom évvel? Mk 13:25; Jel 6:13.

„1833-ban, két évvel azután, hogy Miller a nyilvánosság előtt Krisztus közeli eljövetelének bizonyítékairól kezdett beszélni, megjelent a
második advent jelei közül az utolsó. E jeleket a Megváltó ígérte meg.
Jézus ezt mondta: ’A csillagok az égről lehullanak’ (Mt 24:29)... Ez a prófécia megdöbbentően és megrázóan teljesedett az 1833. november 13-i
meteoresőben. Ilyen nagy kiterjedésű csillaghullásról nem számol be a
történelem.” – NK 297.298.
„Sokan, akik látták a csillaghullást, a közelgő ítélet hírnökének tekintették. Hitték, hogy ez ’a nagy és rettenetes nap félelmes előképe, biztos
előfutára, irgalmas jele.’ Az emberek tekintete tehát a prófécia teljesedésére irányult, és sokan kezdtek figyelmet szentelni annak az intésnek,
amely a második adventről szól.” – NK 299.
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Kedd

október 20.

3. TOVÁBBI JELEK A TERMÉSZETBEN
a. Milyen jelek tűntek fel az égen mielőtt Jeruzsálem elpusztult Kr.u.
70-ben? Mi fog megjelenni az utolsó napokban? Lk 21:11. ur, 26;
Jóel 2:30.
„Krisztus minden jövendölése, amelyet Jeruzsálem pusztulásáról
mondott, az utolsó betűig teljesedett…
Vészt és pusztulást jósló jelek és csodák történtek. Az éjszaka közepén természetellenes világosság fénylett a templom és az oltár felett.
Napnyugtakor hadiszekerek és csatára gyülekező harcosok képe jelent
meg a felhőkön” – NK 27.28.
„Krisztus második eljövetele előtt a sátáni erők ehhez hasonló csodákat fognak művelni. ’Sátán ereje... a hazugságnak minden hatalmával,
jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával’ (2Thess
2:9-10) fog megmutatkozni. János apostol elmondja, hogy miként fog
jelentkezni az utolsó napokban ez a csodatevő hatalom: ’Nagy jeleket
tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.
És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy
cselekedje’ (Jel 13:13-14). Nem puszta csalásokról szól ez a jövendölés.
Sátán eszközei nemcsak színlelik a csodákat, amelyekkel félrevezetik az
embereket, hanem ténylegesen képesek csodát művelni.” – NK 492.
b. Milyen természeti jelenségek lesznek közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt? Mt 24:7.ur; Lk 21:11.er.
„A napok múlásával egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Isten büntetése megérkezett a földre. Tűzzel, árvízzel és földrengéssel figyelmezteti a
közelgő megjelenésére a föld lakóit. Közeledik az idő, amikor a világtörténelem nagy válsága átlépi a küszöböt, amikor élénk érdeklődéssel és
leírhatatlan aggodalommal figyelik majd az emberek Isten kormányzásának minden mozzanatát. Isten ítéletei gyorsan követik majd egymást
– tűz és árvíz, háború és vérontás.” – 9B 97.
„A föld maga rázkódik, a talaj a tenger hullámaihoz hasonlóan megemelkedik, nagy repedések tünnek elő, és néha városokat, falvakat, égő hegyeket nyelnek el. Ezek a csodálatos jelenségek közvetlen Krisztus második
eljövetele és a világ vége előtt egyre gyakoribbak és rettenetesebbek lesznek
annak jeléül, hogy ez a világ nemsokára elpusztul.” – PP 78.79.
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Szerda

október 21.

4. JELEK A VALLÁSOS VILÁGBAN
a. Milyen más jelek mutatnak Jézus közelgő második eljövetelére?
Mt 24:4-5,23-26.

„Közeleg az idő, amikor Sátán szemünk láttára fog csodákat tenni,
azt állítva, hogy ő Krisztus; s ha lábunkat nem vetettük meg szilárdan
Isten igazságán, akkor el fogjuk hagyni az alapot.” – HP 350.
„A csalás nagy drámájának tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni Krisztust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei a Megváltó
adventjével fognak beteljesülni. A nagy csaló ekkor azt a látszatot fogja
kelteni, hogy Krisztus eljött. Sátán a föld különböző részein káprázatos,
csillogó, fenséges lényként jelenik meg az embereknek. Hasonlítani fog
ahhoz a képhez, amit János a Jelenések könyvében Isten Fiáról festett
(Jel 1:13-15). Emberi szem nem látott nagyobb dicsőséget annál, mint
ami őt körülveszi. Ez a győzelmi kiáltás harsog bele a levegőbe: ’Krisztus
eljött! Krisztus eljött!’. Az emberek leborulnak előtte, és imádják. Ő pedig felemeli kezét, és áldást mond reájuk, miként Krisztus áldotta meg
tanítványait, amikor a földön élt. A hamis Krisztus hangja lágy, szelíd, és
megnyerő. Nyájas, kedves hangon elmond néhányat a Megváltó ajkáról
elhangzó drága mennyei igazságokból. Betegeket gyógyít, majd Krisztustól bitorolt szerepében azt állítja, hogy a szombatot megváltoztatta
vasárnapra, és megparancsolja mindenkinek, hogy szentelje meg azt a
napot, amelyet ő megáldott…
Isten népét azonban nem lehet megtéveszteni. E tanítások ellentmondanak a Szentírásnak.” – NK 555.556.
b. Milyen állapotok uralkodnak a hitvalló keresztények között
közvetlenül Jézus visszajövetele előtt? 2Tim 3:1-5; Lk 18:8.ur;
Mt 24:10-12.

„A látványos ébredések nagyon sokszor a képzelet megmozgatásával, az érzelmek felkeltésével, az új és meglepő utáni vágy kielégítésével
lángolnak fel. Az így szerzett hívek nemigen akarnak a Biblia igazságára
hallgatni; nem nagyon érdekli őket a próféták és az apostolok bizonyságtevése.” – NK 413.
4. Tanulmány - A VILÁG VÉGÉNEK JELEI
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Csütörtök

október 22.

5. „ÉS AKKOR JÖN EL A VÉG”
a. A tanítványok milyen megbízatása alkalmazható reánk is ezen
utolsó napokban? Mk 16:15; Rm 10:15; Lk 9:59-60.

„A világ kavarog körülöttünk a nagyon tevékeny, lentről feltörő
gonoszság munkájától, és látszólag senki nem törődik saját örökkévaló
érdekeivel. Annak ellenére, hogy ilyen állapotban látjuk a körülöttünk
lévőket, és alig reménykedhetünk a lelkek megtérésében, Isten mégis elvárja az Ő igazsága mellett állásfoglalóktól, ezen utolsó napokban, hogy
bemutassák az igét Ádám bukott gyermekeinek.” – RH 1893. január 17.
b. Mi az utolsó jelek egyike, amely beteljesedik a világ vége előtt? Mt
24:14.
„Isten már régóta várja, hogy minden egyes tag, tehetségéhez képest
munkálkodjék, hogy az egész gyülekezetet a szolgálat lelkülete hassa
át. Ha Isten gyülekezetének tagjai teljesítenék küldetésüket az ínséget
szenvedő bel- és külföldi területeken és így elvégeznék evangéliumi
megbízatásukat, akkor csakhamar az egész világ meghallaná az intő
figyelmeztetést és az Úr Jézus mielőbb visszajöhetne e földre – hatalommal és nagy dicsőséggel.” – AT 77.
„Krisztus nem azt mondja, hogy az egész világ megtér majd, hanem
csak azt, hogy: ’Az Isten Országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az
egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég’ (Mt 24:14).
Azzal, hogy az evangéliumot mi hirdethetjük a világnak, tőlünk, illetve
képességeinktől függ, hogy siettetjük-e Urunk visszatérését.” – JÉ 537.

Péntek

október 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.
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Miért olyan vonzó a háború a lelkek ellenségének?
Milyen három természeti jelenség jelezte a végidők kezdetét?
Milyen további jelek lesznek láthatok növekvő gyakorisággal?
Miért ne használjuk a gyakran hallható mondást „hiszem ha látom”?
Mint egyszerű haladó emberek, hogyan siettethetjük Krisztus visszatérését?
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5. Tanulmány

2009. október 31.

Napnyugta: H 16:27
Ro 17:06

A NYOMORÚSÁG IDEJE
„Sokszor a várható bajt nagyobbnak látjuk, mint amilyen a valóságban. De nem így van ez az előttünk álló veszéllyel. A legéletszerűbb
ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy milyen súlyos lesz a megpróbáltatás.”
– NK 554.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 546-566. (A nyomorúság ideje; Isten népe
megszabadul)

Vasárnap

október 25.

1. JÁKOB NYOMORÚSÁGA
a. Ismertesd Jákob éjszakai tapasztalatát, amikor szülőföldjére vis�szatért! 1Móz 32:24-28.

„Amikor a pusztulás oly közelinek tűnt, Jákób megtanulta, milyen
hiábavaló az emberi segítség; milyen alaptalan emberi erőben bízni. Látta, hogy egyedüli segítsége az, aki ellen súlyosan vétkezett. Tehetetlenül
és érdemtelenül hivatkozott Isten ígéretére, hogy irgalmaz a bűnbánó
bűnösnek.” – PP 159.
b. Mit prófétált Jeremiás és Dániel próféta a nyomorúság idejéről
és mikor fog ez elkezdődni? Jer 30:6-7; Dán 12:1. Milyen isteni
kijelentés fog akkor elhangozni? Jel 22:11.

„Jákób gyötrelmes éjszakája ábrázolja azt a próbát, amelyet Isten
népének el kell viselnie közvetlen Krisztus második eljövetele előtt…
Ez a nyomorúságos idő akkor kezdődik el, amikor megszűnik Krisztus közbenjárói munkája. Akkorra minden lélek sorsa eldől, és nem lesz
már engesztelő vér, amely megtisztít a bűntől.” – PP 160.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS Trujillo, Peru részére

„Jaj! mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és
háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból!” (Jer 30:7.)

Hétfő

október 26.

2. LELKI GYÖTRELEM
a. Mi okozta Jákob félelmét és mély gyötrelmét? 1Móz 32:9-11. Mit
fog Isten népe megtapasztalni Jákob nyomorúságának idején?
„Jákób a gyötrelem éjszakáján buzgón kérte Istent, hogy szabadítsa
meg Ézsaú kezétől (lMóz 32:24-30). Ez az éjszaka jelképezi azt a szenvedést, amely Isten népét a nyomorúság idején fogja sújtani. …[Jákób]
rémülten hallotta a hírt, hogy Ézsaú egy csapat harcos élén közeledik
felé, kétségkívül azért, hogy bosszút álljon. Várható volt, hogy Jákób
fegyvertelen és védtelen házanépe az erőszak és öldöklés tehetetlen áldozata lesz. Aggodalmát és félelmét súlyosbította a nyomasztó önvád,
mert saját bűne okozta ezt a veszélyt. Egyedüli reménysége Isten irgalma
volt, és egyetlen védelme az ima.” – NK 548.549.
b. Mi volt a másik oka Jákob gyötrelmének, Dávid király szenvedéséhez hasonlóan? Zsol 32:4-5. Milyen lesz a megszabadultak állapota a nyomorúság idején? 2Pt 3:14.
„Ahogy Jákóbot dühös bátyja halállal fenyegette, Isten népe is veszélyben lesz, mert a gonoszok el akarják pusztítani őket. És ahogy a
pátriárka egész éjjel küzdött azért, hogy megszabaduljon Ézsaú kezéből,
az igazak is éjjel és nappal Istenhez kiáltanak, hogy megszabaduljanak
az őket körülvevő ellenségtől.” – PP 160.
„Hogyha Jákób előzőleg nem bánta volna meg a bűnét – azt, hogy
csalással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot – az irgalmas Isten nem
hallgatta volna meg imáját, és nem őrizte volna meg életét. Ha a nyomorúság idején Isten népének – aggódásuk és gyötrődésük közben – be
nem vallott bűnök jutnának eszükbe, összeroskadnának. Kétségbeesésükben elveszítenék hitüket, és nem tudnának bizalommal szabadulásért
könyörögni Istenhez. Nagyon is tudatában vannak méltatlanságuknak.
Nincsenek elrejtett hibáik. Bűneik előttük mentek az ítéletre. Isten eltörölte e bűnöket, és nincs róluk többé emlékezés.” – NK 551.552.
„Sokan nincsenek tudatában, milyeneknek kell lenniük, hogy az Úr
színe előtt élhessenek, a mennyei szentélyben szolgáló főpap közbenjárása nélkül, a nyomorúság idején. Azoknak, akik az élő Isten pecsétjét
elnyerik, és védelemben részesülnek a nyomorúság idején, Jézus képmását kell tükrözniük teljesen.” – CET 112.
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Kedd

október 27.

„Sátán sok emberrel el tudja hitetni, hogy Isten elnézi az apró mulasztásokat. De az Úr – ahogy Jákób esetében megmutatta – semmiképpen
nem hagyja jóvá és nem tűri el a gonoszt. Sátán le fogja győzni azokat,
akik mentegetik és rejtegetik bűneiket, mert azok bevallatlanul és megbocsátatlanul bent maradnak a mennyei könyvekben. Minél hangzatosabb a hitvallásuk, és minél rangosabb a helyük, Isten annál súlyosabbnak ítéli eljárásukat, és annál biztosabb nagy ellenségük diadala. Akik
halogatják az ítéletre való felkészülést, azok nem fognak elkészülni sem
a nyomorúság idején, sem később. Esetük reménytelen.” – NK 552.
b. Milyen állapotban lesz sok család, csakúgy mint a bukott egyházak? Lk 12:53.
„A gonoszok nagy része nagyon felbőszült, amint a csapások hatásaitól szenvedtek. Rettenetes jelenet volt ez. A szülők keserű szemrehányásokkal illették gyermekeiket, s a gyermekek szüleiket, a testvérek
hasonlóképpen egymást vádolták. Hangos jajkiáltás szava visszhangzott
mindenfelé. ’Te voltál az oka annak, hogy nem fogadtam el az igazságot,
mely megoltalmazott volna ettől a rettenetes órától.’ Az emberek elkeseredett gyűlölettel fordultak lelkészeik ellen, ilyen szemrehányásokkal:
’Ti nem figyelmeztettetek bennünket. Ti azt prédikáltátok, hogy a világ
mindaddig fennáll, amíg végül mindenki megtér. Azt hirdettétek, hogy
béke, béke, s elnyomtatok minden félelemérzetet bennünk. De erről
az óráról semmit sem szóltatok nekünk, azokat pedig, akik bennünket
figyelmeztettek, fanatikusoknak és rossz embereknek neveztétek, akik
kárhozatba visznek bennünket.’ Azonban láttam, hogy a lelkészek sem
menekülhettek meg Isten felgerjedt haragjától. Szenvedésük tízszerte
nagyobb volt, mint a gondjaikra bízott népé.” – 1SG 200.201.
„Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, sötétség borul a föld lakóira. E félelmetes időszakban az igazaknak közbenjáró nélkül kell a szent
Isten színe előtt élniük. A gonoszokat nem korlátozza már semmi. Sátán
teljesen hatalmában tartja azokat, akik megmásíthatatlanul megkeményítették szívüket. Isten türelme véget ért. A világ elutasította irgalmát,
megvetette szeretetét, és lábbal tiporta törvényét.” – NK 546.
5. Tanulmány - A NYOMORÚSÁG IDEJE
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3. A KEGYELEMIDŐ LEZÁRÁSA
a. A próbaidő lezárás után milyen állapotban lesznek azok, akik
nem fognak üdvözülni? Ám 8:11-12.

Szerda

október 28.

4. ISTEN NÉPÉNEK ELLENSÉGEI
a. Mit fognak tervezni a gonoszok Isten népe ellen, és miért? Mt
10:22; Zsol 37:12.
„Egy írást láttam, amelynek másolatait a föld különböző részében
terjesztették, s amely elrendeli, hogy a szenteket, amennyiben azok vonakodnak különös hitüket feladni, a szombat megtartásáról lemondani
s a helyett a hét első napját megünnepelni, egy bizonyos idő eltelte után
megölhetik. De a megpróbáltatás e nehéz óráiban is teljesen nyugodtak
maradtak a szentek, mert Istenben bíztak s ígéreteinek megvalósulásában hittek, s tudták, hogy az Úr előkészíti számukra szabadulás útját.
Egyes helyeken, még mielőtt a rendelet érvénybe lépett volna, a gonoszok rárontottak a szentekre, hogy megöljék őket; csakhogy harcosoknak
öltözött angyalok küzdöttek ellenük. Sátán arra a kiváltságra vágyott,
hogy a Magasságos szentjeit kiirthassa, azonban Jézus megparancsolta
angyalainak, hogy őrködjenek felettük…
Nemsokára láttam, hogy a szentek végtelen lelki gyötrelmeket szenvedtek el. Úgy látszott, hogy teljesen körülveszik őket a föld gonosz
lakói. Mintha minden ellenük támadt volna. Egyesek félni kezdtek,
hogy Isten talán mégis elhagyta őket, hogy mégis az istentelenek kezei
által pusztulnak el. De ha szemeik megnyílhattak volna, láthatták volna,
hogy az angyalok végtelen sokasága van körülöttük. Ezután a dühöngő
gonoszok tábora rájuk támadt. Azt nyomon követte a rossz angyalok
csapata, amely őket a szentek megölésére uszította. De mielőtt a szentekhez közeledhettek volna, az istenteleneknek a szent angyalok táborán
kellett volna áthatolniuk. Ez pedig lehetetlen volt. Isten angyalai vis�szavonulásra kényszerítették őket, és a körülöttük szorgoskodó gonosz
angyalokat.” – TL 245.246.
b. Milyen ürüggyel akarják a bűnösök igazolni azon gonosz tervüket, hogy elpusztítják a szenteket? Eszt 3:8; JerSir 2:16.
„A négy angyal a négy szelet visszatartja, amíg Jézus be nem fejezi művét a szentélyben. A hét csapás rendkívül felbőszíti a gonoszokat az igazak
ellen, mert azt hiszik, hogy mi okoztuk Isten ítéleteit, és ha a földet tőlünk
megtisztíthatják, akkor a csapások is megszűnnek. Rendelet jelent meg,
amely megparancsolja a szentek kiirtását, akik emiatt éjjel-nappal segítségért könyörögtek az Úrhoz. Ez Jákob félelmének éjszakája.” – TL 25.
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„Isten dicsőül meg, mert a pogányok látják, hogy az Úr szövetséget
kötött azokkal, akik megtartják parancsolatait; Jézus is megdicsőül,
mert nyilvánvaló lesz, hogy ama hűséges lelkek, kik oly sokáig várakoztak megjelenésére, most megdicsőülnek, és halhatatlanságba öltöznek,
anélkül, hogy halált láttak volna.” – TL 166.
b. Habár Isten népe megszabadul a halálos rendelettől, mégis mikor
fognak ők megszabadulni minden gyötrelemtől? 2Thess 1:7. Hogyan
kell előre felkészüljünk a reánk váró megpróbáló órára? 2Pt 1:4-10.

„Az igazak reszketve kiáltják: ’Ki állhat meg?’. Az angyalok ajkán elhal az ének, és egy ideig félelmes csend van. Majd Jézus hangja hallható.
Ezt mondja: ’Elég néked az én kegyelmem.’ Az igazak arca felragyog, és
minden szívet öröm tölt be.” – NK 570.
„Megváltónk még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának.
Sátán az emberi szívben talál olyan sarkot, ahol meg tudja vetni a lábát
– dédelgetett, bűnös vágyat, amellyel kísértéseit érvényre juttathatja. De
Krisztus elmondhatta önmagáról: ’Jön a világ fejedelme: és énbennem
nincsen semmije’ (Jn 14:30). Sátán nem talált semmi olyat Isten Fiában,
ami által legyőzhette volna. Jézus megtartotta Atyja parancsolatait, és
nem volt benne semmi bűn, amit Sátán ki tudott volna aknázni. Csak
ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság idején.” – NK 554.

Péntek

október 30.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.

Milyen értelemben vonatkozik reánk ma Jákob tapasztalata?
Miért olyan fontos bevallani bűneinket, mihelyt szembesülünk azokkal?
Tekintettel Isten kegyelmére, miről nem szabad elfelejtkeznünk?
Miért nem lesz vértanú egyetlen keresztény sem a nyomorúság idején?
Habár Isten népe gyötrelmeket él át a nyomorúság idején, mégis hogyan
tekint az Úr reájuk, és miért?
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5. ISTEN NÉPE MEGSZABADUL
a. Milyen ígéret van adva Isten szavában azok részére, akik az Urat
szolgálják? Zsol 91:1-6,15.

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

2009. november 7.

Trujillo, Peru részére

Kedves atyafiak és testvérnők
a Krisztusban!
Trujillo a perui tengerpert
északnyugati részén található,
körülbelül 557 km-re van
Peru fővárosától, Limától. Ez
Peru harmadik legnagyobb városa, lakosainak száma 804 300.
Trujillo úgy ismeretes, mint „az örök tavasz városa”, és mint a „perui kultúra fővárosa”. A Reformmozgalom üzenete 1933-ban érkezett
erre a területre, Eugenio Laicovschi atyafi által. Ma Trujillo-ban van
a „Perui Északi Terület” központja, ahol 1070 tagunk van. Ez a Perui
Unió legnagyobb területe. Trujillo-ban megalapítottunk egy középiskolát, amelynek több mint 250 tanulója van, és van még két általános
iskolánk is. Ahogyan művünk kiterjedt ezen a területen úgy vált központunk nagyon kicsivé.
Azon szándékunkban, hogy egy nagyobb központot hozzunk létre,
és az istentiszteletek részére egy jobban központosított helyet, 2002ben testvéreink nagyáldozata árán vásároltunk egy 300 négyzetméter
alapterületű telket, ahol ideiglenesen emeltünk egy imaházat. Testvéreink pénzügyi helyzete nem megfelelő ahhoz, hogy folytatni tudjuk
az építkezést. Ez az oka, hogy kérjük a ti szívélyes segítségeteket és
bőkezű adományaitokat, hogy megvalósulhasson ez a vállalkozás
ebben a nagyon szegény országban.
Isten áldjon meg benneteket gazdagon!
A ti testvéreitek és testvérnőitek Trujillo-ból, Peruból

2009. november 7.

6. Tanulmány

Napnyugta: H 16:17
Ro 16:57

AZ ELSŐ ÖT CSAPÁS

„Láttam, hogy a négy angyal a négy szelet visszatartja, amíg Jézus
be nem fejezi szolgálatát a szentélyben, majd ezután következett a hét
utolsó csapás.” – TL 11.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 557-564. (A nyomorúság ideje)

Vasárnap

november 1.

1. AZ ELSŐ CSAPÁS
a. Mit fog a Jelenések 7. fejezetének négy angyala tenni, miután Jézus
befejezte szolgálatát a mennyei szentélyben? Jel 7:1-3;15:7-8.

„Könyörögjünk Istenhez, hogy a négy angyal tartsa még vissza a föld
négy szelét, hogy ne ártsanak és ne pusztítsanak, míg nem közöltük a
világgal az utolsó figyelmeztetést.” – 6B 61.
„János látja, hogy a természet elemeit, – földrengést, vihart, politikai
viszályokat, – négy angyal tartja vissza. Ezeket a szeleket Isten féken tartja,
amíg akarja, s amíg parancsot nem ad, hogy elereszthetők.” – BL 210.
„Amikor nagy Főpapunk befejezi munkáját a szentélyben, akkor
felkél, magára ölti a bosszúállás palástját és kiönti a hét utolsó csapást.”
– TL 11.
b. Hogyan van leírva az első csapás? Jel 16:1-2. Ki kap védelmet a
csapások ellen? Zsol 27:5.
„Sátán az elpecsételésnek ebben az idejében minden ravaszságával
azon van, hogy Isten népét eltántorítsa a korszerű igazságtól, és őket
hitükben megingassa. Láttam egy takarót, amit Isten kiterített népére,
hogy a szomorúság idején megvédje őket.” – TL 15.
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„És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, akinél
vala a hét utolsó csapás, mert általuk teljesíti be Isten az Ő haragját.”
(Jel 15:1.)

Hétfő

november 2.

2. A VÉR
a. Milyen volt Egyiptomban a vér csapása? 2Móz 7:20-21. Mi a második csapás a hét közül, és milyen messze terjedő lesz ennek a
hatása? Jel 16:3; Ésa 26:21.

„Az első csapás, amely Egyiptomra jött, a vizet érintette, a Fáraó egyik
felmagasztalt istenét. Mózes a vízre csapott a Fáraó és annak fő emberei
előtt, és látták, ahogyan vérré változott az amit imádtak. Hét napig volt
ott ez a bomlásban lévő tömeg és a benne lévő halak mind elpusztultak.
A víz használhatatlan volt bármire is.” – 1SP 334.
„Nagyobb csodák lesznek láthatók, mint valaha is volt, arról tanúskodva, hogy már csak rövid idő van hátra a földön Jézus eljövetele előtt.
’És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért,
tüzet és füstnek gőzölgését’.” – ST 1879. március 13.
„A Jelenések könyvének írója így ecseteli azokat a szörnyű csapásokat… A tenger ’olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat
meghala a tengerben’.” – NK 558.
b. Amikor a harmadik csapás is kitöltetik a folyókra és a vizek forrásaira, mit fognak mondani az angyalok Isten igazságosságáról?
Jel 16:4-7.

„Bármennyire iszonyú is ez a büntetés, Isten igazságosságához nem
fér kétség. Isten angyala kijelenti: ’Igaz vagy Uram..., hogy ezeket ítélted;
mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert
méltók arra’ (Jel 16:2-6). Akik Isten népét halálra ítélik, éppoly bűnösek
vérük ontásában, mintha saját kezükkel ölték volna meg őket. Krisztus
is vétkesnek nyilvánította a korabeli zsidókat az Ádám kora óta megölt szent emberek vére ontásáért, mert éppolyan lelkületűek voltak, és
ugyanazt akarták tenni, amit a próféták gyilkosai.” – NK 558.
„Büntetést fognak kapni a kínzás által kiontott minden csepp vérért,
a tűzben elégetett minden emberért. Isten kétszeresen meg fogja őket
büntetni bűneikért. Ittak a szentek véréből és megrészegedtek a diadalmámortól.” – RH 1897. december 28.
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„A következő csapásnál a napnak ’adaték... hogy az embereket tikkassza
tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel’ (Jel 16:8-9). A próféták
elmondták, milyen lesz a föld e félelmes időkben: ’Gyászol a föld… mert elveszett a mező aratása… a mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony
kiszáradott az öröm az emberek közül.’ ’Elsenyvedtek a magvak barázdáik
alatt, elpusztultak a gabonás házak… Mint nyög a barom! Megháborodtak
a marha-csordák, mert nincs legelőjük… kiszáradtak a vizeknek ágyai,
és tűz emésztette meg a puszta virányait.’ ’Azon a napon jajjá változnak a
templomi énekek, így szól az Úr Isten, és temérdek lesz a hulla; szó nélkül
hányák mindenüvé’ (Jóel 1:10-12.17-20; Ám 8:3).” – NK 558.
„[Az óriási sokaságnak] nem lesz több kegyelemideje a múlt hibáinak
helyrehozására. Ennek semmi értelme nem lenne. Az élethosszig tartó
törvényszegés nem lágyította meg szívüket. A második próbaidő alatt is
megkerülnék Isten kívánalmait, és lázadást szítanának a menny ellen,
akárcsak az elsőben.” – NK 588.
b. Mi fog történni Isten népével, amikor a nap nagy hőséggel perzseli
a gonoszokat? Zsol 91:3-8. Mi szükséges ahhoz, hogy a nyomorúság idején védelem alatt álljunk? Zsol 91:14; 15:1-5.
„Isten népe sem menekül meg a szenvedéstől. Üldözni és nyomorgatni fogják őket, nélkülözni és éhezni fognak, de nem pusztulnak el. Az
az Isten, aki Illésről gondot viselt, egyetlen önfeláldozó gyermekét sem
hagyja magára. Aki számon tartja fejük hajszálait, gondja lesz rájuk, és
az éhínség idején is eledelt ad nekik. Míg a gonoszok az éhségtől és a
ragálytól elpusztulnak, az igazakat angyalok védik, és kielégítik szükségleteiket. Annak, ’aki igazságban jár’, szól az ígéret: ’Kenyerét megkapja,
vize el nem fogy.’ ’A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs,
nyelvük a szomjúságban elepedt: én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izrael Istene, nem hagyom el őket’ (Ésa 33:15-16; 41:17).” – NK 559.
„Akik megkapják az élő Isten pecsétjét, s akik ily módon a nyomorúság idején biztonságban vannak, azoknak teljesen Jézus képmását kell
szertesugározniuk.” – TL 34.
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3. A NAP
a. Ismertesd a negyedik csapást és annak hatásait az emberekre és a
természetre. Jel 16:8-9. Ha Isten visszavonná haragját az emberekről, akkor elismernék-e Isten igazságosságát? Ésa 26:10.

Szerda

november 4.

4. HATALMAS CSAPÁSOK
a. Mit fog Isten cselekedni az Ő haragjának idején? Ésa 28:21; Náh 1:3-6.
Miért nem pusztul el minden gonosz az első négy csapás alatt?
„Irgalmas Istenünknek a büntetés szokatlan tett. ’Élek én, ezt mondja
az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában’ (Ez 33:11)…
Az igazságos Isten rettenetes dolgokkal fog földre tiport törvényének
érvényt szerezni.” – NK 557.558.
„Ezek a csapások nem egyetemesek, különben a föld lakói mind elpusztulnának. De ilyen szörnyű csapásokról halandó ember soha nem
hallott. Azok a büntetések, amelyek a kegyelemidő lezárta előtt sújtották az embereket, mind kegyelemmel voltak elegyítve. A közbenjáró
Krisztus vére pajzsként védte a bűnöst bűnének teljes büntetésétől, de a
végítéletkor Isten irgalom nélkül önti ki haragját.” – NK 559.
b. Kiket fognak a gonoszok hibáztatni a szörnyű csapásokért, mint
ahogyan tette azt Akháb is Illéssel? 1Kir 18:17-18.
„Az Isten által küldött hírnököket – akik az Ő figyelmeztetését viszik – gyűlölik azok, akiket megintettek. Az emberek az igazságtól való
eltérésük okozta elemi csapások miatt a hírnököket vádolják. Akik így
Sátán hatalma alá helyezik magukat, nem úgy látják a dolgokat, mint
ahogy Isten. Sátán megvakította őket.” – RH 1901. október 22.
„A csapások rendkívül felbőszítették a gonoszokat az igazak ellen,
mert azt hitték, hogy mi okoztuk Isten ítéleteit, s ha a földet tőlünk megszabadíthatnák, akkor a csapások is megszűnnének.” – TL 11.
„A gonoszt tévők közül sokan rendkívül bosszankodtak, mikor a
csapásokat el kellett szenvedniük. Rettenetes jelenet volt ez. A szülők
keserű szemrehányásokkal illették gyermekeiket és a gyermekek szüleiket, a testvérek hasonlóképpen egymást vádolták a nyakukba szakadó
szerencsétlenségért. Hangos jajkiáltás szava visszhangzott mindenfelé: ’Te voltál az oka annak, hogy nem fogadtam el az igazságot, mely
megoltalmazott volna ettől a rettenetes órától.’ Az emberek elkeseredett
gyűlölettel fordultak lelkészeik ellen, ilyen szemrehányásokkal: ’Ti nem
óvtatok bennünket. Ti azt prédikáltátok, hogy a világ mindaddig fennáll, amíg végül mindenki megtér. Ti azt hirdettétek, hogy: béke, béke és
elnyomtatok minden félelemérzetet bennünk.’” – TL 166.
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„Hírtelen sötétség telepedett meg a földön, sűrű és fekete sötétség ’és
pedig tapintható sötétség.’ Nem csak nem volt világosság, hanem a levegő
is olyan nyomottá vált, hogy alig tudtak lélegzetet venni. ’Nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből három napig, de Izrael minden
fiának világosság vala az ő lakhelyében.’ (2Móz 10:23.)” – PP 229.230.
„Ekkor oly világosan láttam, mint még soha, annak fontosságát, hogy
Isten szavát a legnagyobb gonddal kutassuk át, hogy megtudjuk belőle,
miképpen kerülhetjük el a csapásokat, melyekről Isten szava kijelenti,
hogy mindazokra jönnek, akik a fenevadat imádják, és annak képét és jelét
homlokukra, vagy kezükre felveszik. Rendkívül csodálkoztam azon, hogy
emberek akadnak, akik Isten parancsolatait, különösen a szent szombatnapot lábbal tapossák, míg a Szentírás olyan határozott és rettenetes
fenyegetéseket és ítéleteket tartalmaz a törvény áthágói ellen.” – TL 30.
b. Mit csináltak a gonoszok, miközben még mindig szenvedtek az
első csapás fekélyeitől? Jel 16:11. Milyen hatása lesz Isten népére
az ötödik csapásnak? Zsol 91:5-6.
„De a nyomorúság idején – amilyent még nem látott a világ, mióta
nemzet létezik – Isten választott népe rendületlenül áll majd. Sátán és
seregei nem tudják elpusztítani őket, mert olyan angyalok védelme alatt
állnak majd, akik erősebbek, mint Sátán seregei.” – 9B 17.
„Láttam egy takarót, amit Isten kiterített népére, hogy a szomorúság idején megvédje őket. Minden lelket, ki az igazság mellett dönt, és
akinek szíve tiszta, betakar a mennyei Atya, a Mindenható oltalmával.”
– TL 15.

Péntek

november 6.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.

Kik lesznek azok, akikre kiárad a „fájdalmas fekélyek” csapása?
Miért a vizeket sújtotta a második és a harmadik csapás?
Mi fog történni az erdőkkel és a mezőkkel a negyedik csapás alatt?
Hány szent fog elpusztulni a megsemmisítő csapásoktól?
Miből gondolhatjuk, hogy a csapások egymásra halmozódnak?
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5. A SÖTÉTSÉG
a. Milyen volt a sötétség csapása Egyiptomban? 2Móz 10:22-23.
Hová lesz kitöltve az ötödik csapás? Jel 16:10.

7. Tanulmány

2009. november 14.

Napnyugta: H 16:08
Ro 16:49

A HATODIK ÉS HETEDIK CSAPÁS

„Imé, eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit,
hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.” (Jel 16:15.)
„Nem lesz több kegyelemidő, amelyben felkészülhetnénk az örökkévalóságra. Ebben az életben kell magunkra ölteni Krisztus igazságosságának palástját. Csak most van lehetőségünk arra, hogy jellemünket
formáljuk a mennyei otthon számára, amelyet Krisztus készített parancsolatai engedelmes követőinek.” – KP 218.
Javasolt olvasmány: A Te Igéd Igazság, 251.

Vasárnap

november 8.

1. A HATODIK CSAPÁS
a. Mi fog történni, amikor a hatodik angyal is kitölti az ő poharát?
Kik azok a lelkek, akik kijönnek a sárkány, a fenevad és a hamis
próféta szájából? Jel 16:12-14.
b. Miben gyönyörködik Sátán és az ő angyalai? Hova fogják összegyűjteni a „gonosz lelkek” a „föld királyait” és az egész föld lakosait? Jóel 3:9-14; Jel 14:20; 16:16.
„Sátán gyönyörködik a háborúban, mert a háborúval felkelti a lélek
legádázabb indulatait. Áldozatait bűnnel és vérrel átitatva sodorja az
örök pusztulásba. Célja az, hogy a nemzeteket háborúra sarkallja egymás ellen.” – NK 524.
„Négy hatalmas angyal tartja vissza e Föld hatalmait, amíg Isten szolgái el nem pecsételtetnek a homlokukon. A világ nemzetei áhítoznak a
harcra, de az angyalok ellenőrzés alatt tartják őket. Amikor ez a visszatartó, korlátozó erő el lesz mozdítva, eljön a nyomorúság és a gyötrelem
ideje. Feltalálják a háború halálos eszközeit. A hajókat, élő rakományukkal együtt betemeti majd a nagy mélység. Mindazok, akiknek szívében
nem él az igazság lelke, sátáni ügynökök vezetése alatt egyesülnek majd.
De mind féken lesznek tartva Armegeddon nagy csatájáig.” – Mar 276.
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Hétfő

november 9.

2. AZ ARMEGEDDONI CSATA VÉGE
a. Mi lesz Jézus eljövetelekor a meghalt gonoszokkal? Jer 25:32-33;
Jel 19:17-18.
„Rövid idő alatt halottak és haldoklók lesznek körülöttünk mindenütt.
Láttam, hogy némelyek tréfát űznek Isten ítéletéből és ezért nagyon meg
fognak keményedni. Akiket az Úr elpusztított a föld egyik végétől a másik
végéig mindenütt szanaszét hevernek, senki nem fogja siratni őket, össze
sem gyűjtetnek, el sem temettetnek, az egész föld színéről oszló tetemeik
bűze száll fel. Akik el lettek pecsételve az élő Isten pecsétjével, csak azok
lesznek megoltalmazva a harag viharától, amely hamarosan azokat éri,
akik visszautasították az igazságot.” – RH 1849. szeptember 1.
„A gonoszok elpusztultak, s csak tetemeik borították a földet. Isten
haragja a hét utolsó csapás alatt meglátogatta a földet s olyan gyötrelmeket okozott, hogy a gonoszok kínjaikban a nyelvüket rágták és Istent
átkozták.” – TL 171.
b. Milyen figyelmeztetést ad az Úr nekünk az utolsó nagy küzdelemről, a Jánosnak kinyilatkoztatottak szerint? Jel 16:15; 22:12. Mikor
fog az Armegeddoni csata befejeződni?
„A Jelenések 16. fejezetében a János leírásában szereplő csodatévő
hatalom, amely összegyűjtötte a világot az utolsó nagy küzdelemre, – itt
már nem jelképekben beszél a leírás – ezen esemény után a trombita
hangja még egyszer biztosan zeng: ’Ime, eljövök, mint a tolvaj. Boldog,
aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne
lássák az ő rútságát.’ (Jel 16:15.) Miután Ádám és Éva áthágták a törvényt, mezítelenek lettek, mert a fény ruha és a biztonság eltávozott
tőlük. A világ el fogja felejteni Isten intéseit és figyelmeztetéseit, amint az
özönvíz előtti világ lakosai is tették Noé korában, és úgyszintén Sodoma
lakosai is. Ők az utolsó reggel is mindnyájan gonosz tervekkel és bűnös
szándékokkal ébredtek fel, azonban hirtelen tűzeső jött a mennyből, és
megemésztette az istentelen lakosokat.” – 14MR 96.97.
„A királyok Királya leereszkedik a lángoló tűz övezte felhőn. Az ég
tekercsszerűen felgöngyölődik, a föld remeg, minden hegy és minden
sziget kimozdul a helyéből…
Elhallgat a gúnyolódó tréfálkozás. A hazug ajkak elnémulnak. Megszűnik a fegyverek zaja, a csata kavargása, a saruk harci zaja, és nincs
többé ’vérbe fertőztetett öltözet’ (Ésa 9:5).” – NK 570.571.
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Kedd

november 10.

3. A FÖLDRENGÉS ÉS JÉGESŐ
a. Milyen szózat jön Isten trónjától, amikor a hetedik angyal is kitölti az ő poharát, és mi történik a természetben? Jel 16:17-18.
„Isten éjfélkor mutatja meg hatalmát népe szabadítására. Feltűnik
a nap, és teljes fényben ragyog. Jelek és csodák történnek gyors egymásutánban. A gonoszok rémülten és csodálkozva nézik e jeleneteket,
az igazak pedig szent örömmel szemlélik szabadulásuk jeleit. A természetben mintha minden a visszájára fordulna. A folyók állóvizekké válnak. Sötét, nehéz felhők jelennek meg, majd egymásra tornyosulnak. A
haragos ég közepén egyetlen tiszta hely van, amely leírhatatlan dicsőségtől tündököl. Onnan hallatszik Isten hangja, amely olyan, mint a sok
víz zúgása. Ezt mondja: ’Meglett!’ (Jel 16:17). Ez a hang megremegteti
az eget és a földet. Hatalmas földrengés támad.” – NK 566.
b. Milyen jelenség lesz látható, amikor a hetedik csapás is ki lesz töltve? Ámos 8:9; Jel 16:20; Ésa 24:19-20. Milyen fontos esemény lesz
a földrengéskor? Dán 12:2.
„Az ég megnyílt majd bezárult s mozgásban volt. A hegyek szélfújta
nádszálakhoz hasonlóan ingadoztak, és hatalmas szakadozó sziklákat
zúdítottak ki mindenfelé. A tenger forrt, mint a tüzes fazék és hatalmas
köveket vetett ki a partokra. S midőn Isten kihirdette Jézus eljövetelének napját és óráját, és népével megkötötte az örök frigyet, minden
mondata után szünetelt, megállott, miközben szavai végigdörögtek a
földön. Istennek Izraele a menny felé emelt szemekkel figyelt e szavakra,
melyek Jehova ajkairól származtak, s mennydörgésszerűen áthatották a
földet; megrendítően ünnepélyes volt.” – TL 168.
„Sírok nyílnak meg, és ’sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra
és örökkévaló utálatosságra’ (Dán 12:2). Azok, akik a harmadik angyal
üzenetébe vetett hittel haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból,
hogy meghallják, amikor Isten békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is, ’akik Őt általszegezték’ (Jel 1:7), akik gúnyolódtak és
nevettek Krisztus haláltusáján; és akik a leghevesebben támadták igazságát és népét, feltámadnak, hogy meglássák Krisztus dicsőségét és a
hűségesek megdicsőítését.” – NK 567.
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Szerda

november 11.

4. BABILON VÉGZETE
a. Mi fog történni a titokzatos Babilonnal, a „paráznák anyjával”,
amikor Isten előtt megemlíttetik? Jel 16:19.

„Isten megemlékezik a nagy Babilonról, ’hogy adjon annak inni
az Ő búsult haragja borának poharából’.” – NK 566.
„A Jelenések 17. fejezete előre megmondja az összes egyházak
pusztulását, amelyek a pápaság bálványimádó szolgálatával rontják
meg magukat, azokét, akik ittak paráznasága haragborából. [Idézve
Jel 17:1-4.]
Így ábrázolja a pápai hatalmat, mely a gonoszság minden csalárdságával, vonzó külsőségekkel és kápráztató szertartásokkal bűvöl
meg minden nemzetet, megígérve nekik, mint a Sátán ígérte ősszüleinknek, minden jót, ha magukra veszik bélyegét, másrészt minden
ártalmat hitetései ellenzőjének.” – TII 251.
b. Milyen nagy bűn terheli Babilont, a „paráznák anyját”? Jel
17:3-6.

„Róma az a hatalom, amely oly sok századon át zsarnokoskodott a
kereszténység uralkodóin. A bíbor és a vörös szín, az arany, a drágakövek és a gyöngyök elevenen ábrázolják a Szentszék fényűzését, és a
királyokét is túlszárnyaló pompáját. Egy hatalomra se illik rá ennyire
pontosan az a kijelentés, hogy ’részeg vala a szentek vérétől’, mint erre
az egyházra, amely oly kegyetlenül üldözte Krisztus követőit. Babilon
ellen még az a vád is felmerül, hogy törvénytelen viszonyt tart ’a föld
királyai’-val. A zsidó egyház azért lett parázna, mert elfordult az Úrtól,
és szövetségre lépett a pogányokkal. Rómát, amely világi hatalmak
támogatását keresve hasonlóképpen megromlott, az Ige ugyanígy ítéli
meg.” – NK 341.
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Csütörtök

november 12.

5. „MEGLETT”
a. Mi lesz a hetedik csapás csúcspontja? Jel 16:21.

b. Milyen fontos és dicső esemény fog történni a hetedik csapás végén? Mt 24:30; Jel 1:7.

„Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból
sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld
felé közeledő és egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy
fehér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a
szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem
’fájdalmak férfia’-ként jön, hogy kiigya a szégyen és a szenvedés keserű
poharát, hanem a menny és a föld győzteseként, az élők és holtak bírájaként.” – NK 569.
„Akik kinevették, amikor Isten Fiának nevezte magát, most szótlanok. Ott van a gőgös Heródes, aki gúnyt űzött Krisztus királyságából,
és megparancsolta gúnyolódó katonáinak, hogy koronázzák Krisztust
királlyá. Ott vannak azok is, akik durván vállára tették a bíborpalástot,
szent homlokára a töviskoszorút, a ’jogart’ a kezébe adták, és gúnyolódva, átkozódva térdet hajtottak előtte. Akik ütötték és leköpték az
élet Fejedelmét, azok most nem tudják elviselni átható tekintetét, és
menekülnek megemésztő dicsősége elől. A katona, aki átszúrta oldalát,
az emberek, akik átszögezték a kezét és a lábát, rémülten és bűntudattal
nézik a szögek és a dárda nyomát.” – NK 571.

Péntek

november 13.

ÁTTEKINTŐ ÉS ELMÉLKEDŐ KÉRDÉSEK

a. Ki fogja összegyűjteni egy helyre a föld királyait és az egész világ lakosait?
b. Mikor fog kezdődni és véget érni az Armegeddoni csata?
c. Milyen fontos esemény fog történni a hetedik csapás kezdetén, amikor
Isten kijelenti: „Meglett!”?
d. Mit jelent a „Babilon” szó, és mi lesz az ő jutalma?
e. Milyen dicső esemény fogja lezárni a hét csapást?
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8. Tanulmány

2009. november 21.

Napnyugta: H 16:01
Ro 16:43

JÉZUS MÁSODIK ELJÖVETELE
„Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna,
megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és
magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”
(Jn 14:2-3.)
„Krisztus hamarosan eljön népéért, hogy elvigye őket azokba a hajlékokba, amelyeket Ő készített számukra. Azonban semmi tisztátalan
nem juthat be oda. A menny tiszta és szent, és csak azok léphetnek be
Isten városának kapuin, akik már itt külső és belső tisztaságot vettek fel
magukra.” – CH 103.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 567-579. (Isten népe megszabadul)

Vasárnap

november 15.

1. EGY CSODÁLATOS ÍGÉRET
a. Miben reménykedett minden pátriárka, próféta és hűséges hívő
régtől fogva? Jób 19:25-27. [angolban – „… testemben látom meg
az Istent.”]
„A második adventről szóló üzenet a Szentírás kulcsfontosságú tanítása.” – NK 268.
b. Mit ígért meg Jézus az Ő tanítványainak és mit kért mennyei Atyjától imában? Jn 14:1-3; 17:24. Hogyan ismételték meg az angyalok Jézus ígéretét? Apcs 1:10-11.

„Aki valóban szereti Jézust az nem fog szomorkodni, mert Ő újra eljön. Ahogyan közeledik az ember Fiának eljövetele, akik igazán szeretik
Jézust, azok örömteli reménységgel tekintenek a jövőbe, és törekednek
teljesen előkészülni, hogy megláthassák Őt, akit szeretnek, aki meghalt,
hogy megváltsa őket.” – LHU 379.
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Hétfő

november 16.

2. ELJÖVETELÉNEK CÉLJA
a. Kik fogják elkísérni Jézust eljövetelekor és mi lesz nekik megparancsolva, hogy megtegyék? Mt 24:31.

„Krisztus hamarosan el fog jönni másodszor is. Beszéljünk gyakran
erről! Elménk legfőbb gondolata legyen ez. Hatalommal és nagy dicsőséggel jön el, és minden szem meglátja Őt.” – TUL 311.
„Krisztus a saját dicsőségében, Atyja dicsőségében és a szent angyalok dicsőségében jön el. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyalból
álló mennyei sereg kíséretében mindent felülmúló dicsőséggel jelenik
meg.” – JÉ 647.
b. Milyen kijelentés van a Bibliában azokról, akik az Úrban haltak
meg? Ésa 26:19. Milyen esemény fog megtörténni, amikor Jézus
ismét eljön? Fil 3:20-21; 1Thess 4:16.

„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette
hívja elő Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak
sírjára tekintve kiáltja: ’Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!’ A halottak az egész földön meghallják ezt
a hangot, és akik hallják – minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és
népből mérhetetlen sokan életre kelnek. A halál tömlöcéből lépnek elő,
hervadhatatlan dicsőségben. Lépésük zajától zeng a föld. ’Halál! hol a
te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?’ (lKor 15:55) – kiáltják. Az élő
igazak és a feltámadt szentek hangja boldog győzelmi kiáltásban olvad
össze.” – NK 572.
„Hisszük-e teljes szívünkből, hogy Krisztus hamarosan eljön, s hogy
nekünk kell a világgal közölni az utolsó kegyelmi üzenetet, azt a kegyelmi üzenetet, amelyhez hasonlót az Úr még sohasem küldött a bűnös világnak? Vajon oly példát adunk-e, amilyent kell? Bizonyságot teszünk-e
életünkkel és eljárásunkkal egész környezetünknek arról, hogy várjuk
Urunknak és Üdvözítőnknek dicsőséges eljövetelét, annak a Jézus Krisztusnak eljövetelét, aki halandó testünket elváltoztatja s az Ő megdicsőült
testéhez teszi hasonlóvá? Félek, hogy ezeket az igazságokat nem hisszük
úgy, és nem vagyunk velük úgy tisztában, mint ahogy kellene.” – TL 62.
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Kedd

november 17.

3. ELJÖVETELÉNEK MÓDJA
a. Ki fogja meglátni Jézust az Ő második eljövetelekor? Mt 24:30;
Mk 14:60-62; Jel 1:7.
„Ünnepélyes az az óra, amikor a szolgáknak el kell számolniuk, és mindenkinek meg lesz adva jutalma! A próbaidő mindörökre lezárul. Isten
törvényének jogosultságában való minden kételkedés itt véget ér, mert ez
által lett minden megítélve. Majd minden szem meglátja Őt, és minden
lélek megérti, hogy mi okozta vesztét. Akkor majd láthatóvá válik és el lesz
ismerve, hogy Isten törvénye vezérel minden teremtett értelmet. Senki
sem kérdőjelezi meg Isten fennhatóságát.” – RH 1886. január 12.
„Ott vannak azok is, akik kigúnyolták a megalázott, szenvedő Krisztust. Lelkük megremeg, amikor eszükbe jutnak a főpap felszólítására
mondott ünnepélyes szavai: ’Mostantól fogva meglátjátok az embernek
Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben’ (Mt
26:64). És most látják dicsőségben, és látniuk kell azt is, hogy Isten jobbján ül.” – NK 571.
„Akár üdvözülünk, akár elveszünk, egyszer meglátjuk majd az Üdvözítőt amint van, teljes dicsőségében, és megértjük jellemét. Második
eljövetelekor minden szívet bűntudatra késztet. Akik elfordultak Tőle
a földi, jelentéktelen dolgok felé, önző érdekeket és világi dicsőséget
keresve, azok az Ő eljövetelének napján el fogják ismerni tévedésüket.”
– ST 1903. január 28.
b. Mihez volt hasonlítva Jézus eljövetele? Hogyan kell ez érintsen
bennünket? Mt 24:25-27; Mk 13:33-37.
„Azok, akik vigyázva várnak az Úr érkezésére, nem hiú reménykedéssel várakoznak. Krisztus érkezésének a várása arra indít bennünket,
hogy féljük az Urat, és féljünk a bűnre kiszabott ítéleteitől. Fel kell ébrednünk abból a nagy bűnből, amely abból áll, hogy visszautasítjuk a
nekünk felajánlott irgalmat. Azok, akik vigyázva várakoznak az Úrra,
megtisztítják lelküket az igazságnak való engedelmeskedésükkel. Ezek
az éber vigyázást komoly munkálkodással kapcsolják össze. Mivel tudják, hogy az Úr az ajtó előtt áll, mindent elkövetnek annak érdekében,
hogy a mennyei lényekkel együtt munkálkodjanak a lelkek üdvösségéért.” – JÉ 538.
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Szerda

november 18.

4. MINT ÉJJEL A TOLVAJ
a. Mit fognak tenni és mondani a föld lakosai, közvetlenül Jézus eljövetele előtt? Mt 24:37-39; Lk 17:28-30; 2Pt 3:3-4.

„A férfiak és nők ma is annyira túlzásba viszik az evést és ivást, hogy
az már falánkságba és részegségbe torkollik. Ez uralkodó bűn a megromlott étvágy szabadjára engedése felszította az emberek szenvedélyeit
Noé napjaiban, s széleskörű romlottsághoz vezetett.” – ÉTT 114.
„[A Megváltó] megjövendölte, hogy a második advent küszöbén
milyen nagy lesz az erkölcstelenség. Megismétlődnek a Noé korabeli
dolgok, a világi kereskedés kavargása és az élvezetek keresése. Az emberek adnak és vesznek, ültetnek és építenek, nősülnek és férjhez mennek, közben pedig elfeledkeznek Istenről és az eljövendő életről.” – NK
276.277.
„Noé napjaiban a régi világ lakosai gúnyosan nevették azt, amit ők az
igazságosság prédikátorának babonás félelmeinek és beképzelt balsejtelmeinek tartottak. Képzelgőnek, vakbuzgónak, rémeket látónak tartották
őt… Az emberek a mi napjainkban is el fogják vetni a komoly figyelmeztetést, amint Noé napjaiban is elvetették. Azokra a hamis tanítókra fognak
hivatkozni, akik határozott időpontot tűztek ki, s azokat hozzák fel kifogásul, amiért a mi figyelmeztetésünkben sem bíznak meg jobban, mint
azokéban. Ilyen ma a világ hozzáállása. Elharapózott a kételkedés, ezért
gúnyolják és kinevetik a Krisztus eljövetelének hirdetését.” – 4B 308.
b. Látva az idő sürgős voltát, amelyben élünk, milyen figyelmeztetést
kell megszívlelnünk? Mt 24:44; Lk 21:34-36.

„Most kell felkészülnötök a megpróbáltatás idejére. Tudatában kell
legyetek, hogy vajon lábaitok az Örökkévaló Sziklába be vannak-e ágyazódva. Arra van szükségetek, hogy egyéni tapasztalatokat szerezzetek és
ne függjetek mások világosságától. Amikor megpróbáltatás ér benneteket, hogyan tudhatjátok azt, hogy nem vagytok egyedül, amikor földi
barátok nincsenek az oldalatokon? Képesek lesztek akkor felismerni,
hogy Krisztus a ti támogatótok? Vissza tudtok emlékezni az ígéretre:
’Imé én tiveletek vagyok a világ végezetéig?’ (Mt 28:20.)” – Mar 274.
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Csütörtök

november 19.

5. ÖRÖKKÉ EGYÜTT AZ ÚRRAL
a. Milyen vigasztaló szavakat küldött Pál apostol a thessalonikai hívőknek? 1Thess 4:16-18. Hogyan írja le a Prófétaság Lelke Jézus
eljövetelét?
„Tekintetünk ezután nemsokára kelet felé irányult, ahol egy kis sötét
felhő tűnt fel, alig volt féltenyérnyi nagyságú. Mindnyájan tudtuk, hogy
ez az ember Fiának a jele. Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt,
amely mind közelebb jött hozzánk, mind világosabban, fényesebben és
dicsőségesebben ragyogott, amíg végül egy nagy, fehér felhővé vált. A
felhő felett szivárvány vonult, amelyet tízezernyi angyal vett körül, akik
kedvesen énekeltek. A szivárványon az ember Fia ült.” – TL 2.
b. Írd le a szentek mennybemenetelét! Mit fognak ők kapni? 1Thess
4:17; 1Kor 15:50-57.
„Mindnyájunkat körülvett a nagy felhő. Hét napon átvitettünk az
üvegtenger felé, ahol Jézus saját kezűleg helyezte fejünkre koronáinkat.
Arany hárfát és győzelmi pálmát is adott. A száznegyvennégyezer négyszög alakban állt fel az üvegtenger mellett. Egyeseknek rendkívül dicső
koronájuk volt, másoknak kevésbé. Egyesek koronája telve volt ragyogó
csillagokkal, másokén csak néhány csillag tündökölt, de azért mindenki
teljesen elégedett volt. Vállunktól fogva bokáig érő ragyogó fehér palástba voltunk takarva. Angyalok vettek körül bennünket, mikor az üvegtengeren át a város kapuja felé indultunk. Jézus most felemelte hatalmas,
dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain s így szólt: Ti megmostátok ruhátokat az én véremben, ti szilárdan
megálltatok az én igazságomban, most lépjetek be.” – TL 2.3.

Péntek

november 20.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Ha valóban szeretjük Jézust, mit ne feledjünk el semmiképpen sem?
b. Miért oly fontos Krisztus második eljövetele?
c. Krisztus visszatérésével kapcsolatosan, milyen személyes előkészületet
kell tennünk?
d. Hogyan láthatjuk Noé idejét megismétlődni napjainkban?
e. Miért fog elégedett lenni minden szent az ő saját koronájával?
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9. Tanulmány

2009. november 28.

Napnyugta: H 15:56
Ro 16:39

A MILLENNIUM
„Nézek a földre, de imé kietlen és puszta, és az égre, de nincsen
világossága! Nézek a hegyekre is, imé reszketnek, és a halmokra, de
mind ingadoznak. Nézek és imé egy ember sincsen, és az ég madarai
is mind elmenekültek. Nézek, és imé a bőtermő föld pusztává lőn, és
minden városa összeomlott az Úr előtt, az ő haragjának tüze előtt!”
(Jer 4:23-26.)
„A szentek a szent városban maradnak és ezer évig uralkodnak mint
papok és királyok.” – TL 39.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 580-587. (A föld pusztulása)

Vasárnap

november 22.

1. EGY TRAGIKUS LAKOMA
a. Mi fog történni a gonoszokkal a hét csapás kitöltése után? Ésa
66:15-17; Jer 25:30-33.

„A gonoszok elpusztultak, s csak tetemeik borították a földet.” –
TL 251
b. Milyen lesz a föld ezen időben? Jel 19:17-21.

„Amikor Krisztus eljön, a gonoszokat eltörli a föld színéről. Megemésztődnek szájának leheletétől, és elpusztulnak dicsőségének fényétől. Krisztus elviszi népét Isten városába, és a föld lakatlan lesz…
Az egész föld olyan, mint egy kietlen pusztaság. A földrengés által
elpusztított városok és falvak romjai, gyökerestől kitépett fák, a tengerből kivetett és a földből kiszakított töredezett sziklák hevernek szerte a
föld felszínén, és roppant nagy üregek jelzik az alapjukról levált hegyek
helyét.” – NK 583.584.
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Hétfő

november 23.

„S ez a föld lesz ezer éven át Sátánnak és angyalainak lakhelye. Ide
lesz kötözve, itt kell neki fel s alá vándorolnia, és látnia kell Isten törvénye elleni lázadása következményeit. Egy évezreden át élvezheti az átok
gyümölcsét, amelyet ő okozott.” – TL 171.
„A földhöz láncolt Sátánnak nem lesz lehetősége arra, hogy más
világokat is felkeressen, és arra sem, hogy kísértse és megzavarja azokat, akik soha nem buktak el. Ilyen értelemben lesz megkötözve. Nem
lesz a földön senki, aki felett hatalmát gyakorolhatná. Meg lesz fosztva
a csalás és a rontás lehetőségétől, ami hosszú századokon át egyedüli
öröme volt.” – NK 585.
b. Hová lesz Sátán bezárva az ezer év alatt? Jel 20:3.

„Hogy a ’mélység’ kifejezés a kusza és sötét földet jelenti, az nyilvánvaló más bibliai igékből. A Föld ’kezdetben’ való állapotáról a Biblia azt
mondja, hogy ’kietlen és puszta… és sötétség volt a mélység színén.’
(1Móz 1:2.) A próféciából kitűnik, hogy ilyenné is alakul vissza legalábbis részben.” – Mar 328.
„A Jelenések könyvének írója megjövendöli Sátán száműzését, a föld
káosszá és kietlenné válását, és azt, hogy ez az állapot ezer esztendeig
fog tartani.” – NK 584.
„Sátán ezer évig mérhetetlen szenvedések között fog ide-oda kóborolni a kihalt földön, és nézi Isten törvénye elleni lázadásának következményeit. Bukása óta a szüntelen tevékenység száműzte életéből
az elmélkedést. De amikor hatalmától meg lesz fosztva, gondolkozhat
azon, mit csinált a mennyei kormányzat elleni lázadása óta. Félhet és
retteghet az ijesztő jövőtől, amikor minden gonoszságáért szenvednie,
és az általa okozott bűnökért bűnhődnie kell.” – NK 585.586.
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2. SÁTÁN MEGKÖTÖZVE
a. Mi fog történni Sátánnal a Jelenések 20. fejezet ezer évének kezdetén? Jel 20:1-2.

Kedd

november 24.

3. A MENNYBEN FOLYÓ MUNKA
a. Milyen esemény lett megmutatva János apostolnak, és milyen
hatalmat kaptak azok, akik győztek a fenevadon, az ő képén és
bélyegén? Jel 20:4,6,12-13.

„Miután a szentek elváltoztak halhatatlanságba, és Jézussal együtt
felvitettek, miután átvették hárfáikat, ruháikat és koronáikat és bementek a szent városba, Jézussal együtt ítéletre ülnek össze. A könyvek felnyittatnak, – az élet könyve és a halál könyve. Az élet könyve a szentek
jócselekedeteit tartalmazza; a halál könyve a gonoszok rossz cselekedeteit. E könyveket egybevetik a törvénykönyvvel, a Bibliával és ennek
értelmében ítéltetnek meg az emberek. A szentek mondják ki Jézussal
egyetemben a halott gonoszok felett az ítéletet.” – TL 21.
b. Mi lesz a szentek fő elfoglaltsága az ezer éves időszak alatt? Dán
7:22; 1Kor 6:2-3.

„Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a
gonoszok felett. Pál apostol írásaiból kitűnik, hogy ez az ítélet a második
adventet fogja követni. ’Idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az
Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait’ (lKor 4:5). Dániel kijelenti, hogy amikor ’eljöve
az Öregkorú’, ’ítélet adaték a magasságos egek szenteinek’ (Dán 7:22).
Ekkor az igazak mennyei királyokként és papokként uralkodnak. János
ezt mondja a Jelenések könyvében: ’Láték királyi székeket, és leülének
azokra, és adaték nékik ítélettétel.’ ’Lesznek az Istennek és a Krisztusnak
papjai, és uralkodnak Ővele ezer esztendeig’ (Jel 20:4,6). Erről mondta
Pál, hogy ’a szentek a világot ítélik meg’ (lKor 6:2). Krisztussal együtt
ítélkeznek a gonoszokon. Összevetik tetteiket a törvénykönyvvel, a Bibliával, és mindenkinek az ügyét a cselekedetei szerint döntik el. Majd
kiszabják a gonoszok büntetését a cselekedeteik szerint; és ez az ítélet
bekerül a nevük mellé a halál könyvébe.” – NK 586.
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Szerda

november 25.

„Az ezer esztendő végén Krisztus a megváltottak és az angyalok kíséretében ismét eljön a földre. Félelmes méltósággal száll alá, és életre
szólítja a gonoszokat a végítéletre. Hatalmas sereg jön elő, megszámlálhatatlan, mint a tenger fövénye. Micsoda különbség van köztük és azok
között, akik az első feltámadáskor léptek ki sírjukból! Az igazakat Jézus
hervadhatatlan ifjúsággal és szépséggel ruházta fel. A gonoszok pedig a
betegség és a halál nyomait viselik.” – NK 588.
„[A második feltámadáskor a gonoszok] megjelennek Isten előtt,
hogy ’a megírott ítélet’-et végrehajtsák rajtuk.” – NK 587.
b. Mi lesz azok sorsa, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe? Jel 20:15. Mire figyelmeztet ez mindenkit? Ez 33:13-16.
„Óh, mily látvány! Óh, mily jelenet! Az első feltámadás alkalmával
viruló halhatatlansággal jöttek elő mindnyájan. Ellenben a második
feltámadásnál mindegyik magán hordja az átok bélyegét.” – TL 172.
„Csak kevesen fognak üdvözülni, és még akiket elhívott azok közül
is sokan bizonyulnak majd méltatlannak az örök életre. Nem kapnak
osztályrészt a mennyben, hanem Sátán sorsában részesülnek, el kell
szenvedniük a második halált.
Férfiak és nők is, ha akarnak, megmenekülhetnek ettől a gyászos végzettől. Igaz ugyan, hogy Sátán a bűn fő szerzője, ez még sem ürügy arra,
hogy az ember egyre vétkezzen, mert Sátán senkit sem kényszeríthet arra,
hogy bűnt cselekedjen. Bár kísértheti az embereket erre, bár csábítónak,
vonzónak festheti le előttük a bűnt, mégis kénytelen az ő akaratukra
hagyni a döntést, hogy elkövetik-e a bűnt vagy sem.” – 2B 294.
„Ha elbizakodottá válik a hívő, és szóban vagy lelkiekben, a legkisebb
mértékben is megszegi Isten szent törvényének előírásait, akkor hamis
színben tünteti fel Jézust, és az ítéletben félelmetes szavakat kell hallania:
’Töröljétek ki nevét az élet könyvéből, ő a gonoszság cselekvője.’ Azonban az Atya könyörületes az önmagában nem bízó, istenfélő lélekkel.”
– ST 1885. augusztus 6.
9. Tanulmány - A MILLENNIUM

49

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS A FRANCIA GUYANA MISSZIÓ RÉSZÉRE

4. A MILLENNIUM VÉGÉN
a. Milyen esemény fog történni, ha a gonoszok ítélete befejeződik a
mennyben? Ésa 24:22; Jel 20:5,13.

Csütörtök

november 26.

5. A MÁSODIK HALÁL
a. Miután Sátán eloldatik fogságából, hogyan próbálja megtéveszteni és becsapni a gonoszokat, akik ekkor támadnak fel? Jel 20:7-9.

„A gonoszok éppúgy gyűlölik Istent, mint Sátán, de ők felismerik
helyzetük reménytelenségét, azt, hogy nem tudják Jahvét legyőzni. Démoni dühvel támadnak Sátánra, és azokra, akik eszközei voltak a megtévesztésben, mert haragjuk most már ő ellenük lobbant fel.” – NK 596.
„Istentől az égből tűz száll alá. A föld feltöredezik. Előkerülnek a föld
mélyébe rejtett fegyverek. Emésztő lángokat lövell minden tátongó szakadék. Még a sziklák is tüzet fognak. Eljött a nap, amely lángol, mint a
kemence. A roppant nagy forróságtól az elemek megolvadnak. A föld is
megolvad, és ami rajta van megég.” – NK 597.
b. Mi lesz a sorsa Sátánnak, az ő angyalainak, a gonoszoknak és a
bűnnek? Jel 20:10,14; 21:8; Mal 4:1. Lehet-e bármilyen remény is
a második halálból való feltámadásban? Zsol 37:10; Abd 1:16.ur.

„Azoknak, akik nem bűnbánattal és hittel könyörögtek bocsánatért,
viselniük kell törvényszegésük büntetését – ’a bűn zsoldjá’-t. Büntetésük időtartama és súlyossága ’az ő cselekedeteik szerint’ változik, de a
második halállal végződik. Mivel Isten igazságosságával és irgalmával
nem egyeztethető össze, hogy a bűnöst bűneivel együtt megmentse,
megvonja tőle az életet, amelyet törvényszegésével eljátszott, és amelyre
méltatlannak bizonyult.” – NK 484.

Péntek

november 27.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.
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Mi fog történni a földdel hamarosan?
Milyen értelemben lesz Sátán ’megkötözve’ 1000 évig?
Mikor fog beteljesülni az 1Korinthus 6:3. verse?
Mit tudsz az élet könyvéről?
Mi a második halál?
Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. október - december

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS

2009. december 5.

A Francia Guyana Misszió részére

Francia Guyana Franciaország
egyik tengerentúli megyéje, amely
a dél-amerikai földrész északi
részén helyezkedik el, Brazília és
Suriname országokkal határos.
Tengerpartját az Atlanti-óceán
képezi és területének több mint
90%-át, körülbelül 83 000 négyzetkilométer, az amazonaszi őserdő borítja. Éghajlata forró és párás. Decembertől májusig bőséges az eső.
Hivatalos nyelve a francia, de a kreol nyelvet is beszélik. A 2008-as népszámlálás szerint a lakosság száma 210 000 fő, amelynek 50%-át becsülik
külföldinek. A lakosság nagy része a fővárosban Cayenne-ben él. A fő vallás
a katolikus, de van néhány evangélikus gyülekezet is, továbbá iszlám, buddhista és afrikai vallások. Bevételi források: fakitermelés, vasércbányászat,
közszolgáltatás és az Európai Közösség Űrhajózási Központja.
A Reformmozgalom üzenete Francia Guyanába 2003 novemberében
érkezett egy Biblia munkás által, aki Brazíliából költözött családjával együtt
Cayenne-be, azon szándékkal, hogy önkéntes missziómunkába kezdjen. Az
első összejöveteleket a tengerparton egy fa alatt tartották, később pedig a
testvérek házaiban egészen napjainkig. Most van egy nagyon lelkes csoportja
a testvéreinknek, akik szüntelenül Mesterükért dolgoznak.
A sok nehézség ellenére összegyűlünk, és Isten áldásával a testvérek száma növekedik. Szükségünk van egy megfelelő összejöveteli helyre. A gyülekezeti épületen kívül szükségünk van még irodalomra és további eszközökre
is, hogy terjeszthessük az evangéliumot. Hisszük, hogy nem csak az a fontos,
hogy betöltsük küldetésünket, hanem hogy megtegyük a lehető legjobbat,
amit lehet. Ezért ezen első szombati adakozás segítségével tervezzük tovább
fejleszteni Isten művét ezen országban.
Kedves testvérek az egész világon, kérjük a ti segítségeteket és bőkezűségeteket, hogy Isten Szavának világosságát adhassuk az embereknek ezen a
területen. Előre is köszönünk mindent.
Testvéreitek és testvérnőitek Francia Guyanából

10. Tanulmány

2009. december 5.

Napnyugta: H 15:53
Ro 16:36

A HALOTTAK ÁLLAPOTA
„Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem
tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivelhogy emlékezetük elfelejtetett.” (Préd 9:7.)
„A halálban is megmaradó öntudat tana azon a sarkalatos tévedésen
alapszik, hogy az ember természeténél fogva halhatatlan. Ez olyan tan,
amely az örök gyötrelem tanához hasonlóan ellentmond a Szentírás
tanításainak, a józanésznek, és az emberi érzéseknek.” – NK 485.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 473-499. (Az első nagy rostálás; A spiritizmus)

Vasárnap

november 29.

1. AZ ELSŐ NAGY HAZUGSÁG
a. Amikor Isten megteremtette az embert és megparancsolta, hogy
művelje és őrizze az Éden kertjét, milyen különleges utasítást
adott még? 1Móz 2:15-17.
„A szerető Isten nem adott szigorúbb próbát, sem erősebb kísértést, amely az ember kitartását jobban igénybe venné, mint amit kibír.
A gyümölcs önmagában ártalmatlan volt. Ha Isten nem tiltotta volna
meg Ádámnak és Évának, hogy egyenek a tudás fájának gyümölcséből,
akkor nem lett volna bűn, amit tettek. Isten tilalmának a kijelentéséig
Ádám ehetett volna ezen fa gyümölcséből minden baj nélkül. Azonban,
miután Isten azt mondta, hogy ne egyen arról, ez a cselekedet óriási bűn
lett. Ádám áthágta Isten parancsát. Ez volt az ő bűne. Pontosan az a tény,
hogy Ádám próbája kicsi volt, tette bűnét mértéktelenül naggyá.” – ST
1879. január 23.
b. Milyen szavakat használt Sátán, „ama régi kígyó”, hogy meghiúsítsa Isten egyszerű és világos parancsát? 1Móz 3:4-5.
„Isten azt mondta, hogy a bűnösök meghalnak. Sátán azt állította,
hogy nem halnak meg.” – BEcho 1897. február 1.
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Hétfő

november 30.

„A Szentírásban nem találunk olyan kijelentést, hogy az igazak jutalmukat, a gonoszok pedig büntetésüket a halálukkor kapják meg. A pátriárkáktól és a prófétáktól nem maradt fenn ilyen kijelentés. Krisztus és
apostolai még csak nem is céloztak erre. A Biblia világosan tanítja, hogy
a halottak nem mennek azonnal a mennybe. Azt olvassuk róluk, hogy
alszanak a feltámadásig. Azon a napon, amikor elszakad az ezüstkötél és
összetörik az aranypalack, az ember nem tervez többé. Akik alászállnak
a sírba, a csendességben vannak.” – NK 489.
b. Mit jelentett ki Isten az ember sorsáról az engedetlenség miatt?
1Móz 3:19. Mit mondott Salamon a halottak állapotáról? Préd 9:7.
„Isten azt mondta, hogy a bűn büntetéseként az ember visszatér a
földbe, ahonnan vétetett. ’Por vagy te, s ismét porrá leszesz’ (lMóz 3:19).
Sátán szavai – hogy ’megnyilatkoznak a ti szemeitek’ – csak egy vonatkozásban bizonyultak igaznak. Az engedetlen Ádám és Éva szemeit
Isten megnyitotta, hogy felismerjék oktalanságukat. Most már ismerték
a bűnt, és megízlelték a törvényszegés keserű gyümölcsét.” – NK 474.
c. Miért gondolják az emberek tévesen azt, hogy a halottaknak van
öntudata? Ésa 5:20-21; 30:9-10.
„A lélek halhatatlanságának elmélete volt egyike azoknak a hamis tanoknak, amelyeket Róma a pogányságtól vett át és beépített a keresztény
vallásba. Luther Márton ezeket a tanításokat a ’szörnyszülött mesék’-hez
sorolja, ’amelyek Róma dekrétumainak szemétdombján teremnek’. Luther magyarázatot fűz e salamoni szavakhoz, amelyeket a Prédikátorok
könyve így örökít meg: ’A halottak semmit nem tudnak’. A reformátor
ezt mondja: ’Ez az ige is azt bizonyítja, hogy a holtaknak nincsenek...
érzéseik. Ott nincs semmi kötelesség, tudomány, ismeret, bölcsesség.
Salamon azt mondja, hogy a halottak alszanak, és egyáltalán semmit
nem éreznek. Mert a halottak fekszenek, nem számlálva sem a napokat,
sem az éveket, de ha felébrednek, úgy fog tűnni nekik, mintha szűken
egy percet aludtak volna’." – NK 488.489.
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2. A HALOTTAK NEM TUDNAK SEMMIT
a. Hova jut minden élő teremtmény, amikor meghal? Préd 3:19-20;
9:12. Mi történik a halottak gondolataival? Zsol 146:3-4.

Kedd

december 1.

3. A HALÁL URALKODOTT MÓZESIG
a. Mi történt Mózessel a Mériba-Kádes vizeinél megesett bűne miatt? 5Móz 32:50-51; 34:5-6.

„Sátán örvendezett, amikor sikerült Mózest Isten elleni bűnre vinnie,
amely által a halál uralma alá került. A nagy ellenség kinyilatkoztatta,
hogy az isteni ítélet: ’por vagy te és ismét porrá leszesz’ (1Móz 3:19)
neki adta a halál uralmát. A sír hatalmát még sohasem törték meg és
mindazokat, akik a sírban vannak, foglyaiként követeli, hogy sohase
szabadulhassanak sötét börtönükből.” – PP 446.
b. Meddig tartott a halál uralma az Ádám óta meghaltakon és sírban
lévőkön? Rm 5:14. Mi történt Mózessel az ő halála után? Júd 1:9.

„A Biblia világosan tanítja, hogy a halottak nem mennek azonnal a
mennybe. Ők olyanok a feltámadásig, mint akik alszanak. Azon a napon, amikor az ezüst kötél elszakad és az arany palack összetörik, megszűnnek az ember gondolatai. Akik alászállnak a sírba, a csendességben
vannak.” – FLB 181.
„Sátán rettenetesen káromolta Istent s igazságtalansággal vádolta
meg, amiért megengedte, hogy zsákmányát [Mózest] elrabolják tőle, de
Krisztus mégsem dorgálta meg Sátánt, pedig Isten szolgája [Mózes] az ő
cselszövése következtében esett el.” – TL 86.
„Ez a tett [Mózes feltámasztása], nagy győzelem volt a sötétség hatalmai felett. A hatalom ezen megnyilvánulása, kétségbevonhatatlan
bizonyítéka volt Isten Fia felsőbbségének. Sátán nem számított arra,
hogy a halott test életre lesz keltve. A ’por vagy te, s ismét porrá leszel’
kijelentésből azt a következtetést vonta le, hogy az élettelen test felett
kétségbevonhatatlan tulajdonjogot kapott. Most látta csak, hogy meg
lesz fosztva zsákmányától, hogy az ember ismét élhessen a halál után.”
– Christ Triumphant 130.
„Mózes a bűn következtében jutott Sátán hatalmába. Saját érdeme
szerint jogos foglya volt a halálnak, de mégis feltámadt halhatatlan
életre, mert ehhez joga volt a Megváltó nevében. Megdicsőülve jött elő
sírjából és Szabadítójával Isten városába emelkedett.” – PP 447.
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Szerda

december 2.

„Ádám bűne miatt a halál az egész emberiséget sújtja. Mindenkinek
meg kell halnia. ’Lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak,
mind hamisaknak’; ’mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak,
azonképpen Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek’ (Apcs 24:15;
lKor 15:22). A Szentírás azonban különbséget tesz a feltámadottak két
csoportja között. ’Mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az
Ő szavát, és kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik
pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására’ (Jn 5:28-29). Akit
Isten ’méltóvá’ tesz az élet feltámadására, az ’boldog és szent’. ’Ezeken
nincs hatalma a második halálnak’ (Jel 20:6). De azoknak, akik nem
bűnbánattal és hittel könyörögtek bocsánatért, viselniük kell törvényszegésük büntetését – ’a bűn zsoldjá’-t.” – NK 484.
b. Mikor lesz az igazak általános feltámadása? 1Kor 15:51-52; 1Thess
4:16; Jel 20:4,5.ur, 6. Mikor fognak feltámadni a gonoszok? Jel
20:5.er.
„Jézus eljövetelekor feltámadnak az igazak, az élő igazak pedig elváltoztak.”
„Az ember jelenlegi állapotában halandó, romlandó, Isten országa
pedig romolhatatlan lesz, és megmarad örökké. Ezért az ember úgy,
ahogy van, nem léphet be Isten országába. De amikor Jézus eljön, halhatatlanságot adományoz népének, és hívja, hogy vegye birtokba azt az
országot, amelynek eddig csak örököse volt.” – NK 288.289.
„Az ezer esztendő végén Krisztus a megváltottak és az angyalok kíséretében ismét eljön a földre. Félelmes méltósággal száll alá, és életre
szólítja a gonoszokat a végítéletre. Hatalmas sereg jön elő, megszámlálhatatlan, mint a tenger fövénye. Micsoda különbség van köztük és azok
között, akik az első feltámadáskor léptek ki sírjukból! Az igazakat Jézus
hervadhatatlan ifjúsággal és szépséggel ruházta fel. A gonoszok pedig a
betegség és a halál nyomait viselik.” – NK 588.
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4. FELTÁMADÁS IGÉRETE
a. Mit mond a Biblia a jók és a gonoszok halálból való feltámadásáról? Jn 5:28-29.

Csütörtök

december 3.

5. A HALÁL – EGY ALVÁS
a. Jézus várt egy ideig miután arról értesült, hogy Lázár beteg. Mit
mondott később a tanítványoknak? Jn 11:11-14.

„Jézus az alvással jelképezi a halált hívő gyermekei számára. A halottak elrejtették életüket Krisztussal Istenben, és az utolsó trombitaszóig
Őbenne alszanak.” – JÉ 444.
b. Mihez hasonlítja a Szentírás azok állapotát, akik az Úrban haltak
meg? Apcs 7:59-60; 1Kor 15:6,16-18.

„Akik alászállnak a sírba, a csendességben vannak. Többé nem tudnak semmit arról, ami a nap alatt történik (Jób 14:21). Áldott pihenés
ez a megfáradt igazaknak! Az idő, akár hosszú, akár rövid, számukra
egy pillanat csupán. Alszanak, és a mennyei harsonák hangjára dicső
halhatatlanságra ébrednek.” – NK 489.
„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette
hívja elő Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak
sírjára tekintve kiáltja: ’Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!’. A halottak az egész földön meghallják ezt
a hangot, és akik hallják – minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és
népből mérhetetlen sokan életre kelnek.” – NK 572.

Péntek

december 4.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.
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Mi volt az első hazugság, amit Éva hallott?
Mi a halál?
Milyen értelemben kivétel Mózes feltámadása?
Magyarázd meg a különbséget az első és a második feltámadás között!
Milyen tanulságot vonhatunk le Lázár feltámasztásából?
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11. Tanulmány

Napnyugta: H 15:52
Ro 16:36

A FELTÁMADÁS
„Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak
feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus
sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a ti hitetek is.” (1Kor 15:12-14.)
„A halottak hozzátartozóinak reménysége az, ha a dicső napot várják, amikor az Életadó meg fogja törni a sír béklyóit, a halott igazak
feltámadnak, s elhagyják sír börtön otthonukat, hogy magukra öltsék a
dicső halhatatlan életet.” – 1B 39.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 572-588. (Isten népe megszabadul; A föld
pusztulása; A küzdelem véget ér)

Vasárnap

december 6.

1. FELTÁMADÁSOK AZ Ó SZÖVETSÉGBEN
a. Említs meg néhány feltámadást az ószövetségi időkből! 1Kir
17:18-22; 2Kir 4:32-36; 13:21.

„Krisztus, a nagy Életadó, visszaadta a [sunemita] fiát. Hasonlóképpen jutalmazza meg hűségeseit, amikor eljövetelekor a halál elveszti fullánkját, és Krisztus elveszi a sír győzelmét. Akkor visszaadja szolgáinak
a gyermekeket, akiket a halál elvett tőlük.” – PK 151.
b. Mit jelképez Mózes feltámadása az összes hívő számára? Mt
17:1-3.

„Mózes jelen volt [Krisztus megdicsőülésénél], hogy azokat képviselje, akik Jézus második eljövetelekor a halálból támadnak fel.” – TL 87.
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Hétfő

december 7.

2. FELTÁMADÁSOK AZ ÚJ SZÖVETSÉGBEN
a. Ismertess néhány feltámadást az újszövetségi időkből! Lk 7:11-15;
8:49-55; Apcs 9:36-40; 20:9-12.
„Aki a naini özvegynek visszaadta egyetlen fiát, s haláltusájában a
kereszten is megemlékezett édesanyjáról, az ma is átérzi az anyák fájdalmát. Minden bajban, szükségben vigaszt és segítséget nyújt.” – JÉ 432.
„Jézus az ágyhoz lépett, kezébe vette a gyermek kezét [Jairus leányának], és lágyan, az otthon meghitt nyelvezetével ejtette ki e szavakat:
’Leányka; néked mondom, kelj föl’.
Az élettelen testen azonnal remegés futott végig. Az élet lüktetése
visszatért. Az ajkak mosolyra nyíltak. A leány nagyra nyitotta szemét,
mint álom után, s csodálkozva nézte a körülötte álló csoportot. Felkelt,
szülei magukhoz ölelték, sírtak örömükben.” – JÉ 285.
„[Péter] felszólította a síró asszonyokat, hagyják el a szobát; ő maga
letérdelve, buzgó imában fordult Istenhez, hogy adja vissza Tábitha életét
és egészségét. Azután a holttesthez fordulva mondá: ’Tábitha, kelj fel!’
’Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle.’ Tábitha nagy szolgálatokat tett a gyülekezetnek és Isten jónak látta, hogy őt visszahozza az
ellenség országából, azért, hogy ügyességével és akaraterejével továbbra
is mások áldására szolgáljon és hogy Krisztus ügye megerősödjön, hatalmának ezen megnyilatkozása által is.” – AT 92.
b. Lázár feltámasztása volt a legnagyobb csoda, amit Krisztus
véghezvitt az ő földi szolgálatában. Ismertesd az eseményt! Jn
11:14,21,32-44.
„Zaj hallatszik a csöndes sírboltból, s aki halott volt, ott áll a sír ajtajában. Mozgásában akadályozza a halotti ruha, melyben eltemették,
s Krisztus így szól az álmélkodó szemlélőkhöz: ’Oldozzátok meg őt, és
hagyjátok menni’ (Jn 11:44). Ismét megmutatja, hogy az emberi munkásoknak együtt kell működniük Istennel. Embereknek kell dolgozniuk
az emberekért. Lázárt megszabadítják, s ott áll a gyászolók előtt, nem
betegségtől senyvedőn, legyengült, remegő végtagokkal, hanem mint
élete teljében levő férfi, nemes férfikorának erejében. Szeme értelemtől
csillog, szeretetet sugároz Megváltója felé. Jézus lábához veti magát,
imádja Őt.” – JÉ 451.
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Kedd

december 8.

3. EGY CSODÁLATOS ÍGÉRET
a. Milyen ígéretük van azoknak, akik az Úrban halnak meg? Jób
14:14; Ésa 26:19; 1Kor 15:20-23.
„A Sadduceusok ellentétes nézetet vallottak a farizeusokkal szemben
a halottak feltámadásáról. Az előbbiek azt bizonygatták, hogy a test nem
támad fel. Azonban Jézus kijelentette nekik, hogy Atyja egyik legmagasztosabb munkája a halottak feltámasztása, és mindazonáltal Isten
Fiának is van hatalma önmagában a halálból való feltámadásra. ’Ne csodálkozzatok ezen – mondta Ő – mert eljő az óra, amelyben mindazok,
akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijőnek; akik a
jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a
kárhozat feltámadására’.” – 2SP 167.
b. Mi a legnagyobb bizonyíték arra, hogy lesz feltámadás a halálból?
Lk 24:1-8; Jn 11:23-27.
„[Krisztus feltámadásakor] a bátor katonák, akik soha nem ijedtek meg
emberi erőtől, most olyanok voltak, mint akiket pallos és dárda nélkül
ejtettek foglyul. Az arc, amelyet láttak, nem egy halandó harcos arca volt,
hanem a mennyei hírnöké, aki jött, hogy könnyítsen Isten Fiának bűn
miatti terhén, amit magára vett, és amiért most teljes mértékben megfizetett. Ez a mennyei látogató az az angyal volt, aki Betlehem síkságán
nyilvánosságra hozta Krisztus születését. A föld megremegett közeledtére,
és ahogyan elgördítette a követ Krisztus sírjáról, úgy tűnt, mintha a menny
jött volna le a földre. A katonák látták, hogy úgy mozdítja el a követ, mint
egy kavicsot, és hallották amint szól, ’Isten Fia, Atyád hív, jöjj elő’. Látták
Jézust kijönni a sírból, mint hatalmas hódítót és hallották, amint kijelentette: ’Én vagyok a feltámadás és az élet’. Az angyalok őrsége imádattal
hajolt meg a Megváltó előtt, amint Ő nagy méltósággal és dicsőséggel jött
elő, és dicsőítő énekekkel üdvözölték Őt.” – YI 1901. május 2.
„Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó
élet. ’Akié a Fiú, azé az élet’ (1Jn 5:12). Krisztus istensége az örök élet biztosítéka a hívő számára. [idézve Jn 11:26] Krisztus itt előretekint második
eljövetelének idejére. Akkor a meghalt igazak feltámadnak romolhatatlanságban, az élő igazak pedig elragadtatnak a mennybe, anélkül, hogy
megízlelnék a halált.” – JÉ 447.
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Szerda

december 9.

4. A RÉSZLEGES FELTÁMADÁS
a. Mit mondott Dániel próféta, mi fog történni a nyomorúság idején? Dán 12:1-2.

„Hatalmas földrengés követte. A sírok megnyíltak s azok, akik hitben
haltak el a harmadik angyali üzenet alatt, akik megőrizték a szent szombatot, megdicsőülve jöttek elő porágyukból, hogy meghallják a békének
ama szövetségét, melyet Isten köt meg azokkal, akik parancsolatait megőrizték.” – TL 168.
„’Sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra’
(Dán 12:2). Azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel haltak
meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból… Azok is, ’akik Őt általszegezték’ (Jel 1:7), akik gúnyolódtak és nevettek Krisztus haláltusáján; és akik a
leghevesebben támadták igazságát és népét, feltámadnak, hogy meglássák Krisztus dicsőségét és a hűségesek megdicsőítését.” – NK 567.
b. Hányféle csoportja fog élni a földön az embereknek a részleges
feltámadás után? Mt 25:31-33.

„Csakhamar hallottuk Istennek szavát, hatalmas vizek zúgásához
hasonlóan, amely közölte velünk Krisztus eljövetelét. Az élő szentek, a
száznegyvennégyezer, megértették az Úr szavát, a gonoszok ellenben
mennydörgésnek tartották.” – TL 1.
„Rendelet jelent meg, amely megparancsolja a szentek kiirtását, akik
emiatt éjjel-nappal segítségért könyörögtek az Úrhoz. Ez Jákob félelmének éjszakája. A szentek lelki gyötrelmükben az Úrhoz kiáltanak és az
Úr szava megmenti őket. A száznegyvennégyezer győzedelmeskedett s
arcukat beragyogta Isten dicsőségének fénye.” – TL 11.
„Csillag tűnik elő egy felhőhasadékban. A sötét háttérben fénye négyszeresére nő. A remény és az öröm üzenetét hozza a hűségeseknek, de
szigorral és haraggal tekint az Isten törvényét megszegőkre.” – NK 568.
„Ebben a közdelemben az egész keresztény világ két nagy csoportra oszlik – azokra, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és azokra,
akik a fenevadat és képét imádják, és bélyegét magukra veszik.” – NK 401.
60

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. október - december

Csütörtök

december 10.

5. A VÉGSŐ FELTÁMADÁSOK
a. Mikor fog megtörténni az igazak végső, általános feltámadása?
2Tim 4:8; Jel 20:4-6.

„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette
hívja elő Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak
sírjára tekintve kiáltja: ’Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!’. A halottak az egész földön meghallják ezt
a hangot, és akik hallják – minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és
népből mérhetetlen sokan életre kelnek. A halál tömlöcéből lépnek elő,
hervadhatatlan dicsőségben. Lépésük zajától zeng a föld. ’Halál! hol a te
fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?’ (1Kor 15:55) – kiáltják. Az élő
igazak és a feltámadt szentek hangja boldog győzelmi kiáltásban olvad
össze.” – NK 572.573.
b. Mikor fognak sírjukból feltámadni a gonoszok? Jel 20:5,7-8,12-13.

„Midőn az ezer év végén az ítélet már az összes gonoszokra kimondatott, Jézus szentjei a szent angyalok kíséretében elhagyják a várost…
Jézus most félelmetes fenséggel szólította elő a gonoszokat. Ugyanazzal a gyenge, beteg testtel jöttek elő, amellyel a sírba szálltak. Óh, mily
látvány! Óh, mily jelenet!” – TL 172.

Péntek

december 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Hogyan nyilatkoztatja ki az Ószövetség az örökkévaló evangéliumot?
b. Miért hagyta Lázárt meghalni Jézus?
c. Miben tért el a szadduceusok és farizeusok hite a halottak feltámadásával kapcsolatban?
d. Hol van feljegyezve a részleges feltámadás és miért nagyon fontos ez?
e. Mutasd be az első és a második feltámadás közötti különbséget!

11. Tanulmány - A FELTÁMADÁS
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12. Tanulmány

2009. december 19.

Napnyugta: H 15:54
Ro 16:38

A BŰN ÉS A BŰNÖSÖK
MEGSEMMISÜLNEK
„Mert ímé, eljön a nap lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná
lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregek Ura, amely nem
hagy rajtok gyökeret, sem ágat.” (Mal 4:1.)
„Sátán, aki minden bűn gyökere és mindenki, aki a gonosz cselekvője, akik az ő ágai, teljesen el fognak pusztulni. Isten akkor véget vet a
bűnnek mindazzal a bajjal és romlással együtt, amely belőle származott.”
– PP 300.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 588-598. (A küzdelem véget ér)

Vasárnap

december 13.

1. JÉZUS ELJÖVETELEKOR
a. Milyen lesz a gonoszok állapota Jézus eljövetele előtt? Mal 3:14;
2Tim 3:1-4; 1Jn 5:19.

„A körülöttünk lévő városok telve vannak gonoszsággal, és miután
figyelmeztetve lettek nem kapnak többé megnyugtató szót.” – 3MR 87.
„A világ állapota, utálatosságai és bűnei a jövendölés beteljesedése, az
utolsó napokban uralkodó gonoszság elegendő, hogy az igaz keresztényt
alázat és ima életre vezesse.” – KB 312.
b. Mi fog történni azokkal a gonoszokkal, akik Jézus eljövetelét élve
érik el? 2Thess 1:7-9; 2:8.

„Amikor Krisztus eljön, a gonoszokat eltörli a föld színéről. Megemésztődnek szájának leheletétől. És elpusztulnak dicsőségének fényétől.” – NK 583.
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Hétfő

december 14.

2. AZ EZER ÉV VÉGÉN
a. Mi fog történni az ezer éves korszak végén? Ésa 24:22; Jel 20:5.er.

„Az emberek sokaságát magával ragadja Isten Fiának dicsősége. A
gonoszok egy emberként kiáltják: ’Áldott, aki jő az Úrnak nevében!’.
Nem a Jézus iránti szeretet mondatja ezt velük. Akaratlanul mondják.
Az igazság kényszeríti ki szájukból. Most is éppúgy gyűlölik Krisztust,
és szívük éppúgy lázad ellene, mint amikor sírba szálltak. Nem lesz több
kegyelemidejük a múlt hibáinak helyrehozására. Ennek semmi értelme
nem lenne. Az élethosszig tartó törvényszegés nem lágyította meg szívüket. A második próbaidő alatt is megkerülnék Isten kívánalmait, és
lázadást szítanának a menny ellen, akárcsak az elsőben.” – NK 588.
b. Hogyan írja le a Biblia az ezer év végén feltámadt gonoszok sokaságát? Jel 20:7-8. Kik tartoznak ebbe a nagy tömegbe?

„Abban a roppant nagy tömegben temérdek ember van az özönvíz
előtti időből: magas kort megért, hatalmas termetű szellemóriások,
akik a bukott angyalok befolyásának engedve minden ügyességüket és
tudásukat a maguk dicsőségére használták. Csodás művészi alkotásaik
láttán a világ bálványozta lángelméjüket. De Isten eltörölte őket a föld
színéről kegyetlen és gonosz találmányaik miatt, amelyek a földet megfertőzték és Isten képmását eltorzították. Vannak közöttük királyok és
hadvezérek, akik népeket győztek le; vitéz emberek, akik soha egyetlen
csatát nem vesztettek el; büszke, becsvágyó harcosok, akiknek közeledtére birodalmak reszkettek. A halál nem változtatott rajtuk. Sírjukból
kilépve felvették megszakadt gondolataik fonalát. Ugyanaz a győzelmi
vágy sarkallja őket, ami a sírba szálláskor bennük élt.” – NK 589.
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Kedd

december 15.

3. A BŰN MEGSEMMISÍTÉSE
a. Mit mondott Jézus a bűn teljes megsemmisítéséről? Mt 15:13.
„Minden növény, amit Sátán plántált – gyanakvás, harag, irigység,
sértés, gonosz beszéd, türelmetlenség, ingerlékenység, előítélet, hiúság,
kapzsiság és önzés – késedelem nélkül ki lesz tépve. Állandó veszélyben
van az, aki ápolgatja ezen gonosz tulajdonságokat, mert a gonoszság
megterhelő gyümölcseit fogják teremni, amivel sokakat beszennyeznek.
Ezek a mérgező növények bemocskolják a lelket és kitúrják a szeretet
becses virágát.” – 13MR 79.
„A bűn kiirtása igazolni fogja Isten szeretetét, és visszaállítja Isten
tiszteletét a világegyetemben, melynek lakói örömmel teljesítik Isten
akaratát, mert szívükbe van írva Isten törvénye.” – JÉ 673.
b. A második feltámadás után végső kétségbeesésében mit fog Sátán
tenni, hogy becsapja a gonoszok megszámlálhatatlan sokaságát?
Jel 20:9.er.
„Ekkor Sátán felkészül az utolsó nagy összecsapásra. A tét a főhatalom. Amíg a gonoszság fejedelme nem gyakorolhatta hatalmát, és nem
volt kit becsapjon, addig tehetetlen és komor volt. De amikor a gonoszok
feltámadnak, és Sátán maga mellett látja a nagy sokaságot, reménye újraéled, és eltökéli, hogy nem adja fel a nagy küzdelmet. Az elkárhozottak
egész seregét zászlaja alá gyűjti, és megkísérli velük tervét megvalósítani. A gonoszok Sátán foglyai. Krisztus megtagadásával meghódoltak
a lázadó vezér előtt. Most is készek javaslatait elfogadni, és parancsát
teljesíteni. Sátán azonban korábbi ravaszságához híven nem árulja el kilétét. Fejedelemnek mondja magát, a világ jogos urának, akit jogtalanul
kiforgattak örökségéből. Becsapott alattvalói előtt megváltónak tünteti
fel magát. Azt hazudja, hogy az ő hatalma hozta ki őket a sírból, és azt
ígéri, hogy felszabadítja őket a legkegyetlenebb elnyomás alól. Krisztus
távollétében Sátán – állításai alátámasztására – csodákat művel. A gyengéket erőssé teszi, és mindenkit betölt a maga szellemével és erejével.
Majd vállalja, hogy a szentek tábora ellen vezetve őket, elfoglalja Isten
Városát. Ördögi ujjongással mutat a feltámadtak megszámlálhatatlan
sokaságára, és kijelenti, hogy vezérükként képes lesz legyőzni a várost,
és visszaszerezni trónját és birodalmát.” – NK 589.
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Szerda

december 16.

4. A BŰN ZSOLDJA A HALÁL
a. Mit fognak megérteni a gonoszok Krisztus küldetésével kapcsolatban, amikor Ő eljön a földre? 1Jn 3:8.ur; Lk 13:35.

„Mikor a világ bírája követel feleletet: ’Miért cselekedted ezt, Milyen
okot tudsz felhozni, mivel mentegeted magad?’ Ne feledd, hogy minden
nyelv megnémul, s minden száj, mely készségesen szólta a gonoszt, készen
állt vádaskodni, kész volt a visszavágásra és hazugságra, most elhallgat.
Az egész lázadó világ megnémultan áll majd Isten előtt.” – TII 97.
„A nagy küzdelem összes tényét látva, az egész világegyetem – hűségesek és lázadók – egyként hirdetik: Igazságosak és igazak a Te útaid, óh
szentek Királya!” – NK 596.
b. Mi fog történni a gonoszokkal, a gonosz angyalokkal és Sátánnal?
Zsol 11:6; Júd 1:6-7; Jel 20:9.ur.14-15.

„Istentől az égből tűz száll alá. A föld feltöredezik. Előkerülnek a
föld mélyébe rejtett fegyverek. Emésztő lángokat lövell minden tátongó
szakadék. Még a sziklák is tüzet fognak. Eljött a nap, amely lángol, mint
a kemence. A roppant nagy forróságtól az elemek megolvadnak. A föld
is megolvad, és ami rajta van megég (Mal 4:1; 2Pt 3:10). A föld felszíne
olyan, mint a megolvadt anyag – roppant nagy bugyborékoló tűztenger.
Ütött a gonoszok megítélésének és végpusztulásának órája – ’bosszúállás
napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak ügyéért’ (Ésa 34:8).
A gonoszok a földön kapják meg büntetésüket (Péld 11:31). ’Pozdorjá’vá lesznek, ’és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek
Ura’ (Mal 4:1). Egyesek egy pillanat alatt pusztulnak el; mások hosszú
napokig szenvednek. ’Cselekedeteik szerint’ kapják büntetésüket. Sátánnak – mivel Isten az igazak bűneiért is őt terheli meg – nemcsak saját lázadásáért kell szenvednie, hanem azokért a bűnökért is, amelyekre Isten
népét rávette. Büntetése sokkal súlyosabb, mint azoké, akiket elámított.
Amikor már elpusztul mindenki, akit csalásaival elbuktatott, ő még él és
szenved. A tisztító lángokban a gonoszok – a gyökér és az ágak – végül
megsemmisülnek. Sátán a gyökér, hívei az ágak.” – NK 597.
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Csütörtök

december 17.

5. A FÖLD MEGSZABADUL A BŰNTŐL
a. Milyen körülmények lesznek a földön, miután a bűn és a bűnösök
elpusztultak? Zsol 104:35; Ésa 14:7; 35:10; Zak 1:11.
„Sátán romboló munkájának mindörökre vége… Most Isten teremtményei örökre megszabadulnak Sátántól és kísértéseitől.” – NK 597.
„Krisztus… látta azok boldogságát, akik az Ő megaláztatása árán
bocsánatban és örök életben részesülnek. Vétkeik miatt kapott sebeket,
bűneik miatt törték Őt össze. Ő bűnhődött, hogy nekik békességük legyen, és az Ő sebei árán gyógyultak meg.” – NOL 365.
b. Hogyan fogják kifejezni hálájukat az Úrnak a megváltottak az Ő
eredeti tervének helyreállításáért? Jel 5:13; 19:1,6-7.
„Mikor a megváltottak Isten jelenlétében lesznek, megértik mennyire rövidlátó volt elgondolásuk arról, hogy mit tekint sikernek a menny.
Mikor látják a siker elérésére tett erőfeszítéseiket, fölismerik terveik balgaságát, képzelt megpróbáltatásaik jelentéktelenségét, kétségeik indokolatlanságát. Meglátják, mily sokszor hoztak sikertelenséget munkájukra,
mert nem fogták szaván Istent. Egy igazság világosan kidomborodik
majd. Az, hogy az ember tisztsége nem készíti őt fel a mennyei udvarokba való belépésre. Azt is látni fogják, hogy az embernek adott tisztesség
egyedül Istent illeti meg, s minden dicsőség az Úré. Az angyalok karának
és a megváltottak sokaságának ajkáról zúg majd az ének.” – 7B 17.

Péntek

december 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

a. Hogyan erősíti meg ez a tanulmány a régi mondást: „a bűn nem
hoz(hat) sikert”?
b. Miről tanúskodik az a tény, hogy az emberi jellem nem változik a
halál után?
c. Milyen megtévesztéssel lelkesíti fel Sátán a feltámadott gonoszokat a
harcra?
d. Milyen értelemben fognak a megváltottak még jobban elámulni Isten dicsőségén?
e. Írd le azt az örömet, amely a világegyetemet fogja betölteni?
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2009. december 26.

13. Tanulmány

Napnyugta: H 15:58
Ro 16:42

ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD
„Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.” (Ésa 32:18.)
„Az ország és a hatalom és az egész ég alatt lévő országok a magasságos egek szentjei népnek adattak át, amely mindörökre bírja.” – TL 175.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 598-602. (A küzdelem véget ér)

Vasárnap

december 20.

1. AZ ORSZÁG ÖRÖKÖSEI
a. Milyen ígéret teljesedik be miután bűn és bűnösök eltöröltetnek?
Ésa 65:17; Dán 7:18,27.
„Isten egész világegyeteme megtisztult és a nagy küzdelem örökre
véget ért. Bármerre fordultunk is, ahol a szem megpihent, minden tiszta
és szent volt. A megváltottak egész serege, fiatalok és öregek, nagyok
és kicsinyek, a Megváltó lábai elé vetették ragyogó koronáikat, letérdeltek és imádták Őt, aki öröktől fogva, mindörökké él. A gyönyörű új
föld, minden dicsőségével együtt a szentek örökös öröksége lesz.” – TL
174.175.
b. Mit ad nekünk az a kiváltság, hogy a dicsőség országának örököseivé válunk? Jn 1:12; Gal 4:4-7.
„A menny udvaraiban nem hallhatunk ilyen éneket: ’Nekem, aki
önmagamat szerettem önmagamat megmostam, önmagamat megváltottam, nekem legyen dicsőség és tisztesség, áldás és dicséret…’ Az egész
evangélium abból áll, hogy tanuljunk Krisztustól szelídséget és alázatosságot.
Mit jelent a hitáltali megigazulás? Ez Istennek munkája, amennyiben
az ember dicsőségét porba dönti, majd pedig elvégezi az emberért azt,
amit önmagáért meg nem tehet, mert nem áll hatalmában.” – BL 216.
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Hétfő

december 21.

2. TÖKÉLETES BÉKE
a. Milyen körülmények lesznek az állatok között az új földön? Ésa
11:6-7,9.

„Az ember visszanyeri elvesztett királyságát, és a nála alacsonyabb
rendű állatok újra elismerik uralmát. A vadállat szelíd lesz, a félénk pedig bizakodó.” – EÉ 299.
b. Milyen lakóhelyük lesz a szenteknek az újjáteremtett földön? Ésa
32:18; Péld 1:33.

„Ha békében találkozhatunk Jézussal, és megváltattunk örökre, a legboldogabb lények leszünk! Otthon lenni végre, ahol a bűnös megtalálja
lelki nyugalmát és a fáradt megpihenhet!
Menny, édes menny! Értékelni fogom a mennyet! Tudom, hogy
vigyáznom kell, és ruháimat tisztán kell megőriznem a világtól, mert
különben soha nem léphetek be az áldottak lakóhelyére.” – 21MR 343.
„Ott kiapadhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon hajladozó fák árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai járnak. A szélesen elterülő síkságok gyönyörű dombokba torkollnak. Isten hegyeinek fenséges ormai magasra emelkednek. A békés
rónákon, az élő vizek mellett Isten népe, a sokáig zarándok és vándor
nép, otthonra talál.” – NK 599.
„Az amilyenek a mennyei otthonunkban leszünk, ha üdvözülni
fogunk, a visszatükröződése lesz annak, amilyenek most vagyunk
jellemünkben és szent szolgálatunkban. Nem kell-e hát bemutassuk
hűségünket azáltal, hogy már itt megtartjuk Isten parancsolatait, a próbaidőnk alatt?” – HP 298.
„Mélységesen gondolkozzunk el az áldott eljövendő életről. Hitünk
hatoljon át a sötétség minden felhőjén s szemléljük Őt, Aki meghalt a
világ bűneiért. Megnyitotta a paradicsom kapuit mindenki előtt, aki
elfogadja Őt és hisz Benne. Erőt ad azoknak, hogy Isten fiaivá és leányivá váljanak. A nagy fájdalmat okozó szenvedések váljanak tanulságos
leckékké, melyek megtanítanak arra, hogy előre törjünk Krisztusban
magas hívatásunk jutalma után.” – 9B 286.287.
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Kedd

december 22.

3. NINCS BETEGSÉG, SZENVEDÉS SEM HALÁL
a. Milyen rossz dolgok nem fognak létezni az újjáteremtett földön?
Jel 21:4; Ésa 33:24; 60:18.

„Fájdalom nem férkőzhet a menny légkörébe. Ott nem lesz könny,
sem gyászmenet, sem gyászszalag.” – NK 600.
„Ez a föld a mennyre való felkészülés helye. Az itt töltött idő a keresztény fele. A szenvedés hideg szelei fújnak ránk, s a nyomorúság hullámai ostromolnak bennünket. Ámde a közeli jövőben, mikor Krisztus
eljön, a szomorúság és sóhaj mindörökre véget ér. Beköszönt a keresztény nyár. Minden megpróbáltatás véget ér. Nem lesz több betegség,
sem halál.” – TII 254.
b. Emlékezni fognak-e a megváltottak a szenvedésre, amely osztályrészük volt ezen a földön? Ésa 65:17-19.

„Akartuk volna elmondani nagyobb küzdelmeinket, de a bennünket
körülvevő végtelen dicsőséghez képest azok oly csekélynek látszottak,
hogy képtelenek voltunk beszélni róluk s csak azt kiáltottuk: Hallelúja,
óh mily könnyű elnyerni a mennyországot! Majd pengetni kezdtük
arany hárfáinkat, úgy, hogy még az ég boltozata is visszhangzott tőle.”
– TL 13.
c. Milyen lesz az életet az újjáteremtett földön! Ésa 51:3; 65:21-25.
„Akkor majd mindent olyan tökéletesen fogunk ismerni [a men�nyben], ahogyan Isten ismer bennünket. Ott az a szeretet és rokonszenv,
amelyet Isten ültetett belénk, megtalálja majd gyakorlásának legigazibb
terét. A szent lényekkel való tiszta, a szent angyalokkal és minden korszak
hűséges gyermekeivel való harmonikus társas élet és az a szent közösség,
amely összeköti az egész mennyei és földi családot, mind hozzátartozik
majd az eljövendő világ áldott tapasztalataihoz.
Ott olyan ének és zene hangzik fel, amilyent Istentől kapott látomásaikon
kívül halandó fül nem hallott és emberi elme el nem gondolt." – EÉ 302.
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Szerda

december 23.

4. IGAZ ÉS HELYTÁLLÓ SZAVAK
a. Milyen figyelmeztetést kaptunk Isten Igéjének változhatatlanságáról? Jel 21:5.ur; 22:18-19.
„Azok, akik a saját emberi értelmezésük szerint beszélnek a Szentírásról – olyan jelentést tulajdonítva az igének, amit Krisztus sohasem
adott – gyengítik ezáltal annak befolyását. Isten szavának tanításait és
intéseit hazudtolják meg így, hogy elkerüljék az Isten követelményeinek
való engedelmességgel járó kényelmetlenséget. Rossz irányt, téves utat
mutató jelzőtáblákká válnak, amelyek a törvényszegéshez és halálba
vezetnek.” – FE 387.
„Sokan vannak, akik a Jelenések könyvének írásait spiritiszta titokzatosságnak tartják, megfosztva azt ünnepélyes jelentőségétől. Minden
bizonnyal Istennek félelmetes ítéletei fogják sújtani mindazokat, akik
így megváltoztatják Jézus Krisztus Jelenések könyvében leírott komoly
igéit.” – RH 1906. augusztus 2.
„Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges
az üdvösséghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen
kinyilatkoztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje,
tanításaink zsinórmértéke és tapasztalataink próbaköve.” – SzE 122.
b. Milyen intést kaptak azok a gyermekek és ifjak, akik örökölni szeretnék az új földet? Ef 6:1-3; Kol 3:20.
„A szüleik iránt tiszteletlen és engedetlen gyermekeknek, akik semmibe veszik szüleik tanácsait és utasításait, nem lehet részük az új földön. A
megtisztított új földön nem lesz hely a lázongó, az engedetlen, a hálátlan
fiúnak meg lánynak. Ha nem tanulják meg itt az engedelmességet, és az
önkéntes alázatot, akkor sohasem tanulják meg. Nem fogják háborítani a
megváltottak békéjét engedetlen, neveletlen és makacs gyermekek. Akik
a parancsot áthágják, nem örökölhetik a menny királyságát.” – 1B 461.
„Gyermekek, szeretnétek elnyerni az örök életet? Ha igen, akkor becsüljétek és tiszteljétek szüleiteket! Ne sebezzétek és szomorítsátok meg
szívüket! Ne okozzatok nekik álmatlan éjszakákat, hogy szenvedjenek
és aggódjanak miattatok! Ha úgy vétkeztetek, hogy nem tanúsítottatok
irántuk elég szeretetet és engedelmességet, akkor kezdjétek el még ma a
múlt jóvátételét.” – YI 1893. június 22.
70

Szombati Bibliai Tanulmányok, 2009. október - december

Csütörtök

december 24.

5. MAJDNEM OTTHON
a. Milyen legyen magatartásunk örökérvényű megváltásunk közelségére tekintettel? Jak 4: 8-11; Tit 2:11-13.
„Az Úr hamarosan eljön. Álljunk tehát készen, hogy nyugodt szívvel
várhassuk Őt. Tökéljük el, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt a
világosság terjesztéséért. Ne csüggedezzünk, hanem legyünk derűsek,
tartsuk mindig Jézust a szemünk előtt, mert hamarosan eljön, s nekünk
készen kell várnunk megjelenését. Mily dicső lesz megpillantani Őt, s
mint megváltottai fogadni üdvözlését! Régóta várunk, reménységünk
mégse halványuljon el. Ha mi megláthatjuk a Királyt az Ő szépségében,
örökre áldottak leszünk.” – 8B 189.
„A legszorosabb kapcsolat van Isten és az Ő népe között… Isten szolgái legyenek megfontoltak, bűnbánóak, bizalommal teljesek, hálásak.
Életük legyen olyan, mint egy élő apostol írott levele, amelyet ismer és
olvas minden ember. Keresniük kell állandóan a boldog reménységet,
és a nagy Istennek és a mi Üdvözítő Jézus Krisztusunknak dicsőséges
megjelenését.” – ST 1990. január 27.
b. Milyen vigaszt találunk Isten szavában, amint közeledünk reményünk beteljesüléséhez? Jak 5:7-8; Zsid 10:36-39.
„Isten városában nem lesz szomorúság. A bánat jajkiáltása, a széttiport remények és az eltemetett szeretettek feletti gyászénekek soha többé
nem lesznek hallhatóak. A nehézségek öltözeteit nemsokára felcseréljük
a menyegzői ruhával. Hamarosan szemtanúi leszünk Királyunk megkoronázásának. Akiknek élete Krisztusban rejtőzött el, akik e földön a hit
nemes harcát harcolták, azok Isten országában a megváltottak dicsőségében ragyognak majd.” – 9B 287.

Péntek

december 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a.
b.
c.
d.
e.

Mi a hűségesek jutalma?
Írd le a megváltottak otthonát!
Mi fog történni a mi mostani sok megpróbáltatásunkkal?
Mire gondoljanak fiataljaink, ha el szeretnék nyerni az örökéletet?
Mit fogsz tenni a mai napon a megváltás érdekében?
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FÜGGELÉK
AT – Apostolok Története
BL – Bizonyságtételek a Lelkészeknek
BO – Boldog Otthon
EÉ – Előtted az Élet
ÉÉM – Az Én Életem Ma
ÉTT – Étrendi és Táplálkozási Tanácsok
Ev – Evangélizálás
JÉ – Jézus Élete
KB – Kiadatlan Bizonyságtételek
KP – Krisztus Példázatai
NK – A Nagy Küzdelem
NOL – A Nagy Orvos Lábnyomán
Mar - Maranatha
MT – A Megváltás Története
PP – Pátriárkák és Próféták
SzE – A Szentlélek Eljő Reátok
TII – A Te Igéd Igazság
TL – Tapasztalatok és Látomások
1-9B – Bizonyságtételek, 1-9 Kötet
1-2Sz – Szemelvények, 1-2 Kötet
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BEcho – The Bible Echo
BTS – Bible Training School
CE – Christian Education
CET - Christian Experience and Teachings
CH – Counsels on Health
FE – Fundamentals of Christian Education
FLB – The Faith I Live By
FW – Faith and Works
HP – In Heavenly Places
LHU – Lift Him Up
RH – The Review and Herald
ST – The Signs of the Times
TDG – This Day With God
TUL – The Upward Look
WM - Welfare Ministry
YI – The Youth’s Instructor
1-21MR – Manuscript Releases, vol. 1-21
1-3SG - Spiritual Gifts, vol. 1-3
1-4SP – The Spirit of Prophecy, vol. 1-4
3SM – Selected Messages, vol. 3
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Élj egészségesen!

Színes vegán receptes könyv, mely 181
receptet tartalmaz (A5, 144 old.)

Édeni Étkek

Egyszerű, könnyen elkészíthető ételeket
tartalmazó receptes füzet (A5, 40 old)

Kapu a boldog otthon felé

E könyvet mindazoknak ajánljuk, akik a
párválasztás előtt állnak, vagy már házasok,
és szeretnék otthonukat egy kis mennyé
változtatni. A könyv segítséget nyújt a
párválasztáshoz, az udvarláshoz, a boldog
házasélethez és a gyermekneveléshez is.
(A5, 100 old.)

Színború szőlőről énekeljetek

Tanulmányok hitelvi kérdésekről (A5, 116 old.)

Tartalom
Fanatizmus és szélsőségek
Az Igazságban való megalapozódás
Beleszületni vagy újjászületni?
Gyülekezeti fegyelem
A végidők maradék egyháza
Az elpecsételés munkája
Miért alapelvi kérdés számunkra a hús nélküli táplálkozás?
Kényszer vagy késztetés?
Az istenség három személyének munkája
Az ember Jézus Krisztus
Velünk vagy az ajtón kívül?
Jézus Krisztus a hármas angyali üzenet központja
www.hnarm/kiadvanyaink.htm

ELSŐ SZOMBATI
ADAKOZÁS
október 3.
Misszióiskolák
részére az egész
világon
(4. old.)

november 7.
Trujillo, Peru
részére
(30. old.)

december 5.
Francia Guyana
misszió részére
(51. old.)

