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3  

ELŐSZÓ
Ezen negyedév folyamán a szombatiskola tanulói világ szerte a végidők bibliai 

próféciáit fogják tanulmányozni. Ezen fontos próféciai tanulmány magában fog-
lalja a lelki szilárdságunkhoz nélkülözhetetlen igazságokat, amik azon veszélyes 
időkben szükségesek melyekben élünk.

Ezen évet az örökkévaló evangélium tanulmányozásával kezdtük, beleértve 
az ítélet órájának üzenetét, és az erkölcsi győzelem jó híreit, amely Krisztuson 
keresztül minden hívő léleknek fel lett ajánlva. Mily fontos, hogy elnyerjük szep-
lőtelen Megváltónk erejének támaszát, mely a bennünket körülvevő sok kísértés 
között átvezethet bennünket! Ezt a figyelmeztetést kaptuk:

„Akik megengedték, hogy értelmük elhomályosuljon azon bűnnel szemben, 
melyet ápolnak, félelmetesen tévednek. Ha határozottan meg nem változnak, híjá-
val fognak találtatni, amikor Isten kihirdeti ítéletét az emberek fiaira.” – 9B 267.

„Korunk vallásában nincs meg az a tisztaság és szentség, amely Krisztus – és 
az apostolok – korabeli keresztények hitét jellemezte. A kereszténység azért olyan 
népszerű a világ előtt, mert kiegyezik a bűnnel, mert Isten szavának nagyszerű 
igazságait oly közömbösen veszi, mert olyan kevés az életadó vallásosság az egy-
házban.” – NK 44.

„Sátán a világosság angyalaként ment Jézushoz a kísértés pusztájában. Az em-
berhez sem jön visszataszító alakban, mint néha ábrázolják, hanem a világosság 
angyalaként. Jézus Krisztust megszemélyesítve fog eljönni, hatalmas csodákat 
művelve. Az emberek lefognak borulni előtte és Jézus Krisztusként imádják 
őt. Megfogják majd parancsolni nekünk, hogy imádjuk ezt a lényt, akit a világ 
Krisztusként dicsőít. Mit fogunk akkor tenni? – Mondjuk meg, hogy Krisztus 
pontosan ilyen ellenségre figyelmeztetett minket, aki az ember leggonoszabb 
ellensége, mégis Istennek mondja magát. Amikor Krisztus valóban megjelenik, 
hatalommal és nagy dicsőséggel fog jönni, tízezerszer tízezer és ezerszer ezer 
angyal kíséretében, s mikor el fog jönni, megfogjuk ismerni az Ő hangját.” – RH 
1888. december 18.

„Amint a világtörténelem végéhez közeledünk, különösképpen kell foglalkoz-
nunk az utolsó időket érintő próféciákkal. Az újszövetségi iratok utolsó könyve 
tele van igazságokkal, csak meg kell értenünk őket. Sátán sok ember értelmét 
elvakította, hogy örülnek, ha bármilyen indokkal elkerülhetik a Jelenések köny-
vének tanulmányozását. Krisztus azonban szolgája, János által kinyilatkoztatta, 
hogy mi lesz az utolsó időben.” – KP 86.

Az Úr vezesse és áldja meg népét ezen leckék tanulmányozásán keresztül és 
erősítse meg hitünket a történelem ezen kritikus órájában! Ezért imádkozik a  

Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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Honduras részére

Honduras egy közép-ame-
rikai ország. Területe 112 492 
négyzetkilométer és lakosa-
inak száma 7 792 854. A la-
kosság 90%-a mesztic, 7%-a 
bennszülött, 2%-a fekete és 
1%-a fehér. Hivatalos nyelve 
a spanyol, de használják az 
ősi nyelveket is. Fő vallás a 
római katolikus 85%, és a protestáns 10%, valamint egyéb vallási 
csoportok 5%.

A reformáció üzenete 1960-ban jött Hondurasba, amikor Silves-
ter Cabanillas atyafi és más kolportőrök kezdték a házról-házra való 
könyvárusítást. Az 1963-as évben a gyülekezetet hivatalosan beje-
gyezték a kormányzati szervek. Ezután Honduras lett egész Közép-
Amerika „magvetője”.

Mivel fiatal munkatársak felkészítésére volt nagy szükség, hogy az 
Úr szőlőskertjében dolgozzanak, a Közép-Amerikai Unió misszióis-
kolát kezdett építeni, melynek neve: „Ebenézer Misszionárius Iskola.” 
Az ingatlan Signatepeque városban van, körülbelül két óra járásra 
Tequcigalpa-tól, a fővárostól. Eddig a fiatalok két csoportja végezte 
már el a két éves gyakorlati tanfolyamot. Mindez a Generál Konfe-
renciától érkezett atyafiak segítségével teljesülhetett. Az építkezés 
befejezésének szükségessége miatt fordulunk a jelenvaló igazságban 
lévő testvéreink és a barátkozók nagylelkűségéhez világszerte. 

„Krisztus a missziómunka céljaira szervezte meg földi egyházát, s 
az Úr látni kívánja, hogy az egész gyülekezet utakat és módokat talál, 
melyek segítségével az előkelő és az egyszerű, a gazdag és a szegény 
meghallhatja az igazság üzenetét. Nem mindenkit hívnak el személy 
szerint a külföldi területekre, de mindenki tehet valamit imáin és 
adományin keresztül, hogy segítse a misszionáriusok munkáját.” – 
CSW 135.

Előre is köszönjük ezen nagyszerű vállalkozáshoz való bőkezű 
hozzájárulásotokat.

Testvéreitek a Közép-Amerikai Unióból
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51.Tanulmány - BIBLIAI JELKÉPEK

BIBLIAI JELKÉPEK
„Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr (Isten) míg meg 

nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” (Ámos 3:7.)
„A Jelenések sorrendben közölt ünnepélyes üzenetei foglaljanak el fő 

helyet Isten népe gondolkodásában. Ne kösse le más a figyelmet.” – 8B 
232.
Javasolt olvasmány: Előtted az Élet, 173-183. (Történelem és jövendölés)

Vasárnap   március 28.
1. ÁLMOK ÉS LÁTOMÁSOK
a. Miért oly fontos a prófécia és hogyan beszél a jövőről, Jehovát és 

Teremtőnket azonosnak tekintve? Ámos 3:7; Ésa 46:9,10; 41:21-23.

„Jelenések azaz ’Kijelentés’ csak azt jelentheti, hogy Isten kijelent dol-
gokat. Az Úr maga jelentette ki szolgájának e könyvben foglalt titkait, és 
azt akarja, hogy minden kutató előtt tanulmányozásra nyitva álljon. Iga-
zságai éppúgy szólnak azoknak, akik az utolsó napokban, tehát az idők 
végén élnek, mint azoknak, akik János idejében éltek. A vázolt jelenetek 
zöme már a múlté, viszont mások éppen a jelenre vonatkoznak. Vannak 
azonban még események, melyek a jövőben, a sötétség hatalmai és a 
menny Fejedelme közötti küzdelem befejezésekor mennek végbe. Végül 
a próféciák előrevetítik a megváltottak ujjongó örömét, diadalénekét a 
megújított földön.” – AT 397. 398.
b. Hogyan jelenti ki az Úr önmagát az Ő prófétáinak, és hogyan kü-

lönböztethetjük meg az igaz prófétákat a hamistól? Zsid 1:1; 4Móz 
12:6; 5Móz 13:1-5; Jób 33:15,16.

„Hamis kijelentésekkel kell majd szembesülnünk. Hamis próféták 
támadnak. Lesznek hamis álmok és hamis látomások. Mindezek ellené-
re csak hirdessétek az Igét, semmi ne vonjon el benneteket Isten Szaván 
keresztül szóló hangjától.” – 2Sz 46. 47.

1.Tanulmány 2010. április 3. Napnyugta: H  19:15
  Ro 19:46

Mózes 4. könyve 12:6.
 És monda: Halljátok meg most az én beszédeimet: Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal.

Mózes 5. könyve 13:1-5.
1  Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ád néked;2  Ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, amelyről szólott vala néked, mondván: Kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat:3  Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy az efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-é az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és teljes lelketekből?4  Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok.5  Az a jövendőmondó pedig vagy álomlátó ölettessék meg; mert pártütést hirdetett az Úr ellen, a ti Istenetek ellen, aki kihozott titeket Égyiptom földéből, és megszabadított téged a szolgaságnak házából; hogy elfordítson téged arról az útról, amelyet parancsolt néked az Úr, a te Istened, hogy azon járj. Gyomláld ki azért a gonoszt magad közül.

Jób könyve 33:15, 16.
15  Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyasházokban szenderegnek;16  Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésökkel.

Ésaiás próféta könyve 46:9, 10.
9  Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.10  Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;

Ésaiás próféta könyve 41:21-23.
21  Hozzátok ide ügyeteket, szól az Úr, adjátok elő erősségeiteket, így szól Jákób királya.22  Adják elő és jelentsék meg nékünk, amik történni fognak; amik először lesznek, jelentsétek meg, hogy eszünkbe vegyük és megtudjuk végöket, vagy a jövendőket tudassátok velünk!23  Jelentsétek meg, mik lesznek ezután, hogy megtudjuk, hogy ti Istenek vagytok; vagy hát míveljetek jót vagy gonoszt, hogy mérkőzzünk és majd lássuk együtt!

Ámós próféta könyve 3:7.
 Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.

Zsidókhoz írt levél 1:1.
 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
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Hétfő  március 29.
2. A PRÓFÉCIÁK UTÁN VALÓ ÉRDEKLŐDÉS
a. Melyik bibliai idézet mutatja, hogy időt fordítottak a próféciák 

tanulmányozására Isten emberei, de még a próféták is? Dán 9:2. 
Az embereken kívül még kik foglalkoztak mélyen a próféciák ta-
nulmányozásával? 1Pt 1:9-12.

„Még a próféták sem fogták fel a rájuk bízott kinyilatkoztatások sú-
lyát, pedig nekik Isten a Lélek különleges világosságát adta. A kinyilat-
koztatások mondanivalója korszakról korszakra tárult fel, mindig akkor, 
amikor Isten népének szüksége volt a bennük rejlő eligazításokra…

Annak ellenére, hogy a próféták nem érthették meg teljesen a nekik 
kinyilatkoztatott dolgokat, buzgón igyekeztek felfogni a világosságot, 
amelyet Isten kinyilatkoztatott nekik. ’Tudakozódtak és nyomozódtak’, 
’nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak 
őbennük levő Lelke.’ Micsoda tanulság ez Isten népének a keresztény 
korszakban! Isten adta követőinek ezeket a próféciákat szolgái útján! 
’Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nékünk szolgál-
tak.’ Figyeljük csak e szent embereket, akik ’tudakozódtak és nyomozód-
tak’ a kinyilatkoztatások után, amelyeket Isten a még meg nem született 
nemzedékek számára adott! Állítsuk szembe szent buzgóságukat azzal az 
unott érdektelenséggel, amellyel a későbbi korok kiváltságosai kezelték a 
mennyei ajándékot! Milyen dorgálás ez a kényelemszerető, világszerető 
közömbösöknek, akiket megnyugtat az a megállapítás, hogy a próféciá-
kat nem lehet megérteni.” – NK 308.
b. Miért oly fontos a próféciák tanulmányozása? Ki adta ezen kinyi-

latkoztatásokat a régi korok istenfélő embereinek? 2Pt 1:16-21.

„A próféciák, amelyeket a nagy VAGYOK adott Igéjében, az esemé-
nyeket – a múlt örökkévalóságától a jövő örökkévalóságáig – láncszemek-
ként egymáshoz kapcsolják, és megmondják, hol állunk ma a korszakok 
folyamatában, és mit várhatunk az eljövendő időben. Mindazt nyomon 
követhetjük a történelem lapjain, aminek a prófécia szerint napjainkig 
be kell következnie, és biztosak lehetünk abban, hogy mindaz, ami még 
hátra van, be fog teljesedni a maga idejében.” – PK 332.

„A VAGYOK örökkévaló jelenlétet jelent. A múlt, a jelen, a jövő egy 
és ugyanaz Isten számára. Az Úr olyan valóságosan látja maga előtt az 
elmúlt történelem legtávolabbi eseményeit, és a távoli jövőt, mint mi az 
előttünk lepergő naponkénti eseményeket.” – TII 14.

Dániel próféta könyve 9:2.
Uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr ígéje lőn Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain.

Péter apostol 1. levele 1:9-12.
9  Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.10  Amely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek:11  Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté [azt] ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről.12  Akiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.

Péter apostol 2. levele 1:16-21.
16  Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának.17  Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm:18  Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.19  És igen biztos nálunk a prófétai beszéd [is], amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;20  Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.21  Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.
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Kedd  március 30.
3. JELKÉPEK
a. Miért beszél Isten jelképekben és példázatokban? Mt 13:10-14,16.

„Krisztus olyan igazságokat tárt fel, amelyek elfogadására az emberek 
nem voltak felkészülve. Sőt még megértésükre sem. Ezért tanította őket 
példázatokban. Tanításai, amelyeket összekapcsolt az életből, a gyakor-
latból és a természetből vett képekkel, lekötötte figyelmüket, és érintette 
szívüket. Később, ha ránéztek azokra a dolgokra, amelyekkel tanításait 
szemléltette, visszaemlékeztek a mennyei Tanító szavaira. Akik megnyi-
tották szívüket a Szentlélek munkája előtt, azok egyre jobban megértették, 
hogy mit jelentenek a Megváltó tanításai. Homályos kérdések megvilá-
gosodtak, és nehezen érthető dolgok nyilvánvalóvá lettek.” – KP 11.
b. Hogyan érthetjük meg helyesen a bibliai próféciákban használt 

ábrázolásokat és jelképeket? 1Kor 2:13;  Ésa 28:9-13.

„A Krisztus-korabeli farizeusok behunyták szemüket, hogy ne 
lássanak, és bezárták fülüket, hogy ne halljanak; ezért az igazság nem 
érinthette szívüket. Szándékos tudatlanságukért és önkéntes vakságu-
kért bűnhődniük kellett. Krisztus arra tanította tanítványait, hogy kitárt 
szívvel és készséges hittel fogadják tanításait. Áldást ígért nekik, mert 
elhitték, amit tőle láttak és hallottak. 

Az őszinte tanítvány a Szentírást Istennek hozzá intézett beszédeként 
fogadja. Megremeg az Ige szavára, mert az élő valóság számára. Figyel-
mesen, nyitott szívvel hallgatja... 

Az igazság megismerése nem annyira jó felfogóképességtől, mint in-
kább a szándék tisztaságától, egyszerű, buzgó, alázatos hittől függ. Isten 
angyalai közel vannak azokhoz, akik alázatos szívvel mennyei vezetésre 
vágynak. Isten Lelke kitárja nekik az igazság gazdag tárházát… 

Nem elég csak hallgatni és olvasni az Igét. Aki áldást akar meríte-
ni az Igéből, annak elmélkednie kell a hallott igazságon. Figyelmesen 
és imádkozó szívvel kell kutatnia az igazságot, és jól át kell itatódnia a 
szent kinyilatkoztatások szellemével. Isten arra szólít, hogy foglalkoz-
zunk nagyszerű és tiszta gondolatokkal. Azt akarja, hogy elmélkedjünk 
szeretetén és irgalmán; hogy tanulmányozzuk azt a csodálatos munkát, 
amelyet a dicső megváltási tervben végez.” – KP 34. 35.

Ésaiás próféta könyve 28:9-13.
9  Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtől elszakasztottakkal-é és a csecstől elválasztottakkal-é?10  Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.11  Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven 12  Ő, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a pihenés! És nem akarták hallani!13  És lőn nékik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és hátra essenek és összetöressenek és tőrbe jussanak és megfogassanak!

Máté evangéliuma 13:10-14, 16.
10  A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban?11  Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.12  Mert akinek van, annak adatik, és bővölködik; de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van.13  Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.14  És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:16  A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:13.
Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
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Szerda   március 31.
4. SZÉL ÉS TENGER
a. Mit jelképez gyakran a szél a próféciában? Jer 25:32,33; 4:13.

„Hallunk földrengésekről, különböző helyeken, tüzekről, viharokról, 
szerencsétlenségekről vízen és szárazon, járványokról, éhínségről. Vajon 
ezek a jelek hogyan hatnak rátok? Ezek csupán csak kezdetei a bekö-
vetkezendőknek. Isten nagy napját János írja le a Jelenések könyvében. 
János hallotta a rémült milliók kiáltásait. ’Mert eljött az Ő haragjának 
ama nagy napja, és ki állhat meg?’ (Jel 6:17.) A félelem az apostolt is 
eltöltötte.

Ha ilyen jelnetek peregnek le, ilyen félelmetes ítéletek zúdulnak e 
bűnös világra, hol talál menedéket Istennek népe? Hol találnak mene-
déket, amíg elvonul a bús harag? 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. Ebben rejlik Isten egyházának biztonsága. Isten 
angyalai teljesítik az Ő parancsait, visszatartják a föld szeleit, hogy a szél 
ne fújjon a földre, sem a tengerre, sem a fákra, amíg el nem pecsételik 
Isten szolgáit, homlokukon. Hatalmas angyal látható, aki napkelet felől 
száll fel. Ennek a leghatalmasabb angyalnak kezében van az élő Isten 
pecsétje, azé az Istené, aki egyedül adhat életet, Aki homlokukra ütheti 
a pecsétet, hogy ki részesülhet halhatatlanságban, örök életben. Ennek 
a leghatalmasabb angyalnak hatalma van arra, hogy a négy angyalnak 
megparancsolja, hogy mindaddig féken tartsák a négy szelet, amíg az 
elpecsételést elvégzik, amíg újabb parancsot nem ad, hogy elereszthe-
tik.” – BL 210.
b. Gyakran találunk különféle prófétikus ábrázolásokat a vízzel vagy 

tengerrel. Mit jelképeznek ezek? Jel 17:1,15.

„A világot uraló nagy birodalmak Dániel próféta előtt vadállatokként 
jelentek meg. Ezek az állatok akkor tűntek fel, amikor ’az égnek négy 
szele háborút támaszta a nagy tengeren’ (Dán 7:2). Jel 17. fejezetében 
magyarázatot találunk arra, hogy mit jelentenek a vizek: ’Népek azok 
és sokaságok és nemzetek és nyelvek’ (Jel 17:15). Az ég négy szele pe-
dig a harcot szimbolizálja. A nagy tengeren versengő szelek a hódító 
hadjáratok és forradalmak iszonyú jeleneteit jelképezik, amelyek útján a 
birodalmak hatalomhoz jutottak.” – NK 392.

Jeremiás próféta könyve 25:32, 33.
32  Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől.33  És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig; nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok lesznek a földnek színén, mint a ganéj.

Jeremiás próféta könyve 4:13.
 Ímé! úgy jő fel, mint a felleg, és szekerei olyanok, mint a szélvész, lovai gyorsabbak a saskeselyűknél. Jaj nékünk, mert elvesztünk!

Jelenések könyve 17:1, 15.
1  És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül;15  És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.
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91.Tanulmány - BIBLIAI JELKÉPEK

Csütörtök   április 1.
5. FENEVADAK (VADÁLLATOK) ÉS SZÁRNYAK
a. Az előző negyedévben tanultuk, hogy amikor Isten világosságot 

akar küldeni népének, akkor ezt angyalokkal vagy más dicső do-
loggal ábrázolja. Milyen jelképeket használ Isten a földi királysá-
gok és birodalmak ábrázolására? Dán 7:17,23.

„A földi hatalmak nyers erőszak útján győznek, és uralmuk fenntar-
tásának eszköze a fegyver. Az új birodalom alapítója a Béke Fejedelme. 
A Szentírás vadállatok képében mutatja be a földi hatalmakat. Krisztus 
pedig ’Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit’ (Jn 1:29)… Krisz-
tus pedig olyan elvet vés az emberi lélekbe, az igazság és igazságosság 
elvét, amellyel meghiúsítja a tévelygést és a bűnt.” – KP 45.
b. Egy próféta gyakran látott repülő vadállatokat szárnyakkal – ami 

teljesen ellentétes egy állat természetes kinézetével. Mit jelképez-
nek ezek a szárnyak? Hab 1:6-10.

„A világ gondolkodó férfiakat kíván, akik az isteni alapelvek szerint 
cselekszenek, akik állandóan növekednek értelemben és ítélőképesség-
ben. Hatalmas szükség van emberekre, akik eredményesen használják a 
sajtót, hogy szárnyakat adjanak az igazságnak és az gyorsabban eljusson 
minden néphez és nyelvhez.” – ESz 13.

Péntek   április 2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
a. Hogyan tudatja a szent Isten az Ő akaratát az elveszett bűnös emberi 

lényekkel?
b. Isten szent emberei a múltban isteni világosságot kaptak. Miért érdek-

lődtek oly buzgón az iránt is, amit Isten másokon keresztül tárt eléjük?
c. Miért használ Isten példázatokat és jelképeket és hogyan tudjuk azokat 

helyesen értelmezni?
d. Mit jelentenek a szelek és a tenger a bibliai próféciában?
e. Hogyan ábrázolják a vadállatok és a szárnyak a nemzetek cselekedeteit?

Dániel próféta könyve 7:17, 23.
17  Ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, akik támadnak e földön.23  Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.

Habakuk próféta könyve 1:6-10.
6  Mert ímé, feltámasztom a Káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, amely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat foglaljon el, amelyek nem az övéi.7  Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát.8  És lovai serényebbek a párduczoknál, és gyorsabbak az estveli farkasoknál, és előtörtetnek az ő lovasai; és az ő lovasai messziről jőnek, repülnek, mint a zsákmányra siető keselyű.9  Mindnyája ragadományért jön, arczuk előre néz, és annyi foglyot gyűjt, mint a föveny.10  Kaczag ez a királyokon, és a fejedelmek néki nevetség, minden erősséget csak nevet, töltést emel és megostromolja azt.
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2. Tanulmány 2010. április 10. Napnyugta:  H 19:25
Ro 19:53

BIRODALMAK A PRÓFÉCIÁBAN
„És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másik-

tól.” (Dán 7:3.)
„Isten nemzetekkel való bánásmódja ma is el kell gondolkoztasson 

bennünket. A történelemben ismerjük fel a jövendölés beteljesedését. 
A nagy reformációs mozgalmakban a Gondviselés tevékenységét tanul-
mányozhatjuk. A nemzetek felsorakoztatásából és meneteléséből meg-
értjük az események folyamatát a nagy küzdelem végső összecsapása 
felé.” – 8B 236. 237.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 328-332. (A láthatatlan vigyázó)  

                                    343-346. (A foglyok hazatérése)

Vasárnap   április 4.
1. BIRODALMAK LÉTREJÖTTE
a. Miért létfontosságú a próféciák tanulmányozása, különösen a Dá-

niel által leírtak? Mt 24:15.

„Olvassátok el Dániel könyvét! Idézzétek fel pontról-pontra az említett 
királyságok történelmét! Látva a politikusokat, a tanácskozó testületeket 
és a hatalmas hadseregeket, figyeljétek meg, hogyan alázta meg Isten az 
emberek büszkeségét, és hogyan döntötte porba az emberi dicsőséget! 
Egyedül Isten van nagynak ábrázolva. A próféta látomásában látja, Isten 
hogyan dönt le egy hatalmas uralkodót és hogyan állít helyébe egy má-
sikat. Dániel úgy mutatja be Őt, mint a világegyetem egyeduralkodóját, 
Aki nemsokára létrehozza örökkévaló királyságát, – Ő az Öregkorú, az 
élő Isten, a minden bölcsesség Forrása, a jelen Uralkodója, a jövő Kinyi-
latkoztatója.” – 16MR 333. 334.
b. Milyen látomás lett Dánielnek mutatva röviddel Babilon bukása 

előtt? Dán 7:1-3.

„Röviddel Babilon eleste előtt – mikor Dániel e prófécián gondolko-
dott, és Isten segítségét kérte az idők megértéséhez – látomás-sorozatot 
kapott a birodalmak emelkedéséről és bukásáról.” – PK 344.

Dániel próféta könyve 7:1-3.
1  Belsazárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot láta Dániel és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyzé; a dolog velejét elmondá.2  Szóla Dániel, és monda: Látám az én látásomban éjszaka, és ímé, az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren;3  És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól.

Máté evangéliuma 24:15.
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):
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Hétfő   április 5.
2. A NAGY BABILON
a. Mely birodalmat jelképezte a Dániel 7. rész 4. versének oroszlán-

ja, és hogyan valósult meg annak jellegzetessége a történelemben? 
Jer 4:6,7; 50:17.

„Isten válaszolt hűséges gyermekei kiáltására. A prófétával – akit 
szószólóul választott – elmondatta, hogy megbünteti a népet, amely 
tőle elfordulva pogány isteneknek szolgál. A jövő után érdeklődők 
közül még életben lesznek egyesek, amikor csoda útján fogja alakítani 
a föld uralkodó népeinek ügyeit, és a babiloniakat juttatja hatalomra. 
Ezek a ’rettenetes, félelmetes’ (Hab 1:7) káldeusok Istentől rendelt kor-
bácsként hirtelen lecsapnak Júda földjére.” – PK 241.

b. Mi történt Babilonnal, amikor a birodalom vezetői betöltötték 
gonoszságuk mértékét? Dán 5:1-6,17, 23-31.

„Eszeveszett ostoba életüknek ezen az utolsó éjszakáján Belsazár és 
főurai betöltötték a saját és a káldeus birodalom bűneinek mértékét. 
Isten nem háríthatta el a közelgő veszedelmet. Számos intézkedésével 
igyekezett törvénye tiszteletére megtanítani őket. ’Gyógyítgattuk Babi-
lont – nyilatkoztatta ki azokról, akiknek ítélete most az egekig ért – de 
nem gyógyult meg’ (Jer 51:9). Az emberi szív megdöbbentő romlott-
sága miatt Isten végül szükségesnek látta, hogy kimondja a megmásít-
hatatlan ítéletet: Belsazár elbukik és birodalma mások kezébe kerül.

Mialatt Belsazár és főemberei Jahve szent edényeiből ittak, és di-
csőítették ezüst és arany isteneiket, mialatt a médek és a perzsák – az 
Eufrátesz vizét medréből elvezetve – bevonultak az őrizetlen város bel-
sejébe. Círusz serege már a palota fala alatt állt; a várost ’mint a sáska’ 
(Jer 51:14) töltötték meg az ellenség katonái; és diadalittas ordításuk 
túlharsogta a megdöbbent tivornyázók kétségbeesett kiáltozását.” – PK 
327. 328.

Jeremiás próféta könyve 4:6, 7.
6  Emeljetek zászlót a Sion felé; fussatok, meg ne álljatok, mert veszedelmet hozok észak felől és nagy romlást!7  Felkelt az oroszlán az ő tanyájából, és a népek pusztítója elindult; kijött helyéből, hogy elpusztítsa a te földedet; városaid lerontatnak, lakatlanokká lesznek.

Jeremiás próféta könyve 50:17.
 Elszéledt juhnyáj az Izráel, oroszlánok kergették szét; először benyelte őt Assiria királya, végre pedig ez a Nabukodonozor, a babiloni király megtörte az ő csontjait.

Dániel próféta könyve 5:1-6, 17, 23-31.
1  Belsazár király nagy lakomát szerze az ő ezer főemberének, és az ezer előtt bort ivék.2  Borozás közben mondá Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, a melyeket elvive Nabukodonozor, az ő atyja a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai.3  Akkor előhozák az arany edényeket, amelyeket elvivének az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben vala, és ivának azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai.4  Bort ivának, és dicsérék az arany-, ezüst-, ércz-, vas-, fa-és kőisteneket.5  Abban az órában emberi kéznek ujjai tünének fel, és írának a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézé azt a kézfejet, amely ír vala.6  Ekkor a király ábrázatja megváltozék, és az ő gondolatai megháboríták őt, és derekának inai megoldódának és az ő térdei egymáshoz verődének.17  Erre Dániel felele, és monda a királynak: Ajándékaid tiéid legyenek, és adományaidat másnak adjad, mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom néki.23  Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból; és az ezüst-és arany-, ércz-, vas-, fa-és kőisteneket dícséréd, a kik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek; az Istent pedig, a kinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted.24  Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás.25  És ez az írás, amely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin!26  Ez [pedig] e szavaknak az értelme: Mene, [azaz] számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak.27  Tekel, [azaz] megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál.28  Peresz, [azaz] elosztatott a te országod és adatott a médeknek és persáknak.29  Akkor szóla Belsazár, és öltöztették Dánielt bíborba, és aranylánczot [vetének] nyakába, és kikiálták felőle, hogy ő parancsol mint harmadik az országban.30  Ugyanazon az éjszakán megöleték Belsazár, a Káldeusok királya.31  És a méd Dárius foglalá el az országot mintegy hatvankét esztendős korában.
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Kedd   április 6.
3. MÉDÓ-PERZSIA
a. Ismertesd Babilon prófécia szerinti bukását! Ésa 44:27,28; 45:1-3.

„A hódító perzsa hadsereg váratlanul vonult be a babiloni főváros 
központjába a folyó medrén át, amelynek a vizét elvezették, és a belső 
kapukon keresztül, amelyeket gondatlan biztonságérzetből minden 
védelem nélkül nyitva hagytak. Mindez bőségesen bizonyította a zsi-
dóknak az elnyomóik hirtelen bukásáról mondott ézsaiási prófécia szó 
szerinti teljesedését. Ebben félreérthetetlen jelét kellett volna látniuk 
annak, hogy Isten a nemzetek ügyeit az ő érdeküknek megfelelően ala-
kítja.” – PK 343.
b. Milyen méretű volt a következő birodalom, Médó-Perzsia, ame-

lyet a medve és a kos jelképezett? Dán 7:5; 8:3,4,20; Eszt 1:1,3.

„Dániel ezt az imáját ’Dáriusnak’, a méd uralkodónak ’első évében’ 
(Dán 9:1) mondta, akinek a hadvezére, Círusz elragadta Babilóniától az 
egyetemes uralom jogarát. Dáriushoz – akinek uralkodását a menny ér-
tékelte – Isten elküldte Gábriel angyalt, hogy támogassa és segítse (Dán 
11:1). Dárius halála után – Babilon bukását követően mintegy két év 
múlva – Círusz lépett a trónra. Uralkodásának kezdete annak a hetven 
évnek a végét jelezte, amely akkor kezdődött, amikor Nabukodonozor 
az első héber csoportot hazájából, Júdeából Babilonba vitte.” – PK 346.

„Isten Igéjének tanulója a nemzetek történelmében megláthatja az 
isteni jövendölések szó szerinti teljesedését. Babilon végül összeomlott, 
darabokra hullott és semmivé lett, mert uralkodóik jólétükben azt 
gondolták, hogy nem függnek Istentől, és országuk dicsőségét emberi 
eredménynek tulajdonították. A médó-perzsa birodalmat a menny 
azért sújtotta haragjával, mert Isten törvényét lábbal tiporta. Az Úr fé-
lelme nem talált helyet a nép többségének szívében. Elharapódzott a go-
noszság, istenkáromlás és romlottság. Az utána következő birodalmak 
még becstelenebbek, még erkölcstelenebbek voltak, és erkölcsi értékük 
mértéke egyre mélyebbre süllyedt.” – PK 310.

„A nemzetek elvetették Isten elveit, és ezzel saját vesztükbe rohantak, 
de még így is mindig megmutatkozott, hogy végső soron Isten szándéka 
valósult meg minden tettükön keresztül.” – EÉ 177.

Eszter könyve 1:1, 3.
1  Ahasvérus idejében történt (ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsenországig százhuszonhét tartományon),3  Uralkodása harmadik évében lakomát szerze minden fejedelmének és szolgáinak: Persia és Média hatalmasai, főemberei és a tartományok fejedelmei előtte valának,

Ésaiás próféta könyve 44:27, 28.
27  Ki ezt mondja a mélységnek: Száradj ki! és kiapasztom folyóvizeidet!28  Ki Czírusnak ezt mondja: Pásztorom! ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek: Megépíttessék! és a templomnak: Alapja vettessék!

Ésaiás próféta könyve 45:1-3.
1  Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak;2  Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.3  Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izráel Istene.

Dániel próféta könyve 7:5.
 És ímé, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és három oldalborda vala szájában fogai között, és így szólának néki: Kelj fel és egyél sok húst!

Dániel próféta könyve 8:3, 4, 20.
3  És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék.4  Látám azt a kost [szarvaival] öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.20  Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.
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Szerda  április 7.
4. GÖRÖGORSZÁG ÉS RÓMA
a. Milyen jelkép ábrázolta Görögországot, a harmadik egyetemes 

birodalmat? Dán 7:6; 8:5-8,21.

b. Mi volt a jelképes jelentése a párduc négy fejének, és a kecskebak 
négy szarvának? Dán 8:8,22.

c. A Görög Birodalom büszke filozófiái hogyan járták át a történel-
met és még napjainkat is? Miként viszonyuljunk ezekhez? Préd 
12:14-16.

„Biztonságos-e fiataljainkat azon vak vezetők irányítására bízni, akik 
sokkal kisebb érdeklődést nyilvánítanak ki a [bibliai] szent jövendölések 
tanulmányozására, mint az ősi görög és római klasszikus szerzők művei 
iránt?” – FE 98.

„Pál kijelentette, hogy sem a zsidók tudománya, sem a görögök ékes- 
szólása nem érheti el azon magasztos elhívatás szintjét, mely Krisztus 
Jézusban van.” – Central Advance, 1903. április 8.
d. Hogyan volt leírva a prófécia negyedik birodalma, Róma? Milyen 

kegyetlen eszközt alkalmaztak a rómaiak? Hogyan jövendöl-
ték meg a Római birodalom bukását és szétdarabolódását? Dán 
7:19,20,23,24.

„Amint egykor Isten a világbirodalom trónjára ültette Cyrust, hogy 
szabadon bocsássa az Úr foglyait, ugyanúgy használta föl most Augustus 
császárt szándéka véghezvitelére, hogy Jézus anyja Betlehembe juthas-
son. Mária Dávid leszármazottja, és Dávid Fiának a Dávid városában 
kellett megszületnie. A próféta szavai szerint Bethlehemből ’származik… 
aki uralkodó az Izraelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva 
van’ (Mik 5:2).” – JÉ 30.

„A kereszt fogalma Róma hatalmához kapcsolódott. A legkegyetle-
nebb legmegalázóbb halálnem eszköze volt.” – JÉ 352.

Prédikátor könyve 12:14-16.
14  Mindezekből, fiam, intessél meg: a sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradságára van a testnek.15  A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!16  Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz [legyen az].

Dániel próféta könyve 7:19, 20, 23, 24.
19  Akkor bizonyosat kívánék tudni a negyedik állat felől, amely különbözék mindamazoktól, és rendkivül rettenetes vala; vasfogai és érczkörmei valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta.20  A tíz szarv felől is, amelyek a fején valának, és a felől, amely utóbb növekedék és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál.23  Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.24  A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni.

Dániel próféta könyve 8:8, 22.
8  A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes [szarv] növe az égnek négy szele felé.23  És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király.

Dániel próféta könyve 8:5-8, 21.
5  És míg én szemlélém, ímé, egy kecskebak jöve napnyugot felől az egész föld színére, és nem is illeté a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva vala az ő szemei között.6  És méne a kétszarvú koshoz, amelyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában.7  És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem vala erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, a ki őt megmentse annak kezéből.8  A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes [szarv] növe az égnek négy szele felé.21  A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között vala, az az első király.

Dániel próféta könyve 7:6.
Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párducz, és négy madárszárnya vala a hátán; és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki.
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Csütörtök   április 8.
5. AZ ÖRÖKKÉVALÓ KIRÁLYSÁG
a. Mutasd be az Ezékielnek adott látomást, mely leírja, hogy 

a nemzetek harcai és zavargásai között Isten irányítja a világ 
ügyeit! Ez 1:4,26; 10:8.

„A cselekvés színterére lépő nemzetek azért foglalhatják el he-
lyüket a földön, hogy megmutatkozzék, betöltik-e a ’Vigyázó’ és a 
’Szent’ szándékát. A prófécia felvázolta a világ nagy birodalmainak 
– Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország és Róma – emelkedését és 
útját. Mindegyiküknél – mint a kevésbé hatalmas nemzeteknél is – 
a történelem megismételte önmagát. Mindegyiknek volt próbaideje; 
mindegyik kudarcot vallott, dicsőségük megfakult, hatalmuk elmúlt.

A nemzetek elutasították a mennyei elveket, és ezzel saját pusztu-
lásukat munkálták. De az isteni, a mindent legyőző akarat megnyilvá-
nult minden korszakban. Ezt látta Ezékiel próféta abban a csodálatos 
látomásban, amelyet a káldeusok földjén való rabsága idején kapott.” 
– PK 331.
b. Hogyan ismétlődik a történelem mindaddig, mígnem minden vi-

lági hatalom Krisztusnak és az ő hűségeseinek adatik? Ez 21:26,27; 
Zsol 75:8; Dán 2:21,44; 7:27.

„Minden földi birodalom végleges elmúlását világosan előre kijelenti 
az igazság szava…

Az idő közel van. A jelek azt mutatják, hogy nagy és ünnepélyes ese-
mények küszöbén állunk.” – EÉ 178. 179.

Péntek  április 9.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Miért olvasták a próféták más próféták írásait?
b. Hogyan mutatja be a prófécia, hogy Babilon önmaga erejében bízott? 

Mi lett ennek az eredménye?
c. Hogyan használta fel Isten Babilon bukását arra, hogy előkészítse a 

száműzöttek visszatérését hazájukba?
d. Ismertesd a Görög birodalom hagyományát!
e. Mi volt a meghatározó jellegzetessége a negyedik birodalomnak?

Zsoltárok könyve 75:8.
Hanem Isten a biró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal!

Ezékiel próféta könyve 1:14, 26.
14  És a lelkes állatok ide s tova mozognak vala, mint a villámlás czikázása.26  És a mennyezeten felül, amely fejök felett vala, [látszék] mint valami zafirkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján [látszék] mint egy ember formája azon felül;

Ezékiel próféta könyve 10:8.
És látszék a Kérubokon emberi kéznek formája szárnyaik alatt.

Ezékiel próféta könyve 21:26, 27.
26  Így szól az Úr Isten: El a süveggel, le a koronával! Ez nem lészen ez: az alacsony legyen magas, és a magas alacsony!27  Rommá, rommá, rommá teszem azt; ez sem lesz állandó, míg el nem jő az, akié az uralkodás, és néki adom azt!

Dániel próféta könyve 7:27.
Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos [egek] szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.

Dániel próféta könyve 2:21, 44.
21  És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcseséget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek.44  És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át [hanem] szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.
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3. Tanulmány 2010. április 17. Napnyugta:  H 19:35
Ro 20:02

A PÁPASÁG FELEMELKEDÉSE
„Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az el 

addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn 
embere, a veszedelemnek fia.” (2Thess 2:3.)

„Nekünk ki kell állnunk az igaz protestáns alapelvek mellett, 
mert a pápaság kormányzata az ő módszereit be fogja csempészni 
minden lehetséges helyre, hogy korlátozza a vallásszabadságot. 
Most minden szemnek egyedül Isten dicsőségét kell szemlélnie.” 
– RH 1909. szeptember 9.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 45-54. (A hitehagyás) 

                                 242.243. (A két tanú jövendölése) 
                                 390-392. (Isten változhatatlan törvénye)

Vasárnap  április 11.
1. A JELENÉSEK 13. FEJEZET VADÁLLATA
a. A Jelenések 14. fejezetének harmadik angyali üzenete olyan kife-

jezéseket használ, mint a „fenevad” a „fenevad képe” és a „fenevad 
bélyege”. Annak érdekében, hogy helyes fogalmaink lehessenek 
ezen kifejezésekről, milyen bibliai íráshelyeket kell tanulmányoz-
nunk, egyiket a másikkal összevetve? Jelenések 13. fejezete, vala-
mint Dániel 7. és 8. fejezete.

„A Jelenések könyvének tanulmányozásakor az ember figyelme 
Dániel próféciáira terelődik. Mindkettő mérhetetlenül fontos eligazítás, 
amelyet Isten adott az embernek a világtörténelem lezárulásakor bekö-
vetkező eseményekről.” – NK 306.

„Ha az igazságban hívők nem állhatatosak hitükben e viszonylag békés 
napokban, mi fogja őket megtartani, ha eljön a nagy próba, és rendelet 
hangzik el azok ellen, akik nem imádják a fenevad képét és nem veszik fel 
az ő bélyegét homlokukra, vagy kezükre!” – RH 1876. szeptember 21.
b. Milyen jellemzőket említ meg a vadállatról Jelenések 13:1,2.er,6. 

és Dániel 7:8. versek?

Dániel könyve 7:8.
[Mialatt] a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.

Jelenések könyve 13:1, 2.első része, 6.
1  És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.2  És e fenevad, amelyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája...6  Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak.
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Hétfő   április 12.
2. A FENEVAD ÉS A KICSINY SZARV
a. Kit ábrázol a próféciában a sárkány? Melyik hatalom csatlakozott 

teljes mértékben a sárkány terveihez, vagyis hogy Jézust elpusztít-
sa? Jel 12:3-9; Mt 2:16-18. Mely királyságnak adta a sárkány az ő 
trónját és nagy hatalmát?

„Az a próféciai képsor, amelyben ezek a szimbólumok találhatók, a 
Jelenések 12. fejezetében kezdődik, mégpedig a sárkánnyal, aki el akarta 
Krisztust születésekor pusztítani. Megtudjuk, hogy a sárkány nem más, 
mint Sátán (Jel 12:9). Ő indította Heródest, hogy irtassa ki a Megváltót. 
A keresztény korszak első századai során a Krisztus és népe ellen indított 
harcban Sátán fő ügyvivője a Római birodalom volt. E birodalomban a po-
gány vallások uralkodtak. Így míg a sárkány elsősorban Sátánt személyesíti 
meg, másodlagos értelemben a pogány Róma szimbóluma.” – NK 391.
b. Milyen tulajdonságokat öltött magára a későbbiek folyamán 

Róma, a jelképes fenevad? Jel 13:5-8; Dán 7:8,20,24,25.

„A pogányság és a kereszténység közötti megegyezésből kelt életre a 
próféciában megjövendölt ’bűn embere’, aki szembefordult Istennel, és 
fölé helyezte magát.” – NK 45.

„[A Jel 13:1-10. versekben leírt párduchoz hasonló fenevad] szimbó-
luma, ahogy azt a legtöbb protestáns is hiszi, a pápaságot jelképezi, amely 
az ősi Római birodalom egykori erejét, helyét és tekintélyét örökölte… 
Ez a prófécia, amely majdnem azonos a Dán 7. fejezetében foglalt kis 
szarv jellemzésével, tagadhatatlanul a pápaságra mutat.” – NK 391.
c. Figyelembe véve, hogy a próféciában egy nap egy évet jelent (4Móz 

14:34; Ez 4:6.), mennyi ideig működött ez az üldöző hatalom? Dán 
7:25.ur; 12:7; Jel 12:6,14; 13:5.

„A negyvenkét hónap ugyanaz, mint Dán 7. fejezetében ’az ideig, 
időkig és fél időig’, azaz három és fél év, vagy az 1260 nap – az az idő, 
amely alatt a pápai hatalom elnyomta Isten népét. Ez az időszak… 538-
ban, a pápaság főhatalomra jutásával kezdődött, és 1798-ban zárult.” – 
NK 391.

Mózes 4. könyve 14:34.
 A napok száma szerint, amelyeken megkémleltétek a földet, ([tudniillik] negyven napon, egy-egy napért egy-egy esztendő), negyven esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat.

Ezékiel próféta könyve 4:6.
És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét negyven napig; egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam néked

Dániel próféta könyve 7:25 utolsó része.
...és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.

Dániel próféta könyve 7:8, 20, 24, 25.
8  [Mialatt] a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.20  A tíz szarv felől is, amelyek a fején valának, és a felől, amely utóbb növekedék és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál.24  A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni.25  És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos [egek] szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.

Máté evangéliuma 2:16-18.
16  Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.17  Ekkor teljesedék be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt:18  Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.

Jelenések könyve 12:3-9.
3  Láttaték más jel is az égben, és ímé [vala] egy nagy veres sárkány, akinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;4  És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.5  És szűle fiú-magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez.6  Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.7  És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;8  De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben.9  És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai [is] ő vele levettetének.

Jelenések könyve 12:6, 14.
6  Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.14  De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.

 Dániel könyve 12:7.
 És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.

Jelenések könyve 13:5.
 És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.

Jelenések könyve 13:5-8.
5  És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.6  Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak.7  Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.8  Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.
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Kedd   április 13.
3. MEGVÁLTOZTATNI ISTEN TÖRVÉNYÉT
a. Milyen alapvető igazságokat kell megértenünk Isten törvényéről? 

Mt 5:17-19; Lk 16:17; Zsol 111:7-9. (hasonlítsd össze 5Móz 4:13; 
Ésa 24:5.ur.)

„Ha Isten tudott volna változtatni egyetlen jottányit az Ő törvényén, 
Jézusnak nem kellett volna eljönni világunkba, hogy szenvedjen és meg-
haljon.” – ST 1887. november 24.

„[Jahve törvénye] mindig szent igaz és jó volt, – önmagában töké-
letes, és az is marad. Nem lehet hatálytalanítani, sem megváltoztatni.” 
– PK 387.
b. Mit akart tenni Isten törvényével a kicsiny szarv (Jelenések 13. 

fejezetének vadállata)? Mely parancsolatokat zavarta össze? Dán 
7:25.kr; 2Móz 20:4-6,8-11.

„Hogy a pogányságból áttérteknek a bálványimádást pótolják, és így 
elősegítsék a kereszténységbe való névleges felvételüket, fokozatosan 
bevitték a szobrok és ereklyék imádását a keresztény istentiszteletbe. Egy 
egyetemes zsinaton hozott rendelet végül bevezette a bálványimádás 
rendszerét. Hogy a szentségtörés teljes legyen, Róma vakmerően kitörölte 
a törvényből a második parancsolatot, amely megtiltja a bálványimádást, 
– és a tízes szám megőrzésére kettéosztotta a tízedik parancsolatot. 

 Ez az irányzat, amely a pogányoknak engedményeket tett, a menny te-
kintélyének további mellőzéséhez is kaput nyitott. Sátán megszenteletlen 
egyházvezetők útján meghamisította a negyedik parancsolatot is. Meg-
próbálta eltörölni az ősi szombatot, azt a napot, amelyet Isten megáldott 
és megszentelt (lMóz 2:2-3); és helyébe a pogányok által, ’a Nap tiszteletre 
méltó napja’-ként ünnepelt napot akarta tenni. Ezt a változtatást először 
nem nyíltan kísérelték meg. Az első századokban minden keresztény az 
igazi szombatot tartotta. Féltve őrizték Isten dicsőségét, és mivel hitték, 
hogy Isten törvénye változhatatlan, buzgón vigyáztak előírásainak sért-
hetetlenségére. Sátán azonban nagyon körmönfontan dolgozott eszközei 
által célja megvalósításáért. Hogy az emberek figyelme a vasárnapra tere-
lődjék, Krisztus feltámadásának tiszteletére ünnepelték. Istentiszteleteket 
tartottak azon a napon, de azért a szórakozás napjának is tekintették; a 
szombatot pedig még mindig szent napként ünnepelték.” – NK 47. 48.

„Sátán igyekszik az embert rávenni Isten elleni hűtlenségre, és törvé-
nyével szembeni engedetlenségre.” – NK 49.

Mózes 2. könyve 20:4-6, 8-11.
4  Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.5  Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.8  Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.9  Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;10  De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belől van;11  Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

Mózes 5. könyve 4:13.
 És kijelenté néktek az ő szövetségét, amelyre nézve utasított titeket a tíz ige teljesítésére, és felírá azokat két kőtáblára.

Zsoltárok könyve 111:7-9.
7  Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.8  Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.9  Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.

Dániel próféta könyve 7:25 középső része.
...és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt...

Máté evangéliuma 5:17-19.
17  Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.18  Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.19  Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.

Ésa 24:5. utolsó része.
...mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget.

Lukács evangéliuma 16:17.
 Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.
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Szerda   április 14.
4. EGY ISTENKÁROMLÓ HATALOM
a. Mondj példákat az istenkáromlásra! Mt 9:2,3; Mk 2:7; Jn 10:33. 

Hogyan káromolja Istent az előbbi hatalom „a Felséges ellen” való 
beszéddel Dániel 7:25. verse szerint? 2Thess 2:4.

„A katolicizmus egyik fő tantétele, hogy a pápa Krisztus egyetemes 
egyházának látható feje, az egész világ püspökeinek és papjainak legfőbb 
ura. Sőt, mi több, a pápának az Istenség címeit és képességeit tulajdonít-
ja. Például: ’Úr Isten a pápa’, aki csalatkozhatatlan. A pápa mindenkitől 
hódolatot követel. Sátán a római egyház útján ugyanazzal az igénnyel 
lép fel, mint a megkísértés pusztájában; és roppant tömegek hódolnak 
meg előtte.” – NK 46.

„Pápák és papok formáltak jogot arra a hatalomra, hogy megbocsássa-
nak bűnöket és hogy a menny kapuit kinyissák vagy bezárják az emberek 
előtt. Értelmetlen babonák és pénzösszegek rideg kicsikarása foglalta el az 
igaz istenimádat helyét. A pápák és papok élete oly romlott volt, büszke 
elbizakodottságuk oly istenkáromló, hogy a jámbor, istenfélő emberek a 
felnövekvő nemzedék erkölcséért aggódtak.” – ST 1883. május 31.
b. Mi mutatja, hogy az antikrisztus megnyilvánulása már az apos-

tolok napjaiban megkezdődött, és honnan tudhatjuk azt, hogy „a 
bűn embere” nem egy ateista közösségében jön létre, hanem a ke-
reszténységben? 2Thess 2:3,4,7; 1Jn 2:18,19; 4:1-3; Apcs 20:28-30.

„Pál apostol a thesszalonikai gyülekezethez intézett második levelé-
ben megjövendölte a nagy hitehagyást, amely nyomán létrejön a pápai 
hatalom… Már ilyen korán látta, hogy tévelygések csúsznak az egyház-
ba, amelyek utat készítenek a pápaság kialakulásához.” – NK 45.

„Sátán zsinagógájának tanácsában eldöntötték, hogy eltörlik az Is-
tenhez való hűség jelét. Az antikrisztus, a bűn embere, felmagasztalta 
magát mint aki a földön mindenek fölött álló. Rajta keresztül Sátán mes-
teri módon azon dolgozott, hogy Isten törvénye és a teremtés munkájá-
nak emlékünnepe elleni lázadást idézzen elő… A hamis szombat azért 
lett támogatva ezen emberfölötti hatalom által, hogy így Isten gyalázva 
legyen.” – ST 1894. március 12.

Máté evangéliuma 9:2, 3.
2  És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.3  És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól.

Dán 7:25.
És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos [egek] szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.

Márk evangéliuma 2:7.
Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten?

János evangéliuma 10:33.
Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.

Apostolok cselekedetei 20:28-30.
28  Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.29  Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.30  Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2:4.
Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2:3, 4, 7.
3  Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem [jön az el addig], mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,4  Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.7  Működik ugyan már a törvényszegés titkos [bűne]: csakhogy annak, aki [azt] még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.

János apostol 1. levele 2:18, 19.
18  Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.19  Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.

János apostol 1. levele 4:1-3.
1  Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.2  Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;3  És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus [lelke], amelyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.
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Csütörtök   április 15.
5. EGY VÉRSZOMJAS SZERVEZET
a. Mi jellemezte azon egyházi–politikai hatalom történelmét, amely 

1260 évig megtartotta uralmát? Mt 24:21,22; Jel 13:7; 17:6.

„A XIII. században jött létre a pápaság legiszonyatosabb gépezete: 
az inkvizíció. A sötétség fejedelme ösztönözte erre a pápai hierarchia 
vezetőit. Titkos tanácskozásaikon Sátán és angyalai befolyásolták a 
gonosz embereket, de láthatatlanul köztük volt Isten angyala is, és fé-
lelmetes feljegyzést készített méltánytalan intézkedéseikről és tetteikről. 
E feljegyzések túl iszonyatosak ahhoz, hogy az ember elhordozza őket.” 
– NK 56.
b. Mi történt ezen hatalommal az 1260 év végén, 1798-ban? Jel 

13:3.er,10.

„[1798-ban] a pápát a francia sereg fogságba ejtette. A pápaság meg-
kapta halálos sebét. Teljesedett ez a jövendölés: ’Ha valaki fogságba visz 
mást, ő is fogságba megy’.” – NK 392.
c. Miről ne feledkezzünk el, ha az úgynevezett hívők részéről, ke-

gyetlenségek érnek bennünket? Jn 16:33; 2Tim 3:12.

Péntek   április 16.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Mi a fő jellemzője a Dán 7. fejezet negyedik vadállatának mely vissza-

tükröződik a Jel 13. fejezet párduchoz hasonló vadállatában?
b. A kicsiny szarv által jelképezett hatalom (és a párduchoz is hasonló fe-

nevad) mennyi ideig irányíthatta földünk ügyeit?
c. Mivel Isten nem változtatja meg az Ő örökkévaló törvényét, az anti-

krisztus mely parancsolatról vélte, hogy joga van megváltoztatni?
d. Határozd meg az istenkáromlás fogalmát, és mutasd be a pápa és a pap-

ság Isten elleni káromlását!
e. Miért megfelelő elnevezés a „Sötét középkor” az 1260 prófétikus napra?

Máté evangéliuma 24:21, 22.
21  Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.22  És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

János evangéliuma 16:33.
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem a világot.

Timótheushoz írt 2. levél 3:12.
De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

Jelenések könyve 13:7.
Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

Jelenések könyve 17:6.
És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.

Jelenések könyve 13:3. első része, 10.
3 És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett...10  Ha valaki fogságba visz [mást], [ő is] fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite.
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4. Tanulmány 2010. április 24. Napnyugta: H 19:45
Ro 20:11

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK A BIBLIAI 
PRÓFÉCIÁBAN

„Azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szar-
va vala a bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány.” (Jel 
13:11.)

„A bárányszarv és a sárkányhang – mint szimbólum – a vele ábrázolt  
nemzet [Jel 13:11.-ben] állításai és gyakorlata közötti kirívó ellentmon-
dásra mutat rá. A nemzet ’szólása’: törvényhozói és bírósági szerveinek 
ténykedése.” – NK 394.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 392-401. (Isten változhatatlan törvénye)  

                                 539-541. (Az utolsó figyelmeztetés)

Vasárnap   április 18.
1. „FELJŐNI A FÖLDBŐL”
a. Amikor a párduchoz hasonló fenevad 1798-ban halálos sebet ka-

pott, mi emelkedett fel ez idő tájt? Honnan tudjuk, hogy ez egy 
nemzet? Jel 13:11.er.

„Azt a fenevadat, amelynek a bárányéhoz hasonló szarvai voltak, 
János a ’földből’ látta feljönni. Az így jelképezett nemzet más hatalmak 
megdöntése nélkül jut uralomra. Lakatlan területen támad, és fokoza-
tosan, békésen nő naggyá. Nem támadhatott tehát az Óvilág zsúfolt és 
viszálykodó nemzetei között – ’népek... és sokaságok és nemzetek és 
nyelvek’ viharzó tengerén. Tehát a nyugati kontinensen kell keresnünk.” 
– NK 392.
b. Mit jelent az, hogy „feljőni a földből”? Hasonlítsd össze a Jel 13:1. 

versét a 13:11. verssel!

„Az Újvilágban melyik nemzet emelkedett 1798-ban – az erősség és 
nagyság ígéretével – hatalomra, amely magára vonta a világ figyelmét? 
A szimbólumok alkalmazhatóságához nem fér kétség. Egyetlen nemzet, 
és csakis egy elégíti ki e prófécia meghatározásait. A szimbólumok félre-
érthetetlenül az Amerikai Egyesült Államokra mutatnak.” – NK 392.

Jelenések könyve 13:11. első része.
Azután láték más fenevadat feljőni a földből, akinek két szarva vala...

Jelenések könyve 13:11. 
Azután láték más fenevadat feljőni a földből, akinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;

Jelenések könyve 13:1.
És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.
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Hétfő   április 19.
2. EGY BÁRÁNY JELLEGZETESSÉGEI
a. Milyen tulajdonságai voltak egy bárányhoz hasonló csoportnak az 

Egyesült Államok történelmének kezdeti időszakában? Hogyan 
jutnak kifejezésre ezen sajátosságok a nemzet megalapításának 
elveiben? Ésa 53:7; Jer 11:19; Apcs 8:32.

„A bárányéhoz hasonló szarvak, amelyek fiatalságról, ártatlanságról 
és szelídségről árulkodnak, találóan ábrázolják a próféta látomása szerint 
1798-ban ’feljövő’ Egyesült Államokat. A királyi elnyomás és a papi türel-
metlenség elől Amerikába elsőként menekülő és ott menedéket kereső 
keresztény száműzöttek közül sokan elhatározták, hogy a polgári és val-
lásszabadság masszív alapzatára épített államot fognak alapítani. Nézeteik 
helyet találtak a Függetlenségi Nyilatkozatban, amely szavakba öntötte azt 
a fontos igazságot, hogy Isten ’minden embert egyenrangúnak teremtett’, és 
’az élethez, a szabadsághoz és a boldogsághoz’ mindenkinek elidegeníthe-
tetlen jogot adott. Az alkotmány önkormányzati jogot biztosít, amely sze-
rint a népszavazás útján megválasztott képviselők hozzák és végrehajtják a 
törvényeket. A vallást szintén szabadon lehetett gyakorolni. Minden ember 
úgy imádhatta Istent, ahogy a lelkiismerete diktálta. A republikanizmus és 
protestantizmus lett a nemzet létének alapja. Ezekben rejlik hatalmának 
és jólétének titka. Elnyomottak és leigázottak az egész keresztény világban 
érdeklődéssel és reménységgel fordultak e földrész felé.” – NK 393.

„A nemzet alapítói bölcsen vigyáztak arra, hogy az egyház ne vegye 
igénybe a világi hatalmat, mert ennek elkerülhetetlen következménye a 
türelmetlenség és az üldözés. Az alkotmány gondoskodott arról, hogy ’a 
kongresszus ne hozzon olyan törvényt, amely valamely vallás alapítását 
érinti, vagy annak szabad gyakorlását tiltja’. Az alkotmány tiltja, hogy ’a 
vallás az Egyesült Államokban’ egyszer is valamilyen közhivatalra való 
alkalmasság próbaköve legyen.” – NK 394.
b. Az Egyesült Államok hogyan segítette az üldözött keresztényeket 

már az államegyházak által végbevitt üldözések befejezése előtt 
is? Mt 24:21,22; Jel 12:14-16.

„Amikor Európában elterjedt a hír, hogy van egy ország, ahol minden 
ember élvezheti saját munkájának gyümölcsét, és szabadon követheti 
lelkiismereti meggyőződését, ezek özönlöttek az Újvilág partjai felé.

A Bibliát tartották a hit alapjának, a bölcsesség forrásának, és a sza-
badság alapszabályának.” – NK 264. 265.

Ésaiás próféta könyve 53:7.
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!

Jeremiás próféta könyve 11:19.
Én pedig olyan valék, mint a mészárszékre hurczolt szelíd bárány, és nem tudtam, hogy terveket szőttek ellenem, [mondván]: Pusztítsuk el [e] fát gyümölcsével együtt; irtsuk ki ezt az élők földéből, hogy még a nevét se emlegessék többé!

Máté evangéliuma 24:21, 22.
21  Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.22  És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Apostolok cselekedetei 8:32.
Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez vala: Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját.

Jelenések könyve 12:14-16.
14  De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.15  És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.16  De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott.
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Kedd   április 20.
3. ÚGY SZÓL, MINT A SÁRKÁNY
a. Milyen változás történik a prófétikus bárányhoz hasonló vadállat-

nál? Jel 13:11.ur.

„Ez a [bárányhoz hasonló] nemzet intézkedéseivel meghazudtolja 
azokat a liberális és békés elveket, amelyeket politikájának alapzataként 
fektetett le. Az a jövendölés, hogy úgy szól, ’mint a sárkány’, és hogy 
’az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát’ gyakorolja, világosan jelzi 
annak a türelmetlen és üldöző magatartásnak a kialakulását, amiről a 
sárkány és a párducszerű fenevad által jelképezett nemzetek árulkodtak. 
Az a kijelentés pedig, amely szerint a kétszarvú fenevad ’azt cselekszi, 
hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat’ – azt mutatja, 
hogy ez a nemzet felhasználja tekintélyét olyan szertartások gyakorlásá-
nak elrendelésére, amelyekkel a pápaságnak hódol.

Ez az intézkedés szöges ellentétben áll ennek az államnak az elveivel, 
a szabadság szellemével, a Függetlenségi Nyilatkozat félreérthetetlen és 
súlyos kijelentéseivel, valamint az alkotmánnyal… Az államhatalom 
csak a nemzet szabadságát védő intézkedések durva megsértésével 
kényszerítheti bármilyen vallási szertartás gyakorlását. De ez az eljárás 
sem következetlenebb, mint maga a szimbólum: a tiszta, szelíd és ártat-
lan bárányszarvú fenevad úgy beszél, mint a sárkány. 

’Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak 
képét.’ Ez a kijelentés világosan bemutat egy kormányformát, amelyben 
a törvényhozói hatalom a nép kezében van; egyben ékesen bizonyítja, 
hogy ebben a próféciában az Egyesült Államokról van szó.” – NK 394.
b. A bárányhoz hasonló vadállat (az Egyesült Államok), milyen ér-

telemben szól úgy, mint a sárkány, a párduchoz hasonló fenevad 
képmását megformálva (Róma példáját követve)?

„Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen is ez a kép, és miként fogják meg-
formálni, tanulmányoznunk kell magának a fenevadnak – a pápaságnak 
– az ismertető jeleit. 

Amikor az ősegyház megromlott, mert feladta evangéliumi egysze-
rűségét, és pogány rítusokat és szokásokat fogadott el, elvesztette Isten 
Lelkét és erejét. Mivel azonban az emberek lelkiismeretét irányítani 
akarta, a világi hatalom támogatását igényelte. Így jött létre a pápaság, 
egy olyan egyház, amely az államhatalmat irányította, és felhasználta 
saját céljainak előmozdítására.” – NK 395.

Jelenések könyve 13:11. utolsó része.
...de úgy szól vala, mint a sárkány;
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Szerda  április 21.
4. ÚGY CSELEKSZIK MINT A SÁRKÁNY
a. Ha a bárányhoz hasonló fenevad úgy szól, mint a sárkány, akkor 

milyen cselekedeteire számíthatunk? Jel 13:12.

„A sárkány ellenszegülése, hogy engedelmeskedjék Isten parancsola-
tainak, és eltökéltsége, hogy gyűlöletet tápláljon a parancsolatok hirdetői 
ellen, a legelkeseredettebb harcra vezeti őt Isten parancsolattartó népe 
ellen és teljes erejét beveti ellenük.” – 8B 80.

„Számos bíróság is megvesztegethető. A hatalmasságokat a nyereség 
és az érzéki örömök utáni vágy sarkallja. Mértéktelenségükkel sokan 
annyira eltompították képességeiket, hogy Sátán csaknem korlátlanul 
uralkodik rajtuk. A jog tudósai megvesztegethetők, megtéveszthetők. 
Iszákosság, dorbézolás, indulatosság, irigység és mindenféle visszaélés 
előfordul azok között, akik részt vesznek a törvénykezésben. ’Az igazság 
messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be’ 
(Ésa 59:14).” – NK 521.
b. Milyen befolyás alatt fogja az Egyesült Államok polgári kormány-

zata megformálni (utánozni) Róma képmását? Jel 13:15-17.

„Hogy az Egyesült Államok megformálhassa a fenevad képét, ahhoz 
a vallási hatalomnak úgy kell a polgári hatalmat irányítania, hogy az 
egyház az államhatalmat is saját céljainak szolgálatába állítsa. 

Ahol eddig az egyháznak világi hatalma volt, azt mindig igénybe vette, 
hogy a tanításaitól eltérőket megbüntesse. Azok a protestáns egyházak 
is, amelyek a világi hatalmakkal való szövetkezés útján Róma nyomdo-
kaiba léptek, kifejezésre juttatták, hogy korlátozni akarják a lelkiismereti 
szabadságot. Példa erre az anglikán egyház, amely sokáig üldözte a tőle 
kiszakadtakat. A XVI. és a XVII. században nonkonformista lelkészek 
ezrei kényszerültek arra, hogy egyházukat elhagyják, és sokan – mind 
a lelkészek, mind a nép közül – ki voltak téve bírságnak, börtönnek, 
kínzásnak és vértanúságnak.” – NK 395.

„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.

Jelenések könyve 13:12.
És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala;

Jelenések könyve 13:15-17.
15  És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,16  Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;17  És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson [semmit], hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.
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Csütörtök   április 22.
5. RÁVESZI AZ EMBEREKET A PÁPASÁG IMÁDÁSÁRA
a. Milyen módon és kik ellen fog a bárányhoz hasonló vadállat erő-

szakot alkalmazni? Jel 13:12.ur.

„A papság majdhogy emberfölötti erőfeszítéssel igyekszik elzárni 
a világosságot, nehogy híveire sugározzék. Minden rendelkezésre álló 
eszközzel megkísérli elfojtani e létfontosságú kérdések megvitatását. 
Az egyház a polgári hatalom fegyveréért kiált, és ebben a munkában 
a katolikusok és a protestánsok összefognak. A vasárnap megtartását  
kényszerítők mozgalmának merészsége és elszántsága egyre fokozódik, 
és a törvényt is igénybe veszik Isten parancsolatainak megtartói ellen. 
Bírsággal és bebörtönzéssel fenyegetik őket. Egyeseknek pedig magas 
állást ajánlanak fel, és egyéb jutalmakkal és kedvezményekkel próbálják 
rávenni őket hitük megtagadására. De ők rendíthetetlenül így válaszol-
nak: ’Mutassátok ki Isten Igéjéből tévedésünket!’ Így védekezett Luther 
is hasonló körülmények között.” – NK 541.
b. Hogyan tud egy kormányzat arra rávenni szabadság szerető em-

bereket, hogy elveszítsék szabadságukat? 2Thess 2:9-12.

„A vasárnapmozgalom a sötétben egyengeti útját. A vezetők elrejtik 
annak valódi célját és sokan, akik csatlakoznak a mozgalomhoz, maguk 
sem látják, hogy mi történik a felszín alatt. Hitvallásuk gyenge, látszatke-
resztények, de majd ha a mozgalom megszólal, a sárkány lelkületét üvölti 
világgá… igyekeznünk kell, hogy lefegyverezzük az előítéletet, hogy 
megfelelő világításba helyezzük magunkat az emberek előtt.”  – 5B 452.
Péntek   április 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Megközelítőleg mikor jelent meg a bárányhoz hasonló fenevad?
b. Hogyan segített az Egyesült Államok a múltban azokon a kereszténye-

ken akik vallásos üldözések miatt szenvedtek Európában?
c. Milyen gyökeres változás látható ezen békeszerető nemzetnél?
d. Milyen sajátos módokon fogja utánozni a bárányhoz hasonló fenevad 

(az Egyesült Államok) a párduchoz hasonló vadállatot (Róma)?
e. Hogyan fogja ez a szabadságszerető nemzet feladni az alkotmányos sza-

badságjogokat, és követi majd Róma példáját azáltal, hogy bevezeti az 
inkvizíció egy bizonyos formáját?

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2:9-12.
9  Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,10  És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.11  És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;12  Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

Jelenések könyve 13:12 utolsó része.
... azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.



ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS 
missziós beruházásokra világszerte

2010. május 1.

Kedves testvérek és testvérnők 
szerte az egész világon! 

Mielőtt az Úr Jézus felment a 
mennybe, megbízta tanítványait, és 
ez a megbízatás nemcsak a tanítvá-
nyokra vonatkozott, hanem min-
denkire, aki elfogadta Krisztust, 
mint Üdvözítőjét egészen a világ 
végezetéig. Mi megszentelt csator-
nák vagyunk, amelyeken keresztül 
a mennyei élet kiárad másokra. Egy szent felelősség nyugszik rajtunk. Nekünk 
is szól a megbízatás: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Ta-
nítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imé én 
tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen” – Mt 28:19,20.

Ha volt valaha idő, amikor ezen parancsnak eleget kellett tenni, az most van. 
Nekünk nincs elvesztegetni való időnk, mert Isten haragjának poharából néhány 
csepp már lehullik ezen gonosz és bűnös világra. Férfiak és nők, fiatalok és idő-
sek, remény nélkül haldokolnak, anélkül, hogy lehetőségük lenne az üdvösség 
üzenetét meghallani – anélkül, hogy kapnának valamilyen figyelmeztetést!

A legnagyobb kihívásunk ma ez: Hogyan figyelmeztessük azon területeket 
ahová még nem jutott el az igazság? Ha a térképre nézünk, láthatjuk, hogy még 
sok helyen nincs misszió állomásunk: a Karibi térségben, a Csendes-óceán 
szigetein, Ázsiában, Afrikában és még a gazdag európai földrészen sem. Habár 
az utóbbi időben sok új misszióterületet nyitottunk meg, mégis nagy kihívást je-
lentenek részünkre a fenntartási költségek és ezen új misszióterületek fejlesztése, 
mígnem pénzügyileg is önfenntartókká nem válnak, és majdnem lehetetlen ezt 
teljesítenünk. De nem csüggedhetünk el. Nekünk hitben előre kell mennünk. Is-
tennel a kormánykeréknél és az összes hívő egyesült erőfeszítéseivel kivehetjük 
részünket a megbízatásból!

Kérünk benneteket adakozzatok bőkezűen az első szombati adakozáskor a 
világszéles missziós beruházások támogatására! Ne feledjétek, hogy mindannyi-
an nem utazhatunk el mindenhová, azonban adakozhatunk Jézus művére, hogy 
a megváltás jó híre eljuthasson a föld minden helyére.

Köszönjük bőkezű adományaitokat, melyek a misszió, mint világítótornyok 
építésére szolgálnak ezen sötét világ legsötétebb helyein.

Testvéreitek a G.K. Misszió Osztályától
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EGY CSODATÉVŐ HATALOM
„[A másik fenevad, amely a földből jön fel] elhiteti a földnek lako-

sait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a [tízszarvú] 
fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a 
fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megeleve-
nedett.” (Jel 13:14)

„Isten soha nem hat kényszerrel az akaratra, sem a lelkiismeretre. 
Sátán viszont könyörtelen kényszert alkalmaz azokkal szemben, akiket 
másként nem tud megrontani. Megfélemlítéssel vagy  erőszakkal… 
igénybe veszi mind a vallási, mind a világi hatalmakat, hogy Isten tör-
vényével dacolva erőszakkal szerezzenek érvényt emberi törvényeknek.” 
– NK 526.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 43. 44. (Üldözés az első századokban)  

                                 518-527. (A közelgő küzdelem) 
                                 555. (A nyomorúság ideje)

Vasárnap  április 25.
1. NAGY CSALÁS A CSODÁKON KERESZTÜL
a. Melyik prófécia mutatja, hogy csodák fognak történni az emberek 

megtévesztésére az utolsó napokban? Mt 24:24; 2Kor 11:14.

„A spiritizmus köntösében Sátán az emberiség jótevőjének mutat-
kozik. Meggyógyítja a betegeket, és ’egy új és dicsőbb’ vallási rendszert 
kínál.” – NK 524.

„A csalás nagy drámájának tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni 
Krisztust… Sátán a föld különböző részein káprázatos, csillogó, fenséges 
lényként jelenik meg az embereknek.” – NK 555.
b. Hogyan különböztethetjük meg a valódi és a hamis csodákat? 

5Móz 13:1-3; Ésa 8:19,20.

„Egyedül Jahve – a nagy leleplező – törvénye által lehet kiismerni azo-
kat, akik azt állítják, hogy Isten nagy hatalmával rendelkeznek.” – FW 45.

5. Tanulmány 2010. május 1. Napnyugta: H 19:54
Ro 20:19

Mózes 5. könyve 13:1-3.
1  Mikor te közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ád néked;2  Ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, amelyről szólott vala néked, mondván: Kövessünk idegen isteneket, akiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat:3  Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy az efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-é az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és teljes lelketekből?

Ésaiás próféta könyve 8:19, 20.
19  És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól [kell-é tudakozni]?20  A tanításra és bizonyságtételre [hallgassatok]! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok:

Máté evangéliuma 24:24.
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 11:14.
Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.
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Hétfő április 26.
2. A CSODA NEM MÉRVADÓ
a. Milyen prófécia teljesedett be részlegesen Krisztus napjaiban, és 

fog beteljesedni újra ezen utolsó napokban? Mal 4:5,6; Lk 1:17; Mt 
11:11-14.

„János távol tartotta magát a világi barátoktól és az élet fényűzéseitől. 
Egyszerű öltözéke teveszőr ruhája folytonos szemrehányás volt a zsidó 
papok és a nép tékozlása és fényűzése ellen. Étrendje csakis zöldségfé-
lékből, szentjánoskenyérből és vadmézből állt, ami ugyancsak megrovás 
volt az étvágy korlátlan kielégítése és a falánkság ellen, ami akkor min-
denfelé burjánzott… [Idézve Mal 4: 5,6.] Itt a próféta leírja a munka jel-
legét. Akiknek Krisztus második eljövetelét kell előkészíteni, azokat a hű 
Illés jelképezi, mint ahogy János is Illés lelkületével jött, hogy előkészítse 
az utat Krisztus első eljövetelére. A reform nagy tárgyát sürgetni kell, és 
az emberek gondolkodását fel kell rázni. Kapcsoljuk össze az üzenettel a 
mindenben megtartott mértékletességet, hogy elfordítsuk Isten népét a 
bálványimádástól, a torkosságtól és a ruházkodásban és más dolgokban 
elkövetett fényűzéstől.” – 3B 62. 
b. Mit tanulhatunk Keresztelő Jánostól (aki Illés lelkével és erejével 

munkálkodott), ami nagyon értékes számunkra ma? Jn 10:41.

„Sátán egy szorgalmas Bibliatanulmányozó. Tudja, hogy kevés ideje 
van, s minden ponton igyekszik lerombolni az Úr munkáját. Lehetetlen 
leírni Isten népének tapasztalatát, akik majd akkor élnek, amikor keve-
redni fog a mennyei dicsőség és a múlt üldözéseinek ismétlődése. Ők az 
Isten trónjától áradó fényben járnak majd. Angyali eszközök által állandó 
kapcsolat lesz a menny és a föld között. Sátán gonosz angyalaitól körülvé-
ve, azt állítja majd, hogy ő Isten, és mindenfajta csodákat művel, hogyha 
lehetséges, elhitesse a választottakat is. Isten népe nem talál biztonságot a 
csodatevésben, mert Sátán utánozni fogja a véghezvitt csodákat. 

Isten kipróbált és megvizsgált népe a 2. Mózes 31: 12-18-ig terjedő 
versekben foglalt jelben lelik hatalmukat. Az élő Ige alapján kell állást 
foglalniuk: ’Meg van írva.’ Ez az egyetlen alap, amelyen biztonságosan 
megállhatnak. Akik megtörték Istennel kötött szövetségüket, Isten és 
remény nélkül lesznek azon a napon.” – 9B 16.

Malakiás próféta könyve 4:5, 6.
5  Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.6  És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Máté evangéliuma 11:11-14.
11  Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.12  A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.13  Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.14  És, ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő vala.

Lukács evangéliuma 1:17.
És ez [Ő] előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

János evangéliuma 10:41.
És sokan menének ő hozzá és mondják vala, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát; de mindaz, amit János e felől mondott, igaz vala.
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Kedd  április 27. 
3. EGY KÖZELGŐ VÁLTOZÁS
a. Mit jelképez a két szarv a bárányhoz hasonló fenevadon? Jel 13:11.

„A ’bárányhoz hasonló két szarv’ jól jelképezi az Egyesült Államok 
kormányzatának jellemző vonásait, ahogyan azok megnyilvánulnak a 
két alapelvben, a köztársasági államformában és a protestantizmusban. 
Ezekben az alapelvekben rejlik a nemzet erejének és jólétének titka. 
Azok akik először találtak menedéket Amerika partjainál, örvendeztek, 
hogy eljutottak egy olyan országba, amely mentes a pápaság gőgös kö-
vetelményeitől, és a királyi zsarnokság uralmától. Elhatározták, hogy a 
polgári- és a vallásszabadság széles alapzatán alapítanak kormányzatot.” 
– ST 1899 november 1.
b. Hogyan fogja ez a bárányhoz hasonló nemzet megsérteni Istent 

azzal, hogy elnyomó és bibliaellenes törvényeket léptet életbe? Jel 
13:14.ur.

„Közeledik az idő, amikor Isten törvényét különleges értelemben 
hatálytalanítani fogják országunkban. Nemzetünk kormányzói tör-
vényhozással fogják kikényszeríteni a vasárnap-törvényt, amivel súlyos 
veszedelembe sodorják Isten népét. Mikor nemzetünk rendeleteket hoz, 
hogy gúzsba kösse az emberek lelkiismeretét vallásos előjogaikat illetően, 
vasárnap ünneplésre kényszerítve s elnyomó rendeleteket hozva a hetedik 
napi szombat megtartói ellen, Isten törvénye hatálytalanná válik orszá-
gunkban; a nemzeti hitehagyást nemzeti romlás fogja követni”. – TII 247.
c. Milyen hármas egyesülés fogja előkészíteni a világot arra, hogy 

Sátán félrevezethesse őket? Ésa 8:9,10,12; Jel 16:13,14. 

„Amikor a protestantizmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy meg-
ragadja a római hatalom kezét, mikor átnyúlik a feneketlen mélységen, 
hogy kezet fogjon a spiritizmussal, mikor e hármas szövetség nyomása 
alatt országunk eltiporja majd az Alkotmány minden elvét, s ezzel meg-
szűnik protestáns és köztársasági kormány lenni, mikor helyet enged a 
pápai hamisságok és csalások gyakorlásának, akkor majd tudni fogjuk, 
hogy elérkezett Sátán csodatételeinek ideje és elközelgett a vég.” – 5B 451. 

Ésaiás próféta könyve 8:9, 10, 12.
9  Fenekedjetek csak népek és romoljatok meg; figyeljetek, valakik messze laktok; készüljetek és megrontattok; készüljetek és megrontattok.10  Tanácskozzatok, de haszontalan lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll meg, mert Isten van mi velünk!12  Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek;

Jelenések könyve 13:11.
Azután láték más fenevadat feljőni a földből, akinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;

Jelenések könyve 13:14 utolsó része.
hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.

Jelenések könyve 16:13, 14.
13  És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat;14  Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.
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Szerda    április 28.
4. A FENEVAD KÉPE
a. Mi a fenevad képe, és ki rendelkezik azzal a hatalommal, hogy 

ebbe a képmásba életet adjon? Jel 13:15.er.

„Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen 
vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy 
tegye kötelezővé rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor 
már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, 
aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság bünte-
tést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak.” – NK 396. 397. 

„Ugyanaz a mesteri elme, mely az elmúlt korokban áskálódott a hű-
ségesek ellen, most is el akarja törölni a földről azokat, akik félik Istent 
és engedelmeskednek törvényének. Sátán felháborodást fog szítani az 
alázatos kisebbség ellen, akik lelkiismeretesen visszautasítják a népszerű 
szokásokat és hagyományokat. Befolyásos és tekintélyes emberek fognak 
majd össze a bűnözőkkel és aljas emberekkel, hogy tanácskozzanak Isten 
népe ellen. Vagyon, lángész, műveltség fognak össze, hogy megvetéssel 
árasszák el Isten népét. Üldöző uralkodók, papok és egyháztagok esküd-
nek majd össze ellenük. Szóval, tollal, ígéretekkel, fenyegetéssel  és meg-
szégyenítéssel próbálják majd megsemmisíteni hitüket. Hamis vádakkal, 
gyűlöletet szító felhívásokkal korbácsolják majd fel a szenvedélyeket. 
Mivel a Szentírás nem szól a Biblia szombatjának megtartói ellen, ezért 
elnyomó rendszabályokkal pótolják a hiányt. A törvényhozók be fognak 
hódolni a vasárnapi törvény beiktatása követeléseinek, hogy népszerű-
ségre és pártfogókra tegyenek szert. Akik Istent félik, nem fogadhatnak 
el olyan ünnepnapot, mely megszentségteleníti a Tízparancsolat egyik 
utasítását. Ezen a csatamezőn folyik majd le az utolsó nagy küzdelem 
az igazság és a hamisság között, és mi nem leszünk kétségben hagyva a 
kimenetel felől. Most is, mint Márdokeus napjaiban, az Úr igazolni fogja 
igazságát és népét.” – 5B 450. 451.
b. Hogyan esett a korai keresztény egyház a Sátán csapdájába? 2Tim 

3:5; 2Thess 2:10-12.

 „A hitehagyás következménye az lett, hogy az egyház az állam-
hatalom segítségét igényelte. Ez készítette elő a pápaság – a fenevad 
kialakulásának útját. Pál ezt mondta: ’Jön... a szakadás, és megjelenik 
a bűn embere’ (2Thess 2:3). Az egyház hitehagyása a fenevad képének 
megformálásához is utat fog készíteni.” – NK 395.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2:10-12.
10  És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.11  És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;12  Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

Timótheushoz írt 2. levél 3:5.
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

Jelenések könyve 13:15. első része.
És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is...
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Csütörtök április 29. 
5. A HALÁLOS RENDELET
a. Mire számítsanak azok, akik Istent félik és jámbor életet élnek? 

Mt 14:3-10; 2Tim 3:12. Mondj egy bibliai példát! 1Kir 22:8,27. 

„Az természetes, hogy a törvény áthágója Isten követére hárítja a fele-
lősséget a csapásokért, amelyek biztosan utolérik azt, aki letér az igazság 
útjáról. Akik Sátán hatalma alá helyezik magukat, képtelenek úgy látni a 
dolgokat, ahogy Isten látja. Amikor az igazság tükrét eléjük tartják, fel-
háborodnak azon, hogy megfeddik őket. Bűnös elvakultságukban nem 
hajlandók megtérni. Úgy érzik, hogy Isten szolgái ellenük fordultak, és 
ezért azok rászolgálnak a legkeményebb ítéletre.” – PK 90.

„Krisztus igaz és hűséges követőinek szenvednie kell az üldöztetések-
től. Nincs semmi mód arra, hogy ezt elkerüljék.” – RH 1898. április 19. 
b. Mi fog történni azokkal, akik nem imádják a fenevad képét és nem 

hajlandók felvenni a fenevad bélyegét? Jel 13:15,ur.16,17.

„Azt állítják, hogy Istent sérti a vasárnapi nyugalomnak megszent-
ségtelenítése; hogy ez a bűn csapásokat von maga után, amelyek addig 
tartanak, amíg a vasárnap megtartását szigorú törvények nem teszik 
kötelezővé…

A spiritizmusban megmutatkozó csodatevő hatalom azok ellen fog-
ja érvényesíteni befolyását, akik inkább Istennek engedelmeskednek, 
mint embereknek. A szellemvilág követei azt állítják magukról, hogy a 
menny küldöttei, akiket Isten azzal bízott meg, hogy a vasárnap megta-
gadóit meggyőzzék tévedésükről, és arról, hogy az ország törvényeinek 
az Isten törvényének kijáró engedelmességgel tartoznak.” – NK 525.
Péntek  április 30. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Hogyan tudunk különbséget tenni a valódi és a hamis csodák között?
b. Hogyan mutatja be Keresztelő János élete, hogy nem a csodák lesznek 

Isten maradék népének ismertető jelei?
c. Egyre inkább milyen szerepet fog játszani a spiritizmus az Egyesült Ál-

lamokban? 
d. Mi a fenevad képe és hogyan formálják meg azt?
e. Mit várhatunk azoktól, akik szándékosan elutasítják az igazságot?

Királyok 1. könyve 22:8, 27.
8  És monda az Izráel királya Josafátnak: Még van egy férfiú, aki által megkérdhetjük az Urat, Mikeás, a Jemla fia; de én gyűlölöm őt, mert [soha] nem jövendöl nékem jót, hanem mindig csak rosszat. És monda Josafát: Ne beszéljen így a király!27  És mondjad: Ezt mondja a király: Vessétek ezt a tömlöczbe, és tápláljátok őt a nyomorúság kenyerével és a nyomorúság vizével, míg békességgel megjövök.

Máté evangéliuma 14:3-10.
3  Mert Heródes elfogatta vala Jánost, és megkötöztetvén, tömlöczbe vetette vala Heródiásért, az ő testvérének, Fülöpnek feleségéért.4  Mert ezt mondja vala néki János: Nem szabad néked ővele élned.5  De mikor meg akarta öletni, félt a sokaságtól, mert mint egy prófétát úgy tartják vala őt.6  Hanem mikor a Heródes születése napját ünnepelék, tánczola a Heródiás leánya ő előttük, és megtetszék Heródesnek;7  Azért esküvéssel fogadá, hogy amit kér, megadja néki.8  A leány pedig, anyja rábeszélésére, monda: Add ide nékem egy tálban a Keresztelő János fejét.9  És megszomorodék a király, de esküjéért és a vendégek miatt parancsolá, hogy adják oda.10  És elküldvén, fejét véteté Jánosnak a tömlöczben.

Timótheushoz írt 2. levél 3:12.
De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

Jelenések könyve 13:15. utolsó része, 16, 17.
15 ...és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,16  Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;17  És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson [semmit], hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.
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A FENEVAD BÉLYEGE
„[A földből feljövő másik fenevad] azt is teszi mindenkivel, ki-

csinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal 
és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget 
tegyenek.” (Jel 13:16) 

„Ebből következik, hogy a törvény megtartása és a törvény áthágása 
jelzi a különbséget Isten imádói és a fenevad imádói között.” – NK 397. 
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 30-32. (Az állat jele)  

                                              147-149. (A harmadik angyal üzenete) 

Vasárnap  május 2. 
1. A KÜZDELEM KÖZÉPPONTJA 
a. A Jelenések 13. és 14. fejezete pontosan elmondja és megvilágítja 

a végidő igazság és hamisság közötti küzdelmét. Mit mond a har-
madik angyal üzenete a küzdelem végkimeneteléről? Jel 14:9-12; 
15:2. 

b. Isten mely parancsolatát támadják hevesen az utolsó küzdelem-
ben? 2Móz 20:8; Mk 2:27,28. Mely törvényhozó hatalom vezeti be 
a vasárnap ünneplést? Mt 15:9,13,14.

„Az Egyesült Államok kikényszeríti a vasárnap megtartását. E nap 
megünneplésére Róma a maga felsőbbségének elismeréseként tart 
igényt. De nemcsak az Egyesült Államok fog meghódolni a pápaság 
előtt. Róma befolyása azokban az országokban, amelyek egykor elismer-
ték főhatalmát, korántsem szűnt meg. A prófécia pedig megjövendöli 
hatalmának visszaállítását… Mind az Óvilág, mind az Új, a vasárnap 
tiszteletével – amely kizárólag a római egyház tekintélyén alapszik – hó-
dolni fog a pápaság előtt.” – NK 514. 515.

6. Tanulmány 2010. május 8. Napnyugta: H  20:02
 Ro 20:27

Mózes 2. könyve 20:8.
 Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

Máté evangéliuma 15:9, 13, 14.
9  Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.13  Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.14  Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.

Márk evangéliuma 2:27, 28.
27  És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért.28  Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.

Jelenések könyve 14:9-12.
9  És harmadik angyal [is] követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,10  Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;11  És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.12  Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

Jelenések könyve 15:2.
És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái.
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Hétfő  május 3. 
2. A TERVEZETT VÁLTOZTATÁS 
a. Hogyan határozza meg gondolkodásmódunk a magatartásunkat 

és a cselekedeteinket? Mt 6:21; 12:34; Péld 23:7. 

„A kimondott szavakkal napvilágra hozzuk ami szívünkben van. Na-
gyon szoros kapcsolat van szívünk és a szánkon kiejtett szavaink között 
és az utolsó napon ezek szerint leszünk megítélve.” – VSS 52. 

„Ha helytelenül gondolkodtok, helytelenül is éreztek. Pedig ebből a 
kettőből épül fel erkölcsi jellemetek” – 5B 310. 
b. Róma milyen törekvése nyilvánul meg Dániel 7:25.-ben, mely a 

végső küzdelem fő kérdése is lesz? A bárányhoz hasonló nemzet 
által kötelezővé tett vasárnap megünneplése, hogyan lesz a Rómá-
val való egyesülés vagy behódolás jele? Jel 13:12.

„De Isten büntetése csak akkor fog lesújtani, ha az ember már megy-
győződhetett az igazságról, és azt tudatosan elutasította. Sok embernek 
még soha nem volt alkalma meghallani a korunknak szóló különleges 
igazságokat. A negyedik parancsolat kötelező voltát még senki nem 
világította meg nekik igazán. De aki olvas minden szívben, és mérlegre 
tesz minden indítékot, nem engedi, hogy bárkinek is, aki tudni akarja az 
igazságot, téves fogalmai legyenek a küzdelem kimeneteléről. Isten nem 
kíván vak engedelmességet.  Mindenki eleget fog tudni ahhoz, hogy 
értelmesen dönthessen.” – NK 538. 539. 

„A fenevadnak – és a fenevad képének is – különös jellemvonása, 
hogy Isten parancsolatait megszegi. Dániel ezt mondja a kis szarvról, 
azaz a pápaságról: ’Véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt’ 
(Dániel 7:25). Pál pedig ugyanezt a hatalmat ’a bűn emberének’ nevezi, 
aki Isten fölé emeli magát. Egyik prófécia kiegészíti a másikat. A pápa-
ság csak Isten törvényének megváltoztatásával tudta Isten fölé emelni 
magát. Mindazok, akik az így megváltoztatott törvénynek tudatosan 
engedelmeskednek, mindenek fölött tisztelik azt a hatalmat, amely a 
törvényt megváltoztatta. Aki a pápai törvényeknek engedelmeskedik, az 
a pápa iránti hűség jelét veszi magára az Isten iránti hűségjel helyett.

A pápaság megkísérelte Isten törvényét megváltoztatni… A prófécia 
pontos teljesítése a negyedik parancsolat megváltoztatása. Az a tekintély, 
amely erre a változtatásra jogot formál: az egyház. A pápai hatalom tehát 
nyíltan Isten fölé emeli magát.” – NK 398.

Példabeszédek 23:7.
Mert mint aki számítgatja [a falatot] magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád.

Máté evangéliuma 6:21.
Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

Máté evangéliuma 12:34.
Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.

Jelenések könyve 13:12.
És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala;

Dániel könyve 7:25.
És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos [egek] szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.
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Kedd  május 4. 
3. AZ ÚR NAPJA
a. A modern protestantizmus mely Biblia verset használja tévesen a 

vasárnap ünneplés védelmében? Jel 1:10. 

„A János által megemlített nap, az Úrnak napja, a szombat volt, az  a 
nap amelyen Isten a teremtés művétől megpihent és amelyet megáldott 
és megszentelt, mivel azon nyugodott meg. A magányos szigeten épp 
oly szentül megünnepelte János a szombatot, mintha csak népe között 
tanított és a gyülekezetben az igét hirdette volna. A kopár sziklák, ame-
lyekkel János lépten-nyomon találkozott Hóreb sziklás hegyére emlé-
keztették, amelyen Isten a Tízparancsolatot közölte népével s amelyen 
így szólott: ’Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt’ 
(2Móz 20:8).” – MÉ 56.

„Bár a pápisták mindent megtettek a vasárnap szentségének meg-
alapozásáért, ők maguk nyilvánosan megvallották a szombat mennyei 
tekintélyét, és azt is, hogy az az intézmény, amely  a szombat helyére ke-
rült, emberi eredetű. Egy XVI. századi pápai zsinat világosan kimondta: 
’Egyetlen keresztény se felejtse el, hogy a hetedik napot Isten megszentelte, 
és nemcsak a zsidók kapták és ünnepelték, hanem azok is, akik úgy tettek, 
mintha Istent imádnák; habár mi, keresztények az ő szombatjukat az Úr 
napjára tettük át.’ Isten törvényének meghamisítói tudták, mit csinálnak. 
Szántszándékkal helyezték magukat Isten fölé.” – NK 512. 513.

„Isten imádóinak különleges ismertetőjele, hogy tiszteletben tart-
ják a negyedik parancsolatot – mivel ez a parancsolat Isten teremtői 
hatalmának a jele. E parancsolat tanúsítja, hogy Istennek joga van az 
embertől tiszteletet és hódolatot igényelni. A fenevad imádóit arról lehet 
felismerni, hogy le akarják rombolni a teremtés emlékünnepét, és fel 
akarják magasztalni a Róma által alapított ünnepet. A pápaság első ízben 
a vasárnap érdekében juttatta érvényre kihívó követeléseit. Először azért 
vette igénybe az állam hatalmát, hogy kikényszerítse a vasárnapnak ’az 
Úr napja’–ként  való megtartását.” – NK 398. 
b. A valóságban melyik az Úr napja? Mk 2:28; Ésa 58:13; Ez 20:12. 

„Mivel a szombat az emberért rendeltetett, az Úr napja. Krisztusé… 
A szombat Krisztus hatalmának a jele, amely szentté tesz minket. Min-
denkink megadatik, akit Krisztus megszentel – szentté teszem őket. A 
szombat mindenkinek megadatik, mint az Ő megszentelő erejének jele, 
aki Krisztus által részesévé válik Isten Izraelének.” – JÉ 235. 236.

Ésaiás próféta könyve 58:13.
 Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges [napjá]nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:

Ezékiel próféta könyve 20:12.
És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttök; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.

Márk evangéliuma 2:28.
Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.

Jelenések könyve 1:10.
 Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,
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Szerda  május 5.
4. A VÁLTOZHATATLAN ISTENT SZOLGÁLNI
a. Milyen jelentőségűnek tartotta Isten a szombatünneplést a hajdani 

Izráelben? Milyen áldások és átkok voltak kijelentve? Jer 17:19-27. 

[Idézve Jer 17:24,25.] Ezzel az ígérettel együtt, amely szerint Isten 
az engedelmességet jóléttel jutalmazza, Jeremiás megjövendölte, hogy 
rettenetes büntetés sújtja a várost, ha lakói hűtlenek Istenhez és törvé-
nyéhez. Ha atyáik Ura és Istene iránti engedelmességre és szombatja 
megszentelésére szólító intéseket nem fogadják meg, tűz pusztítja el a 
várost és palotáit.” – PK 257. 258. 
b. Hogyan tette Jézus világossá, hogy nem Isten törvényének megvál-

toztatása miatt jött – mint ahogyan azt a bűn embere tette? Mt 5:17-
19; Lk 16:17. 

„Azért, mert a törvény megváltoztathatatlan volt; azért mert az emberek 
csak a törvény előírásainak való engedelmesség útján menekülhettek volna 
meg; azért emelték fel Jézust a keresztre. Az igazi eszközt, amellyel Krisztus 
megerősítette a törvényt, Sátán mégis a törvény elpusztítójaként ábrázolta. Itt 
tör ki az utolsó küzdelem Krisztus és a Sátán között folyó nagy harcban.

Sátán most azzal hozakodik elő, hogy a törvény, amelyet Isten saját 
maga jelentett ki, nem tökéletes, és annak néhány előírását megváltoztatta. 
Ez az utolsó nagy ámítás, amit Sátán hoz erre a világra. Sátánnak nem kell 
megtámadnia az egész törvényt, ha félre tudja vezetni az embereket, hogy 
ne vegyék figyelembe annak csak egyetlen egy előírását is. Ezzel már el is 
érte szándékát: ’Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is,  de vét egy el-
len, az egésznek megrontásában bűnös’ (Jak 2:10). Azzal, hogy az emberek 
hozzájárulnak a törvény egyetlen egy előírásának a megszegéséhez, Sátán 
hatalma alá adják magukat. Sátán azzal igyekszik ellenőrzése alá vonni a 
világot, hogy emberi törvénnyel helyettesíti Isten törvényét.” – JÉ 671. 672.

„Isten törvényéből nem lehetett eltörölni egy jótát vagy egy pontocskát sem, 
hogy így nyerjen üdvösséget az emberiség. Ha Isten egy megváltoztatható lény 
volna, nem bízhatnánk az Ő kormányzatában. Ha visszavonná azt, amit egyszer 
kijelentett, akkor nem tehetnénk az Ő szavát hitünk alapjává. Ha megváltoztatta 
volna törvényét, hogy engedményeket tegyen a bukott embernek, Sátán állítása, 
hogy az ember nem tarthatja meg a törvényt, igaznak bizonyult volna. Azonban 
Isten nem változtatta meg az Ő törvényét. Krisztus halála az egész mennynek, az 
el nem bukott világoknak és Ádám minden fiának és leányának tanúsítja, hogy 
Isten törvénye változhatatlan, és az ítéletben ez fog kárhoztatni mindenkit, aki 
nem hagyott fel a törvényszegéssel.” – ST 1898. április 7.

Jeremiás próféta könyve 17:19-27.
19  Ezt mondá nékem az Úr: Menj és állj meg a nép fiainak kapujában, amelyen bemennek és amelyen kijönnek Júdának királyai, és Jeruzsálemnek is minden kapujában!20  És [ezt] mondd nékik: Halljátok meg az Úrnak szavát Júdának királyai és egész Júda és Jeruzsálemnek minden lakosa, a kik bejártok e kapukon!21  Ezt mondja az Úr: Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet szombat-napon, se Jeruzsálem kapuin be ne vigyetek!22  Házaitokból se vigyetek ki terhet szombat-napon, és semmi munkát ne végezzetek, hanem szenteljétek meg a szombat-napot, úgy a mint atyáitoknak megparancsoltam!23  De ők nem hallgattak, és fülöket sem hajtották rá, hanem megkeményítették nyakokat, hogy ne halljanak, és az oktatást be ne vehessék.24  Pedig ha szívesen hallgattok reám, ezt mondja az Úr, és nem visztek be terhet e város kapuin szombat-napon, és megszentelitek a szombat-napot, úgy hogy semmi dolgot nem végeztek azon:25  Akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, akik a Dávid székén ülnek, szekereken és lovakon járnak, mind magok, mind fejedelmeik, Júdának férfiai és Jeruzsálemnek lakosai, és e városban lakni fognak mindörökké.26  És bejőnek Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benjámin földéről, a lapályról, a hegyről és dél felől, hozván égőáldozatot, véres áldozatot, ételáldozatot és temjént, és hozván hála[áldozat]ot az Úrnak házába.27  Ha pedig nem hallgattok reám, hogy megszenteljétek a szombat-napot, és hogy ne hordjatok terhet és ne jőjjetek be Jeruzsálem kapuin szombat-napon: tüzet gerjesztek az ő kapuiban, és megemészti Jeruzsálem palotáit, és nem lesz eloltható.

Máté evangéliuma 5:17-19.
17  Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.18  Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.19  Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.

Lukács evangéliuma 16:17.
 Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.
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Csütörtök  május 6.
5. „FUSSATOK KI BELŐLE”
a. Miért mondjuk azt, hogy van sok őszinte vasárnap ünneplő, aki-

ken nincsen a fenevad bélyege? Apcs 17:30; Jak 4:17; Jn 15:22. Mi-
kor fogják a vasárnap ünneplését kötelezővé tenni? 

„Sokan sohasem részesültek világosságban. Tanítóik félrevezették őket, 
s ők nem vették magukra a fenevad bélyegét. Az Úr fáradozik értük. Nem 
hagyja, hogy saját útjaikat járják. Míg meg nem győződnek az igazságról, 
míg csak lábbal nem tapossák a megvilágosításukra nyújtott bizonyítékot, 
az Úr nem vonja vissza kegyelmét tőlük.” – 19MR 103. 

„Isten az embereknek a szombatot jelül adta Őközte és közöttük, mint 
hűségük próbakövét. Azok tehát akik miután Isten törvényének világossága 
eljutott hozzájuk, és mégis engedetlenek maradnak és az emberi törvénye-
ket Isten törvénye fölé emelik, az előttünk álló nagy válságban a fenevad 
bélyegét veszik magukra.” – Ev 116.

„Jelenleg nem a vasárnap megünneplése a próba. Eljön az idő, amikor 
nem csupán a vasárnapi munkát tiltják meg, hanem szombaton dolgozásra 
próbálják kényszeríteni az embereket és hogy helyeseljék a vasárnapünnep-
lést, máskülönben elveszítik szabadságukat és életüket. Azonban ez az idő 
még nem jött el, mert az igazságot – mint egy tanúbizonyságot – sokkal erő-
teljesebben kell az emberek elé tárni. Amit erről mondtam, ne alkalmazzátok 
a régi szombattartókra, mert ők értik az igazságot.” – RH 1911. április 6. 
b. Minek kell megtörténnie, még mielőtt a vasárnap ünneplését kötele-

zővé tennék halálbüntetés mellett? Milyen felhívást kell meghallania 
a világnak, közvetlenül az idő lezárása előtt? Jel 14:9,10; 18:1,4. 

Péntek   május 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
a. Mi jellemzi a Jelenések könyvének 14. fejezet harmadik angyalának 

munkáját? 
b. Magyarázd el a római hierarchia „szándékát”, amint az Dániel 7:25-ben 

ki van jelentve! 
c. Hogyan bizonyíthatod be, hogy az Úr napja nem a hét első napja, hanem 

a hetedik (azaz a szombat)?  
d. Mutasd be a küzdelem végeredményét a Mt 5:17-19; Lk 16:17; Mt 22:36-

40; és Jak 2:10. verseken keresztül (Jel 14:12)! 
e. Miért kell az igazság és hamisság közötti végső küzdelemben elkülönül-

ni a névleges egyházaktól? 

János evangéliuma 15:22.
Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük: de most nincs mivel menteniök az ő bűnöket.

Apostolok cselekedetei 17:30.
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:

Jakab apostol levele 4:17.
Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

Jelenések könyve 14:9, 10.
9  És harmadik angyal [is] követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,10  Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;

Jelenések könyve 18:1, 4.
1  És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.4  És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
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KRISZTUS ÉS A SZOMBAT
„És méne [Jézus] Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szo-

kása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni” (Lk 
4:16). 

„Amikor Jézus születésekor az angyalok így énekeltek: ’Dicsőség a 
magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az em-
berekhez jóakarat!’ (Lk 2:14) a törvény elveit hirdették, melyet Jézus 
naggyá és dicsőségessé akart tenni.” – JÉ 252.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 20-22. (A teremtés)  

                                       251-253. (A Vörös-tengertől a Sínai hegyig) 

Vasárnap   május 9.
1. A SZOMBATÜNNEPLÉS EREDETE 
a. Mikor vezette be Isten a szombatot? 1Móz 2:1-3.

„Isten azzal, hogy megáldotta a hetedik napot, emléket állított az Éden-
ben teremtési művének. A szombatot rábízta Ádámra… Tehát a szombat 
beiktatása teljesen emlékeztető jellegű az egész emberiség számára. Nincs 
benne semmi homályos, és nem korlátozódik egyetlen népre.

Isten látta, hogy az embernek még a Paradicsomban is szüksége van 
a szombatra; arra, hogy a hét egyik napján félretegye saját érdekeit és 
foglalatosságát, mélyebben elgondolkozzék Isten művein, elmélkedjék 
hatalmáról és jóságáról.” – PP 21. 22. 
b. Mi igazolja, hogy a szombat érvényes volt már a Sinai hegyen adott 

törvény előtti időszakban is? 2Móz 16:22-30. Mire emlékeztet a 
szombat? 2Móz 20:8-11. 

„A manna adásával összekapcsolt körülmények között döntő bi-
zonyítékunk van arra, hogy a szombatot Isten nem akkor rendelte el, 
– mint ahogy sokan állítják – amikor a törvényt adta a Sinai hegyen. 
Mielőtt az izraeliták eljutottak a Sinai hegyhez már tudták, hogy a szom-
bat megtartása kötelező.” – PP 252.

7. Tanulmány 2010. május 15. Napnyugta: H  20:13
Ro 20:36

Mózes 1. könyve 2:1-3.
1  És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.2  Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala.3  És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.

Mózes 2. könyve 16:22-30.
22  A hatodik napon pedig két annyi kenyeret szednek vala, két ómerrel egyre-egyre. Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei mindnyájan és tudtára adták azt Mózesnek.23  Ő pedig monda nékik: Ez az, amit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat; amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg; ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre.24  És eltevék azt reggelre, a szerint amint Mózes parancsolta vala, és nem büszhödék meg s féreg sem vala benne.25  És monda Mózes: Ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van; ma nem találjátok azt a mezőn.26  Hat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz.27  És lőn hetednapon: kimenének a nép közül, hogy szedjenek, de nem találának.28  És monda az Úr Mózesnek: Meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?29  Lássátok meg! az Úr adta néktek a szombatot; azért ád ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret. Maradjatok veszteg, kiki a maga helyén; senki se menjen ki az ő helyéből a hetedik napon.30  És nyugoszik vala a nép a hetedik napon.

Mózes 2. könyve 20:8-11.
8  Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.9  Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;10  De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belől van;11  Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
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Hétfő május 10. 
2. JÉZUS PÉLDÁJA 
a. Mi volt Jézus szándéka Isten törvényével kapcsolatban? Zsol 40:9; 

Ésa 42:21; Mt 5:17-19; Jn 7:19.

b. Hogyan feddte meg Jézus a zsidókat, mert nem tartották meg Isten 
erkölcsi törvényét, a Tízparancsolatot? Mt 15:3-6; Lk 10:26;  Jn 7:19.

„Isten az élet tökéletes szabályát állította fel számunkra szent törvény-
ében. Kijelentette, hogy a törvény követelményei, utolsó pontig, minden 
emberre kiterjednek a világ végezetéig. Krisztus azért jött, hogy ezt a tör-
vényt naggyá és dicsővé tegye; kimutatta, hogy talapzata: szeretet Isten 
és felebarátunk iránt; hogy az ember erkölcsi kötelességeinek foglalata: 
engedelmeskedni szabályainak. Isten törvénye iránti engedelmességről 
Ő maga adott nekünk példát, életével. A hegyi beszédben pedig kifej-
tette, hogy a törvény követelményei túlmennek a külső cselekedeteken, 
kiterjednek a gondolatokra, sőt a szándékokra is.” – AT 347.
c. Mondj példákat melyek bemutatják, hogy Krisztus tanításai 

miként állították helyre Isten törvényének valódi jelentését! Mt 
5:21,22,27,28,31,32; 19:17-19; Lk 16:17,18. A szombatot is vissza-
helyezte oda, ahol az eredetileg volt Isten emberért lévő tervében. 
Mondj példákat! Mt 12:10-12; 24:20; Mk 2:27. 

„A zsidó vezetők betöltötték Sátán akaratát azzal, hogy Isten pihe-
nőnapját terhes követelményekkel bástyázták körül. Krisztus idejében a 
szombatot már annyira elferdítették, hogy megtartása inkább az önző, 
önkényes ember jellemét tükrözte, mint a szerető mennyei Atyáét. A rab-
bik tulajdonképpen úgy mutatták be Istent, mint aki olyan törvényeket 
ad, melyeket az embernek lehetetlen megtartani. Az embereket rávették, 
hogy önkényúrnak tekintsék Istent, s úgy gondolják: a szombatnak az Ő 
kívánalmai szerinti megtartása tette az embert kőszívűvé, kegyetlenné. 
Krisztusnak kellett ezeket a téves elképzeléseket helyreigazítani. Bár a 
rabbik könyörtelen ellenségeskedéssel követték Őt, Jézus még látszólag 
sem alkalmazkodott követelményeikhez, hanem ment a maga útján, és 
a szombatot Isten törvénye szerint tartotta meg.” – JÉ 231. 

„A zsidók értelmetlen korlátozásainak elsöprésével Krisztus meg-
tisztelte a szombatot, míg a Rá panaszkodók meggyalázták Isten szent 
napját.” – JÉ 234.

Zsoltárok könyve 40:9.
Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.

Ésaiás próféta könyve 42:21.
 Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.

Máté evangéliuma 5:17-19.
17  Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.18  Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.19  Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.

Máté evangéliuma 15:3-6.
3  Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?4  Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.5  Ti pedig ezt mondjátok: Aki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját.6  És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.

Máté evangéliuma 5:21, 22, 27, 28, 31, 32.
21  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre.22  Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: aki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.27  Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!28  Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.31  Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.32  Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.

Máté evangéliuma 19:17-19.
17  Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.18  Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy;19  Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat.

Máté evangéliuma 12:10-12.
10  És ímé, vala ott egy elszáradt kezű ember. És megkérdék őt, mondván: Ha szabad-é szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt.11  Ő pedig monda nékik: Kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt?12  Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.

Máté evangéliuma 24:20.
 Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:

Márk evangéliuma 2:27.
 És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért.

Lukács evangéliuma 10:26.
Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod?

Lukács evangéliuma 16:17, 18.
17  Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.18  Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik; és valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik.

János evangéliuma 7:19.
Nem Mózes adta-é néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni?

János evangéliuma 7:19.
Nem Mózes adta-é néktek a törvényt? és senki sem teljesíti közületek a törvényt. Miért akartok engem megölni?
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Kedd   május 11.
3. KRISZTUS PÉLDÁJÁT KÖVETVE
a. Azon igyekezetükben, hogy találjanak valamit amivel megvádol-

hatják Jézust, mit figyeltek az írástudók és a farizeusok? Lk 6:7. 
Megvádolhatták-e Őt valójában? Jn 8:46. A bíróság előtt mit hoz-
tak fel ellene a szombat megrontása címén? Mt 26:59-61. 

„[Krisztus] harminc évig élte a tökéletes ember életét, teljesítette a 
tökéletesség legmagasabb színvonalát.” – 3SM 136. 

„Akik szerint Krisztus eltörölte a törvényt, azok azt tanítják, hogy 
Ő megszegte a szombatot, sőt tanítványainak ugyanezt az eljárását is 
igazolta. Így ezek az emberek valójában a fondorlatos zsidók álláspont-
jára helyezkednek. Ezzel ellentmondanak Krisztus tanúságtételének, aki 
kijelenti: ’Én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megma-
radok az ő szeretetében’ (Jn 15:10). Sem a Megváltó, sem követői nem 
szegték meg a szombatot. Krisztus a törvény élő megjelenítője volt. 
Soha életében nem hágta át a szent előírásokat. Amint végigtekintett a 
tanúskodó nemzeten, amely csak az alkalmat leste, hogy elítélhesse Őt, 
megcáfolhatatlanul mondhatta: ’Ki vádol engem közületek bűnnel?’ (Jn 
8:46)” – JÉ 234. 235.
b. Milyen tanítást hagyott Jézus tanítványaira a helyes szombatün-

neplésre vonatkozólag? Lk 23:52-56. Mire lett felszólítva Krisztus 
minden követője, mit kell tegyenek? Jn 15:10; 1Jn 2:6. 

„[Krisztus] az Ő béketűrése és helytállása által tette világossá az ember 
számára, hogy megszerezheti és fenntarthatja a jellem tökéletességét.” – 
YI 1899. december 28. 

„A keresztény jellemideál a Krisztushoz való hasonlatosság. Ahogyan 
az ember Fia tökéletes volt életében, úgy kell követőinek is tökéletesek-
nek lenniük a saját életükben. Jézus minden tekintetben hasonlatos volt 
felebarátaihoz. Testté lett, amilyenek mi vagyunk. Éhezett, megszomja-
zott,  elfáradt. Az étel megerősítette, az alvás felfrissítette. Osztozott az 
emberi sorsban, mégis Isten szeplőtlen Fia volt, testében Isten. Jelleme 
legyen a miénk is!” – JÉ 255. 256.

„A jellem összes igaz vonásai Istenben lakoznak, tökéletes egybe-
hangzó egészként. A jellemvonások birtoklása mindenki előjoga, aki 
Megváltójának fogadja el Jézust. Ez a szentség tudománya.” – 7B 194.

Máté evangéliuma 26:59-61.
59  A főpapok pedig és a vének és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt;60  És nem találának. És noha sok hamis tanú jött vala elő, még sem találának. Utoljára pedig előjövén két hamis tanú,61  Monda: Ez azt mondta: Leronthatom az Isten templomát, és három nap alatt felépíthetem azt.

Lukács evangéliuma 6:7.
Az írástudók és farizeusok pedig leselkedének ő utána, ha vajjon gyógyít-e majd szombatnapon, hogy vádat találjanak ellene.

Lukács evangéliuma 23:52-56.
52  Ez oda menvén Pilátushoz, elkéré a Jézus testét.53  És levévén azt, begöngyölé azt gyolcsba, és helyhezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt.54  És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá.55  Az [őt] követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el az ő teste.56  Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.

János evangéliuma 8:46.
Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nékem?

János evangéliuma 15:10.
 Ha [a]z én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

János apostol 1. levele 2:6.
Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.
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Szerda  május 12. 
4. A SZOMBAT AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN  
a. Mi volt Pál és az első keresztények szokása a szombattal kapcsolat-

ban? Apcs 13:42,44; 16:13; 17:2; 18:4. 

b. Az első keresztények hol és a hét melyik napján részesültek lelki 
tanításban? Mt 23:1-3; Apcs 15:21. Ananiás az őskeresztény gyüle-
kezet egyik vezetője volt, valamint hűséges szombatünneplő. Mit 
mondtak a zsidók róla? Apcs 22:12. 

c. Jézus milyen további bizonyítékot adott próféciában bemutatva, 
hogy negyven évvel a keresztre feszítése után is fogják ünnepelni a 
szombatot a keresztények? Mt 24:15-20. 

Krisztus nemcsak tiszteletben tartotta a szombatot földi életének 
egész ideje alatt, hanem megerősítette, hogy megemlékezni kell annak 
szent voltáról és tisztelni kell azt az Ő halála és feltámadása után is. 
Amikor figyelmeztette tanítványait Jeruzsálem pusztulására – amely 
negyven évvel mennybemenetele után következett be – ezt mondta: 
’Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombat-
napon.’ (Mt 24:20.) Krisztus követői, az Ő tanítása szerint, ki tudtak 
menekülni az ostromlott városból a hegyekbe, s futásuk se nem télen, se 
nem szombatnapon történt.” – ST 1894. november 12.
d. Milyen mértékben tervezte Isten az Ő követői számára fon-

tos dolognak a szombatot, minden generáció folyamán? 2Móz 
31:13,16,17. 

„Nem sérthetjük meg Istent jobban annál, minthogy elvetjük az Ő 
szent napját, és helyébe egy hamis ünnepet helyezünk, mely nem viseli a 
megszenteltség jelét. Isten adta a világnak a szombatot, hogy elkülönítve 
legyen az Ő nevének dicsőítésére… 

És kicsoda Izráel? A Szent Lélek kijelenti Pál apostol által: ’Ha pe-
dig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok’ (Gal 3:29). 
A szombat megtartása kötelező mindazok számára, akik Krisztuson 
keresztül az igaz Izráel részévé váltak.” – ST 1899. november 22.

Mózes 2. könyve 31:13, 16, 17.
13  Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.16  Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül.17  Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott.

Máté evangéliuma 23:1-3.
1  Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,2  Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:3  Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.

Máté evangéliuma 24:15-20.
15  Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):16  Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;17  A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;18  És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.19  Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.20  Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:

Apostolok cselekedetei 13:42, 44.
42  Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket.44  A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az Isten ígéjének hallgatására,

Apostolok cselekedetei 16:13.
 És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal.

Apostolok cselekedetei 17:2.
Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból,

Apostolok cselekedetei 18:4.
Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.

Apostolok cselekedetei 15:21.
Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.

Apostolok cselekedetei 22:12.
Egy bizonyos Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek,
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Csütörtök  május 13. 
5. A SZOMBAT HELYREÁLLÍTÁSÁNAK MUNKÁJA 
a. A helyes szombatünneplés érdekében  milyen rendelkezésekről 

nem szabad megfeledkezzünk? Ésa 58:12,13. 

„Isten azt kívánja, hogy az ő szent napját ma is éppen olyan szentül 
megtartsuk, amilyen szentül megtartották azt Izrael napjaiban. Azt a 
parancsot, amelyet Isten a hébereknek adott, az összes kereszténynek 
Jehova parancsaként kellene megtartani. A szombat előtti napot az 
előkészület napjává kell tennünk, hogy minden készen legyen a szent 
órákra. Semmi esetre sem szabad megengednünk, hogy saját ügyeink 
intézése belenyúljon a szent időbe.” – PP 251. 

„Mikor beköszönt a szombat, állítsunk őrt magunk, tetteink és szavaink 
mellé, nehogy azzal lopjuk meg Istent, hogy a magunk céljaira sajátítsuk 
ki azt az időt, ami szigorúan csak az Úré. Mi se végezzünk, de gyermeke-
inknek se tűrjük meg hogy bármi a megélhetéssel kapcsolatos munkát 
végezzenek, vagy olyat, amit a hat munkanapon is el lehetne végezni. Pén-
tek az előkészület napja. Akkor a szombatra való kellő készülődésre szen-
telhetjük az időt s arra, hogy a szombatról gondolkodjunk és beszéljünk. 
Semmi olyat ne mondjunk és ne beszéljünk szombaton, ami a menny 
szemében  a szent szombat megsértése lenne. Isten nemcsak azt követeli 
meg, hogy tartózkodjunk a testi munkától, hanem hogy fegyelmezzük 
meg gondolatainkat is, hogy azok is szent dolgokkal foglalkozzanak. Ha 
világi dolgokról beszélgetünk, vagy ha könnyelmű üres fecsegéssel töltjük 
el az időt, akkor megrontjuk a negyedik parancsolatot. Ha arról beszélge-
tünk, ami éppen korlátozás nélkül az eszünkbe jut, akkor csak az jön ki a 
szánkon, ami ott benn az elménkben van.” – 2B 702. 703.
Péntek május 14. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
a. Milyen bizonyíték mutatja, hogy a szombat létezett már a Sinai előtt is? 
b. Mi volt Jézus álláspontja Isten törvényével és a szombattal kapcsolatban?
c. Jézus bírósági tárgyalásán miért nem  volt megvádolható Ő a szombat 

megrontásával?
d. Amikor Krisztus halála által az újszövetség hatályba lépett, (Gal 3:15; 

Zsid 9:16,17), mit értettek meg a tanítványok a szombatünnepléssel 
kapcsolatban?

e. Milyen bizonyíték mutatja, hogy Ésaiás 58:12,13. a keresztény korszakra 
vonatkozik? (Hasonlítsd össze Ésa 58:12,13. verseket a 61:1-4. versekkel!) 

Ésaiás próféta könyve 58:12, 13.
12  És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.13  Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges [napjá]nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:
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„Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot és cselekedjetek iga-
zságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, 
hogy megjelenjék” (Ésa 56:1). 

„A szombat megszenteléséhez azonban az embernek magának is 
szentnek kell lennie, hogy hit által Krisztus igazságosságának részesévé 
váljék.” – JÉ 231.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 402-410. (Egy reformációs munka) 

Vasárnap   május 16. 
1. A SZOMBATÜNNEPLÉS HELYREÁLLÍTÁSA 
a. Mi bizonyítja, hogy az Úr felhívása Ésaiás 56. fejezetében főkép-

pen az újszövetségi időkre vonatkozik? Hasonlítsd össze Ésa 56:1. 
versét 1Pt 1:4,5. és Rm 3:21-24. versekkel! 

b. Mikor és milyen feltételek mellett lesznek megáldva az evangéli-
um által összegyűjtött pogányok? Ésa 56:2-7; Ef 2:12-22. 

„[Ésaiás 56:8-ban] a próféta áldást mond azokra, akik tisztelik a 
szombatot, és előre jelzi, hogy az evangélium a pogányok között is gyü-
mölcsöt terem. Tehát a negyedik parancsolat érvényes Krisztus kereszt-
halála, feltámadása és mennybemenetele után is, amikor szolgáinak 
minden nemzethez el kell vinniük az örömüzenetet.” – NK 402.

„A hűség jelét mindenki megkapja, aki a szombatot elfogadja, s szent-
nek tartja azt, mert szent az az Úrnak. Ha a szombat parancsolatának 
engedelmeskedünk, az meg fog szentelni bennünket, úgy testünket, 
lelkünket, mint értelmünket. A valódi megtérésünkről fog tanúskodni 
ha elhagyjuk a világot és elkülönülünk attól, ha elfogadjuk a teremtés 
szombatját, melyet Isten megszentelt és megáldott. Isten jelét fogjuk ma-
gunkon hordozni. Uralmának  jelével leszünk elpecsételve.” – 3MR 425. 

8. Tanulmány 2010. május 22. Napnyugta: H  20:21
  Ro 20:43

Ésaiás próféta könyve 56:1.
Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljőjjön, és igazságom, hogy megjelenjék:

Ésaiás próféta könyve 56:2-7.
2  Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik! aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen.3  És ne mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz adá magát: Bizony elszakaszt az Úr engem az Ő népétől! ne mondja a herélt sem: Ímé, én megszáradt fa vagyok!4  Mert így szól az Úr a herélteknek: Akik megőrzik szombatimat és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez:5  Adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban [élő név]; örök nevet adok nékik, amely soha el nem vész;6  És az idegeneket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő néki szolgái legyenek; mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat:7  Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik minden népek számára!

Rómabeliekhez írt levél 3:21-24.
21  Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;22  Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,23  Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.24  Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,

Efézusbeliekhez írt levél 2:12-22.
12  Hogy ti, [mondom], abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;13  Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.14  Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két [nemzetséget], és lerontotta a közbevetett választófalat,15  Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;16  És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.17  És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.18  Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.19  Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,20  Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,21  Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;

Péter apostol 1. levele 1:4, 5.
4  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,5  Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
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Hétfő május 17.
2. A BELSŐ ÉLETET KÜLSŐ TETTEK BIZONYÍTJÁK 
a. Milyen törvényszerű lelki tapasztalatra tesznek szert azok, akik 

részt vesznek az Úr szombatjának nyugalmában? Mt 11:28-30; Ésa 
48:16-18; Jer 6:16.er.

„Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó ha-
talmának jeleként fogadják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa, 
Őbenne gyönyörködnek. A szombat rávilágít a teremtés művére, mint 
az Ő hatalmas, megváltó erejének bizonyítékára. Az elvesztett édeni 
békére emlékeztet, és az Üdvözítő által helyreállított békéről beszél. S a 
természetben minden az Ő hívását ismétli: ’Jöjjetek én hozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak 
titeket’ (Mt 11:28).” – JÉ 236.
b. Mit kell megértenünk azon lelki nyugalom mélységéről, amelyben 

Krisztus részesíteni akar bennünket? Zsid 3:7-12; 4:12. 

c. Mi tanúsítja, hogy az Úr nyugalma („nyugodalma”) amelybe be-
megyünk, egy olyan lelki élet amelyet cselekedetek bizonyítanak? 
Ezé 20:12,19,20; Zsid 3:12-14; 4: 3,4,9-11. 

„A Szentlélek munkája, a megszentelődés által a hívő alkalmassá 
válik a menny udvaraiba való belépésre, mert Krisztus munkálkodik 
bennünk és igazságának részesei vagyunk. E nélkül senki nem nyerhet 
jogcímet a mennyre. Nem lenne örömünk a mennyben, ha a Szentlélek 
befolyása és Krisztus igazsága nem készítene fel minket annak szent 
légkörére.” –1Sz 362.

„Az igazi megszentelődés nem más, mint Istennel való összhang, Isten 
jellemével való egység. Úgy érhetjük el azt, ha engedelmeskedünk az Isten 
jellemét tükröző elveknek. A szombat az engedelmesség jele. Aki szívből 
engedelmeskedik a negyedik parancsolatnak, az az egész törvénynek 
engedelmeskedni fog. Az engedelmesség megszentel.” – 6B 350.

Ésaiás próféta könyve 48:16-18.
16  Közelgjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! mióta ez történik, ott vagyok! És most az Úr Isten engem küldött, és az ő lelkét.17  Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell.18  Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai;

Jeremiás próféta könyve 6:16.er.
 Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek!

Ezékiel próféta könyve 20:12, 19, 20.
12  És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttök; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.19  Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.20  És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Máté evangéliuma 11:28-30.
28  Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én 29  Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.30  Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Zsidókhoz írt levél 3:7-12.
7  Annakokáért amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok,8  Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,9  Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.10  Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat.11  Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.12  Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;

Zsidókhoz írt levél 4:12.
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek

Zsidókhoz írt levél 4:3, 4, 9-11.
3  Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképen megmondotta: Amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte.4  Mert valahol a hetedik napról ekképen szólott: És megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől.9  Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.10  Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképen Isten is a magáéitól,11  Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.

Zsidókhoz írt levél 3:12-14.
12  Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;13  Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:14  Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.
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Kedd május 18. 
3. ISTEN PECSÉTJÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA 
a. Jézus követői Isten pecsétjének helyreállítására vannak felkérve. 

Hogyan kell végezniük ezt a munkát? Ésa 8:13-16; 58:12-14. (Ha-
sonlítsd össze: Ésa 8:14; 1Pt 2:7,8.) 

„Isten törvényének pecsétje a negyedik parancsolatban található. A 
tíz közül csak ez tünteti fel a Törvényadó nevét és rangját. E parancsolat 
hirdeti, hogy Isten az ég és a föld Teremtője, és ezért mindenkinél na-
gyobb tisztelet és imádat illeti meg. A Tízparancsolatnak  csak ez az egy 
rendelkezése utal arra, hogy a törvényt milyen hatalmas lény alkotta. A 
pápai hatalom a szombat megváltoztatásával, a törvényt megfosztotta a 
pecséttől. Jézus követőinek az a feladata, hogy a negyedik parancsolat 
– a szombat – megszentelésével jogos helyére állítsák vissza a teremtés 
emlékünnepét, mint Isten hatalmának jelét.” – NK 402. 403.
b. Milyen szabályt adott Isten, ami által megvizsgálhatjuk a vallásos 

dolgokat? Ésa 8:20. (angolban: „ A törvényre és bizonyságtételre 
hallgassatok!”) Honnan tudjuk, hogy ez a szabály a keresztény 
korszakra vonatkozik? Ésa 8:14.

„Isten népének a Szentírásnál kell védelmet keresnie a hamis tanítók 
befolyása és a sötétség lelkeinek megtévesztő hatalma ellen. Sátán min-
den úton-módon igyekszik az embert elzárni a Biblia kínálta ismerettől, 
mert a Biblia világos kijelentései leleplezik csalásait” – NK 593.

„Míg szép számmal vannak egymásnak ellentmondó tanítások és 
elméletek, Isten törvénye az a biztos mérce, amellyel minden véleményt, 
tanítást és elméletet meg kell próbálni.” – NK 403. 
c. Milyen munka lesz elvégezve a vég idejében, közvetlen Krisztus 

eljövetele előtt? Apcs 3:19-21.

Ésaiás próféta könyve 8:13-16.
13  A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek!14  És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.15  És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak!16  Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!

Ésaiás próféta könyve 8:14.
 És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.

Ésaiás próféta könyve 8:14.
 És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.

Ésaiás próféta könyve 8:20.
 A tanításra és bizonyságtételre [hallgassatok]! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok:

Apostolok cselekedetei 3:19-21.
19  Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.20  És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.21  Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.

Ésa 58:12-14.
12  És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.13  Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges [napjá]nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:14  Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

Péter apostol 1. levele 2:7, 8.
7  Tisztesség azért néktek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;8  Akik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, a mire rendeltettek is.
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Szerda május 19. 
4. ISTEN TÖRVÉNYE: A KÜZDELEM KÖZÉPPONTJA 
a. Melyik ószövetségi próféta és annak tettei mintázza a helyreállítás 

utolsó munkáját? Mal 4:5; Mt 17:11,12.

„Isten minden nemzedék idején elküldte szolgáit, hogy megróják a 
bűnt mind a világban, mind az egyházban. Az emberek azonban kelle-
mes dolgokat akarnak hallani, és a tiszta, kendőzetlen igazságot nem fo-
gadják szívesen. Számos reformátor, amikor munkáját elkezdte, nagyon 
óvatosan próbálta az egyház és a nemzet bűneit megróni. Azt remélte, 
hogy őszinte keresztény életének példamutatásával vissza tudja vezetni 
az embereket a bibliai elvekhez. De Isten Lelke érintette e reformátorokat 
– mint annak idején Illést, akit egy gonosz király és egy hitehagyó nép 
bűneinek megfeddésére indított – és arra kényszerültek, hogy a Biblia 
világos kijelentéseit prédikálják; azokat az elveket, amelyeket korábban 
vonakodtak hirdetni, most buzgón hirdették, és elmondták, hogy mi-
lyen veszély fenyegeti az embereket. Azt tolmácsolták, amit az Úr adott 
szájukba, nem félve a következményektől. És az emberek kénytelenek 
voltak meghallgatni a figyelmeztetést.

A harmadik angyal üzenete tehát hangozni fog. Amikor a legna-
gyobb erővel kell azt hirdetni, az Úr alázatos eszközök által fog dolgozni, 
befolyásolva azok értelmét, akik szolgálatára szentelik magukat. A mun-
kásokat inkább a Lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intéz-
mények. A hit és az ima emberei a Lélek indítására szent lelkesedéssel 
lépnek elő, hogy azt hirdessék, amit Isten mond nekik.” – NK 539. 540. 
b. Milyen alapvető különbségek lesznek Isten maradék népe és a 

névleges egyházak között? Mt 7:21-23; Jel 14:12. 

„’A bűn emberé’-nek sikerült ugyan Isten szent napját a sárba tapos-
ni, de még parancsuralmának idején is voltak hűséges emberek, akik 
rejtekhelyükön tiszteletben tartották a szombatot. A reformáció óta 
minden nemzedékben éltek olyanok, akik megünnepelték ezt a napot. 
Jóllehet sokszor gyalázat és üldözés közepette, de állandóan hangzott 
a bizonyságtevés Isten törvényének örökérvényűségéről, és a teremtés 
szombatjához fűződő szent kötelességről.” – NK 404.

Malakiás próféta könyve 4:5.
 Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.

Máté evangéliuma 17:11, 12.
11  Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;12  De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerék meg őt, hanem azt mívelék vele, amit akarának. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd ő tőlük.

Máté evangéliuma 7:21-23.
21  Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?23  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Jelenések könyve 14:12.
Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
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Csütörtök   május 20. 
5. MINDÖRÖKRE  MEGMARAD 
a. Mely prófécia mutatja, hogy a szombatot az örökkévalóságon ke-

resztül meg fogják ünnepelni? Ésa 66:23. 

„Isten arra tanít, hogy jöjjünk össze az Ő házában a tökéletes szeretet 
gyakorlására. Ez majd előkészíti a föld lakosait azokra a lakóhelyekre, 
amelyekért Krisztus mennybe ment, hogy elkészítse az őt szeretők szá-
mára. Ott majd szombatról-szombatra, újholdról-újholdra összejönnek 
a szent helyen, s egyesítik hangjukat a legmagasztosabb énekekben, 
dicséretekben és hálaadásokban, a trónon Ülő és a Bárány iránt, örök-
kön-örökké.” – 6B 368.

„Amikor pedig az Éden újra felvirágzik a földön, Isten szent pihenő-
napját mindenki tisztelni fogja a nap alatt.” – JÉ 231.

„Hasonlóképpen azon a napon, amelyen ’újjá teremtetnek minde-
nek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által 
eleitől fogva’ (Apcs 3:21). A teremtés szombatja – az a nap, amelyen 
Jézus József sírjában pihent – lesz a békének és az örömnek a napja. A 
menny és a föld magasztalásban, dicséretmondásban egyesül, miköz-
ben a megmentett népek ’szombatról-szombatra’ (Ésa 66:23) örvendező 
imádatban hajolnak majd meg Isten és a Bárány előtt.” – JÉ 677.

Péntek  május 21. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
a. Hogyan bizonyíthatjuk azt, hogy Isten meg akarja áldani a pogány 

szombatünneplőket is, akik elfogadták az evangéliumot?
b. Mutasd be az Úr szombatja nyugalmának kettős jellegét (belső tapaszta-

lat és külső jel), melybe szeretné az Úr ha belépnénk!
c. Isten törvényének pecsétje milyen munkán keresztül lesz helyreállítva?
d. Mutasd be a görög „anomia” szó jelentését, ami a Máté 7:23-ban „go-

nosztévők” szerint van fordítva!
e. Krisztus igaz követőinek utolsó nemzedéke között milyen édeni intéz-

mény lesz helyreállítva,  amelyet megünnepelnek a visszanyert Paradi-
csomban is?

Ésaiás próféta könyve 66:23.
 És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr.
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BETEKINTÉS A MENNYBE
„[A papok] a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szol-

gálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni 
a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint 
készíts, amely a hegyen mutattatott néked.” ( Zsid 8:5.)

„Az első szövetség szenthelyét ember építette: Mózes. Ezt azonban 
az Úr építette, nem ember. Abban a templomban a földi papok végezték 
szolgálatukat; [az új szövetség szentélyében] pedig Krisztus, a mi nagy 
Főpapunk szolgál Isten jobbján. Az első templom a földön volt, a máso-
dik pedig a mennyben van.” – NK 369. 
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 1-2. (Első látomásom)  

                     8-12. (További látomások; Látomás az elpecsételésről)

Vasárnap május 23.
1. A MENNYEI TEMPLOM SZENTÉLYE 
a. Mialatt István a megkövezésekor a mennybe nézett fölfelé, mit 

látott? Apcs 7:54-56.

b. Mit látott János apostol, amikor a mennyei templom szentélyének 
ajtaja megnyílt előtte látomásban? Jel 4:1,5.

„A mennyei templom szent helyeit a földi templom két helyisége 
szemlélteti. Amikor János apostol látomásban bepillanthatott Isten 
mennyei templomába, látta, hogy ’hét tűzlámpás ég vala a királyi szék 
előtt’ (Jel 4:5). Látott egy angyalt, aki arany tömjénezőt tartott, ’és ada-
ték annak sok tömjén, hogy tegye mindenszenteknek könyörgéseihez 
az arany oltárra, amely a királyi szék előtt vala’ (Jel 8:3). A próféta 
bepillanthatott a mennyei templom első helyiségébe, és látta a hét égő 
’tűzlámpás’-t és ’az arany oltár’-t, amelyeket a földi templom arany 
gyertyatartója és füstölő oltára jelképezett.” – NK 370. 371.

9. Tanulmány 2010. május 29. Napnyugta: H  20:29 
Ro 20:50

Apostolok cselekedetei 7:54-56.
54  Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és fogaikat csikorgatják vala ő ellene.55  Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől,56  És monda: Ímé látom az egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani.

Jelenések könyve 4:1, 5.
1  Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó [vala] a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután.5  A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek [vala] ki. És hét tűzlámpás ég [vala] a királyiszék előtt, amely az Istennek hét lelke;
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Hétfő május 24.
2. A KEGYELEM ÉS IGAZSÁG SZIVÁRVÁNYA
a. Mit látott még János a mennyei templom szentélyében? Jel 4:2,3.

„Mennyire leereszkedik Isten, és milyen könyörületes tévedő teremt-
ményeivel, hogy az emberekkel kötött szövetsége jeleként a felhőkbe 
helyezte a szép szivárványt! Az Úr kijelenti, hogy amikor az ívre néz, 
megemlékezik szövetségéről. Ez nem azt jelenti, hogy bármikor is elfe-
ledkezne róla. De a mi nyelvünkön beszél hozzánk, hogy jobban meg-
értsük Őt.” – PP 76.
b. Mit jelképez a szivárvány? Milyen leckét tanulhatunk meg a Noé 

idejében adott szivárvány által? Ez 1:26-28; 1Móz 9:8-17.

„A szivárvány, amely ragyogó fényívével áthidalja az eget, az örökké-
való szövetségének jele Isten és  minden élő teremtmény között (1Móz 
9:16). A mennyei trónt körülvevő szivárvány is Isten gyermekeivel való 
békeszövetségének a jele.” – EÉ 112. 113.
c. Milyen bizonyíték mutatja azt, hogy a megváltás tervében az iga-

zság és a kegyelem kéz a kézben haladnak? Zsol 85:11; Jn 8:10,11; 
1Jn 1:9.

„Amiként az ég szivárványát a napsütés és a zápor egysége hozza létre, 
a trónt körülvevő ív az irgalom és igazság egyesített hatalmát jelképezi. 
Nemcsak az igazságot kell fenntartani, mert az lerontaná az ígéret trón 
felett díszlő szivárványának dicsőségét, és az ember egyedül a büntetést 
látná meg a törvényből. Ha viszont nem lenne igazság és büntetés, akkor 
Isten kormányzatának alapja nem lehetne szilárd. A megváltás az iga-
zság és a kegyelem összefonódása által válik teljessé.” – ICsK 70. 

„Hittel tekintsünk fel a trónt övező szivárványra, amely mögött be-
vallott bűneink felhője lebeg. Az ígéret szivárványa biztosíték minden 
alázatos, töredelmes, hívő lélek számára, hogy élete Krisztuséval egy, és 
hogy Krisztus egy az Atyával. Isten haragja egyetlen lélekre sem zúdul, 
aki Benne keres menedéket.” – BL 70.

Mózes 1. könyve 9:8-17.
8  És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:9  Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.10  És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.11  Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.12  És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:13  Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.14  És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.15  És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.16  Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van.17  És monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem és minden test között, mely a földön van.

Zsoltárok könyve 85:11.
Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.

Ezékiel próféta könyve 1:26-28.
26  És a mennyezeten felül, amely fejök felett vala, [látszék] mint valami zafirkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján [látszék] mint egy ember formája azon felül;27  És látám izzó érczként ragyogni, amelyet, mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé; és derekának alakjától fogva és lefelé látám, mintha tűz volna. És fényesség vala körülötte,28  Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség köröskörül. Ilyen vala az Úr dicsőségének formája, és látám, és orczámra esém, és hallám egy szólónak szavát.

János evangéliuma 8:10, 11.
10  Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?11  Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

János apostol 1. levele 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

Jelenések könyve 4:2, 3.
2  És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle [valaki] a királyiszékben;3  És aki üle, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és sárdius kőhöz; és a királyiszék körül szivárvány [vala], látszatra smaragdhoz hasonló.
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Kedd   május 25.
3. A HUSZONNÉGY VÉN 
a. Honnan jön elő az a huszonnégy vén, akik a trón körül ülnek? Mit 

ajánlottak fel Istennek? Jel 4:4; 5:8,9. 

b. Hogyan kerültek a mennybe ezek a vének Krisztus második eljö-
vetele előtt? Mt 27:50-53; Ef 4:8.

„Krisztus feltámadt a halottak közül első gyümölcseként azoknak, 
akik elaludtak. Előképe volt a kévelengetésnek. Feltámadása éppen azon 
a napon következett be, mikor a kévelengetést kellett bemutatni az Úr 
előtt. Több mint ezer évig hajtották végre ezt a jelképes ceremóniát. 
A szántóföldekről az első megérett, magvas gabonakalászokat össze-
gyűjtötték. Amikor az emberek felmentek Jeruzsálembe, akkor az első 
termésből kötött kévéket lengették hálaáldozatként az Úr előtt. Amíg ez 
a felajánlás meg nem történt, a sarlóval nem érinthették meg a gabona-
szálakat, nem gyűjthették és köthették azokat kévékbe. Az Istennek fel-
ajánlott kévék ábrázolták azt a nagy lelki aratást, amelynek a kalászait és 
kévéit be kellett takarítani Isten országa számára. Krisztus feltámadása 
az előképe és a záloga az igazak feltámadásának. ’Mert ha hisszük, hogy 
Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, 
akik elaludtak, a Jézus által ővele együtt’ (lThess 4:14).

Mikor Krisztus feltámadott, a foglyok sokaságát hozta elő a sírja-
ikból. A halálakor bekövetkezett földrengés megnyitotta sírjaikat, és 
amikor feltámadt, akkor vele együtt előjöttek ezekben a megnyílt sí-
rokban nyugvó halottak is. Ezek olyan halottak voltak, akik míg éltek, 
Isten munkatársai voltak, és akik életük árán is bizonyságot tettek az 
igazságról. Most Krisztus mellett kellett nekik bizonyságot tenniük, aki 
feltámasztotta őket a halálból.

Földi szolgálata alatt Jézus életre hívott néhány halottat. Feltámasztot-
ta a naini özvegyasszony fiát, és egy főembernek, név szerint Jairusnak 
a leányát és Lázárt. Ezeket azonban nem ruházta fel halhatatlansággal. 
Feltámadásuk után is még mindig alá voltak vetve a halálnak. Azok 
azonban, akik Krisztus feltámadásakor jöttek elő a sírjukból, már az 
örök életre támadtak fel. Vele együtt emelkedtek fel a halál felett aratott 
győzelmének bizonyságaiként, diadalemlékeiként…

Ezek a Krisztussal együtt feltámadott halottak mentek be a városba, és 
jelentek meg sokaknak és mondották el mindenkinek, hogy Krisztus feltá-
madott a halottak közül, és mi is vele együtt támadtunk fel.” – JÉ 692. 693.

Máté evangéliuma 27:50-53.
50  Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.51  És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;52  És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada.53  És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.

Efézusbeliekhez írt levél 4:8.
Ezokáért mondja az [Írás]: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.

Jelenések könyve 4:4.
És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék [vala]; és a királyiszékekben látám ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön arany koronák valának.

Jelenések könyve 5:8, 9.
8  És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, amik a szentek imádságai.9  És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,
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Szerda   május 26. 
4. A 144 000 ÉS ISTEN MŰVE A FÖLDÖN 
a. Kik voltak még láthatók a trón előtt? Jel 7:4,13-15; 15:2,3. (Ha-

sonlítsd össze Jel 4:6. versével!) Milyen éneket énekeltek ők, és mit 
fejez ki ez az ének? 2Móz 15:1,13. 

„Mind a száznegyvennégyezer el volt pecsételve s bensőséges egy-
ségben tömörültek. Homlokukra ez volt írva: Isten; s az új Jeruzsálem és 
egy dicső csillag, amely Jézus nevét tartalmazta…

Itt [az új Jeruzsálemben] láttuk az Élet fáját és Isten királyi székét. A 
királyi székből tiszta vízfolyam eredt, melynek két partján az Élet fája 
állott. A folyam mindkét oldalán egy-egy fa törzse állott tiszta szín-
aranyból.” – TL 2. 3. 

„Kedves olvasó! Isten meg fogja adni számodra, hogy amikor Jézus 
másodszor is eljön, akkor készen és várakozva találhasson, hogy azon 
sokaságban lehess, akik a megváltottak énekét fogják énekelni a nagy 
fehér trón körül, s leteszik koronájukat a Megváltó lábaihoz.” – ST 
1887. november 10.
b. Hogyan volt ábrázolva Isten földi műve az Ezékiel prófétának, s 

később a János apostolnak adott látomásban? Ez 1:4,5,10,14-16; 
Jel 4:6-8. (Hasonlítsd össze Ésa 6:1-3.) Figyelembe véve a négy arc 
jelentését (Ez 1:10), hogyan kell tekintenünk az Istent szolgálók 
eltérő képességeit és jellemvonásait? Mit jelképeznek a kerekek?

„[Ezékiel] prófétának a kerekekben forgó kerekek, s bennük a lelkes 
lények bonyolultnak, megfejthetetlennek tűntek. Ám a kerekek mögött 
a Végtelen Bölcsesség keze látható, tökéletes rend, tökéletes mű. A kere-
kek forgásában, munkájában tökéletes az összhang.” – BL 98.

„Az Isten művében felelős állásokba elhívottak gyakran úgy érzik, 
hogy súlyos terheket hordoznak, mikor az a megelégedés tölthetné el 
őket, hogy mindent Jézus hordoz. Megengedjük magunknak, hogy túl 
sok aggodalmat, túl sok bajt és bizonytalanságot érezzünk az Úr művé-
ben. Pedig Benne kell hinnünk, és Benne bízva kell előre haladnunk. A 
mennyei hírnökök fáradhatatlan őrködése, a földi lényekkel való meg 
nem szűnő törődésük mutatja, hogy a kerekekben forgó kerekeket Isten 
keze irányítja.” – TII 96.

Mózes 2. könyve 15:1, 13.
1  Akkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.13  Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre.

Ésaiás próféta könyve 6:1-3.
1  Amely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot;2  Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orczáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett;3  És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a [széles] föld az ő dicsőségével!

Ezékiel próféta könyve 1:4, 5, 10, 14-16.
4  És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó ércz látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből.5  És belőle négy lelkes állat formája [tetszék] ki, és ez vala ábrázatjok: emberi formájok vala,10  És orczájok formája vala emberi orcza, továbbá oroszlán-orcza mind a négynek jobbfelől, és bika-orcza mind a négynek balfelől, és sas-orcza mind a négynek [hátul];14  És a lelkes állatok ide s tova mozognak vala, mint a villámlás czikázása.15  És mikor ránéztem a lelkes állatokra, ímé egy-egy kerék vala a földön az állatok mellett mind az ő négy orczájok felől.16  A kerekek mintha tarsiskőből készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egy formája vala, és úgy látszának egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna;

Ezékiel próféta könyve 1:10.
 És orczájok formája vala emberi orcza, továbbá oroszlán-orcza mind a négynek jobbfelől, és bika-orcza mind a négynek balfelől, és sas-orcza mind a négynek [hátul];

Jelenések könyve 7:4, 13-15.
4  És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.13  Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?14  És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.15  Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök.

Jelenések könyve 15:2, 3.
2  És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái.3  És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!

Jelenések könyve 4:6.
 És a királyiszék előtt üvegtenger [vala], hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul.

Jelenések könyve 4:6-8.
6  És a királyiszék előtt üvegtenger [vala], hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul.7  És az első lelkes állat hasonló [vala] az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza [vala], mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló [vala] a repülő sashoz.8  És a négy lelkes állat, amelyek közül mindeniknek hat-hat szárnya [vala], köröskörül és belül teljes [vala] szemekkel; és meg nem szűnik [vala] nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki vala és a ki van és a ki eljövendő,
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Csütörtök  május 27.
5. LÁTOMÁS A SZENTEK SZENTJÉRŐL 
a. Milyen munka volt megmutatva látomásban Isten prófétáinak 

ezen utolsó napokra vonatkozóan? Dán 7:9,10; Jel 11:18,19.

„[Idézve Dán 7:9,10] Így tárul a próféta szeme elé az a kiemelkedő, 
ünnepélyes nap, amelyen az egész föld Bírája megvizsgálja az emberek 
életét és jellemét, mindenkinek ’cselekedetei szerint fizet’.” – NK 427.

„Isten törekvést és munkát vár el kegyelmének elfogadójától, mert ez 
az a gyümölcs, ami nyilvánosságra hozza a fa jellegét. Jóllehet az ember 
jócselekedetei Jézusban való hit nélkül nem érnek többet Káin áldozatá-
nál, ha viszont azokat Jézus érdemei takarják be, akkor amellett tesznek 
bizonyságot, hogy a cselekvő méltó az örök élet elnyerésére.” – 1Sz 350.
b. Miért irányítja Isten figyelmünket ezen kijelentésekre? Jel 1:19,3. 

„’Kijelentés’ csak azt jelentheti, hogy Isten kijelent dolgokat. Az Úr 
maga jelentette ki szolgájának e könyvben [a Jelenések könyvében] 
foglalt titkait, és azt akarja, hogy minden kutató előtt tanulmányozásra 
nyitva álljon. Igazságai éppúgy szólnak azoknak, akik az utolsó napok-
ban, tehát az idők végén élnek, mint azoknak, akik János idejében éltek. 
A vázolt jelenetek zöme már a múlté, viszont mások éppen a jelenre 
vonatkoznak. Vannak azonban még események, melyek a jövőben, a 
sötétség hatalmai és a menny Fejedelme közötti küzdelem befejezésekor 
mennek végbe. Végül a próféciák előrevetítik a megváltottak ujjongó 
örömét, diadalénekét a megújított földön.” – AT 397. 398.
Péntek május 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. A mennyei templom mely két helységét írja le János apostol a Jelenések 

negyedik fejezetében? 
b. Hogyan jelképezi a szivárvány úgy az igazságot, mint a kegyelmet?
c. Hogyan volt lehetséges a huszonnégy vénnek a földről a mennybe jutni?
d. Mit ábrázol Ezékiel első fejezetében a látomása?
e. A megváltott szentek hogyan igazolják Isten jellemét?

Dániel próféta könyve 7:9, 10.
9  Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;10  Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg.

Jelenések könyve 11:18, 19.
18  És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.19  És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.

Jelenések könyve 1:19, 3.
19  Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek.3  Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.



Közel fél évszázaddal ezelőtt 
India északi részéről adventista 
hívők egy csoportja jött, hogy 
megtudják van-e gyülekezet, 
amely tisztán Krisztuson, a 
Sziklán alapszik, amely a drága 
jelen időre szóló igazságra épül, 
és amely hiszi és gyakorolja 
Isten próféciáinak legmagaszto-
sabb alapelveit. Az akkori idők 
hiányos távközlés volta miatt, nem lehetett kapcsolatot tartani a Mozga-
lommal. Azonban pár év múlva Isten az Ő bőséges kegyelmében lehetővé 
tette, hogy az ajtók megnyíljanak a kapcsolattartásra, és felvehették a kap-
csolatot a Generál Konferenciával. Viszont még néhány évnek el kellett 
telnie, hogy meglátogathatták ezen lelkeket, és később pedig begyűjthették 
az első gyümölcsöket. 

Ezután hamarosan el lett terjesztve a jelen időre szóló igazság Észak-
India különböző részein. A következő években sok csoport és gyülekezet 
alakult.

Ma sok gyülekezet és csoport van, melyek valaha magánlakásokban és 
bérelt termekben gyűltek össze, de nagy áldozatok árán megépítették saját 
imaházaikat.

Most Maharashtrában van szüksége néhány csoportnak istentiszteleti 
helyekre. Adakozzatok nagylelkű szívvel a Szent Lélektől érintve ezen hó-
nap első szombatján, hogy emlékműveket emelhessünk az Úrnak, hogy az 
Ő terve megfelelően be legyen töltve.

„Azok, akik tálentumaikat felhasználva eredményeket értek el földi 
kincsek biztosításában, most használják fel képességeiket Isten művének 
előmozdítására, és az Ő országának építésére. Isten elfogadja, ha ügyessé-
güket és képességeiket Neki szentelik, és Ő hathatóssá fogja tenni azokat, az 
embereket a hamiságtól az igazsághoz fordító nagy munkában.” – HS 290.

Előre is köszönjük mindannyiótoknak a nagylelkűségeteket és hűsége-
teket missziós erőfeszítéseink támogatásáért, földünk ezen távoli részein.

Testvéreitek Maharashtrából, Indiából

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS 
Maharashtra, India részére

2010. június 5.
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A BEPECSÉTELT TEKERCS 
„És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda 

nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a köny-
vet és felbontsa annak hét pecsétét.” (Jel 5:5.)

„Tanulmányozzuk gondosan a Jelenések könyvének ötödik fejezetét. 
Nagy fontosságú ez azok számára, akik Isten munkájában vesznek részt. 
Vannak, akik tévelyegnek. Nincsenek annak tudatában, mi fog jönni a 
földre.” – 9B 267.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 574-579. (Isten népe megszabadul)

Vasárnap  május 30.
1. A LEPECSÉTELT KÖNYV 
a. Látomásában János apostol látta Istent az Atyát , amint egy lepe-

csételt könyvet tart. Jel 5:1-3. Mit tartalmaz a könyv? 

„[Isten] nyitott kezében van a könyv, Isten gondviselése történelmé-
nek a tekercse, a nemzetek és az egyház prófétai történelme. Ez a könyv 
tartalmazza az isteni kijelentéseket , az Ő hatalmát, tekintélyét, paran-
csolatait, törvényét, az Örökkévaló összes jelképes szándékait, terveit, és 
a nemzetek összes uralkodó hatalmainak történelmét.” – 9MR 7.
b. Miért nem tudjuk felnyitni a lepecsételt könyvet? 5Móz 29:29. 

Milyen hatást gyakorolt János apostolra, hogy senkit nem talált, 
aki kinyithatta volna a könyvet? Jel 5:4. Milyen segítséget kell kap-
nunk Istentől előbb, hogy megérthessük amit számunkra ki akar 
nyilatkoztatni? Jn 16:12,13; 1Kor 2:12-16.

„Isten Igéjének magasztos dolgait szemlélve olyan kútforrásba nézhe-
tünk bele, amely tekintetünk előtt mindig mélyebbé és szélesebbé válik. 
Szélessége és mélysége meghaladja ismereteinket.” – EÉ 171.

10. Tanulmány 2010. június 5. Napnyugta: H 20:35
Ro 20:56

Mózes 5. könyve 29:29.
 A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden ígéjét beteljesítsük.

János evangéliuma 16:12, 13.
12  Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.13  De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:12-16.
12  Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.13  Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.14  Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.15  A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.16  Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Jelenések könyve 5:1-3.
1  És láték annak jobbkezében, aki a királyiszékben üle, egy könyvet , amely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel.2  És láték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit?3  És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni.

Jelenések könyve 5:4.
Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem:
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Hétfő május 31.
2. A LEPECSÉTELT KÖNYV MEGNYÍLIK 
a. Mit szeretne Isten, mit tanulmányozzunk – különösen ma? Jel 

1:1-3.

„Szakítsunk több időt a Biblia tanulmányozására! Nem értjük úgy az 
Igét, ahogy értenünk kellene. A Jelenések könyvének előszava felszólít, 
hogy értsük meg az adott oktatást, Isten kijelentése szerint… Ha mi, 
mint nép megértjük, hogy ez a könyv mit jelent számunkra, akkor nagy 
ébredés lesz sorainkban. Mi nem értjük teljességükben e leckék tanul-
ságait, annak ellenére, hogy Isten felszólít bennünket, hogy kutassuk és 
tanulmányozzuk e leckéket.

A titokzatos fátylat, mely visszatartotta az embereket attól, hogy fel-
lebbentsék, Isten keze távolította el Igéjének e részeiről. A könyv címe: 
’Jelenések’ éppen azt jelenti, hogy Isten igen fontos dolgokat nyilatkoz-
tatott ki. Ennek a könyvnek az igazságai hozzánk szólnak, akik az utolsó 
napokban élünk. Mi szent dolgoknak szent helyén állunk. A fátylat 
elvonta róluk a mennyei Kéz. Ne maradjunk tehát távol, kívül. Lépjünk 
be, ám ne gondatlanul, szentségtelen tiszteletlen gondolatokkal, ne in-
dulatosan, hanem tiszteletteljesen, Isten félelmében. Közeledik az az idő, 
amikor a Jelenések könyvének próféciái be fognak teljesedni.” – BL 48.
b. Az egyedül való tanulmányozás, nem garantálja üdvösségünket. 

Milyen hozzáállásra és gyakorlati lépésekre van szükségünk ah-
hoz, hogy az örökkévalóságon át ott lehessünk az üvegtengeren? 
Jel 1:3; Mt 7:21-27; Jn 15:1-5.

„Milyen szerepet játszotok majd a világtörténelem záróeseményeiben? 
Ráébredtetek-e az ünnepélyes valóságra? Megértettétek-e, hogy az előké-
születnek milyen nagymértékű munkája folyik égen és földön? Mindazok, 
akik világosságban részesültek, akiknek volt lehetőségük a próféciák olvasá-
sában és hallgatásában, viseljenek gondot azokról, mert meg van írva, hogy 
’az idő közel van’ (Jel 22:10.). Senkit se rontson meg a bűn, világunk minden 
bajának forrása! Ne legyetek továbbra is fásultak, és ostobán közömbösek! 
Ne hagyjátok bizonytalanságban lelketek örök sorsát! Győződjetek meg 
róla, hogy vajon teljesen az Úr oldalán álltok-e? Kutassátok őszinte szívvel, 
és remegő ajakkal: ’Ki állhat meg?’ (Jel 6:17.) Vajon a legtartósabb anyagot 
építetted-e jellemedbe, a próbaidőnek ebben az értékes, utolsó óráiban? 
Megtisztogattad-e jellemedet minden szennytől? Követted-e a világossá-
got? Megegyezik-e munkád hitvallásoddal?” – 6B 404. 405.

Máté evangéliuma 7:21-27.
21  Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.22  Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?23  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.24  Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát:25  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.26  És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát:27  És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

János evangéliuma 15:1-5.
1  Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.2  Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.3  Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.4  Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.5  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

Jelenések könyve 1:1-3.
1  Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniök hamar: Ő pedig elküldvén [azt] az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak,Jel 1:2  Aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott.Jel 1:3  Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.

Jelenések könyve 1:3.
Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.
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Kedd június 1.
3. A JÚDA TÖRZSÉBŐL VALÓ OROSZLÁN
a. Ki volt jogosult arra, hogy „felnyissa a könyvet”? Jel 5:5-7. Milyen 

két jellemző tulajdonság egyesült „Dávid gyökeré”-ben? Miként 
valósul meg ezen két tulajdonság? 

„János a Megváltót úgy látja, mint ’a Júda nemzetségéből való 
oroszlánt’, és mint ’egy Bárányt, mintegy megölettet.’ (Jel 5:5,6) Ezek a 
szimbólumok jelképei a mindenható hatalom és az önfeláldozó szeretet 
egyesülésének. A júdabeli Oroszlán, Aki olyan rettenetes a kegyelmét  
megvetők számára, engedelmes és hűséges híveinek: Isten Báránya. A 
tűzoszlop, mely Isten törvénye áthágóinak Isten haragja félelmetességé-
ről beszél, a világosság, irgalom és szabadítás jelképe azok számára, akik 
parancsolatait megtartották. Isten karja, mely elég erős, hogy a lázadó-
kat szétzúzza, elég erős arra is, hogy a hűségeseket megszabadítsa.” – AT 
400. 401.

„Ha az isteni jellemet a kereszt fényében szemléljük, akkor irgalmas-
ságot, gyengédséget és megbocsátást látunk, párosulva méltányossággal 
és igazsággal. Mennyei trónján szemléljük Őt, aki kezein, lábain és olda-
lán viseli szenvedéseinek jeleit; ezeket azért szenvedte, hogy megbékél-
tesse az embert Istennel. Látjuk az Atyát, a Végtelent, megközelíthetetlen 
világosságban, aki Fiának érdemeiért tulajdonául fogad el bennünket. A 
bosszúállás fellege, mely csak nyomorúsággal és kétségbeeséssel fenye-
getett, a keresztről áradó fényben, Isten kézírását tükrözi: Élj bűnös! Ti 
bűnbánó, hívő lelkek éljetek! Én megfizettem érettetek a váltságdíjat!” 
– AT 228.
b. Miért van Jézus így nevezve, „Bárány, aki megöletett e világ alapí-

tása óta”? Jel 13:8. Ismervén a Róma 5:8. versben írottakat, miről 
tudott Pál beszélni? 1Kor 2:2,7.

„Már a föld teremtése előtt megszületett a megváltás terve, mert 
Krisztus ’a Bárány... megöletett, e világ alapítása óta’ (Jel 13:8). A vi-
lágegyetem királya csak küzdelem árán egyezett bele abba, hogy Fia 
meghaljon a bűnös emberért… Ó! a megváltás titka! Isten szeretete egy 
olyan világért, amely nem szerette Őt!” – PP 37.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:2, 7.
2  Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.7  Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;

Rómabeliekhez írt levél 5:8.
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Jelenések könyve 5:5-7.
5  És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.6  És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, ami az Istennek hét Lelke, amely elküldetett az egész földre.7  És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobbkezéből.

Jelenések könyve 13:8.
Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.
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Szerda  június 2.
4. EGY SZENT PAPSÁG 
a. Milyen gyümölcsei vannak a szolgálatnak, melyet Krisztus hűsé-

ges követői végeznek, akik számára kinyílt a lepecsételt könyv? 
1Pt 2:5,9-12; 3:8-17.

„Az Úr Jézus kísérleteket végez emberek szívén, irgalmának és ke-
gyelme gazdagságának szemléltetése által. Olyan csodálatos változáso-
kat munkál, hogy Sátán minden diadalmas dicsekvése ellenére, s összes 
szövetségeseivel együtt, bevehetetlen, legyőzhetetlen erődítményekként 
szemléli őket: ugyanis hozzáférhetetlenek álbölcseletei és csalásai szá-
mára. Életük felfoghatatlan titkot jelent. Isten angyalai, a szerafimok és a 
kérubimok, az emberekkel való együttműködéssel megbízott erők, cso-
dálkozó örömmel szemlélik, hogy bukott emberek, egykor a haragnak 
fiai, Krisztus nevelésének eredményeképpen a mennyei minta szerinti 
jellemet fejlesztenek, hogy Istennek fiai és leányai legyenek, hogy a 
menny tevékenységeiben és örömeiben kivegyék részüket.” – FLB 142.
b. Mi a legnagyobb öröm Krisztus, a „Dávid Gyökere” számára? Mi-

kor fogja megosztani örömét a megváltottakkal? Jel 21:3,4; Rm 
8:16-18; Gal 3:29.

„A Megváltó boldog, hogy a dicsőség országában láthatja a gyötrelme 
és megaláztatása árán megmentett lelkeket. Az üdvözültek osztoznak 
örömében, amikor a szentek között észreveszik azokat, akik imáik, fára-
dozásuk, szeretetük és áldozatuk nyomán tértek Krisztushoz. A fenséges 
fehér trón köré gyűlve, kimondhatatlan öröm tölti el szívüket, amikor 
meglátják azokat, akiket ők vezettek Krisztushoz. Látják, hogy e hivők is 
megnyertek másokat, és az ő gyümölcsük is újakat. Mindnyájan révbe 
jutottak.” – NK 575.
c. Milyen éneket tudnak majd énekelni a megváltottak, a huszon-

négy vénnel együtt? Jel 5:9,10.

„Látni fogjuk, hogy az, akinek bölcsessége végtelen, csak Fiának oda-
áldozásával válthatott meg minket. De a Megváltót ezért az áldozatért 
kárpótolja a megváltott, szent, boldog és halhatatlan lényekkel benépe-
sült föld.” – NK 579.

Rómabeliekhez írt levél 8:16-18.
16  Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.17  Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.18  Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.

Galátziabeliekhez írt levél 3:29.
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Péter apostol 1. levele 2:5, 9-12.
5  Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.9  Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;10  Akik hajdan nem nép [voltatok], most pedig Isten népe [vagytok]; akik nem kegyelmezettek [voltatok], most pedig kegyelmezettek [vagytok].11  Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek;12  Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják [azokat], dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.

Péter apostol 1. levele 3:8-17.
8  Végezetre mindnyájan [legyetek] egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek:9  Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek,10  Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot:11  Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt.12  Mert az Úr szemei az igazakon [vannak], és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön.13  És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek?14  De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok [vagytok,] azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;15  Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek [legyetek] megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:16  Jó lelkiismeretetek lévén; hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket.17  Mert jobb ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogynem gonoszt cselekedve.

Jelenések könyve 21:3, 4.
3  És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.4  És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.

Jelenések könyve 5:9, 10.
9  És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből,10  És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.
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Csütörtök   június 3.
5. ÖRÖKKÉVALÓ DICSŐSÉG ÉS DICSŐÍTÉS
a. Miként dicsőíti majd az Urat a huszonnégy vén és az összes meg-

váltott, az Ő szeretetéért és áldozatáért? Jel 5:11-14.

„Nem mérhetjük fel megváltásunk árát addig, amíg nem áll együtt 
a megváltott a Megváltóval Isten trónja előtt. Akkor az örök otthon 
dicsősége ámulatba ejti érzékeinket, és megértjük, hogy Jézus mindezt 
elhagyta értünk. Nemcsak a mennyei udvar száműzöttje lett, hanem 
vállalta a bukás és az örök elveszés kockázatát is. Akkor majd lábához 
helyezzük koronánkat, és zengjük az éneket: ’Méltó a megöletett Bárány, 
hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és 
tisztességet és dicsőséget és áldást’ (Jel 5:12).” – JÉ 101.
b. Milyen lesz a világegyetem, amikor a küzdelem véget ér? Ésa 11:9; 

32:17; Rm 14:11.

„A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. 
Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget töké-
letes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad 
az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a 
legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és 
felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.” – NK 602. 
Péntek    június 4. 
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Miért fontos oly nagyon a „lepecsételt könyv” megnyílása napjainkban?
b. Milyen segítség által érthetünk meg, némely elrejtett dolgot Isten meg-

váltás tervével kapcsolatban?
c. Miért tudja Jézus feltárni a jövő eseményeit?
d. Ki társul Jézus szolgálatához a mennyei szentélyben?
e. Amikor majd mélyebb fogalmat nyerünk a megváltás tervéről, hogyan 

fogjuk kifejezni örömünket és hálánkat az Úr iránt?

Ésaiás próféta könyve 11:9.
Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.

Ésaiás próféta könyve 32:17.
És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

Rómabeliekhez írt levél 14:11.
 Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja.

Jelenések könyve 5:11-14.
11  És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;12  Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.13  Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.14  És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt.
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A PECSÉTEK FELNYITÁSA
„És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy köny-

vet, a mely be volt írva belől és hátul, és le volt pecsételve hét pecsét-
tel.” (Jel 5:1.).

„Bárcsak mindenki úgy tekintené az Üdvözítőt, amint van, Üdvözí-
tőnek. Hadd távolítsa el keze a dicsőséget elrejtő fátylat.” – TII 241.
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 394-400. (Jelenések könyve)

Vasárnap   június 6.
1. FOLT NÉLKÜLI SEREG
a. Mi lett láthatóvá az első pecsét felnyitásakor? Jel 6:1,2. Mit jelké-

pez a Szentírásban a fehér szín? Jel 3:4,5; 19:8; Ésa 1:18.

b. Milyen volt az első keresztény gyülekezet, és annak lelki győzel-
mei? Hogyan váltak az üldözések az evangélium előnyére? Apcs 
8:4; Kol 1:23.

„Az apostolok napjaiban a hívőket komolyság és lelkesedés jellemez-
te. Oly fáradhatatlan buzgalommal munkálkodtak Mesterükért, hogy 
országának drága evangéliuma, minden ellenállás ellenére, aránylag 
rövid idő alatt, a föld minden lakott részében elterjedt. Jézus követőinek 
buzgalmát, az ihletett Írásokban feljegyezték számunkra, és minden 
idők hívőinek bátorítására.” – AT 394.

„Ha az eredeti keresztény lelkület költözne mindenki szívébe, aki 
állítja, hogy hisz az igazságban, akkor ez új életet és erőt hozna életükbe. 
Akkor a sötétségben élő emberek észrevennék az ellentétet az igazság és 
tévedés, Isten szavának tanítása és a babonák meséi között.” – 5B 580.

11. Tanulmány 2010. június 12. Napnyugta: H 20:40
Ro 21:00

Ésaiás próféta könyve 1:18.
 No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.

Apostolok cselekedetei 8:4.
Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az ígét.

Kolossébeliekhez írt levél 1:23.
Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; amelynek lettem én, Pál, szolgájává.

Jelenések könyve 6:1, 2.
1  És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jőjj és lásd.2  És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.

Jelenések könyve 3:4, 5.
4  De van Sárdisban egy kevés neved, azoké akik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók [arra].5  Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.

Jelenések könyve 19:8.
És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.
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Hétfő  június 7.
2. AZ ELSŐ ÉVSZÁZAD GYŐZELMEI
a. Milyen értelemben volt egy különleges nép az első kereszténység? 

Jel 2:1,3.

„Az őskeresztények tagadhatatlanul különleges emberek voltak. Fedd-
hetetlen életük és rendíthetetlen hitük állandó rosszallásként hatott, amely 
megzavarta a bűnösök ’nyugalmát’. Kevesen voltak, és nem dicsekedhettek 
vagyonnal, ranggal, sem megtisztelő címmel, de a gonoszok féltek tőlük, 
amikor tanításaikat hallották, és jellemüket megismerték.” – NK 42.

„Az egyház tagjai gondolatban és cselekedetben egyek voltak. A 
Krisztus iránti szeretet alkotta azt az aranyláncot, mely összekötötte őket. 
Igyekeztek az Urat minél tökéletesebben megismerni és életükben Krisz-
tus öröme és békéje nyilvánult meg. Látogatták az árvákat és özvegyeket 
nyomorúságukban; tartózkodtak a világ szennyétől, mert jól tudták, hogy 
ennek elmulasztása ellenkezne hitvallomásukkal, és Üdvözítőjük megta-
gadását jelentené.

A mű minden városban előrehaladt. Lelkek tértek meg, akik szintén 
kötelességüknek tartották, hogy közöljék másokkal a már elnyert, a felbe-
csülhetetlen értékű kincset. Nem nyughattak addig, míg a világosság, mely 
elméjüket megvilágította, másoknak is fényt nem árasztott.” – AT 395.
b. Hogyan bánt a hűtlen vezetőkkel az első keresztény gyülekezet? 

Jel 2:2. (Hasonlítsd össze Apcs 20:28-30. versekkel!) Miért vesztet-
te el a gyülekezet a kezdeti jámborságát – sajnálatos módon – az 
első évszázad vége felé? Jel 2:4,5.

„Idővel azonban lanyhult a hívők buzgalma és az egymás iránti sze-
retet is mindjobban csökkent. Elhidegülés volt tapasztalható az egyház-
ban. Egyesek elfeledkeztek arról, hogy milyen csodálatos körülmények 
között fogadták el az igazságot. Lassan-lassan kidőltek a régi zászlóvivők. 
Az ifjabb munkások közül sokan, kik hivatva lettek volna megosztani 
az úttörők terheit, miáltal bölcs vezetőkké fejlődhettek volna, ráuntak 
a gyakran megismételt igazságokra. Igyekezetükben, hogy valami újat, 
meglepőt hozzanak, megkíséreltek új tantételeket bevezetni, amelyek 
ugyan a kedélyekre jobban hatottak, de nem egyeztek az evangélium 
alapelveivel. Önhittségükben és lelki vakságukban nem látták, hogy 
ezek az okoskodások sokakat megingatnak, a múlt tapasztalatainak el-
lentmondanak és így zűrzavart és hitetlenséget szülnek.” – AT 395.

Apostolok cselekedetei 20:28-30.
28  Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.29  Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.30  Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.

Jelenések könyve 2:1, 3.
1  Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között:3  És [terhet] viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el.

Jelenések könyve 2:2.
 Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket;

Jelenések könyve 2:4, 5.
4  De az a [mondás]om ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.5  Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.
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Kedd   június 8.
3. KEGYETLEN ÜLDÖZÉSEK
a. Mi lett láthatóvá a második pecsét felnyitásakor? Jel 6:3,4. Mi a 

vörös szín jelentése? 2Kir 3:19-23.

„Sokan vérükkel pecsételték meg bizonyságtevésüket. Előkelőket és 
rabszolgákat, gazdagokat és szegényeket, művelteket és műveletleneket 
egyaránt irgalmatlanul lemészároltak.

Ezek az üldözések, amelyek Néró uralkodása alatt, Pál apostol vérta-
núhalála idején kezdődtek, kisebb vagy nagyobb hevességgel századokon 
át tartottak. A keresztényeket a legrettenetesebb bűncselekményekkel 
vádolták –  hamisan. Azt mondták, hogy miattuk vannak a csapások – az 
éhínség, a járvány, a földrengések. Közutálat és gyanakvás tárgyává lettek. 
A besúgók pedig jutalom ellenében készek voltak elárulni az ártatlano-
kat, akiket azután a birodalom elleni lázadókként, a vallás ellenségeiként 
és a társadalom tehertételeiként elítéltek. Sokat közülük a vadállatok elé 
dobtak, vagy élve elégettek az amfiteátrumokban.” – NK 37.

„Jézusnak e tanúi a leghevesebb üldözések idején is makulátlanul 
megőrizték hitüket. Minden kényelemtől megfosztva, a napfénytől el-
zárva, a föld sötét, de békés ölén találtak otthonra. Panasz nem hagyta el 
ajkukat. Hitről, béketűrésről, reménységről tanúskodó szavakkal báto-
rították egymást, hogy el tudják viselni a nélkülözést és a gyötrelmeket. 
Semmilyen földi áldás elvesztése nem tudta őket rákényszeríteni arra, 
hogy Krisztusba vetett hitüket megtagadják. Minden próba és minden 
üldözés csak egy-egy lépés volt, amellyel közelebb jutottak a megnyug-
váshoz és a jutalomhoz.” – NK 37.
b. Miért lehet azt mondani az első keresztényekről, hogy „vereségük 

győzelem volt” (A Nagy Küzdelem, 38.)? Jel 7:14,17.

„Ezrek kerültek börtönbe, és ezrek áldozták fel életüket, de mások 
léptek a helyükbe. A keresztény hit mártírjainak, akiket Krisztus győ-
zőknek nevezett, az üdvösségük biztosítva van. A nemes harcot meg-
harcolták, és Krisztus eljövetelekor megkapják a dicsőség koronáját. A 
szenvedés, amelyet elviseltek, a keresztényeket közelebb vitte egymás-
hoz és Megváltójukhoz. Életük példája és haláluk tanúvallomása el nem 
halkuló bizonyságtevés volt az igazságról; és Sátán alattvalói a legvárat-
lanabb órában - hátat fordítva addigi életüknek - Krisztus zászlaja alá 
sorakoztak.” – NK 38.

Királyok 2. könyve 3:19-23.
19  És megvesztek minden kulcsos várost és minden szép várost, és minden jótermő fát kivagdaltok, és minden kútfőt betöltötök, és minden jó szántóföldet behánytok kövekkel.20  És lőn reggel, amikor áldozatot szoktak tenni, ímé vizek jőnek vala Edom útjáról, és megtelék a föld vízzel.21  Mikor pedig meghallotta az egész Moáb, hogy feljöttek a királyok ő ellenök harczolni, egybegyűlének mindnyájan, akik fegyvert foghattak, és megállottak az ő [tartományuk] határán.22  És mikor felkeltek reggel, és a nap feljött a vizekre, úgy láták a Moábiták, mintha ő ellenökbe az a víz vereslenék, mint a vér.23  És mondának: Vér ez! Megvívtak a királyok egymással, és megölte egyik a másikát. Prédára most, Moáb!

Jelenések könyve 6:3, 4.
3  És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondá: Jőjj és lásd.4  És előjőve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy [az emberek] egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.

Jelenések könyve 7:14, 17.
14  És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.17  Mert a Bárány, aki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könyet.
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Szerda  június 9.
4. TERJEDŐ  HITEHAGYÁS
a. Milyen változás történt a harmadik pecsét alatt, a negyedik évszá-

zad kezdetén? Jel 6:5,6.

„Sátán… úgy próbált Isten kormányzata ellen sikeresebben  harcol-
ni, hogy zászlaját a keresztény egyházban tűzte ki. Ha Krisztus köve-
tőit Sátán rá tudja szedni arra, hogy Isten szemében gyűlöletes dolgot 
cselekedjenek, akkor erejük és bátorságuk alábbhagy, állhatatosságuk 
megtörik, Sátán pedig könnyűszerrel foglyul ejtheti őket.

Sátán csellel próbálta elérni azt, ami erőszakkal nem sikerült. Az 
üldözés megszűnt. Helyébe a földi jólét és a földi dicsőség veszélyt rejtő 
varázsa lépett. Számos bálványimádó elfogadta a keresztény hit egyes 
tanítását, miközben megtagadott más fontos igazságokat. Azt mondták, 
hiszik, hogy Jézus az Isten Fia, és hisznek halálában és feltámadásában 
is, de nem ismerték el bűnös voltukat, és nem érezték, hogy szükségük 
van megtérésre, életük megváltozására. Tettek néhány engedményt, és 
azt javasolták, hogy tegyék ezt a keresztények is, és legyen egyesülésük 
alapja a Krisztusba vetett hit…

A keresztények többsége végül beleegyezett a normák leszállításába, 
és a kereszténység egyezségre lépett a pogánysággal. A bálványimádók 
csatlakoztak az egyházhoz, és állítólag megtértek, de továbbra is ra-
gaszkodtak a bálványimádáshoz, csak most imádatuk korábbi tárgyait 
felcserélték Jézus, sőt Mária és a szentek szobraival… Amikor Krisztus 
követői a bálványimádókkal szövetkeztek, a keresztény vallás megrom-
lott, és az egyház elvesztette tisztaságát és erejét.” – NK 38. 39.
b. Hogyan jövendölte meg Pál apostol a hitehagyást? 2Thess 2:7-9.

„De amikor az üldözés megszűnt, és a kereszténység bekerült a 
királyok udvarába és palotájába, felcserélte Krisztus és az apostolok 
alázatosságát és egyszerűségét a pogány papok és uralkodók pompájá-
val és hivalkodásával, Isten kívánalmait pedig emberi elméletekkel és 
hagyományokkal.” – NK 45.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2:7-9.
7  Működik ugyan már a törvényszegés titkos [bűne]: csakhogy annak, aki [azt] még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.8  És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;9  Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,

Jelenések könyve 6:5, 6.
5  És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá: Jőjj és lásd. Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, aki azon üle, egy mérleg vala kezében.6  És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.
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Csütörtök június 10.
5. ERŐSZAK ÁLTALI HATALOM 
a. Mi lett láthatóvá a negyedik pecsét alatt? Mi volt a neve a negye-

dik lovasnak? Jel 6:7,8. Hogyan szerzett politikai uralmat a római 
pápaság a hatodik évszázadban?

„De ’a pápaság dele a világ éjféle volt’. (J. A. Wylie, The History of 
Protestantism, b. 1, ch. 4) A Szentírás szinte teljesen ismeretlen volt, 
nemcsak a nép, de a papság körében is. A régi idők farizeusaihoz hason-
lóan a pápai vezetők gyűlölték a világosságot, amely leleplezte bűneiket. 
Miután eltávolították Isten törvényét, az igazság normáját, korlátlan 
hatalmat gyakoroltak, és gátlástalanul vétkeztek. Eluralkodott a csalás, 
a kapzsiság és a tékozlás. Az emberek semmiféle bűncselekménytől nem 
riadtak vissza, ha általa vagyonhoz vagy magas álláshoz juthattak. A pá-
pák és főpapok palotái a legnagyobb erkölcstelenség színhelyei voltak. 
Egyes pápák olyan felháborító bűnöket követtek el, hogy a világi uralko-
dók megpróbálták eltávolítani ezeket az egyházi méltóságokat. Európa 
századokon át egy helyben topogott a tudományok, a művészetek és a 
műveltség terén. A kereszténységet erkölcsi és szellemi bénultság szállta 
meg.” – NK 56. 57.
b. A pápaság mely tettei valósították meg a következő Biblia verse-

ket? Mt 24:21,22; Dán 7:25; Jel 13:7; 17:6.

„Egy hatalomra se illik rá ennyire pontosan az a kijelentés, hogy ’ré-
szeg vala a szentek vérétől’, mint erre az egyházra, amely oly kegyetlenül 
üldözte Krisztus követőit. (Jel 7:6.)” – NK 341.
Péntek  június 11.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Mit jelképez a fehér ló?
b. Ismertesd az első keresztények győzelmi tapasztalatát figyelembe véve, 

hogy a gyülekezet hasonló egy hadsereghez, és nekünk pedig lelki har-
cot kell vívnunk!

c. Hogyan volt látható a hitehagyás a második pecsét alatt?
d. Milyen további színvonal csökkenés történt a harmadik pecsét alatt?
e. Miért „sárga” [angolban:  fakó vagy halvány] a negyedik ló színe, és ho-

gyan próbálta szabályozni a pápaság az emberek lelkiismeretét?

Dániel próféta könyve 7:25.
 És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos [egek] szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.

Máté evangéliuma 24:21, 22.
21  Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.22  És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Jelenések könyve 6:7, 8.
7  És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala: Jőjj és lásd.8  És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.

Jelenések könyve 13:7.
Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

Jelenések könyve 17:6.
És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
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AZ ÖTÖDIK ÉS A HATODIK PECSÉT
„Mert eljött az Ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” 

(Jel 6:17.)
„Az igazak reszketve kiáltják: ’Ki állhat meg?’ (Jel 6:17.) Az angyalok 

ajkán elhal az ének, és egy ideig félelmes csend van. Majd Jézus hangja 
hallható. Ezt mondja: ’Elég néked az én kegyelmem.’ (2Kor 12: 9.) Az 
igazak arca felragyog, és minden szívet öröm tölt be.” – ICsK 356.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 272- 276. (A hajnal hírnökei)  

                                 297-299. (Egy amerikai reformátor) 
                                 569-575. (Isten népe megszabadul)

Vasárnap   június 13.
1. OLTÁR A FÖLDÖN
a. Mi lett láthatóvá az ötödik pecsét felnyitásakor? Jel 6:9.  

b. Hol helyezkedik el az evangélium áldozati oltára – a mennyben 
vagy a földön? Jn 19:16,17; Zsid 13:10-13. Hol szenvedtek a ke-
resztény mártírok milliói? Mt 24:21,22; Jel 12:11.

„Hevesebb üldözés szakadt rá a hűségesekre, mint bármikor azelőtt, 
és a világ hatalmas harcmezővé vált.” – NK 50.

c. Csupán milyen oltár van a mennyben, és milyen áldozat van be-
mutatva azon? Jel 8:2-4.

12. Tanulmány 2010. június 19. Napnyugta: H  20:43
 Ro 21:03

Máté evangéliuma 24:21, 22.
21  Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.22  És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

János evangéliuma 19:16, 17.
16  Akkor azért nékik adá őt, hogy megfeszíttessék. Átvevék azért Jézust és elvivék.17  És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére, amelyet héberül Golgothának hívnak:

Zsidókhoz írt levél 13:10-13.
10  Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak.11  Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül.12  Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.13  Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván.

Jelenések könyve 6:9.
 És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak.

Jelenések könyve 12:11.
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.

Jelenések könyve 8:2-4.
2  És látám azt a hét angyalt, aki az Isten előtt álla; és adaték nékik hét trombita.3  És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, a mely a királyiszék előtt vala.4  És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe.
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Hétfő június 14.
2. MINT ÁBEL VÉRE
a. Mit cselekedtek az oltár alatt lévő lelkek? Jel 6:10. Milyen értelem-

ben tudnak kiáltani a halott emberek? 1Móz 4:9,10; Zsid 11:4. 

„Mint ahogy Ábel vére az égre kiáltott, úgy kiáltanak majd a hangok 
Istenhez a vértanúk sírjából, a hullámsírokból, a hegyek barlangjaiból és 
a kolostorok sírboltjaiból: ’Urunk te szent igaz, meddig nem ítélsz még, 
és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?’ (Jel 
6:10.)” – 5B 451.

„Titkos tanácskozásaikon Sátán és angyalai befolyásolták a gonosz 
embereket, de láthatatlanul köztük volt Isten angyala is, és félelmetes 
feljegyzést készített méltánytalan intézkedéseikről és tetteikről. E feljegy-
zések túl iszonyatosak ahhoz, hogy az ember elhordozza őket. ’A nagy 
Babilon… részeg vala a szentek vérétől.’ (Jel 17: 5,6.) A mártírmilliók 
szétroncsolt teste bosszúért kiáltott Istenhez a hitehagyó hatalom ellen.” 
– NK 56.
b. Miért kaptak fehér ruhát ezek a vértanúk? Jel 6:11.er.  

„[Idézve Jel 6:9,10.] ’Akkor adatának azoknak [akik tisztának és szent-
nek voltak kijelentve] egyenként fehér ruhák’ (11. vers)” – 20MR 198.

„Isten hagyja, hogy a gonosz boldoguljon, és kimutassa Istennel 
szembeni gyűlöletét, hogy amikor betelik gonoszságának mértéke, és 
elpusztul, ebben a pusztulásban mindenki Isten igazságos és irgalmas 
voltát ismerje fel. Az isteni bosszúállás napja sietve közeleg. Mindazok, 
akik áthágták Isten törvényét, és sanyargatták népét, megkapják cseleke-
deteik méltó büntetését. Isten minden kegyetlenséget és jogtalanságot, 
amit hűséges gyermekei ellen elkövettek, úgy büntet meg, mintha Krisz-
tus ellen tették volna.” – NK 44.

„Krisztus mindenről tud, amit az emberek félreértenek és meghami-
sítanak. Gyermekei elviselhetik a félreértések következményeit és nyu-
godtan várhatnak, sőt remélhetnek, ha még annyira megveti és gyűlöli 
is őket az ellenség, mert semmi sincs úgy elrejtve, hogy nyilvánvalóvá 
ne legyen. Akik Istent tisztelik, azokat Isten is megdicsőíti angyalok és 
emberek előtt.” – SD 308.

Mózes 1. könyve 4:9,10.
9  És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?10  Monda pedig [az Úr]: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.

Zsidókhoz írt levél 11:4.
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.

Jelenések könyve 6:10.
 És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak?

Jelenések könyve 6:11. első része.
Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák...
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Kedd  június 15.
3. A HATODIK PECSÉT 
a. Milyen események történtek a hatodik pecsét felnyitásakor? Jel 

6:12. A bekövetkezett két esemény milyen módon hasonló Krisz-
tusnak az Olajfák hegyén elmondott próféciájához? Mt 24:29,30. 

„A próféta nemcsak megjövendöli Krisztus eljövetelének módját és 
célját, hanem azokat a jeleket is felsorolja, amelyekből közelsége felismer-
hető. Jézus mondta: ’Lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban’ 
(Lk 21:25). ’A nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és az ég csillagai 
lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor 
meglátják az embernek Fiát eljönni a felhőkben nagy hatalommal és 
dicsőséggel’ (Mk 13:24-26). A Jelenések könyvének szerzője így írja le a 
második advent első jelét: [Idézve: Jel 6:12.]

Ezek a jelek a XVIII. század végén kezdtek teljesedni. 1755-ben volt a 
történelem legszörnyűbb földrengése.” – NK 272.

„Majdnem – ha ugyan nem egészen – a legmisztikusabb, és mind-
máig meg nem magyarázott jelenségként… áll előttünk az 1780. május 
19-i sötét nap, New England teljes látható egének és légkörének mérhe-
tetlenül rejtélyes elsötétedése.” – NK 274.
b. Hogyan beszélt Krisztus arról az időről amikor ezek a jelek be fog-

nak teljesedni? Mt 24:29.er.

„[Az 1780. május 19.-ei sötét nap bekövetkezését] az  a tény tette 
megdöbbentőbbé, hogy a próféta megjövendölte teljesedésének pon-
tos idejét is. 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 nyomo-
rúság 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.” – NK 273. 274.

Máté evangéliuma 24:29, 30.
29  Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.30  És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

Máté evangéliuma 24:29.első része.
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik...

Jelenések könyve 6:12.
Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér;
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Szerda  június 16.
4. NYUGTALANSÁGBAN AZ ÉGBOLT
a. Hogyan teljesedett be a csillaghullásról szóló prófécia? Jel 6:13; 

Mt 24:29.mr

„Ez a prófécia megdöbbentően és megrázóan teljesedett az 1833. 
november 13-i meteoresőben. Ilyen nagy kiterjedésű csillaghullásról 
nem számol be a történelem. ’Az egész égbolt szerte az Egyesült Államok 
felett órákon át lángolt!’…

’Nincs olyan nyelv, amely alkalmas lenne e tündöklő színjáték pom-
pájának leírásához…; aki nem látta, képtelen kellő fogalmat alkotni 
nagyszerűségéről. Mintha az ég minden csillaga a zenit közelében egyet-
len ponton gyűlt volna össze, és a fény sebességével egyszerre szóródott 
volna szét a horizonton. És nem fogytak el! Ezrek nyomát ezrek követték 
sebesen, mintha csak erre az alkalomra teremtődtek volna.’ – F Reed 
in the Christian Advocate and Journal 1833. dec. 13. ’A gyümölcseit 
viharos szélben hullató fügefánál találóbb képpel nem lehetett volna ezt 
a jelenséget ábrázolni.’ – ’The Old Countryman’ in Portland Evening 
Advertiser 1833. nov. 26.” – NK 298.
b. Kit hívott el az Úr arra, hogy az Egyesült Államokban az embere-

ket figyelmeztesse Jézus közeli visszatérésére? Mi volt ezen munka 
eredménye? 

„Miként Illés elhívta Elizeust a mezőn az ökrök mellől, hogy a pró-
fétai hivatáshoz ráhelyezze a felszentelés palástját, Millert Vilmost is 
hívta, hogy hagyja ott ekéjét, és tárja fel az embereknek Isten országának 
titkait. Miller remegve kezdte el munkáját. Hallgatói figyelmét a prófétai 
időszakokon át lépésről lépésre Krisztus második eljövetelére irányítot-
ta. Fáradozása közben erőt és bátorságot kapott, amikor látta a szavai 
nyomán támadt hatalmas érdeklődést.” – NK 296.

„Némelyik nagyvárosban munkája feltűnő hatást váltott ki. Borke-
reskedők bezárták üzletüket, és az üzlethelyiséget gyülekezeti teremmé 
alakították át; egyes kártyabarlangok megszűntek; hitetlenek, deisták, 
univerzalisták, sőt a legzüllöttebb emberek élete is megváltozott. Egye-
sek közülük már évek óta be sem léptek semmiféle istentiszteleti helyre. 
Különböző felekezetek, különböző helyeken, majdnem minden órában 
imaórát tartottak. Kereskedők délben összegyűltek, hogy imádkozzanak 
és Istent dicsőítsék. Nem szertelen izgalom, hanem szinte egyetemes 
komolyság szállta meg az emberek lelkét.” – NK 297.

Máté evangéliuma 24:29. második része.
...és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.

Jelenések könyve 6:13.
És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.
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Csütörtök    június 17.
5. JELEK A VALLÁSOS VILÁGBAN
a. Milyen ellenállással találkozott Miller Vilmos az ő munkájában? 

2Pt 3:3,4.

„A Krisztus eljövetelével és a világ végével kapcsolatos próféciák ku-
tatását bűnnek tüntették fel, olyasvalaminek, amit szégyellni kell.

Jóllehet Miller értelmes és figyelmes hallgatók tömegeit vonzotta 
előadásaira, neve ritkán fordult elő a vallásos sajtóban, hacsak nem gú-
nyolva vagy kárhoztatva.” – NK 300. 301
b. Hogyan van leírva a névleges kereszténység növekvő hanyatlása a 

végidőről szóló próféciákban? Mt 24:12; Lk 18:8.ur; 2Tim 3:1-5.

„Emberek ezrei, akik bölcsességükkel és függetlenségükkel kérked-
nek, a gyengeség tanújelének tartják a Bibliába vetett feltétlen hitet; a 
Szentírás bírálását, és legfontosabb igazságainak elspiritualizálását és 
elsekélyesítését pedig a nagy tehetség és műveltség bizonyítékának vé-
lik.” – NK 519.
c. Hogyan különböztethető meg a világtól a kevés hűséges – Krisztus 

igaz követői? Mt 24:13; Lk 21:34-36; Jel 3:11,18,19.

„Bűneink feletti állandó megbánásra van szükségünk ahhoz, hogy 
folyamatosan győzedelmeskedhessünk.” – TII 236.
Péntek   június 18.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. A mennyben vagy a földön van az az oltár, amit János az ötödik pecsét 

felnyitásakor látott? Milyen értelemben tudnak a halott szentek kiáltani?
b. Mivel magyarázható, hogy a halott szentek a sírban vannak, és az ő kiál-

tásuk csak jelképes?
c. Milyen események történtek a hatodik pecsét felnyitásakor? Mi történt 

1755-ben, 1780-ban és 1833-ban?
d. Ismertesd a hitvalló keresztény világ mai állapotát!
e. Hogyan különböztethetők meg a valódi keresztények a névleges keresz-

tényektől?

Máté evangéliuma 24:12.
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

Máté evangéliuma 24:13.
De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.

Lukács evangéliuma 18:8. utolsó része.
Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?

Lukács evangéliuma 21:34-36.
34  De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jőjjön az a nap:35  Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak.36  Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!

Timótheushoz írt 2. levél 3:1-5.
1  Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.2  Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,3  Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.4  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.5  Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

Péter apostol 2. levele 3:3, 4.
3  Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak,4  És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.

Jelenések könyve 3:11, 18, 19.
11  Ímé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.18  Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.19  Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.
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„És monda az Úr [a fehér gyolcsba öltözött férfiúnak]: Menj át a 

város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak 
homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatossá-
gokért, amelyeket cselekedtek annak közepében.” (Ez 9:4.)

„Isten jele vagyis pecsétje a szombat megtartása, ami az Úr teremtés 
emlékére állított intézménye… Ez világosan Isten és népe közötti jelnek 
van kijelentve.” – 8B 80.
Javasolt olvasmány: Evangélizálás, 111- 117. (A törvény és a szombat hirdetése)

Vasárnap  június 20.
1. AZ ELPECSÉTELÉS  MUNKÁJA
a. Most a hatodik pecsét alatt milyen előkészületek történnek a poli-

tika világában? Jel 11:18. Miért vannak még visszatartva a háborúk 
szelei? Jel 7:1-3. Mi fog történni, amikor az angyalok elengedik a 
háborús szeleket? 1Thess 5:3.

b. Milyen munkát kell elvégezni a földön a Jelenések 6:13 és 14 ver-
sekben meg jövendölt események között? Ez 9:4; Jel 7:1-4.

„Az izraeliták a vér jelét tették ajtajukra, jelezve, hogy ők Isten 
tulajdonai. Ugyanúgy Isten gyermekei a mai korban viselni fogják az 
Isten rendelte jelet. Összhangban fognak élni Isten szent törvényével. 
Ugyanúgy jelet tesznek Isten minden gyermekére, mint régen a héberek 
házainak szemöldökfájára, hogy megőrizzék őket az általános romlás-
tól.” – TII 242.
c. Ismertesd az elpecsételés munkájának végéig szóló utolsó evangé-

liumi üzeneteket! Jel 14:6-12; 18:1-4.

13. Tanulmány Napnyugta: H 20:44
 Ro 21:04

2010. június 26.

Ezékiel próféta könyve 9:4.
 És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 5:3.
Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.

Jelenések könyve 11:18.
És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják.

Jelenések könyve 7:1-3.
1  Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.2  És láték más angyalt feljőni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,3  Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.

Jelenések könyve 7:1-4.
1  Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.2  És láték más angyalt feljőni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek,3  Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.4  És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve.

Jelenések könyve 14:6-12.
6  És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,7  Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.8  És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.9  És harmadik angyal [is] követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,10  Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;11  És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.12  Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!

Jelenések könyve 18:1-4.
1  És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.2  És kiálta [teljes] erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.3  Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.4  És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:

Jelenések könyve 6:13, 14.
13  És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.14  És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték.
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Hétfő   június 21.
2. „PECSÉTELD BE E TÖRVÉNYT TANÍTVÁNYAIMBAN!”
a. Mi a bizonyíték arra, hogy az Úr szombatjának helyreállításáról 

szóló két prófétai utalás a keresztény korszakra vonatkozik? Ésa 
8:14-16; 61:4; 58:12-14.

„A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a 
rést, amelyet a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell 
javítani. Isten maradék népének – amelynek tagjai reformátorokként 
állnak a világ előtt – meg kell mutatnia, hogy Isten törvénye minden 
maradandó reform alapja, és hogy a negyedik parancsolat szombatja 
a teremtés emlékműveként, Isten hatalma állandó emlékeztetőjeként 
érvényben marad. Világosan és érthetően meg kell magyarázniuk, hogy 
a Tízparancsolat minden előírásának engedelmeskedni kell. Krisztus 
szeretetének késztetésére együtt működnek vele a puszta helyek felépí-
tésében. A romlás kijavítóinak és ösvények helyreállítóinak kell lenniük, 
’hogy ott lakhassanak’.” – PK 419.
b. Miért vár el Isten sokkal többet a mai generációtól, mint az előző-

ektől, az Ő törvényére vonatkozóan? Jn 9: 41; Lk 12:47,48.

„A szombat meg nem tartása miatt senki nem hozhatja fel mentség-
nek, hogy elhunyt apját Isten elfogadta, pedig a hét első napját ünnepel-
te. Semmi kétség, Isten elfogadta, mivel ő nem vétkezett a napjainkban 
terád ragyogó világosság ellen. Isten azt szeretné, hogy a ránk ragyogó 
világosságban járjunk. Nagyon sokra kell értékeljük a velünk megismer-
tetett igazságot, mert ha nem járunk a világosságban, akkor az sötét-
séggé válik számunkra, és sötétségünk arányos lesz a kapott világosság 
mértékével.

Nem leszünk felelősek a meg nem értett világosságért, hanem csak 
melynek ellenálltunk és visszautasítottuk. Az ember nem értheti meg 
az előtte soha ki nem fejtett igazságot, ezért nem lehet elítélni őt azért 
a világosságért, mellyel sohasem rendelkezett. Azonban ha lehetősége 
nyílt meghallgatni az üzenetet, megismerni az igazságot, de nem élt a le-
hetőséggel, akkor azon sokaságban lesz akikről Krisztus ezt mondta: ’És 
nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen!’ (Jn 5:40.) Aki szán-
dékosan oda helyezkedik, ahol nincs alkalma meghallani az igazságot, 
azok közé fog számítani, akik hallották ugyan, de kitartóan elutasították 
a bizonyítékokat.” – RH 1893. április 25.

Ésaiás próféta könyve 8:14-16.
14  És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és háló Jeruzsálem lakosainak.15  És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak!16  Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban!

Ésaiás próféta könyve 61:4.
És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.

Ésaiás próféta könyve 58:12-14.
12  És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.13  Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges [napjá]nak, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, [hamis] beszédet sem szólván:14  Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

Lukács evangéliuma 12:47, 48.
47  És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg;48  Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle.

János evangéliuma 9:41.
Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.
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Kedd   június 22.
3. VILÁGOS KÜLÖNBSÉG
a. Mit tud majd elmondani a 144 000, amikor látják Krisztus dicső-

séges eljövetelét? Ésa 25:8,9.

„Az élő igazak ’nagy hirtelen, egy szempillantásban’ elváltoznak. 
Isten szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és 
a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe. Az 
angyalok ’egybegyűjtik az Ő választottait a négy szelek felől, a föld egyik 
végétől a másik végéig’. A kicsi gyermekeket szent angyalok helyezik 
anyjuk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, újra 
találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. Most boldogan énekelve 
együtt emelkednek fel Isten városába.” – NK 573.
b. Mit mond majd a meg nem váltott sokaság? Jel 6:15-17.

„[Amikor Isten törvénye az ítélet zsinórmértékeként lesz kinyilatkoztat-
va a föld minden lakosának,] Isten törvényének ellenségei – a papoktól a 
legkisebb emberig – most új fogalmat kapnak az igazságról és a kötelesség-
ről. Túl későn ismerik fel, hogy a negyedik parancsolatban foglalt szombat 
az élő Isten pecsétje. Túl későn látják meg a hamis szombat valódi jellegét, 
és azt, hogy fövény volt az az alap, amelyre építettek. Rádöbbennek arra, 
hogy Isten ellen harcolnak. A vallás tanítói sok embert romlásba vittek, 
miközben azt hazudták, hogy az Éden kapujához vezetik őket. Csak a 
végső leszámoláskor derül ki, milyen nagy a felelősségük a szent tisztséget 
viselő embereknek, és milyen súlyos következményekkel jár a hűtlenségük. 
Csak az örökkévalóságban fogjuk igazán megérteni, hogy milyen veszteség 
egyetlen lélek elvesztése. Félelmes lesz annak az embernek a végzete, akinek 
Isten ezt fogja mondani: Távozz tőlem, gonosz szolga…

Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet [Jézus visszatérését, 
mint egy nagy hódító, megszámlálhatatlan angyal sereggel]; az a tündöklés 
meghaladja az emberi képzeletet. ’Dicsősége elborítja az egeket, és dicsére-
tével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé’ (Hab 3:3-4). Amint az ’élő’ 
felhő közelebb ér, minden szem meglátja az élet Fejedelmét. Szent fejét nem 
csúfítja töviskorona. Szent homlokán a dicsőség királyi koronája tündököl. 
Arca fényesebb, mint a vakító déli nap. ’És az Ő ruháján és tomporán oda 
vala írva az Ő neve: királyoknak Királya és uraknak Ura’ (Jel 19:16).

Közelében minden arc ’fakósárgává’ (Jer 30:6.) válik. Isten kegyelmének 
visszautasítóit az örök nyomorúság rettegése lepi meg.” – NK 569. 570.

Ésaiás próféta könyve 25:8, 9.
8  Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott.9  És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!

Jelenések könyve 6:15-17.
15  És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;16  És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:17  Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?
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Szerda   június 23.
4. CSEND A MENNYBEN
a. Miért van csend a mennyben? Jn 14:1-3; Mt 16:27; Jel 8:1. Milyen 

állapot uralkodik a mennyben „fél óráig” (próféciai időszámítás)? 
4Móz 14:34; Ez 4:6. Ezen idő alatt hol van Krisztus az Atya és a 
szent angyalok, és mit csinálnak? Jn 14:1-3. Mi fog történni, mi-
után elkészülnek a mennyei hajlékok? Mt 16:27; Jn 5:25.

„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette 
hívja elő Isten Fia az alvó szenteket.” – NK 572.
b. Milyen jellemvonásokat emel ki János a 144 000 leírásában, akiket 

a Sion hegyén látott? Jel 14:1-5. Minek a megértése segíthet ben-
nünket azon vágyunkban, hogy közöttük lehessünk?

„János látott egy Bárányt a Sion hegyén, s vele száznegyvennégyezret 
az Atya nevével homlokukon. A menny pecsétjét viselték. Visszatük-
rözték Isten képmását. Telve voltak az Örökkévaló világosságával és 
dicsőségével. Ha magunkon szeretnénk látni Isten képmását és jelét, el 
kell különülnünk minden bűntől. El kell hagynunk minden gonosz utat, 
majd Krisztusra kell hagynunk ügyünket. Míg félelemmel és rettegéssel 
munkáljuk üdvösségünket, Isten munkálja bennünk mind az akarást, 
mind a munkálást jó kedvéből. Mindamellett, hogy meg kell tegyétek 
részeteket, még Krisztus is kell hogy segítségben és áldásban részesítsen.  
Krisztus bűnbánatra indít bennünket, hogy megbocsáthasson nekünk. 
Talán úgy gondoljuk, hogy a munka némely részét egyedül kell elvé-
gezzük. Talán azt képzeljük, hogy van két–három lépés, amit minden 
segítség és támogatás nélkül kell megtennünk. De ez nem így van. Isten 
Lelke az aki kérleli és vonja az embert folyamatosan a helyes célok felé, 
és hogy Isten törvényével összhangba hozza.” – RH 1899. március 19.

„[Idézve Jel 14:1.] E világon Istennek szentelték eszüket, értelmüket. 
Szívükkel és lelkükkel szolgálták Őt; Nevét most tehát ’homlokukra’ 
írhatja.” – AT 401.

„Törekszünk-e  minden Istentől kapott erőnkkel arra, hogy elérjük az 
érettkor mértékét Krisztusban? Keressük-e az Ő teljességét, az Ő jelleme 
tökéletességének elérésén fáradozva folyamatosan mind magasabbra 
és magasabbra jutva? Ha Isten szolgái elérik ezt a célt, akkor el lesznek 
pecsételve homlokukon.” – 1MR 370.

Mózes 4. könyve 14:34.
 A napok száma szerint, amelyeken megkémleltétek a földet, ([tudniillik] negyven napon, egy-egy napért egy-egy esztendő), negyven esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat.

Ezékiel próféta könyve 4:6.
És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét negyven napig; egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam néked.

Máté evangéliuma 16:27.
Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.

János evangéliuma 14:1-3.
1  Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.2  Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.3  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

János evangéliuma 5:25.
 Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.

Jelenések könyve 8:1.
És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig.

Jelenések könyve 14:1-5.
1  És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.2  És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, a kik az ő hárfájokkal hárfáznak vala;3  És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, akik áron vétettek meg a földről.4  Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert szűzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül.5  És az ő szájokban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek.

János evangéliuma 14:1-3.
1  Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.2  Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem [volna], megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.3  És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

Máté evangéliuma 16:27.
Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.
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Csütörtök június 24.
5. A HELYREÁLLÍTOTT PARADICSOM
a. Milyen ígéretet tud hit által megragadni Isten hűséges népe a világ 

megalapítása óta? Zsid 11:13-16; 2Pt 3:13; Mt 5:5,10.

„[Krisztusnak] örököstársaivá lehetünk az alázatosság és odaadás 
által, mikor a ’szelídek öröklik a földet’. (Zsol 37:11.)

A szelídeknek ígért föld nem hasonlít ehhez a halál és átok árnyékától 
elhomályosított földhöz… Jézus lesz ott – s vele a békesség.” – GH 22.
b. Mivel Krisztus eljövetele az ajtó előtt van, mi a legfontosabb 

kérdés, amit fel kell tennie mindenkinek önmagának? Apcs 
2:37.ur; 16:30,31. 

„Érdemtelenségünk ellenére se feledjük, hogy van, Aki el tudja 
venni a bűnt, s készséges és buzgó arra, hogy megmentse a bűnöst.” 
– TII 241.

„Ne kövessünk embereket. Nincs eléggé bölcs ember, hogy mérv-
adónk lehetne. Az ember Jézusra tekintsünk, Ő teljes az igazságosság-
ban és szentségben lévő tökéletesség terén. Ő hitünk szerzője és bevég-
zője. Ő a példakép. Az Ő tapasztalatára kell eljutnunk. Az Ő jelleme 
a példánk. Tereljük hát el gondolatainkat az élet bizonytalanságairól 
és nehézségeiről, s arra rögzítsük, Akit szemlélve Krisztus képmására 
alakulhatunk át.” – TII 241.
Péntek   június 25.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
a. Jóllehet újabb világháború kitörése fenyeget, miért tartja vissza mégis a 

háborús szeleket Isten az Ő gondviseléséből?
b. Mi az a három utolsó evangéliumi üzenet, melyeket hirdetni kell a vi-

lágnak?
c. Mi van megjövendölve Ésaiás 8:14-16. és 58:12-14. versekben, és hon-

nan tudjuk, hogy ez a prófécia a kereszténységre vonatkozik?
d. Jellemezd a 144 000 győzedelmes szentet!
e. Ismertesd az új föld milyenségét!

Máté evangéliuma 5:5, 10.
5  Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.10  Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.

Apostolok cselekedetei 2:37. utolsó része.
...Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?

Apostolok cselekedetei 16:30, 31.
30  És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?31  Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!

Zsidókhoz írt levél 11:13-16.
13  Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem [csak] távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.14  Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.15  És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.16  Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.

Péter apostol 2. levele 3:13.
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.
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AT - Apostolok Története
BL - Bizonyságtételek a Lelkészeknek
EÉ - Előtted az Élet
ESz - Az Evangélium Szolgái
Ev - Evangélizálás
GH - Gondolatok a Hegyibeszédről
JÉ - Jézus Élete
KP - Krisztus Példázatai
MÉ - Megszentelt Élet
NK - A Nagy Küzdelem
PK - Próféták és Királyok
PP - Pátriárkák és Próféták
TII - A Te Igéd Igazság
TL - Tapasztalatok és Látomások
ICsK - Isten Csodálatos Kegyelme
1-2Sz - Szemelvények E.G. White  

Írásaiból 1-2 
1-9B - Bizonyságtételek a Gyülekezeteknek 

1-9 

CSW - Counsels on Sabbath School Work
FE - Fundamental of Christian Education
FLB - The Faith I Live By
FW - Faith and Works
HS - Historical Sketches of SDA Missions
RH - The Review and Herald
SD - Sons and Daughters of God
ST - The Signs of the Times
VSS - The Voice in Speech and Song
1-21MR - Manuscript Releases, Vol. 1-21
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Tartalom:
Mikor Isten nem válaszol
Örök sorsod biztosítva
Egyiptom könnyed divatja
A Szombat megértése
Adoniram és Ann
Az üdvözültek között vagyok-e?
Krisztus kérlelése

Megjelent nyomtatott formában is az Ifjúsági Hírnök legutóbbi száma.
(A5, 16 oldal)

Megrendelhető:
2146 Mogyoród, Gödöllői út 201.

2100 Gödöllő Pf.: 146
Tel.:30/697-2610

E-mail: info@hnarm.hu

Megtekinthető:
www.hnarm.hu/kiadvanyaink.htm

 

„Isten ’hallgatása’ nem az Isten távolmaradása. Ezen ’csendes’ 
pillanatokban, vagy éppen hosszú időszakokon keresztül, Ő jelen 

van a fájdalmainkban, szenvedéseinkben, és magányunkban.”
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beruházásokra 
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(25.old.)

június 5.

Maharashtra, 
India részére
(51.old.)
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