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Bízhatsz-még-egyáltalán-valamiben?  
   Ezekben a morálisan komoly kihívást jelentő időkben − amikor 

milliárdokat sikkasztanak el testületileg; amikor bizalomra 
érdemesített lelki vezetők hamisaknak bizonyulnak; amikor a 
politikában szemmel láthatóan a hazugság válik normává; amikor 
többnyire épp azok bántanak meg a legjobban, akikre a legjobban 
rá vagy utalva − bízhatsz még egyáltalán valamiben? De még 
mennyire! Teljesen megbízhatsz a Bibliában! Hogy miért? Vegyük 
sorra a bizonyítékokat...  



1.   Mit állít a Biblia önmagáról? 
 
A Biblia szerint: „A teljes Írás Istentől ihletett” (2 
Timótheus 3). „Mert sohasem ember akaratából 
származott a prófétai szó; hanem a Szentlélektől 
indíttatva szólottak az Istennek szent emberei” (2 Péter 
1:21). „Márpedig az Írást nem lehet érvénytelenné tenni” 
(János 10:35 prot. ford.).  

Answer: Nem kevesebbet, mint hogy ihletett mű. Olyan 
emberek tollából származik, akiket a Szentlélek 
vezérelt. Nem lehet hatályon kívül helyezni, nem lehet 
valótlan dolog állításán kapni. 

2.   Hogyan nyilvánította ki Jézus a Bibliába vetett bizalmát és 
hitét? 
 
Jézus válaszai ezek voltak: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az 
ember”; „viszont meg írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet”; „…mert 
meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj” (Máté 
4:4,7,10). „A te igéd igazság” (János 17:17).  

Answer: Jézus a Szentírást idézte akkor is, amikor szembe kellett 
szállnia Sátán kísértéseivel. Azt is kijelentette, hogy a Szentírás igazság 

(vö. János 17:17). Jézus gyakran idézte a Bibliát olyan tekintély gyanánt, amely dönthet abban, hogy 
amiket tanított, igazak-e. 

3.   Vajon a bibliai jövendölések megerősítik az 
ihletettséget? 
 
A Biblia így szól: „Én vagyok az Úr…, és most 
újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom 
veletek” (Ésaiás 42:8-9). „Isten vagyok…, ki 
megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre 
azokat, amik még meg nem történtek…” (Ésaiás 
46:9-10).  

Answer: Azok a bibliai jövendölések, amelyek 
bizonyos dolgok bekövetkeztéről előre szólnak, a beteljesedéssel párhuzamosan megerősítik az 
ihletettséget. Figyeljük meg a beteljesedett próféciákkal kapcsolatosan az alábbi példákat: A. Négy 
világbirodalom támad: Babilon, Médo-Perzsia, Görögország és Róma (Dániel 2., 7. és 8. fejezetek). 
B. Círusz lesz az a hadvezér, aki elfoglalja Babilont. (Ésaiás 45:1-3). 
C. Babilont, miután lerombolják, soha többé nem fogják benépesíteni. (Ésaiás 13:19, 20; Jeremiás 
51:37). 
D. Egyiptom nem tesz többé szert vezető szerepre a nemzetek között (Ez 29:14,15; 30:12,13). 
E. Az egész világot megrázó csapások és a világ végével szembeni félelmek (Lukács 21:25,26). 
F. Erkölcsi romlás és a lelkiség hanyatlása az utolsó napokban. (2 Timótheus 3:1-5). 

4.   Remélhetjük, hogy a Bibliában található tudományos állítások helytállók? 
 
A Bibliában ez áll: „Igéd tartalma maradandó” (Zsoltárok 119:160, prot. ford.). „…az igazságnak Lelke 
elvezérel majd titeket minden igazságra” (János 16:13).  

Answer: Igen, a Biblia e tekintetben is igaz. A Szentlélek, aki a Biblia íróit vezette, mindig az igazat 
szólja. Íme néhány bibliai kijelentés, amit már a tudomány is megerősített:  
 
A. „Ő… függeszti föl a földet a semmiség fölé.” Jób 26:7. Ez a tudományos tény Jób könyvéből, a 



Biblia legrégibb iratából származik.  
B. „Ki ül a föld kereksége fölött…” Ésaiás 40:22. Azt, hogy a föld gömbölyű, a Biblia évszázadokkal 
azelőtt, hogy az ember felfedezte volna, már elmondta.  
C. „Mikor a szélnek súlyt szerzett…” Jób 28:25. Jóval azelőtt, hogy a tudósok felsimerték, isten már 
kijelentette, hogy a levegőnek van súlya.  
D. „…minden Őbenne (Jézusban) áll fenn” Kolossé 1:17. A „fennáll” szóval fordított kifejezés az 
eredeti alapján így lehetne betű szerint visszaadni: „összetart”, „összetapaszt”. Számos bibliafordításban 
találjuk az előbbi változatot. Ez a válasz az atomfizikusok gyötrő kérdésére az atommal kapcsolatban. 
Az igaz titok nem a benne rejlő, dermesztően hatalmas erőben lappang, hanem inkább abban, hogy „az 
atom miért nem pattan szét”. A tudomány álláspontja szerint szétpattanhatna, de mégsem pattan szét. 
Sok tudós töpreng azon, hogy milyen rejtélyes, számukra ismeretlen erő „tapasztja össze”. A Biblia azt 
mondja, hogy ez a titokzatos erő maga a Teremtő Isten. 

5.   A Biblia egészségügyi elvei vajon összhangban vannak a 
huszonegyedik századi nézetekkel? 

Answer:  
A. Az emberi ürüléket be kell temetni. (5 Mózes 23:12, 13). 
Az a bibliai rendelkezés Mózes korában, miszerint az emberi 
ürüléket be kell temetni, 3500 évvel ezelőtti, és zsidók ezreinek 
életét mentette meg. Még ma is hatalmas gondok keletkeznek ott, 
ahol a higiéniai előírásokat nem alkalmazzák megfelelően.  
 
B. „Ne paráználkodjunk” 1 Korinthus 10:8. 
A „paráznaság” szó magában foglal mindenfajta erkölcstelen 
szexuális viselkedésmódot. Nem lenne AIDS-járvány, ha ezt a ma is 
érvényes bibliai útmutatást megfogadták volna, de nem lenne az 
abortuszok ma tapasztalható világméretű botránya sem.  
 
C. Ne nyúljunk az alkoholhoz! (Példabeszédek 23:29-32). 
Ha ezt a hallatlanul célravezető bibliai megoldást átültetnék a 

gyakorlatba, gondoljuk csak végig, mi mindent jelentene: 

1. Alkoholisták milliói válnának józan, tiszteletreméltó polgárokká.  
2. Családok milliói egyesülhetnének újra.  
3. Összetört otthonok millióiban gyógyulhatnának be a törések.  
4. Sok ezer emberéletet kímélne meg, ha mindenki józanon vezetne.  
5. Kormányok, üzleti vállalkozások és felsővezetők ezrei tiszta fejjel 
hoznának döntéseket.  
6. Dollármilliárdok állnának rendelkezésre humanitárius célra.  
 
Megjegyzés: Isten nem egyszerűen elmondja, hogyan boldogulhatunk a 
mai világ szívet tépő bajai közepette, de meg is adja a cselekvéshez 
szükséges csodálatos erőt. (1 Korinthus 15:57; Filippi 4:13; Róma 1:16). 
A Biblia egészségügyi alapelvei helytállók és elmondhatatlanul nagy 

szükség van rájuk, de csak kevesen 
követik ezeket. (Az egészségügyi 
kérdésekről bővebben a 13. sz. 
tanulmányban.) 

6.   Megbízhatók vajon a Biblia 
történelmi kijelentései? 
 

A Bibliában ez áll: „…én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, 
amik igazak” (Ésaiás 45:19).  

Answer: Igen, a Biblia történelmi kijelentései megbízhatók. Amit 
Isten az Ő könyvében elmond, mind igaz. Előfordul, hogy egynémely, 

 
Az, hogy nem 
tartózkodtak az 
alkoholtól, 
kimondhatatlanul sok 
gyötrelmet hozott 
sokakra.  



Bibliában található történeti tény alátámasztására nem azonnal találjuk meg a bizonyítékot, idővel 
azonban ezek a bizonyítékok előkerülnek. Nézzük csak az alábbi példákat: 
 
A. A szkeptikusok éveken át hangoztatták, hogy a Biblia nem megbízható, mivel olyan nemzetekről szól, 
mint a hettita (5 Mózes 7:1), olyan városokról, mint Ninive (Jónás 1:1,2) és Sodoma (1 Mózes 19:1), 
amiket tagadtak, hogy bármikor is léteztek volna. A modern résgészeti kutatások viszont megerősítették, 
hogy az említettek mind igenis léteztek.  
 
B. A bibliakritikusok azt is kijelentették, hogy egyes Szentírás által megnevezett királyok, úgymint 
Bélsaccar (Dán 5:1) és Szargón (Ésaiás 20:1) soha nem éltek. Mára már megerősítést nyert, hogy ők is 
éltek.  
 
C. A szkeptikusok azt is mondták, hogy a Biblia feljegyzései nem megbízhatók, mivel írásról (2 Mózes 
24:4) és kerekes járművekről (2 Mózes 14:25) beszélnek, holott szerintük ebben az időben még egyik 
sem létezett. Mára persze némileg gyarapodott az ismerettáruk.  
 
D. Egykor mind a 29 királyt, aki Izraelben a megosztott királyság idejében uralkodott, kizárólag a bibliai 
leírások alapján hitelesítettek, ezért aztán a kritikusok azt a vádat hangoztatták, hogy ez mind 
koholmány. A régészek aztán olyan ékírásos feljegyzésekre bukkantak, amelyek a nevezett királyok 
közül többeket is említ, ily módon a bibliai feljegyzések újra csak megbízhatóknak bizonyultak. A 
kritikusoknak ellenben egyre-másra be kellett ismerniük a tévedüsüket, ahogy az új felfedezések 
bebizonyították egyes biblia népek, helységek és események valódiságát. És ez ezután is mindig így 
lesz. 
 
*A Biblia Revideált Standard Változata (C) 1946, 1952, 1971. Kiadja Krisztus Egyházainak Országos 
Tanácsának Keresztény Nevelési Osztálya (USA). Felhasználás engedélyezve. 

7.   A Biblia egyik leghatalmasabb csodája a könyvben rejlő 
egység. Mérlegeld, kérlek, az alábbi ámulatba ejtő tényeket: 

Answer:  
 
A. A Biblia 66 könyvét 
1. három földrészen,  
2. három nyelven írták.  
3. Negyven különböző személy (köztük királyok, juhpásztorok, tudósok, 
ügyvédek, egy hadvezér, halász, papok és egy orvos)  
4. mintegy ezerötszáz éven át írta, méghozzá  
5. a lehető legvitatottabb kérdésekről.  
6. A szerzők olyan emberek, akik az esetek túlnyomó többségében 
sohasem találkoztak egymással,  
7. akiknek származása, neveltetése nagymértékben különbözik 
egymástól.  
 
B. Ennek ellenére, noha ez egészen felfoghatatlannak tűnik, 
1. A hatvanhat irat összhangban van egymással. 
2. Egy-egy témában gyakran jelennek meg új fogalmak, ám ezek a 
fogalmak nem cáfolják azt, amit más bibliai szerzők ugyanabban a 
témában elmondanak.  
 
C. Beszélj meghökkentő dolgokról! 
Kérjél meg embereket, akik látták ugyanazt az eseményt, hogy 
számoljanak be arról, mi történt. Ezek ugyancsak el fognak térni, és 
valamiképpen mindig ellent fognak mondani egymásnak. Ezzel 
szemben a 40 szerző által és a mintegy 1500 éven át írt Biblia olybá 
tűnik, mintha azt egyetlen nagy elme írta volna. Pedig „az Istennek 
szent emberei” szóltak „a Szent Lélektől indíttatva” (2 Péter 1:21). 
Mindnyájukat a Szentlélek vezérelte. Ő A Biblia valódi szerzője. A négy evangélium időnként eltér a mód 
tekintetében, ahogy egyazon eseményről beszámolnak, ezek azonban kiegészítik egymást. 



8.   A bibliai ihletettségnek milyen bizonyítékát lelhetjük 
fel emberek életében? 
 
A Bibliában ez áll: "Azért, ha valaki Krisztusban van, új 
teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden."  

Answer: A Jézust követők és a Szentírásnak 
engedelmeskedő emberek megváltozott élete a bibliai 
ihletettség leginkább szívet melengető bizonyítéka. Az iszákos 
józan lesz, az erkölcstelen tiszta, a függőségben szenvedő 
megszabadul függőségétől, a közönséges tisztelettudó, a 
gyáva szívű bátor, az érdes természetű kedves. 

 
 
Egy amerikai szkeptikus ellátogatott egy szigetre, amelynek őslakosai eredetileg kannibálok voltak. 
Kiszúrt magának egy idős embert, aki a Bibliája olvasásába mélyedt. Gúnyolni kezdte, hogy egy olyan 
könyvet olvas, ami „telis-tele van olyan mítosszal, amiknek téves voltát már régen bebizonyították”. A 
bennszülött rámosolygott, majd így szólt: „Barátom, hálás lehetsz azért, hogy hiszünk ebben a 
könyvben. Mert egyébként feltálalnánk téged vacsorára.” A Biblia valóban megváltoztatja emberek 
életét, és ez az ámulatba ejtő tény megerősíti a könyv ihletettségét. 

9.   A bibliai ihletettségnek milyen bizonyítékai tárulnak elénk, amikor az eljövendő Messiásról 
szóló ószövetségi jövendöléseket egybevetjük Jézus életének eseményeivel, ahogy azokról az 
Újszövetségben olvashatunk? 
 
A Bibliában ez áll: „És [Jézus], elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nékik 
minden írásokban, amik őfelőle megírattak” (Lk 24:27). „Mert [Apollós] hatalmasan meggyőzte a 
zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az Írásokból, hogy Jézus a Krisztus” (ApCsel 18:28).  

Answer: Az eljövendő Messiásról szóló ószövetségi jövendölések annyira egyediek voltak és annyira 
egyértelműen teljesedtek a Názáreti Jézusban, hogy mind Jézus, mind Apollós ezeket a próféciákat 
használták fel annak bizonyítására a zsidók előtt, hogy valóban Jézus volt a Messiás. Több mint 
százhuszonöt ilyen jövendölés létezik. Tekintsünk át ezek közül tizenkettőt:  

A prófécia Az ószövetségi 
Szentírás  

Az újszövetségi 
beteljesedés  

1. Bethlehemben fog megszületni. Mik 5:2 Mt 2:1 
2. Szűztől születik. Ézs 7:14 Mt 1:18-23 
3. Dávid sarja lesz. Jer 23:5 Jel 22:16 
4. Heródes megpróbálja megölni. Jer 31:15 Mt 2:16-18 
5. Egy barátja fogja elárulni. Zsolt 41:9 Jn 13:18,19,26 
6. Harminc ezüstpénzért adják el. Zak 11:12 Mt 26:14-16 
7. Keresztre fogják feszíteni. Zak 12:10 Jn 19:16-18,37 
8. Sorsot vetnek a ruhájára. Zsolt 22:18 Mt 27:35 
9. Egyetlen csontját sem törik meg. Zsolt 34:20; 2Móz 12:46 Jn 19:31-36 
10. Egy gazdag ember sírjában kap 
nyughelyet. Ézs 53:9 Mt 27:57-60 

11. Halálának időpontja évre, napra, órára 
pontosan. Dán 9:26,27; 2Móz 12:6 Mt 27:45-50 

12. Harmadnapon feltámad. Hós 6:2 ApCsel 10:38-40 
 

 



 
Dr. Peter Stoner, a kaliforniai Pasadena Egyetem Matematika, 
Csillagászat és Műszaki TudományokTanszékének korábbi vezetője 
600 hallgatóval dolgozott sok éven át az eljövendő Messiásról szóló 
jövendölések valószínűségszámítási vonatkozásain. A számtalan 
jövendölésből nyolcat választottak ki, végül arra a következtetésre 
jutottak, hogy annak esélye, hogy mind a nyolc jövendölés egyetlen 
ember életében teljesedik be, egy a tíz harmincharmadik hatványához. 
Mi lenne akkor vajon az esély a több mint százhuszonöt messiási 
jövendölés esetén. Ez egyszerűen maga a lehetetlenség!  
 
 
*Szent Biblia, A King James Biblia javított kiadása, (C) 1979, 
1980, 1982, Thomas Nelson, Inc. Felhasználás engedélyezve. 

10.   Milyen előnyt élvez az az 
ember, aki a Bibliát Isten ihletett 
Igéjeként fogadja el? 
 

A Biblia ezt mondja: „Értelmesebb vagyok a véneknél, 
mert megfogadtam utasításaidat” (Zsoltárok 119:100, prot. ford.). 
„Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod” (Zsoltárok 119:98). 
„Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival 
magasabbak az én utaim a ti utaitoknál” (Ésaiás 55:9).  

Answer: Az az ember, aki elfogadja Isten Igéjét, hamar 
megismerheti a válaszokat azokra az összetett kérdésekre, amikre a világi tudósok sohasem jönnek rá. 
Példának okáért a Biblia azt tanítja, hogy…: 
 
A. …Isten a földet és minden élőlényt hat valóságos (24 órás) nap alatt teremtette (2 Mózes 20:11; 
Zsoltárok 33:6,9);  
B. egy, az egész világra kiterjedő vízözön pusztított el minden élőt, a tengeri élőlényeken és a Noé 
bárkájára felvitt embereken és állatokon kívül (1 Mózes 6-8. fej.);  

C. a világ nyelveinek különválása a Bábel 
tornyánál kezdődött. (1Mózes 11:1-9).  

Isten, aki öröktől fogva létezik és mindent tud, 
mondja el nekünk a fenti három igazságot, tudva 
azt, hogy saját magunktól soha nem jöhetnénk 
ezekre rá. Tudjuk, hogy „rész szerint” (1 
Korinthus 13:9) ismerünk, az isteni tudás 
ellenben „kikutathatatlan” (Róma 11:33). A 
fejlődéselméletben hívők soha nem fogják 
megtudni a Föld életkorát, mivel az is egy 
bizonyos meghatározott korral teremtetett, miként 
Ádám és Éva. A házaspár megteremtetésük 
másnapján mindössze egy napos volt, noha már 
felnőttek voltak. Az emberi mérőeszközök nem 
tudják figyelembe venni ezeket az életkorokat. Az 
ilyen 

esetekben nem megbízhatók a becsléseik és a számításaik nem 
megbízhatók. Higgy a Bibliában, és mindig a világi tudósok és az 
evilági bölcsesség feltevései előtt fogsz járni. 

11.   Mi volt az a világraszóló esemény, ami a Biblia hatalmát és 
vonzerejét rivaldafénybe állította? 

Answer: A kommunizmus hanyatlása és bukása, továbbá a 
fejlődéselmélet meggyengülése és ellentmondásossága a figyelmet 

 
Jézus több mint 
százhuszonöt 
ószövetségi 
jövendölést teljesített 
be a Messiásra 
vonatkozóan.  

 
Az özönvízről szóló bibliai beszámoló 
adja meg azokat a válaszokat, amik 
után a világi tudósok kutatnak.  



a Biblia felé irányította.  
 
Note: A Szovjetunióban kísérleteztek a kommunizmussal, az ateizmussal, de az evolúcióval is, ami a 
marxizmus első számú tantétele. Egytől-egyig megbuktak. Az ezután következő új demokráciák 
felismerték, hogy csak egy dolog fog működni, és szinte valamennyi egy emberként kiált a 
kereszténységnek: „Hozzátok el nekünk a Bibliát a keresztény tanítással és prédikálással. Végre az ima 
és a keresztény hit megingathatatlan fundamentumára kell építenünk. Nincs más ezekhez hasonlítható. 
Semmi más nem fog választ adni az élet nagy kérdéseire, semmi nem fogja elhozni a békét a szívekbe. 
Ne várassatok bennünket tovább! Kimondhatatlanul vágyunk most a Bibliára, Istenre és a 
kereszténységre. Mérhetetlenül nagy szükségünk van rájuk.” Isten Igéje ezúttal is diadalt aratott.  
 
A fejlődéselmélet, csakúgy, mint a kommunizmus, mindinkább elveszíti hatalmát és hitelességét. 
Tisztában kell lenni vele, hogy az egész nem több egy nem bizonyított és ingatag elméletnél. Mindössze 
három tényt említenénk ezzel kapcsolatban:  

 
1. Robert Gentry Creation's Tiny Mystery (A teremtés parányi titka) című 
könyve, a rövid pillanat alatt lezajlott teremtésről szól egyértelmű és 
világos bizonyítékaival, számos evolucionistát ingatott meg. (A sziklák 
rejtélyei című olvasmányos könyve, ami az ő kutatásain alapul, 
beszerezhető az Amazing Facts-nél.)  
 
2. A molekuláris biológia legújabb felismerése, miszerint maga a sejt 
végtelenül összetett, az élet véletlenszerű eredetét egy egyszerű sejtre 
visszavezető elméletet matematikai képtelenségnek kell, hogy 
nyilvánítsa.  
 
3. A legújabb tudományos mérőeszközök a Grand Canyon egyes 
kőzetrétegeinek a korábbi mérésekhez képest rendkívül eltérő korokat 
mutattak ki, ami a fejlődéselmélet híveinek és korábbi méréseinek 
megalapozatlanságáról és megbízhatatlanságáról ad számot. Az ateista 
fejlődéselmélet, ami az embereket és a majmokat közös ősökre vezeti 
vissza, gúnyt űz abból a gondolatból, miszerint az ember Isten képére lett 
teremtve. Tagadja Isten létezését, teljességgel visszautasítja Jézust mint Megváltót, tagadja a Bibliát, és 
gúnyt űz az örök mennyei otthon igazságából. Sátán szereti a fejlődéselméletet, mert ez lerombolja az 

üdvösség hitelességét. A kommunisták 
okulnak. És mi fogunk? 

12.   Miért van a Bibliának ennyire 
nagy varázsa? 
 
A Bibliában ez olvasható: „Az én 
lábamnak szövétneke a te igéd” 
(Zsoltárok 119:105). „Ezeket beszéltem 
néktek, … hogy a ti örömetek beteljék” 
(János 15:11). „Isten képére teremtette 
őt” (1 Mózes 1:27). „Úgy fényljék a ti 
világosságotok az emberek előtt, hogy 
lássák a ti jó cselekedeteiteket, és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 
5:16). „…ismét eljövök és magamhoz 
veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is 

ott legyetek” (János 14:3).  

Answer: Azért, mert választ ad az élet legfogasabb kérdéseire:  
 
A. Honnan jövök? Isten a saját képére teremtett. Nem mint valami meghatározhatatlan sárgolyók 
léptünk elő egy ősi masszából. Istennek, a Felséges Királynak vagyunk fiai és leányai (Galata 3:26). 
Isten szemében annyira értékesek vagyunk, hogy amikor Ádám és Éva vétkezett, odaadta nekünk a 

 
Az igazi tudomány 
mindig összhangban 
van a Bibliával, mivel 
mindkettőnek Isten a 
szerzője.  



Fiát, hogy meghaljon és megfizessen helyettünk a bűneinkért, hogy szabadok legyünk. Azt akarja, hogy 
újra látható legyen rajtunk az Ő képmása, hogy majd hamarosan magával vihessen bennünket vissza az 
Édenbe, abba az otthonba, amit Ádám és Éva elvesztett.  
 
B. Miért vagyok itt? Életcélunk az kell, hogy legyen, hogy megismerjük a Biblia csodálatos válaszait az 
élet zavarba ejtő kérdéseire, s hogy elfogadjuk Isten felajánlását, miszerint helyreállítja bennünk az Ő 
képmását. (Róma 8:29).  
 
C. Mit tartogat számomra a jövő? A jövő nem találgatás kérdése. Jézus hamarosan visszajön, hogy 
magával vigye népét abba a mesés szépségű otthonba, amit a mennyben készített számára. Az 
emberek ott tökéletesebb örömben és boldogságban fognak élni mindörökké (János 14:1-3; Jelenések 
21:3,4). 

13.   Hálás vagyok Istennek, hogy pozitív válaszokat adott nekem az élet legelgondolkodtatóbb 
kérdéseire. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Igen. Ez az egyik olyan hatalmas tény, ami hitelesíti a Bibliát. Az életrajzok általában elhallgatják vagy 
megszépítik a rossz dolgokat, miközben gyakran eltúlozzák a jókat. Az, hogy a Biblia ezt a beszédmódot 
használja, bizalmat ébreszt az emberekben a Biblia megbízhatósága iránt, hisz láthatják, hogy a Biblia 
semmit nem takargat. Azonkívül Sátán hadviselése az emberek arról való meggyőzésére is irányul, 
hogy olyan nagy bűnösök ők, hogy Isten sem tudja vagy nem akarja megmenteni, üdvözíteni őket. 
Micsoda öröm töltheti el ezeket az embereket, amikor eléjük tárulnak ezek a bibliai életpéldák, hozzájuk 
hasonló (vagy náluk is rosszabb) életekkel, akiket Isten megszabadított a bűntől és megigazított (Róma 
15:4)!  

1.   Sértve érzem magam, amikor a Biblia olyan visszataszító és szemléletes leírását adja a 
bűnnek egyes bibliai alakok életrajzában. Tényleg szükség van erre? (Róma 15:4 )  

2.   A Bibliának minden része ihletett? Sokan úgy hiszik, hogy csak egyes részei azok. ( )  

A Bibliának minden része ihletett? Sokan úgy hiszik, hogy csak egyes részei azok. A Bibliában találjuk 
meg a kérdésre a választ: „A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2 Timótheus 3:16). A Biblia nem egyszerűen tartalmazza 
Isten Igéjét, hanem maga Isten Igéje. A Biblia az emberi élet használati, kezelői útmutatója. Bármely 
részének mellőzése olyan nehézségeket és bajokat idéznek elő, amelyek egyébként kikerülhetők 
lennének.  

3.   A Biblia ősi könyv, régies szóhasználattal és fogalmakkal. Nem lehet az az érzésünk, hogy 
nem bízhatjuk rá magunkat olyasvalamire, ami olyan távol áll a mi felvilágosult korunktól? (1 
Péter 1:25 )  

Nem. A kora éppen előnyére válik. Más szavakkal, ez az egyik bizonyítéka, hogy ihletett. A Bibliában az 
olvasható, hogy „az Úr beszéde megmarad örökké” (1 Péter 1:25). A Biblia kősziklaként megáll. A Biblia 
Isten könyve − az Ő Igéje. Nem pusztítható el. Emberek, sőt egész országok tettek kísérletet a Biblia 
megégetésére, betiltására, hiteltelenítésére és elpusztítására, de ezzel pont hogy saját magukat 
hiteltelenítették. Elmúltak, és a Biblia elleni támadásaik feledésbe merültek. A Biblia a korok hosszú 
során át bestseller maradt, amire állandó kereslet van. Ha kell, az emberek az életükkel is fizetnek érte. 
Üzenete Istentől való és száz százalékig időszerű. Mielőtt tanulmányozásába kezdenél, imádkozz, kérve 
Istent, hogy olvasásakor nyissa meg szívedet.  

4.   A világ számos ragyogó elméje − olyanok, akik alaposan tanulmányoztak a Bibliát − jutott 
arra, hogy senki sem értheti meg azt. Ha a Biblia valóban Isten könyve, nem kellene mindenkinek 



képesnek lennie arra, hogy megértse? (1 Korinthus 2:13 )  

Csillogó szellemek, akik gyakorlatilag bármit meg tudnak érteni, bármit meg tudnak magyarázni, amikor 
a Bibliára kerül sor, megtorpannak. Ennek az az oka, hogy lelki dolgok „lelkiképpen lehet felfogni” (1 
Korinthus 2:13-14). Az Ige mélységes igazságait soha nem fogja megérteni egy világi elme, lehet bár 
végtelenül ragyogó szellemmel bíró. A Bibliát magyarázó Szentlelket (János 16:13, 14:26) nem foghatja 
fel egy testi, világi elme. Ugyanakkor a Bibliát tanulmányozó alázatos − ámbár, meglehet, tanulatlan − 
keresztény csodálatosképpen jut el a megértésre a Szentlélek által (Máté 1:25; 1 Korinthus 2:9-10).  

5.   A Biblia tele van tévedéssel. Hogyan is hihetünk abban, hogy ihletett könyv? (Ésaiás 28:9 )  

A Bibliában található úgynevezett tévedések túlnyomó többségéről bizonyítást nyert, hogy nem többek 
merő téves ítéleteknél, vagy a megértés hiányáról tanúskodnak azoknál, akik a Biblia fogyatékosságait 
panaszolják fel. Szó sincs arról, hogy ezek tévedések lennének, hanem pusztán félre- vagy rosszul 
értett igazságok. Az ihletett Biblia:  
 
1. Mindig az igazságot mondja el nekünk.  
2. Soha nem fog félrevezetni.  
3. Teljesen megbízható.  
4. Szavahihető és mértékadó, éspedig nem csupán lelki kérdésekben, hanem minden olyanban, amiben 
állást foglal, úgymint a tudomány vagy a történelem kérdéseiben.  
 
Sátán folyton előbányászik ilyen-olyan állítólagos hibát a Szentírásból, ami nem meglepő. Ő Istenben és 
a mennyben is talált hibát. Előfordulhatott, hogy a bibliamásolók ejtettek néhány hibát a másolásnál, de 
egyetlen ilyen eset, egyetlen állítólagos tévedés sem érinti Isten Igéjének igazságát. A tanítás sosem 
egyetlen bibliai szakaszon alapul, hanem a magyarázó megjegyzések teljességén, amit Isten egy-egy 
tárgyban nyújt. Nem tudunk egyetlen olyan állítólagos tévedésről, amely a Szentírás tartalmi 
megbízhatóságát érintené. Ezzel együtt valóban vannak olyan szentírási igeszakaszok, amiket nehéz 
összhangba hozni egymással. Azok számára, akik jobb szeretnek kételkedni, mindig lesz ok a 
kételkedésre. Hisszük, hogy a ma még teljesen kielégítő magyarázatot nem nyert állítólagos 
tévedésekről hamarosan bizonyítást fog nyerni (miként a múltban is), hogy mind vaklárma. Minél 
bőszebben dolgozik az ember a Biblia tekintélyének aláaknázásán, annál ragyogóbb a belőle áradó 
világosság.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Mely beteljesedett jövendölések erősítik meg a Biblia ihletettségét? (4) 
___   Círusz elfoglalja Babilont.  
___   Ronald Reagant megválasztják az Egyesült Államok elnökének.  
___   Egyiptom soha többé nem lesz erős, vezető hatalom.  
___   Az utolsó időkben romlani fognak az erkölcsök.  
___   Németországban húsz évig tartó aszály lesz.  
___   Babilont lerombolják és soha többé nem fogják lakni.  
 
2.   Jézus azzal mutatta meg a Biblia ihletettségébe vetett hitét, hogy: (1) 
___   Harsányan hangoztatta ebbéli meggyőződését.  
___   Idézett belőle, amikor tanított.  
___   Tüzet hozott alá az égből a kételkedőkre.  
___   A templom lépcsőjén tett erre vonatkozó bejelentést.  
 
3.   Az alábbiak közül mely tudományos tényekről tesz a Biblia említést? (3) 
___   A föld gömb alakú.  
___   A levegőnek súlya van.  
___   Isten gátolja meg az atomok szétpattanását.  
___   A víz képlete ’H2O’.  



___   A tengervíz sós.  
 
4.   Az alábbiak közül mely egészségügyi szabályok jelennek meg a Bibliában? (2) 
___   Fogyasszunk naponta tizenöt liter vizet.  
___   Hagyjuk el az alkoholos italok fogyasztását.  
___   Fussunk egyet minden reggel és este.  
___   Tartózkodjunk az erkölcstelen szexuális életviteltől.  
 
5.   A következő állítások igazak a Bibliára: (3) 
___   Mintegy negyven személy működött közre a Biblia megírásában.  
___   A Bibliát mintegy tízezer éven keresztül írták.  
___   Csak a Biblia bizonyos részei ihletettek.  
___   A Biblia igazi szerzője a Szentlélek.  
___   A Biblia bestseller mű.  
 
6.   A Messiás életének mely vonatkozását jövendölte meg a Biblia? (3) 
___   Názáretben fog megszületni.  
___   Gyakran fog a mennybe felrepülni.  
___   Harminc ezüstpénzért fogják eladni.  
___   Heródes megpróbálja megölni Őt.  
___   Keresztre feszítik.  
___   Hét év múlva feltámasztatik.  
 
7.   Melyik bibliai életszabály megtartása esetén előzhetnénk meg az AIDS-et? (1) 
___   Őrizkedj az erkölcstelen szexuális élettől.  
___   Ne imádj faragott képeket.  
___   Egyél rendszeresen.  
 
8.   Az alábbi állítások közül melyek igazak az evolúcióra? (3) 
___   Ez egy nem bizonyított elmélet.  
___   Aláássa a keresztény hitet.  
___   Ez egy bizonyított tény.  
___   Ez az elmélet azt bizonyítja, hogy az emberek és a majmok közös ősökre tekinthetnek vissza.  
___   Az elmélet a kommunizmus egyik erős pillére.  
 
9.   Az alábbi állítások közül melyek segítenek bizonyítani a Biblia ihletettségét? (5) 
___   A benne található életrajzok a jó és a rossz momentumokat egyaránt tartalmazzák.  
___   Megváltoztatja követői életét.  
___   A Messiásról szóló ószövetségi jövendölések Jézusban teljesedtek be.  
___   Megjövendölte a négy világbirodalom felemelkedését.  
___   A Biblia egysége.  
___   Elmondja Jézus második eljövetelének napját és óráját.  
 
10.   Isten hat valóságos − vagyis huszonnégy órás − nap alatt teremtette a világot. (1) 
___   Igaz  
___   Hamis  
 
11.   Noé idejében egy világméretű özönvíz pusztított el minden élőt, kivéve a vízben élőket és a 
bárkába bejutottakat. (1) 
___   Igaz  
___   Hamis  
 
12.   A világ különböző nyelvei a Bábel tornya idején keletkeztek. (1) 
___   Igaz  
___   Hamis  

 

   



 

Isten-teremtette-a-rosszat?  
    A világon élő emberek többségét egy gonosz lángelme téveszti 

meg, akinek eltökélt szándéka, hogy ezeket az életeket elpusztítsa 
− egy briliáns koponya, kinek neve az ördög, a Sátán. Ám a 
sötétségnek eme fejedelme messze több annál, mint amit el tudsz 
gondolni… Sokan azt mondják, hogy ő csak egy fondorlatos 
mesebeli alak, ám a Biblia szerint személye nagyon is valóságos, 
aki családokat, gyülekezeteket, mi több, országokat vezet félre, így 
szaporítva a szomorúságot és a fájdalmat. Íme, a Biblia 
döbbenetes tényei a sötétség fejedelméről, s arról, hogyan 
győzheted le őt!  

1.   Kitől származik a bűn? 
 
„…az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik” (1Jn 3:8). „ama régi kígyó, aki 
neveztetik ördögnek és a Sátánnak” (Jel 12:9).  

Answer: A bűn Sátántól származik, aki neveztetik ördögnek is. A Szentírás 
nélkül a rossz eredetét nem lehetne megmagyarázni. 

2.   Mi volt Sátán neve, mielőtt vétkezett? Hol 
élt ekkor? 
 
„Miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnal 
fia” (Ézs 14:12)? Jézus így szólt róla: „Láttam a Sátánt, mint a villámlást 
lehullani az égből” (Lk 10:18). „Isten szent hegyén voltál” (Ez 28:14).  

Answer: A neve Lucifer volt, a mennyben élt. Lucifert Ézsaiás könyvében 
14. fejezetében Babilon királya, Ezékiel könyve 28. fejezetében Tírusz 
királya jelképezte. 

3.   Kitől származik Lucifer? 
Milyen felelős állást viselt ő? Hogyan jellemzi őt a 
Biblia? 
 
„…teremtettél…” (Ez 28:13,15). „Voltál felkent oltalmazó 
Kérub” (Ez 28:14). „Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, 
teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben…, rakva voltál 
mindenféle drágakövekkel…, és karikáid mesterkézzel és 
mélyedéseid aranyból készültek ama napon,amelyen 
teremtettél. … Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól 
fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott 
benned” (Ez 28:12-15).  



Answer: Lucifert, miként az összes többi angyalt (Ef 3:9), Isten teremtette. Lucifer „oltalmazó” kérub, 
azaz angyal volt. Egy hatalmas angyal Isten trónjának balján, egy másik a jobbján áll (Zsolt 99:1). 
Lucifer e magas méltóságra emelt angyalvezérek egyike volt. Lucifer szépsége hibátlan és 
lélegzetelállító volt. Bölcsessége tökéletes volt. Fényessége tiszteletet parancsoló volt. Ezékiel 28:13 
minden valószínűség szerint arról ad jelzést, hogy a torka olyan különlegesen lett megformálva, ami 
különleges zenésszé tette őt. Egyesek úgy vélik, hogy ő vezényelte az angyalok kórusát. 

4.   Mi olyan történt Lucifer életében, ami bűn elkövetésére sarkallta 
őt? Milyen istenkáromló bűnt követett el ekkor? 
 
„Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet 
fényességedben” (Ez 28:17). „Holott te azt mondtad szívedben: …az Isten 
csillagai közé helyezem ülőszékemet, … és hasonló leszek a 
Magasságoshoz” (Ézs 14:13-14).  

Answer: Büszkeség, féltékenység, elégedetlenség és önfelmagasztalás 
lépett fel az életében. Lucifer elhatározta, hogy megpróbálja letaszítani 
Istent a trónjáról, majd azzal az igénnyel lép fel, hogy mindenki őt imádja. A 
legutolsó felségárulás volt ez. 

 
Note: Miért olyan nagy dolog az imádat? Az imádat az Isten és a Sátán közötti folytatódó hadviselésben 
kulcstényező volt. Az embereket úgy teremtette Isten, hogy egyedül Isten imádatában teljesedjék be a 
boldogságuk. Még az el nem bukott angyalokat sem szabad imádni (Jel 22:8,9). Sátán kezdettől fogva 
arra törekedett, hogy imádják. Évszázadokkal később, amikor megkísértette Jézust a pusztában, akkor 
is az imádat volt a központi kérdés (Mt 4:8-11). Ezekben az utolsó napokban Isten arra szólít fel minden 
embert, hogy Őt imádják (Jel 14:6,7). Ez olyannyira felbőszíti Sátánt, hogy megpróbálja kényszerrel 
rávenni az embereket arra, hogy őt imádják, mert ha nem, megöli őket (Jel 13:15).  

Mindenki imád valakit vagy valamit:  
hatalmat, megbecsülést, evést, gyönyört, javakat, a saját nézeteit, stb. Isten 
ezt mondja: „Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem” (2Móz 20:3). És 
ha nem őt imádjuk, azok közé számlál bennünket, akik ellene vannak (Mt 
12:30). Ez a hír megdöbbentő,de igaz. Ha bármi vagy bárki Istenen kívül 
elfoglalja az első helyet az életemben, meglehet, akaratlanul, de Sátánt 
imádom és őt szolgálom. Vajon Istené az első hely az életemben, avagy − 
ha nem tudatosan is − Sátánt 
magasztalom? Kijózanító kérdés, nem? 

5.   Mi történt a mennyben annak 
nyomán, hogy Lucifer fellázadt? 
 
„És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő 
angyalai viaskodtak a sárkánnyal; és a 
sárkány is viaskodott és az ő angyalai; de 
nem vehettek diadalmat, és az ő helyük 
sem találtatott többé a mennyben. És 
vettetett a nagy sárkány, ama régi kígyó, 
aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki 
mind az egész föld kerekségét elhiteti, 
vettetett a földre, és az ő angyalai is vele 

levettettek” (Jel 12:7-9).  

Answer: Lucifer elnyerte az angyalok egyharmadának támogatását (Jel 12:3-4), és lázadást szított a 
mennyben. Istennek nem volt más választása: ki kellett utasítania Lucifert és angyalait. Ez volt messze 
minden idők leghatalmasabb ütközete. Lucifer célja az volt, hogy letaszítsa Istent a trónjáról és maga 
üljön a helyére, még ha ezért netán ölni is kell (Jn 8:44). A mennyből való kitaszítása után Lucifer a 
Sátán (ellenség) és ördög (vádoló) nevet kapta, angyalai pedig a démonok elnevezés alatt szerepelnek. 

 
Bármi vagy bárki 
(Istenen kívül) 
bálvánnyá válik, 
akit vagy amit 
imádok, 
amennyiben övé az 
első hely az 
életemben.  



6.   Hol található most Sátán főhadiszállása? Hogyan érez ő az 
emberek iránt? 
 
„Ezt mondta az Úr a Sátánnak: Honnét jössz? És felelt a Sátán az 
Úrnak, és mondta: Körülkerültem és át meg átjártam a földet” (Jób 2:2). 
„Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög tihozzátok, 
nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van” (Jel 
12:12). „…mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte 
jár, keresvén kit elnyeljen” (1Pt 5:8).  

Answer: Szemben a népszerű véleménnyel, Sátán főhadiszállása a föld és nem a pokol. Isten Ádám és 
Éva uralma alá hajtotta a földet (1Móz 1:26). Amikor vétkeztek, Sátán kezére játszották azt (Róm 6:16), 
aki ekkor a föld uralkodója, fejedelme lett (Jn 12:31). Sátán keserű gyűlölettel viseltetik az Isten képére 
teremtett ember iránt. Istennek nem tud ártani. Ezért rosszindulatát az emberek, Isten gyermekei ellen 
fordítja. Sátán gyűlöletes és elvetemült gyilkos, kinek célja, hogy elpusztítson téged és fájdalmat 
okozzon Istennek. 

7.   Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, mi volt az egyetlen 
dolog, amit megtiltott számukra? Mit mondott nekik, mi az 
engedetlenség büntetése? 
 
„De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon 
eszel arról, bizony meghalsz” (1Móz 2:17).  

Answer: Nem volt szabad enniük a jó és a gonosz tudásának fájáról. 
Ha mégis esznek a fáról, meg kell halniuk. 

8.   Milyen médiumot használt fel Sátán Éva megtévesztésére? Mit hazudott 
neki? 
 
„A kígyó pedig ravaszabb volt minden erdei vadnál, melyet az Isten teremtett, és 
mondta az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy 
fájáról se egyetek?” „És mondta a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; 
hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti 
szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói” (1Móz 
3:4-5, kiemelés tőlünk).  

Answer: Sátán egy kígyót használt fel − a legravaszabb, az Isten által teremtett 
valamennyi állat között a legvonzóbbat − Éva megtévesztésére. Egyesek úgy 

vélik, hogy a kígyónak eredetileg szárnyai voltak és repült (Ézs 14:29, 30:6). Emlékezzünk, nem 
csúszott-mászott, amíg Isten meg nem átkozta őt (1Móz 3:14). Sátán a következőket hazudta: (1) Nem 
fogsz meghalni, és (2) a gyümölcs elfogyasztása bölccsé tesz téged. Sátán, a hazugság kiagyalója, 
igazság is kevert az Évának mondott hazugságok közé. A némi igazságot is magában foglaló hazugság 
a leghatékonyabb. Igaz volt, hogy a bűn elkövetése nyomán ők is a „gonosz ismerői” lesznek. Isten az Ő 
nagy szeretetében visszatartotta tőlük a szívfájdalom, a gyász, a szenvedés, a fájdalom és a halál 
ismeretét. Sátán, miként ma is, a gonosz ismeretét vonzónak állította be. Sátán azért hazudott, hogy 
rossz színben tüntesse fel Isten jellemét, mivel tudta, hogy senki nem fordul el egy ilyen szerető Istentől, 
hacsak nem ismeri félre a jellemét. 

9.   Miért volt annyira rossz az, hogy megettek egy darab gyümölcsöt? 
Miért lett Ádám és Éva kizárva a kertből? 
 
„Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak” (Jak 4:17). 
„A bűn pedig a törvénytelenség” (1Jn 3:4). „Aki a bűnt cselekszi, az ördögből 
van” (1Jn 3:8). „És mondta az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint 
miközülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, 
hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék s örökké éljen… És kiűzte az 
embert, és od helyeztette az Éden kertjének keleti oldala felől a Kerubokat és 



a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját” (1Móz 3:22,24).  

Answer: Igen, a gyümölcs elfogyasztása bűn volt, mivel az Isten csekély számú kívánalmai egyikének 
nyílt megtagadása volt. Nyílt lázadás volt ez Isten törvénye és tekintélye ellen. Isten egyik parancsának 
megtagadásával Ádám és Éva Isten ellensége, Sátán mellé állt, ily módon képezve elválasztást saját 
maguk és Isten között (Ézs 59:2). Sátán azt remélte, hogy a házaspár vétkezni fog, majd pedig az eszik 
az élet fájáról, és így halhatatlan bűnösök lesznek. Isten azonban kiűzte őket a kertből, így akadályozva 
meg a tragédiát. 

10.   Milyen döbbenetes tényt tár fel a Biblia arról, hogy Sátán milyen módszerekkel bánt, téveszt 
meg, csüggeszt el és pusztít el embereket? 

Answer: Sátán minden elképzelhető fogást latba vet az ember megtévesztése és elpusztítása 
érdekében. Démonai igaz emberek, sőt papok személyében tűnhetnek fel, pózolhatnak. És Sátán a 
világosság dicsőséges angyalaként fog megjelenni, aki hatalommal teljes, hogy tüzet hozzon alá a 
mennyből. Meg fogja személyesíteni Jézust. Bennünket azonban figyelmeztet erre az Ige, úgyhogy 
nekünk nem kell bedőlni a trükknek. Amikor Jézus visszajön, minden szem meglátja őt (Jel 1:7). A 
felhőkben fog maradni, nem is fogja érinteni a földet (1Thessz 4:17).  

A Bibliából megtudjuk, hogy Sátán: 
hitető/üldöző 
Jel 12:9,13 

Idézi/tévesen idézi a Bibliát 
Mt 4:5,6 

Hamisan vádoló/emberölő 
Jel 12:10; Jn 8:44 

Kelepcébe csal/tőrbe ejt 
2Tim 2:26; 1Pt 5:8 

Isten népe ellen hadakozik 
Jel 12:17 

Megkötöz/árulásra sarkall 
Lk 13:16; Jn 13:2,21 

Börtönbe vet 
Jel 2:10 

Megszáll egy embert/akadályoz 
Lk 22:3-5; 1Thessz 2:18 

Csodákat művel/hazudik 
Jel 16:13,14; Jn 8:44 

Világosság angyalaként jelenik meg 
2Kor 11:13-15 

Betegséget/csapást hoz 
Jób 2:7 

Démonai lelkészeket személyesítenek meg 
2Kor 11:13-15 

Vádol 
Az „ördög” (diabolosz) jelentése: „vádoló” 

Tüzet hoz alá az égből 
Jel 13:13 

11.   Mennyire erősek és hatékonyak Sátán kísértései és hadakozásai? 
 
Legyőzte az angyalok egyharmadát (Jel 12:3-9), Ádámot és Évát (1Móz 3. fej.); Noé napjaiban nyolc 
ember kivételével mindenkit (1Pt 3:20). Az elveszés állapotában levő emberben azt az érzést kelti, hogy 
üdvözül (Mt 7:21-23). Jóformán az egész világ követni fogja őt (Jel 13:3). Kevesen üdvözülnek (Mt 7:14, 
22:14).  

Answer: Sátán sikerességi mutatója oly elképesztően magas, hogy az jóformán hihetetlennek tetszik. 
Az angyalok egyharmadát elhitette. Noé napjaiban Nyolc ember kivételével mindenkit elhitetett. Jézus 
második eljövetele előtt Sátán angyal képében fog megjelenni, Krisztusként fog pózolni. Hitető ereje oly 
nagy lesz, hogy egyedüli biztonságunk abban lesz, ha nem megyünk el megnézni őt (Mt 24:23-26). Ha 
teljességgel elutasítod, hogy megnézd vagy hogy meghallgasd őt, Jézus meg fog oltalmazni téged a 

megtévesztő hatalmától (Jn 10:29). 

12.   Mikor és hol nyeri el az ördög a büntetését? Mi lesz ez a 
büntetés? 
 
„Akképpen lesz a világ végén. Az embernek Fia elküldi az ő 
angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, 
és azokat is, akik gonoszságokat cselekesznek, és bevetik őket a 
tüzes kemencébe” (Mt 13:40-42). „És az ördög, aki elhitette őket, 



vettetett a tűz és kénkő tavába” (Jel 20:10). „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az 
ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett”(Mt 25:41). „…azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett 
meg téged; és tettelek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek,… s többé örökre nem 
leszel” (Ez 28:18-19).  

Answer: Az idők végén Sátán a tűznek tavába vettetik e földön. A tűz megemészti Sátánt, hamu 
martaléka lesz, s mindörökre nem lesz többé. Ez a tűz fogja elpusztítani az összes bűnöst is. Ebben a 
végső leszámolásban senki, aki Isten oldalán áll, és senki, aki Sátán oldalán áll, nem marad életben.  
 
Megjegyzés: Lehetetlen megfelelően érzékeltetni azt a szomorúságot és gyötrelmet, amit az Atya és a 
Fiú fog érezni Sátán elpusztításakor. Lucifer egykor mindenki másnál közelebb állt hozzájuk. 
Bensőséges, személyes barátjuk volt. Az ő és az őt követő milliók elpusztítása nagyobb fájdalmat okoz 
az Atyának és a Fiúnak, mint a tűz heve bárkinek is azok közül, akik benn égnek. 

13.   Mi helyezi örökre nyugvópontra a bűn borzalmas kérdését? Fel fogja 
valamikor ütni újra a fejét a bűn? 
 
„Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv 
Istent magasztalja”(Róm 14:11; lásd még Fil 2:10-11; Ézs 45:23). „Nem lesz 
kétszer veszedelem” (Náh 1:9).  

Answer: Két alapvető esemény révén nyer elrendezést a bűn kérdése:  
 
Először is, valamennyi teremtett lény mennyen és földön, beleértve Sátánt és 
angyalait, szabad akaratából térdet fog hajtani,és nyilvánosan meg fogja 
vallani, hogy Isten igazságos, méltányos és minden cselekedete igaz. Nem 
maradnak megválaszolatlan kérdések. Minden bűnös nyíltan be fogja látni, 
hogy azért vesznek el, mert eltökélten visszautasították Isten szeretetét és az 
üdvösséget. Be fogják látni, hogy az igazságosság azt követeli, hogy meghaljanak. Mindnyájan 
megvallják, hogy rászolgálnak az örök halálra. 
Másodszor, a világegyetem meg lesz tisztítva a bűntől, éspedig a bűn, a bűnösök, az ördög és az ő 
angyalai teljes és végleges elpusztítása által. Isten a lehető leghatározottabban vall színt ebben a 

kérdésben: a bűn soha többé nem üti fel a fejét, nem háborítja többé a 
világegyetemet. 

14.   Ki teszi bizonyossá a bűn világegyetemből való végső és teljes 
kiirtását? 
 
„Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (1Jn 3:8). 
„Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen 
részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma 
van a halálon, tudniillik az ördögöt” (Zsid 2:14).  

Answer: Élete, halála és feltámadása révén Jézus 
tette bizonyossá a bűn kiirtását. 

15.   Hogyan érez az Atya Isten az emberek iránt? 
 
„Mert maga az Atya szeret titeket” (Jn 16:27; lásd még Jn 3:16, 17:22,23).  

Answer: Az Atya ugyanúgy szereti az embereket, miként a Fiú. Jézus élete 
fő célja volt, hogy saját életében mutassa be az Atya jellemét, hogy az 
emberek megismerjék, valójában mennyire szerető, jóságos és törődő az 
Atya (Jn 5:19).  
 
Sátán hamis színben tünteti fel az Atyát. 
Sátán úgy mutatja be az Atyát, mint aki érzéketlen, közömbös, 



aprólékoskodó, zord és megköelíthetetlen (az ördög jellemvonásai ezek). Még tulajdon csúnya és 
bajkeverő tetteit is „Isten tetteinek” címkéjével láttatja. Jézus azért jött, hogy e vádat letörölje az Atyja 
nevéről, és bemutassa, hogy mennyei Atyánk jobban szeret bennünket, mint ahogy egy anya szereti 
gyermekét (Ézs 49:15). Jézus legkedvesebb témája az Atya türelme, gyengédsége és bőséges 
kegyelme volt. 
 
Az Atya alig várja már a beteljesedést. 

Mennyei Atyánk határtalanul boldoggá szeretni tenni az embereket, 
ezért egy csodaszép otthont készített számukra. Álmainkban sem 
gondolnánk arra, mennyire várt bennünket! Alig várja, hogy 
üdvözölhesse népét az eljövendő örömteli napon, amikor népe 
hazatér. Szóljunk hát egy szót! És álljunk készen! A visszaszámlálás 
már elkezdődött. 

16.   Nagyszerű tudni, hogy az Atya Isten ugyanúgy szeret 
engem, mint Jézus. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Nem tudjuk. A Biblia nem szól róla.  

1.   Az Ádám és Éva által elfogyasztott gyümölcs egy alma volt? 
(1Móz 3:6 )  

2.   Honnan ered az a felfogás, amely az ördögöt egy vörös, félig ember-félig állatként ábrázolja, 
szarvakkal és farokkal? (Ez 28:14 )  

A pogány mitológiából származik, és ez nagyon tetszik az ördögnek. Jól tudja, hogy a gondolkodó 
emberek mesének tartják a szörnyeket, ami arra készteti őket, hogy tagadják létezését. Akik nem 
hisznek az ördögben, lesznek az elsők, akik az ő fortélyai által lépre mennek.  

3.   Isten ezt mondta Ádámnak és Évának: „amely napon eszel arról, bizony meghalsz” (1Móz 
2:17). Miért nem haltak meg azon a napon? (1Móz 2:17 )  

A Biblia két halálról szól: 
(1) Az „első” halál az, amit mindnyájan elszenvedünk (Zsid 9:27). 
(2) A második halál az, amit a gonoszok szenvednek majd el a pokol tüzében az idők végén (Jel 21:8). 
A különbség az, hogy a második halálból nincs feltámadás. Ez a halál örök és végérvényes.  
 
Jézus minden emberért elszenvedte a második halált 
Amikor Ádám és Éva vétkezett, azonnal meghaltak volna, mégpedig a második halállal, s amiért 
mégsem haltak meg mindjárt, az az, hogy Jézus előlépett és felajánlotta, hogy minden emberért 
elszenvedi a második halált. Az Ő hallatlan áldozata nyomán nyertek kíméletet (Zsid 2:9). 
 
Amikor Ádám vétkezett, „halhatatlan” természete „halandó” lett 
Az első halállal kapcsolatban, a „meghalsz” szó betű szerint így adható vissza Mózes első könyve 2:17 
alapján, hogy „halandó lévén, meg fogsz halni”, amely a legtöbb Biblia lapszéli jegyzetei között szerepel 
is. Ez az olvasat azt jelenti, hogy Ádám és Éva attól a naptól fogva a halál törvénye alá kerül. A bűn 
elkövetése előtt a házaspár bűntelen és halhatatlan természettel bírt. Ez a természet állandósult azzal, 
hogy ettek az élet fájáról. A bűn elkövetésének pillanatában természetük bűnös és halandó lett. Isten 
erről tett előre kijelentést. Mivelhogy el lett torlaszolva számukra az élet fájához vezető út, mindjárt 
kezdetét vette a romlás és a hanyatlás, amely legvégül halálhoz vezet. A sír elkerülhetetlen valósággá 
lett. Az Úr ezt hangsúlyozta később azzal, amikor azt mondta: „Por vagy te és ismét porrá leszel” (1Móz 
3:19).  



4.   Tekintettel arra, hogy mégiscsak Isten teremtette Lucifert, nem lehet, hogy felelős a bűnért? 
(Józs 24:15 )  

Semmiképpen sem. Isten tökéletes, bűntelen angyalnak teremtette Lucifert. Lucifer saját akaratából lett 
ördög. A választás szabadsága Isten kormányzásának sarokköve. Isten tudta, amikor megteremtette 
Lucifert, hogy az angyalfejedelem vétkezni fog. Ha ott, akkor mégsem teremtette volna meg őt, 
megtagadta volna a választás szabadságának e kitüntetett alapelvét.  
 
Isten útja a „választás szabadsága” 
Isten tehát, teljesen tisztában lévén azzal, mi lesz Luciferből, mégis megteremtette őt. Ugyanez 
vonatkozik Ádám és Éva megteremtésére is, s − hogy mind közelebb érjünk a mához − ugyanezek 
érvényesek rád és rám is. Isten tudja, még mielőtt megszülettünk volna, milyen életet élünk majd, de így 
is, ennek ellenére is megadta az élet lehetőségét, miként azét is, hogy eldönthessük, hogy az Ő vagy a 
Sátán kormányzata alatt kívánunk élni. Isten hajlandó arra, hogy félreértsék, hamis vádakkal és 
szemrehányásokkal illessék a korok hosszú során át, miközben rászánja az időt arra, hogy mindenkinek 
megadja a lehetőségét annak, hogy ki-ki saját maga döntse el, kit kíván követni.  
 
Egyedül egy szerető Isten képes annak a kockázatnak a felvállalására, hogy mindenkinek teljes 
szabadságot biztosítson 
A szabadság e dicsőséges és pompás ajándéka egyes-egyedül egy igaz, nyílt és szerető Istentől 
származhat. Megtisztelő és öröm szolgálni egy ilyen Urat és barátot.  
 
Válaszd Isten szolgálatát 
A bűn története hamarosan lezárul. Kezdetben minden „igen jó” volt (1Móz 1:31). Ma „az egész világ a 
gonoszságban vesztegel” (1Jn 5:19). Az emberek a világon mindenütt, napról-napra meghozzák a 
maguk döntését arról, hogy Istent vagy Sátánt szolgálják. Élj nagyszerű, Isten adta szabadságoddal − 
ezt senki nem veheti el tőled −, és válaszd az Úr szolgálatát.  

5.   Miért nem pusztította el Isten az ördögöt, amikor az vétkezett, így zárva le a bűn kérdését? 
(1Kor 4:9 )  

Azért, mert a bűn egészen új jelenség volt az Isten által teremtett világegyetemben, így annak lakói sem 
értették azt. Valószínű, hogy először maga Lucifer sem értette meg teljességgel azt. Lucifer ragyogó 
elme, nagy tisztelettel övezett angyalfejedelem volt. Az ő állásfoglalása kétségtelenül a lehető 
legnagyobb nyugtalanságot okozta a menny és az angyalok számára. Valami ilyesmi terjedhetett a 
soraikban: „A menny jó, de sokat lehetne javítani rajta, ha több angyal is be lenne vonva az irányításba. 
Ez a túl sok megkérdőjelezhetetlen hatalom, amivel az Atya és a Fiú rendelkezik, lassan bezárja a 
vezetők szemeit a való élettel szemben. Az angyaloktól nem lehet azt igényelni, hogy parancsolat 
hajtsanak végre. Nekünk kellene másoknak parancsolni. Isten tudja, hogy javaslataim helyesek és 
veszélyben érzi hatalmát. Nem szabad megengednünk a mi nemes lelkű és érinthetetlen vezetőinknek, 
hogy kockára tegyék a menny létezését. Ha összhangban cselekszünk, meg fognak hallgatni 
bennünket. Nem szabad gyengéknek lennünk: cselekednünk kell, máskülönben mindnyájunkat 
tönkretesz bennünket egy olyan kormányzat, amely nem értékel bennünket.”  
 
Az angyalok egyharmada csatlakozott Luciferhez  
Lucifer sok angyalt maga mellé állított az érvelésével, és egyharmaduk csatlakozott is hozzá. Ha isten 
mindjárt elpusztította volna Lucifert, némely angyalok, akik nem értették teljesen Isten jellemét, 
meglehet, félelemből kezdte volna el szolgálni Istent, azt mondván: „Lehet, hogy Lucifer jól gondolta. De 
csak legyünk óvatosak. Ha ellentmondasz Istennek, még meg is ölhet.” Ily módon tehát semmi nem 
tisztázódott volna. Sőt, a baj talán csak tetéződött volna.  
 
Isten egyes-egyedül a szeretetből fakadó, önkéntes szolgálatot fogadja el 
Az Isten által egyedül elfogadható szolgálat a szeretetből fakadó szíves és önkéntes szolgálat. A bármi 
más által motivált engedelmesség elfogadhatatlan. 
 
Isten időt ad Sátánnak, hogy bizonyítását adja elveinek 
Sátán azzal állt elő, hogy jobb tervvel rendelkezik a világegyetem kormányzására. Isten időt ad neki, 
hogy bizonyítását adja elveinek. Az Úr csak azután törli el a bűnt, miután valamennyi lélek a 
világegyetemben meggyőződik arról, hogy Sátán kormányzata igazságtalan, gyűlöletes, könyörtelen, 



hazug és romboló. 
 
Az egész világegyetem tekintete a mi világunkon csüng 
A Bibliában ez áll: „Mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek” (1Kor 
4:9). Az egész világegyetem figyeli azt, ahogy mi mindnyájan közrejátszunk valami módon a Krisztus és 
Sátán közötti küzdelemben. A küzdelem végének közeledtével minden lélek teljesen meg fogja érteni 
mindkét ország alapelveit, mindenki el fogja dönteni, hogy Krisztust vagy Sátánt követi. Azok, akik azt 
választják, hogy a bűn és Sátán mellé adják magukat, vele együtt pusztulnak el, miközben Isten népe a 
mennyei otthon örök biztonságát fogja élvezni majd.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Kiben született meg a bűn? (1) 
___   Mikáél.  
___   Lucifer.  
___   Gábriel.  
 
2.   Hol lakott Lucifer akkor, amikor először vétkezett? (1) 
___   A földön.  
___   A mennyben.  
___   Az esthajnalcsillagon.  
 
3.   Jelöljük meg azokat az ismertetőjegyeket, amelyek egykor jellemezték Lucifert. (6) 
___   Angyalteremtmény.  
___   Teljes bölcsességgel.  
___   Mennyei fehér lovon lovagolt.  
___   Tökéletes volt útjaiban.  
___   A mennyei kapu őre.  
___   Kimagasló zenész.  
___   Tökéletes szépségű.  
___   Oltalmazó kérub.  
 
4.   Jelöljük meg azokat az állításokat, amelyek a valóságot mondják el Lucifer lázadásáról. (5) 
___   Kivettetett a mennyből.  
___   Megbánást gyakorolt és a mennyben maradt.  
___   Egy palotában rejtőzködött el.  
___   Neve Sátán lett.  
___   Ő volt az első bűnös.  
___   Jézus látta őt, amint kivettetik.  
___   Az angyalok egyharmada bukott el vele együtt.  
 
5.   Mit akart Lucifer? (2) 
___   Hogy imádják őt.  
___   Megdönteni Isten uralmát és elfoglalni a helyét.  
___   Beutazni az egész világegyetemet.  
 
6.   Az alábbiak közül melyek igazak az ördögre, a Sátánra? (4) 
___   Arról olvashatunk, hogy szarvai és patái vannak.  
___   A pokol az ő otthona.  
___   Szereti az embereket.  
___   Mennyei angyal képében is fel tud tűnni.  
___   Nem képes csodákat tenni.  
___   Hazug és gyilkos.  
___   Tüzet is tud aláhozni az égből.  
___   Az emberek többsége követni fogja őt és el fog veszni.  
 



7.   Az alábbi kijelentések közül melyek igazak Ádám és Éva bűnbeesésére nézve? (3) 
___   Sátán angyalnak álcázta magát.  
___   Sátán hazugnak nevezte Istent.  
___   Tudjuk, hogy Sátán almákat adott nekik.  
___   Sátán először Ádámhoz ment.  
___   Sátán azt remélte, hogy halhatatlan bűnösök lesznek.  
___   Megkísértésük során keverte az igazságot és a hazugságot.  
 
8.   Mi igaz Sátán végső büntetésével kapcsolatban? (4) 
___   A tűz nyomán hamuvá válik.  
___   Angyalai meg fognak menekedni.  
___   A tűz a mennyben lesz.  
___   Sátán és angyalai be fogják látni, hogy tévedtek.  
___   A tűz elpusztítja mind a bűnt, mind a bűnösöket.  
___   Sátán el fogja ismerni Isten igazságát.  
 
9.   Miért nem ölte meg Isten Lucifert mindjárt, amikor emez vétkezett? 
___   Az angyalok nem értették volna az okot.  
___   Némelyek félni kezdtek volna Istentől.  
___   Lucifer túl erős volt Isten számára.  
___   A jó angyalok nem hagyták volna.  
___   Időt igényel, míg Lucifer terve mindenki számára egyértelmű lesz.  
___   Időt igényel, míg Isten terve igazolást nyer.  
 
10.   Mi az az egy dolog, ami legvégül igazolni fogja Isten kormányzatát? (1) 
___   Isten végbevisz néhány csodát.  
___   Minden lélek a világegyetemben meg fog hajolni és el fogja ismerni Isten szeretetét és igazságát.  
___   A mennyei angyalok mindenkit meg fognak kérni arra, hogy szolgálja Istent.  
 
11.   Az alábbiak közül mi igaz a bűnre? (5) 
___   Jézus tette bizonyossá, hogy a bűn el lesz pusztítva.  
___   A bűn Isten törvényeinek áthágása.  
___   A bűn elválaszt bennünket Istentől.  
___   A bűn könnyen legyőzhető.  
___   Sátán találta fel a hazugság bűnét.  
___   A bűn el lesz pusztítva és soha nem támad fel újra.  
 
12.   Az alábbi állítások közül melyek az igazak? (5) 
___   Sátán saját jellemvonásaival ruházza fel Istent.  
___   Isten jobban szeret bennünket, mint a földi szülők.  
___   Az úgynevezett „istencsapások” Sátántól valók.  
___   Jézus élete kinyilatkoztatta Isten jellemét.  
___   Az Atya Isten zord és könyörtelen.  
___   A legtöbb ember félreérti Istent.  

 

    



 

Mentőöv-fentről  
    Képzeljük el azt az iszonyatot, amint egy óceán közepén vízbe 

esünk, miközben veszedelmes, éhes cápák közelítenek felénk. 
Majd képzeljük el, mennyire hálásak lennénk, mennyire 
megkönnyebbülnénk, ha valaki ekkor biztonságba helyezne. Az 
igazság az, hogy mindenki ezen a bolygón egy veszéllyel teli 
óceánon hánykolódik. Sürgősen menedékre van szükségünk, nem 
egy csónakról vagy egy helikopterről, hanem a mi Mennyei 
Atyánktól. Isten szeret téged, annyira, hogy elküldte Fiát, hogy 
megmentsen téged. Mindezt már korábban is hallottad, 
kétségtelenül, de biztos vagy abban, hogy tényleg megértetted, mi 
az egésznek a lényege? Mit jelent ez valójában neked, és valóban 
megváltoztathatja az életedet? Olvasd tovább és járj utána!  

1.   Valóban törődik velem Isten? 
 
Így szól: „…kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én 
szeretlek” (Ézs 43:4). „…örökkévaló szeretettel szerettelek téged” 
(Jer 31:3).  

Answer: Isten végeérhetetlen szeretete irántam és irántad 
messze meghaladja az értelmünket. Úgy szeret téged, mintha te 
lennél az egyetlen elveszett lélek a világegyetemben. Akkor is 
odaadta volna az életét érted vagy értem, ha nem lett volna más 
bűnös, aki megváltásra szorul. Próbáld soha el nem felejteni ezt a 
tényt. Értékes vagy a szemében. Szeret téged. 

2.   Hogyan nyilvánította ki Isten a szeretetét irántunk? 
 
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy 
valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”(Jn 3:16). 
„Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő 
egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem 
abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett 
minket és elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért”(1Jn 
4:9-10).  

Answer: Mivelhogy annyira 
mélyen szeretett téged, inkább 
kész volt arra, hogy lássa Fiát, 
amint szenved és meghal értünk, 

semmint, hogy mindörökre el legyen választva tőled és tőlem. 
Soha nem leszünk képesek megérteni ezt, ő azonban megtette − 
kizárólag érted és értem! 

3.   Hogyan szerethetett Jézus egy olyan embert, mint amilyen 
én vagyok? 



 
„Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, 
Krisztus érettünk meghalt” (Róm 5:8).  

Answer: Bizonyára nem azért, mert kiérdemeltem vagy rászolgáltam. Senki nem érdemelt ki egyebet a 
bűn zsoldjánál, ami a halál (Róm 6:23). Isten szeretete azonban feltétel nélküli. Szereti a tolvajokat, a 
házasságtörőket és a gyilkosokat is. Szereti az önzőt, a képmutatót és a közönséges istenkáromlót is. 
De ami a legeslegnagyszerűbb, hogy engem is szeret! És mivel tudja, hogy bűneim csak a 
nyomorúságba és a halálba vezetnek, meg akar menteni engem a bűneimtől. Ezért halt meg. 

4.   Mit nyújt számomra a halála? 
 
„Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, 
hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer 
minket, mert nem ismerte meg Őt” (1Jn 3:1). „Valakik 
pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten 
fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek” (Jn 
1:12).  

Answer: Krisztus azért halt meg, hogy eleget tegyen a 
reám kirótt halálbüntetésnek. Emberré lett, így 
elszenvedhette azt a fajta halált, amire rászolgálok. Majd 
felajánlja nekem annak érdemét, amit ő tett. Más 
szavakkal, nekem számítja be bűntelen életét, így engem 
is igaznak tekinthet. Halálát Isten teljes fizetség gyanánt 
fogadja el valamennyi múltbeli vétkemért, és azzal, hogy 
elfogadja, amit tett, ajándékképpen, mint gyermek, 
befogadást nyerek Isten családjába. Ez valami egészen 
mámorító gondolat!  

 
Mérlegeld egy pillanatra a következő egyszerű tényeket: 

•  Bűneim miatt halálra vagyok ítélve.  
•  Nem szenvedhetem el ezt a büntetést az örök élet elvesztése nélkül, mert ha meghalnék a bűneim 
miatt, nem támaszthatnám fel saját magam. Örökre meghalnék.  
•  Van valamim, amiért nem tudok megfizetni! Ámde Jézus személyében odajön egy barát és így szól: 
„Majd én megfizetek. Meghalok helyetted, és érdemeimet neked tudom be. Nem kell meghalnod a 
bűneidért.”  
•  El kell fogadnom ezt a felajánlást! Hát nem egyszerű? Őszintén elismerem és elfogadom halálát, amit 
a bűneimért szenvedett el. Abban a pillanatban, amikor elfogadom, Isten Fia illetve leánya leszek! 
5.   Hogyan fogadhatom be őt és mehetek át a halálból az 
életbe? 
 
Mindössze három dolgot kell belátnod:  
1. Bűnös vagyok. „Mindnyájan vétkeztek” (Róm 3:23). 
2. Halálra vagyok ítélve. „A bűn zsoldja a halál” (Róm 6:23). 
3. Nem tudom megmenteni saját magam. „Nélkülem semmit sem 
cselekedhettek” (Jn 15:5). 
 
Majd három dologban kell hinnetek:  
1. Meghalt értem. „…mindenkiért megízlelje a halált” (Zsid2:9). 
2. Megbocsát nekem. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy 
megbocsássa bűneinket” (1Jn 1:9). 
3. Üdvözít engem. „Aki énbennem hisz, örök élete van annak” (Jn 6:47).  

Answer: Ha kérem és hiszek benne, továbbá elfogadom Isten csodálatos ajándékát, a mi Urunk Jézus 
Krisztusunkat. 



6.   Mit kell tennem, hogy elnyerjem az üdvösségnek ezt az 
ajándékát? 
 
„Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban 
való váltság által” (Róm 3:24). „Az ember hit által igazul meg, 
a törvény cselekedetei nélkül” (Róm 3:28).  

Answer: Az egyetlen, amit tehetek, hogy elfogadom azt, mint 
egy egyszerű ajándékot. Az én engedelmességi próbálkozásaim jottányit sem segítenek hozzá a 
megigazulás tapasztalatához. Mindnyájan, akik hit által kérik az üdvösséget, el fogják nyerni. A 
legkárhozatosabb bűnös ugyanolyan alapon fog elfogadást nyerni, mint a legerkölcsösebb jót cselekvő. 
A múlt semmit nem nyom a latban. Emlékezzünk arra, hogy Isten mindenkit egyenlőképpen szeret, 
bűnbocsánatban pedig az részesül, aki kéri. „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem 
tőletek van: isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék” (Ef 2:8-9). 

7.   Amikor hit által családtagjai sorába lépek, milyen változást visz végbe 
Jézus az életemben? 
 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett 
minden” (2Kor 5:17).  

Answer: Amikor befogadom Krisztust a szívembe, lerontja a régi bűnös ént, és 
új lelki teremtéssé formál át. A bűn egykori élete most egy csapásra 
visszataszítóvá és nemkívánatossá lesz. Most először örömmel kezdem 
megtapasztalni a bűntől és a kárhoztatástól való dicsőséges szabadságot. 
Kezdem meglátni, milyen üres volt az életem Krisztus nélkül. Nem az asztal alá 
eső hulladékokból táplálkozom immár, hanem a királyi lakoma asztalánál 
foglalok helyet. Egyetlen perc Istennel több örömet nyújt, mint egy egész élet az 
ördög szolgálatában. Micsoda váltás! Miért vártam oly sokat az elfogadásával? 

8.   Ez a megváltozott élet valóban boldogabb lesz, mint a régi élet 
gyönyörei? 
 
Jézus mondta: „Ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon bennetek 
az én örömem, és a ti örömetek beteljék” (Jn 15:11). „Azért ha a Fiú 
megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek” (Jn 8:36). „Én azért 
jöttem, hogy életük legyen és bővelkedjenek” (Jn 10:10).  

Answer:  

Sokan érzik úgy, hogy a keresztény élet nem lesz valami örömteli a korlátozások és az önmegtagadás 
miatt. Ennek pont az ellenkezője igaz. Amikor elfogadod Jézus szeretetét, valami kimondhatatlan 
boldogság-érzés tör fel belülről. Hihetetlen béke és öröm járja át z életedet. S mennyi izgalom! Mindez 
még csak nem is hasonlítható a régi élet önzéséhez és kielégületlenségéhez. Mint egy rossz álom 
halványul el a fájdalmas múlt minden emléke, és megtapasztalod a „bővelkedőbb” életet, az Isten által 
elgondolt módon. 

9.   Ámde meg tudom-e tenni magamtól mindazt, amit egy 
kereszténynek tennie kell? 
 
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus” (Gal 2:20). „Mindenre van erőm a 
Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13). 

Answer: Itt tárul fel a keresztény élet legnagyszerűbb csodája. 
Szó sincs arról, hogy neked kellene rábírnod magadat arra, hogy 
jó legyél! Amit keresztényként teszel, az egy másik Személy 



életének spontán kiáramlása benned. Az engedelmesség a szeretet természetes válasza az életedben. 
Mivelhogy Istentől születtél, új teremtésként engedelmeskedni akarsz neki, mert az Ő élete része lett a 
te életednek. Kedvében járni annak, akit szeretsz, nem teher, hanem öröm. „Hogy teljesítsem a te 
akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van” (Zsolt 40:9). 

10.   Úgy kell ezt érteni, hogy még a Tízparancsolatnak sem nehéz 
így engedelmeskedni? 
 
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15). 
„Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait; az ő 
parancsolatai pedig nem nehezek” (1Jn 5:3). „Aki pedig megtartja az ő 
beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete” (1Jn 2:5).  

Answer: A Biblia véges végig a szeretetkapcsolathoz köti az 
engedelmességet. Az újjászületett keresztények nem találják fárasztó 
küzdelemnek a Tízparancsolat megtartását. Azzal, hogy minden múltbeli 
vétkemet befedezte az Ő engesztelő halála, engedelmességem a 
jelenben és a jövőben az Ő győzelmes életében gyökerezik bennem. 
Igazából, mivel annyira mélyen szeretem Őt azért, hogy megváltoztatta 

az életemet, túllátok a Tízparancsolat követelményein. Naponta kutatom a Bibliában, mi az Ő akarata, a 
legkisebb dolgokban is igyekezvén kifejezni Iránta való szeretetemet. „És akármit kérjünk, megnyerjük 
tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek őelőtte”(1Jn 3:22, 
kiemelés tőlünk). 

11.   Hogyan lehetek biztos abban, hogy amit a Biblia Isten 
népe parancsolatmegtartásáról említ, az nem 
törvényeskedés? 
 
„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az 
Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12)! „És ők legyőzték 
azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és 
az ő életüket nem kímélték mindhalálig” (Jel 12:11).  

Answer: Ne mossuk össze az engedelmességet a 
törvényeskedéssel. A törvényeskedő ember a jó cselekedetei által 
próbálja megszerezni az üdvösséget. A Bibliában a szentek a 
következő négy azonosító jeggyel rendelkeznek: (1) megtartják a 
parancsolatokat; (2) a Bárány vérében bíznak; (3) megosztják a 
hitüket másokkal, és (4) inkább választják a halált, semmint, hogy 
vétkezzenek. Ezek a valódi ismertetőjegyei annak az embernek, 
aki szeretetközösségben van Krisztussal, s aki életre szólóan 

elkötelezte magát a követése mellett. 

12.   Milyen jelentős cselekmény pecsételi meg a Krisztussal való 
szeretetkapcsolatot, és mit jelképez ez a cselekmény? 
 
„Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy 
miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, 
azonképpen mi is új életben járjunk… hogy megerőtelenüljön a bűnnek 
teste… ” (Róm 6:4,6). „…hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy 
mint szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisztus elé” (2Kor 11:2).  

Answer:  
A keresztség három jelentős eseményt jelképez az igaz hívő életében: 
(1) meghalás a bűnnek, (2) új életre születés Krisztusban, valamint (3) 
örökre szóló házasság Krisztussal. Ez a lelki szövetség idővel még 

erősebb és gyönyörűségesebb lesz, valameddig a szeretet is növekedik. Mint ahogy bármely 
házasságban is a szeretet megfogyatkozása a paradicsomot pokollá változtatja. Amikor a szeretet 



eltűnik, az otthont egyedül a házasság törvényi kötelékének gépies és kényszerű kötelme tartja egyben. 
Ugyanígy, amikor a keresztény ember nem szereti már Krisztust mindenek felett, vallása csupán 
szabálygyűjteményeknek való korlátozó megfelelések szintjén létezik. 

13.   Hogyan lehetek biztos abban, hogy a hit és a szeretet, ami a 
Krisztussal való menyegzőm idején megvolt, folyton növekedni fog? 
 
„Tudakozzátok az Írásokat” (Jn 5:39). „Szüntelen imádkozzatok” (1Thessz 
5:17). „Azért amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen 
járjatok őbenne” (Kol 2:6). „Naponkint meghalok” (1Kor 15:31, Káldi-
fordítás).  

Answer: Egyetlen szerelmi kapcsolat sem erősödhet kommunikáció nélkül. 
Az ima és a bibliatanulmányozás feltétlenül fontos annak érdekében, hogy a kapcsolat mindinkább 
növekedjék. Igéje olyan, mint egy szerelmeslevél, amit a lelki élet növekedése érdekében naponta 
olvasnom kell. Társalogni vele ima által mélyíti az áhítatot és megnyitja a gondolataimat a hozzám való 
ragaszkodásának megindítóbb és bensőségesebb ismeretéhez. Naponta elcsodálkozom, amikor újabb 
és újabb részleteket fedezek fel arról, milyen hihetetlen mértékben gondoskodik a boldogságomról. 
 
Isten pecsételi meg lelki házasságunkat 
Örökre szóló lelki házasságunk megpecsételésére ígéretet tett nekünk arra, hogy soha nem hagy el 
bennünket (Zsolt 55:22; Mt 28:20; Zsid 13:5), betegség és egészség idején egyaránt gondunkat viseli 
(Zsolt 41:3; Ézs 41:10), és minden olyan szükségletünkről gondoskodik, ami felmerülhet az életemben 
(Mt 6:25-34). Amiként hit által befogadtam Őt és ígéreteit minden igényt kielégítőknek találtam, 
valamennyi jövőbeli szükségletemre nézve is bízom benne, és ő soha nem fog cserbenhagyni. 

14.   Vágyam, hogy behívjam Jézust az életembe, és hogy megtapasztaljam az újjászületést. 

Answer:  

 
Thought Questions 

A Római levél 3:23-ban az áll, hogy „mindnyájan vétkeztek”. Mivelhogy „a bűn zsoldja a halál” (Róm 
6:23), továbbá mivel „mindnyájan vétkeztek”, ezért „valami rendkívüli” kívántatik mindenkiért, aki e 
világra született. Csak az a Valaki, akinek élete egy szinten van valamennyi emberével, halhatott meg 
az emberi faj bűneiért. Minthogy Jézus a Teremtő, minden élet Forrása, az Általa letett élet megfelelt a 
földön élt valamennyi ember életéért. Nem pusztán engesztelést kellett szereznie annak, Akinek az élete 
jót kellett, hogy álljon valamennyi teremtett lényért, hanem annak, Aki engesztelő halált hal, képesnek 
kell lennie feltámadni a halálból. Miért? Hogy az engesztelés nyújtotta javakkal szolgálhasson 
mindazoknak, akik hitben folyamodnak értük. „Ennekokáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik 
őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük” (Zsid 7:25).  

1.   Hogyan nyújthat jóvátételt egy Ember halála az egész emberi nem bűneiért? Rettenetesen 
bűnös életet éltem. Félek, hogy Istennek valami egészen rendkívülit kell tennie annak érdekében, 
hogy engeszteléssel szolgálhasson egy ennyire gonosz valakiért. (Zsid 7:25 )  

2.   Ha elfogadom Krisztust és az Általa adott bocsánatot, majd újra elesem, megbocsát nekem 
ismét? (1Jn 1:9 )  

Bízvást hihetjük, hogy Isten ismét megbocsát nekünk, ha fájlaljuk bűneinket és megvalljuk azokat. „Ha 
megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden 
hamisságtól” (1Jn 1:9).  

3.   Miképpen közeledhetem Istenhez bűnös állapotomban? Nem lenne könnyebb számomra, ha 
egy pap vagy egy lelkész imádkozna helyettem? (Zsid 4:16 )  



Mivel Jézus testben élt és „megkísértetett hozzánk hasonlóan” (Zsid 4:15), olyan Istenünk van, aki 
megértő tud lenni és aki gyönyörködik a könyörületességben. A Zsidókhoz írt levél 4:16 arra biztat 
bennünket, hogy „járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot 
nyerjünk”. Mi magunk is mehetünk közvetlenül Istenhez Jézus Krisztus által, nincs szükség más 
közbenjáróra. Az ő könyörületességében bízva pedig bizodalommal járulhatunk Hozzá Jézus nevében 
(Jn 14:14). A Timóteushoz írt első levél 2:5-ben ezt olvassuk: „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró Isten 
és emberek között, az ember Krisztus Jézus”.  

4.   Mit tehetek hozzá Istennél az én üdvösségemhez? (Róm 4:5 )  

Semmit. Az Ő üdvterve mindenestül kegyelemből van (Róm 3:24, 4:5), Isten ajándéka az (Ef 2:8). Igaz, 
hogy ahogy Isten hit által kegyelemben is részesít bennünket, Ő adja a vágyat és erőt ahhoz is, hogy 
engedelmeskedjünk Neki. Ez eredményezi azt, hogy összhangba kerülünk az Ő törvényével. Vagyis 
még ez az engedelmesség Isten ingyen kegyelmének folyománya. Az engedelmesség − a szolgálat és 
a szeretethez való ragaszkodás − a tanítványság valódi próbája és a Jézus Krisztusban való hit 
természetes gyümölcse.  

5.   Ha Isten megbocsátja a bűnömet és visszafogad engem az Ő családjába, ez kizárja minden 
jövőbeni büntetés lehetőségét a bűneim miatt, vagy szükségem van még valami nemű 
vezeklésre? (Mik 7:18 )  

A Bibliában ez áll: „Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak” (Róm 
8:1). Krisztus mindenestül megfizetett a mi vétkeinkért, és akik hitben elfogadják Őt, semmilyen vezeklő 
cselekedettel nem járulhatnak hozzá a megtisztulásukhoz, hiszen már úgy tekintetnek, mint akik 
„megmosattak” a Bárány vérében! Ézsaiás könyve 43:25 csodálatos ígéretet tartalmaz a 
megbocsátással kapcsolatban: „Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről 
nem emlékezem meg”. Mikeás könyve 7:18-19 bemutatja a Megváltó Isten ámulatba ejtő jó voltát népe 
iránt: „Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! 
Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban! Hozzánk térvén, könyörül 
rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!”  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Melyik az a nagy ajándék, amiben Isten az egész mennyet reánk árasztotta? (1) 
___   A Biblia.  
___   Egyháza.  
___   Jézus Krisztus.  
___   A törvény.  
 
2.   Mi volt a szeretet legnagyszerűbb bizonyítéka, amit a világ valaha láthatott? (1) 
___   A cipók és a halak.  
___   Jézus halála a kereszten.  
___   A pünkösd.  
___   Péter bűnvallása.  
 
3.   Ki(k)ért hozta meg áldozatát Krisztus a kereszten? (1) 
___   Mindenkiért.  
___   Kizárólag az igazakért.  
___   Kizárólag a gonoszokért.  
___   Azokért, akikről előre elrendelte, hogy üdvözülni fognak.  
 
4.   Melyik embertípust szereti Isten a legjobban? (1) 
___   A gyülekezeti tagokat.  
___   A prostituáltakat és a tolvajokat.  
___   Mindenkit egyformán szeret.  



___   Az újjászületett keresztényeket.  
 
5.   Miért született bele Krisztus a nagy emberi családba? (1) 
___   Hogy lefizesse a bűn büntetését.  
___   Hogy megtudja, mennyire gyengék vagyunk.  
___   Hogy egy jó ács váljék belőle.  
 
6.   Az üdvösség elnyerése érdekében az embernek... (1) 
___   …el kell végeznie egy bibliatanfolyamot.  
___   …tartoznia kell egy egyházhoz.  
___   …nyelveken kell szólnia.  
___   …el kell fogadnia, mint egy ajándékot.  
 
7.   Mi által van az üdvösség? (1) 
___   A jó cselekedetekből.  
___   Kegyelemből.  
___   A kívánság szüli.  
 
8.   Milyen érzést kell, hogy kiváltson belőlünk a megbocsátás és az elfogadás? (2) 
___   Azt, hogy bármikor újra vétkezhetünk.  
___   A megtagadott gyönyörök utáni sóvárgást.  
___   Örömöt és békességet.  
___   Az örök élet bizonyosságát.  
 
9.   Min kell alapulnia az engedelmességnek? (1) 
___   A pokoltól való félelmen.  
___   Annak vágyán, hogy a barátok jót mondjanak rólam.  
___   A Jézus iránti szereteten.  
 
10.   A keresztény életvitel illetve a parancsolatok megtartása: (1) 
___   Törvényeskedés.  
___   A megtérés egyik gyümölcse.  
___   Lényegtelen.  
 
11.   Mi jelképezi a Krisztussal megkötött frigyet? (1) 
___   Az, ha az ember bevonul egy kolostorba, és szerzetes vagy apáca lesz.  
___   A keresztség.  
___   A jobb kézen hordott jegygyűrű.  
___   A nőtlenségi fogadalom.  
 
12.   Mi a két legfontosabb eszköze annak, hogy megmaradjunk Krisztus szeretetében? (2) 
___   A naponkénti bibliatanulmányozás.  
___   A rendszeres nagylelkű adományok.  
___   A disznóhústól való tartózkodás.  
___   A szüntelen imádság lelkülete.  

 

    



 

Egy-roppant-méretű-város-a-világűrben  
    Beszélgessünk most egy nagyvárosról! New York, Tokió, London: 

egyik sem említhető vele egy lapon. Csak addig várj, míg felfogod 
az ámulatba ejtő tényeket erről az óriási városról, amelyhez az 
űrön keresztül vezet az út. Tényekről szólunk, nem egy 
tudományos fantasztikus regényről! Az az ismeretanyag, amit 
ebben tanulmányban sajátíthatsz el, fel fogja pezsdíteni a lelkedet 
és reménnyel ajándékoz meg a jövőre nézve.  

1.   Ki ennek az űrbéli városnak a tervezője és építője? 
 
„Azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert 
készített nékik várost” (Zsid 11:16).  

Answer: A Biblia kijelenti, hogy Isten egy hatalmas várost épít népe 
számára. Ez a város pedig ugyanolyan valóságos és kézzel fogható, 
mint bármely város, amelyben jártál már. 

2.   Hol található az a lenyűgöző 
város, amit Isten készít? 
 
„És én János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az 
Istentől szállt alá a mennyből” (Jel 21:2). „Óh Uram … hallgasd meg 
lakhelyedből, a mennyből” (1Kir 8:28,30).  

Answer: A hatalmas város, ami most épül, az űr egy távoli helyén, Isten 
− mennynek nevezett − lakóhelyén található. 

3.   Hogyan írja le a Szentírás ezt a lenyűgöző 
űrbeli várost? 

Answer:  
(A) MÉRETEI 
„És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És 
megmérte a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és 
szélessége és magassága egyenlő” (Jel 21:16). A város egy tökéletes 
négyzetalakzatot képez. Kerülete 12 ezer stádium, azaz ezerötszáz mérföld (egy stádium egynyolcad 
mérfölddel egyenlő). Minden oldala 375 mérföld hosszú.  
 
(B) NEVE 
A város neve Jelenések 21:2 szerint „Új Jeruzsálem”.  



 

(C) FALAI 
„És megmérte annak kőfalát száznegyvennégy singre… És kőfalának rakása 
jáspisból volt” (Jel 21:17-18). A várost 144 könyök, azaz 216 láb magas fal (egy 
könyök tizennyolc hüvelykkel egyenlő). A fal tömör jáspisból készült, amelynek 
fényessége és szépsége leírhatatlan. Gondold csak el! Közel húsz emelet magas 
tömör jáspis!  

 

(D) KAPUI 
„És… volt tizenkét kapuja: Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről 
három kapu; napnyugatról három kapu… A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; 
minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt” (Jel 21:12,13,21). A városnak 12 
kapuja van − minden oldalon három − mindegyik gyöngyből készült.  
 
(E) ALAPJAI 
„És a város kőfalának tizenkét alapja volt… És a város kőfalának alapjai ékesítve 
voltak mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik 
kálczédon; a negyedik smaragd; az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik 
krizolitus; a nyolcadik berillus; a kilencedik topáz; a tizedik krisopráz; a 
tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist” (Jel 21:14-20). A városnak 12 teljes 
alapzattal bír, mindegyik drágakőből épült. A szivárvány minden színe 
megtalálható benne, így hát bizonyos távolságból a város kétségkívül olybá fog 
tűnni, mintha egy szivárványon nyugodna.  

(F) UTCÁI 
„és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg” (Jel 21:21).  
 
(G) MEGJELENÉSE 
„láttam a szent várost…, mint egy férje számára felékesített menyasszony… 
Benne volt az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló volt a legdrágább 
kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz… És a város … hossza annyi, mint a 
szélessége” (Jel 21:2,11,16). A várost, drágaköveivel, az arannyal és vibráló 
szépségével együtt, az Isten dicsősége fogja bevilágítani. Lélegzetelállító 
fenségességében és tisztaságában egy „férje számára felékesített 

menyasszony”-hoz hasonlítja a Biblia. 

4.   E felséges városban milyen tüneményes 
tereptárgy biztosítja minden polgára számára az 
örök életerőt és ifjúságot? 
 
„Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és 
túl életnek fája volt, mely tizenkét gyümölcsöt 
termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét; 
és levelei a pogányok gyógyítására valók” (Jel 22:2). „Most tehát, hogy ki ne 
nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen” 
(1Móz 3:22).  

Answer: Az élet fája, ami tizenkét fajta gyümölcsöt terem (és a város 
közepén található, Jel 2:7), mindenkit, aki szakít róla, örök élettel és ifjúsággal ajándékozza meg. Még 
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levelei is csodálatos fenntartó tulajdonságokat fog tartalmazni. Ez a fa minden hónapban új 
gyümölcstermést ad. 

5.   Igaz, hogy ez a lenyűgöző város alá fog szállni a földre? 
 
„És én János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az 
Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára 
felékesített menyasszony” (Jel 21:2). „Boldogok a szelídek, mert ők 
öröklik a földet” (Mt 5:5). „Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát” (Péld 
11:31).  

Answer: Igen, a fenséges szent város le fog szállni erre a földre, hogy 
az újjáteremtett föld fővárosa legyen. Minden igaznak lesz egy háza 
ebben a városban. 

6.   Mi történik majd a bűnnel és a bűnösökkel? 
 
„Minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, megégeti őket az 
eljövendő nap” (Mal 4:1). „És Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette 
azokat” (Jel 20:9). „az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő 
dolgok is megégnek” (2Pt 3:10). „És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek 
lábaitok nyomása alatt azon a napon” (Mal 4:3). „De új eget és új földet várunk az ő 
ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik” (2Pt 3:13).  

Answer: Isten tűz által fogja elpusztítani a bűnt és a bűnösöket. Ez a tűz meg fogja olvasztani a földet 
és mindent hamuvá fog változtatni. Ekkor Isten egy teljesen új földet teremt, és a szent város lesz annak 
fővárosa. Az igazak itt örömben, békességben és szentségben fognak élni az örökkévalóságon át. Isten 
ígéretet tesz, hogy a bűn nem üti fel többé a fejét (Lásd Náh 1:9). 

7.   Milyen felüdítő és megható ígéreteket tesz Isten a népének, 
amely belép az Ő országába? 

Answer:  
A. Az Úr személyesen velük fog lakni (Jel 21:3). 
B. Soha nem fognak unatkozni. Örökös öröm lesz az ő osztályrészük 
(Zsolt 16:11). 
C.Nem lesz többé halál, fájdalom, könnyek, bánat, betegség, kórházak, 
műtétek, tragédia, csalódás, aggodalom, éhség és szomjúság. (Jel 21:4; 
Ézs 33:24; Jel 22:3; Ézs 65:23; Jel 7:16). 
D. Nem fognak elfáradni (Ézs 40:31). 
E. Minden üdvösséget elnyert ember minden tekintetben testi tökéletességnek fog örvendeni. A süketek 
hallani, a vakok látni, a némák énekelni fognak, a sánták pedig futni tudnak majd (Ézs 35:5,6; Fil 3:21). 

F. Féltékenység, félelem, gyűlölet, hazugság, irigység, tisztátalanság, cinizmus, erkölcstelenség, és 
minden egyéb gonoszág örökre ki lesz zárva Isten országából (Jel 21:8,27, 22:15). Az embereket nem 
fogják terhelni többé azok a gondok és bajok, amik aggodalmaskodásba taszították őket. Nem lesznek 
többé idegösszeroppanások. Az idő az örökkévalóságon át tart majd, és a földi élet feszültségei, a 

határidők nem lesznek többé. 

8.   Miben fog különbözni az új föld a föld mai állapotához képest? 

Answer:  
A. A roppant méretű tengerek, ahogy ma ismerjük őket, el fognak tűnni (Jel 21:1). Ma 
az óceánok és a tengerek borítják a föld felszínének háromnegyedét. Nem így lesz ez 
Isten új országában. Az egész világ egy felülmúlhatatlan szépségű hatalmas kert lesz, 

amit tavak, folyók és hegyek tarkítanak (Jel 22:1; ApCsel 3:20,21). 



B. A pusztákból kertek lesznek (Ézs 35:1, 2). 
C. Az állatok egytől egyig szelídek lesznek. Egyik sem ejti zsákmányul a 
másikat, és egy kisgyermek fogja vezetni őket (Ézs 11:6-9;65:25). 

D. Nem lesz abban semmi elátkozott (Jel 22:3). 
E. Nem lesz abban többé semminemű erőszak (Ézs 
60:18). Ez eleve kizárja a bűntényeket, a viharokat, az 
áradásokat, földrengéseket, tornádókat, pusztításokat stb.  
F. Az új földön semmi olyan nem lesz, ami beszennyez (Jel 
21:27). Nem lesznek cigarettacsikkek, dohánynedvek, 
alkoholos italok, bordélyházak, erkölcstelen képek, sem 
semmi más gonoszság vagy tisztátlanság. 

9.   Lesznek gyermekek Isten 
országában? Ha lesznek, ők is 

felnőnek? 
 
„És megtelnek a város utcái fiúkkal és leányokkal, akik 
játszadoznak annak utcáin” (Zak 8:5). „és kimentek és ugrándoztok, mint a 
hízlalt tulkok” (Mal 4:2).  

Answer: Igen, sok kisfiú és kislány lesz a szent városban (Ézs 11:6-9), és ezek 
a kicsinyek fel fognak nőni (Mal 4:2). Ádám óta mind termetben, mind 
értelmi képességek és életerő tekintetében rengeteget fejlődtünk vissza, de 
mindez az eredeti tökéletesség szerint lesz helyreállítva (ApCsel 3:2-21). 

10.   Az üdvözültek, amikor találkoznak szeretteikkel a 
mennyben, meg fogják ismerni egymást? 
 
„akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is 
megismertettem” (1Kor 13:12).  

Answer: A Biblia egyértelműen tanít arról, hogy azok az 
igaz szeretteink, akik elhunytak, fel lesznek támasztva, 
hogy az Isten országában együtt legyenek valamennyi 
igazzal (Ézs 26:19; Jer 31:15-17; 1Kor 15:51-55; 1Thessz 
4:13-18). És a Szentírás azt is tanítja, hogy Isten 
országában ugyanúgy meg fogják ismerni egymást az 

emberek, mint ahogy ma is felismerik egymást. 

11.   A mennyben élő emberek valóságos hús-vér emberek 
lesznek, akiknek csontjaik, inaik vannak? 
 
„Megállt maga Jézus közöttük, és mondta nekik: Békesség nektek. 
Megrémülvén pedig és félvén, azt hitték, hogy valami lelket látnak. 
És mondta nekik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak 
szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és 
lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és 
lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, 
hogy nékem van” (Lk 24:36-39)! „Mikor pedig még nem hittek az 
öröm miatt, és csodálkoztak, mondta nékik: Van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab 
sült halat, és valami lépes mézet, melyeket elvett, és előttük evett” (Lk 24:41-43). „És kivitte őket 
Bethániáig, és… míg áldotta őket, tőlük elszakadván, felvitetett a mennybe” Lk 24:50-51). „Ez a Jézus, 
aki felvitetett tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok felmenni őt a mennybe” (ApCsel 
1:11). „…a megtartó Úr Jézus Krisztus… elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló 
legyen az Ő dicsőséges testéhez” (Fil 3:21-21).  

 
Az újjáteremtett 
földön 
gyermekek 
oroszlánokkal 
játszadoznak 
majd teljes 
biztonságban.  

 
Az új földön 
nem lesz több 
természeti 
csapás.  



Answer: Jézus a feltámadása után bebizonyította a tanítványainak, hogy húsa és csontjai vannak: 
megtapinthatták, együtt étkezhettek vele. Ugyanez a hús-vér Jézus ment fel az Atyjához s jön majd újra 
el a földre. Az igazak ugyanolyan testet fognak kapni, mint amilyen Krisztus teste, és át valódi hús-vér 
emberek lesznek az örökkévalóságokon. A különbség az lesz, hogy a mennyei test nem lesz kitéve a 
halálnak, a hanyatlásnak, a romlásnak. Az a tanítás, miszerint az üdvözültek a mennyben felhőkön 
lebegő szellemek, és egész nap csak hárfáznak, a Szentírás szerint minden alapot nélkülöz. Jézus nem 
azért halt meg a kereszten, hogy egy olyan sablonos és hóbortos jövőben részesítse azokat, akik 
elfogadják a szeretetét, és nemes indulattól vezérelve követik az Ő életmódját. Az emberek többségét 
nem érdekli egy ilyen éteri lét, ennélfogva csekély vágyat, vagy egyáltalán semmilyen vágyat nem 
éreznek, hogy belépjenek Isten mennyei országába − ha egyáltalán előnyben részesítik, az azért van, 
mert félnek a pokoltól. Ha ez emberek mindenütt megismerhetnék az igazságot Isten szent városáról és 
az új földről, milliók kezdenék megérteni szeretetét, s fordulnának teljes szívükből felé. Az az ember, aki 
lemarad Isten országáról, élete legnagyobb ballépését követi el. 

12.   Mivel fogják tölteni az igazak az idejüket a mennyek országában? 
 
„Házakat építnek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok 
gyümölcsét. Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy 
más egye a gyümölcsöt, … és kezeik munkáját elhasználják választottaim” (Ézs 
65:21-22).  

Answer: Az igazak felépítik a saját házaikat az új földön. (Mindenkinek lesz egy 
olyan háza is, amit Krisztus épített. Lásd Jn 14:1-3). Szőlőket fognak ültetni és 
eszik annak gyümölcsét. A Biblia nyíltan szól erről. Valóságos emberek valóságos 
dolgokat végeznek a mennyben, és mindebben testestül-lelkestül örömüket lelik. 

13.   Milyen egyéb érdekfeszítő 
tevékenységekből veszik ki részüket a 

megváltottak? 

Answer:  
A. Mennyei zenét énekelnek, játszanak (Ézs 35:10, 51:11; Zsolt 87:7; 
Jel 14:2,3). 
B. Isten királyiszéke előtt imádatra gyűlnek össze minden szombaton 
(Ézs 66:22,23). 
C. Gyönyörködnek a soha el nem hervadó virágokban és fákban (Ez 47:12; Ézs 35:1,2). 
D. Látogatóba mennek szeretteikhez, pátriárkákhoz, prófétákhoz stb. (Mt 8:11; Jel 7:9-17). 

E. Tanulmányozzák a mennyei állatokat (Ézs 11:6-9, 65:25). 
F. Utaznak és felfedeznek úgy, hogy soha nem fáradnak el (Ézs 40:31). 
G. Hallgatják Isten énekét (Sof 3:17). 
H. Valóra váltják legdédelgetettebb vágyaikat (Zsolt 37:3,4; Ézs 65:24). 
I. Legnagyobb örömüket abban a kiváltságban lelik, hogy Jézushoz 

hasonlók lehetnek, Vele indulhatnak 
felfedezésekre és szemtől-szembe láthatják 
Őt (Jel 14:4, 22:4, 21:3; 1Jn 3:2). 

14.   Leírhatja-e igazán a véges emberi 
nyelv a mennyei otthon dicsőségét? 
 
„Amiket szem nem látott, fül nem hallott és 
embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten 
készített az őt szeretőknek” (1Kor 2:9).  

Answer: Az emberi szív legmerészebb 
álmaiban sem foghatja fel Isten örökkévaló országának csodáit. Mindaz, amit 

 
A menny megadja 
nekünk azt a 
kiváltságot, hogy a 
bibliai pátriárkák és 
próféták barátai 
lehetünk.  



Ádám elvesztett, helyreállíttatik (ApCsel 3:20-21). 

15.   Isten személyesen nekem készíti az országot? 
 
„és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22:17). „Romolhatatlan… 
örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra” (1Pt 1:4). 
„Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek” (Jn 14:2).  

Answer: Az ország személyesen neked készül. Az Úr meghívása 
személyesen neked szól. Ha visszautasítod, barátom, egyedül önmagadat 
vádolhatod. 

16.   Hogyan biztosíthatok magamnak 
helyet abban a nagyszerű és dicső országban? 
 
„Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én 
szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz” (Jel 3:20). 
„Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen 
az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba” (Jel 
22:14). „Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megy 
be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei 
Atyám akaratát” (Mt 7:21). „Valakik pedig befogadták őt, hatalmat 
adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek” (Jn 1:12). „…és Jézus 
Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” 
(1Jn 1:7).  

Answer: A Biblia nyilván szól erről. Egyszerű az egész. Add át az életedet Krisztusnak, hogy tisztítsa 
meg a bűntől. Ezt cselekedve, erőt is ad ahhoz, hogy az Ő akaratát cselekedd és megtartsd az Ő 
parancsolatait. Ez természetesen azt jelenti, hogy a szerint kezdesz élni, ahogy Krisztus élt, és legyőzöl 
minden bűnt. „Aki győz, örökségül nyer mindent” (Jel 21:7). Röviden: egy ember akkor van felkészülve a 
mennyre, amikor menny van a szívében. 

17.   Döntöttem: elfogadom Jézus ajánlatát, hogy Vele 
éljek mindörökké az Ő mennyei országában. 

Answer:  

 
Thought Questions 

A Biblia arról biztosít, hogy Isten „eltöröl minden könnyet 
az ő szemeikről” (Jel 21:4). Isten megváltott népe, amelyet ekkor már az új föld minden szépsége és 
öröme vesz körül, elfeledkezik a múlt tragédiáiról és szívfájdalmairól. „…a régiek ingyen sem 
említtetnek, még csak észbe sem jutnak” (Ézs 65:17).  

1.   Mi módon lehet a menny boldog hely, amikor a 
megváltottak óhatatlanul elveszett szeretteikre 
gondolnak? (Jel 21:4 )  

2.   A Biblia arról beszél, hogy „test és vér nem örökölheti Isten országát” (1Kor 15:50). Hogyan 
lehetnek akkor majd a megváltottak hús és csont? (1Kor 15:50 )  

A Biblia a „test” szót itt a megtéretlen ember ábrázolására használja. Hasonló a Római levél 8:8-9 
megközelítése: „Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok 
testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek.” János evangéliuma 3:6-ban ez áll: 
„Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.” A „test” szó e helyütt szintúgy a 
megtéretlen emberre utal, miközben a „lélek” a megért illetve „újjászületett” emberre. A Korinthusi első 



levél idézett szakaszában a Biblia mindössze azt állítja, hogy senki nem mehet be Isten országába, 
hacsak előbb nem kerül sor a megtérésre és a test lélek nem lesz. Krisztus, immáron a feltámadott 
testét magára öltve, kijelentette, hogy valóban „hús és csont” (Lk 24:39). A Filippi levél 3:21 értelmében 
nekünk is az Övéhez hasonló testünk lesz.  

3.   Péter apostol áll a szent város kapujánál? ( )  

Nem! A Biblia Jelenések könyve 21:12-ben mondja el, hogy az új Jeruzsálemnek − a szent városnak − 
tizenkét kapuja van, és a kapuknál tizenkét angyal áll. A Bibliában sehol semmilyen utalás nincs arra 
nézve, hogy az apostolok lennének a kapuknál az őrök.  

4.   Kellően tágas vajon a szent város ahhoz, hogy befogadhassa valamennyi korszak 
megváltottjait? (Mt 7:14 )  

Ha a várost benépesítenék és minden megváltottnak csupán tíz négyzetméter terület jutna, 
harminckilencmilliárd ember számára lenne hely a szent városban, ami sokszorosa a világ jelenlegi 
népességszámának. Számos statisztikus jut arra a következtetésre, hogy ha a földön valaha élt 
emberek teljes számban üdvözülnének, még akkor is rengeteg hely lenne számukra a városban. A 
Szentírás mindazonáltal egyértelműen szól arról, hogy csak kevesen üdvözülnek (Mt 7:14). Vagyis a 
szent városban több mint elegendő hely lesz majd.  

5.   Időnként azon töprengek, hogy a jutalom megéri-e az áldozatot. Úgy tűnik, Sátán már-már 
fölébem kerekedik olykor. Szolgál a Biblia valamilyen bátorítással? (Róm 8:18 )  

Nagyon is! Pál apostol is bizonyára valami ilyesmin gondolkodott, mint te, amikor így írt: „Amiket most 
szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik” (Róm 8:18). Elég 
lesz az örök országot csak egy szempillantás erejéig megízlelni, hogy a legrettenetesebb földi 
megpróbáltatások és üldözések jelentéktelen emlékekké halványuljanak, s hogy a megváltottak így 
kiáltsanak fel: „Halleluja, semmi nem volt sok a mennyért!”  

6.   A kisgyermekek, akik meghaltak, elnyerik majd vajon Isten országának üdvét? (Mt 2:16-18 )  

Erre a kérdésre nincs pontos válasz a Bibliában, de sokan vallják Máté evangéliuma 2:16-18 alapján 
azt, hogy a kisgyermekek üdvözülnek majd. A Biblia itt annak a gonosz Heródes királynak a tettéről 
emlékezik meg, aki minden két esztendős vagy annál fiatalabb fiúgyermeket megöletett Betlehemben. A 
Biblia előre megjövendölte ezt a kegyetlen és gyászos eseményt, és Isten azt mondta az anyáknak, 
hogy ne sírjanak tovább, mert eljön a nap, amikor visszakapják gyermekeiket. „Tarts vissza szódat a 
sírástól…, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, …hiszen az ellenség földéből térnek vissza… 
Fiaid visszajönnek az ő határaikra” (Jer 31:16-17). E szavak nyilvánvaló módon a feltámadásra utalnak.  

7.   Jól értem, hogy a menny, a megváltottak otthona, itt lesz a földön? (Jel 21:2-3, 22:1,3 )  

Igen, ez így van. Habár a szent város most még Isten lakóhelyén található, át fogja helyezni azt erre a 
földre. A bűn és a bűnösök tűz martalékai lesznek, a föld ellenben újjá lesz teremtve és teljes édeni 
szépségében és dicsőségében átadatik az igazaknak. A szent város az új föld fővárosa lesz, és Isten 
ide helyezi át királyiszékét (Jel 21:2-3, 22:1,3), hogy itt, az igazak körében éljen az örökkévalóságon át. 
Az a hely, ahol most az Úr tartózkodik, az a menny. Isten terve az, hogy visszaadja az embernek, amit 
Ádám elvesztett: egy tökéletes és teljes élet dicsőségét egy tökéletes bolygón. Sátán és a bűn 
megakasztotta Isten tervét, ám a terv így is révbe fog érni. Mindnyájan ott lehetünk, sőt, mindnyájunknak 
ott kell lennünk ebben az új országban! Túlságosan nagy az ár ahhoz, hogy kimaradjunk belőle.  

8.   Miért tanítják és hiszik oly sokan, hogy a megváltottak otthona egy misztikus hely, 
szellemekhez hasonló lakókkal, akik felhőkön lebegve semmi egyebet nem tesznek, mint hárfán 
játszanak? (Jn 8:44 )  



A tanítás az ördögtől, a hazugság atyjától (Jn 8:44) ered. Azon buzgólkodik, hogy rossz színben 
tüntesse fel Isten szeretettől vezérelt tervét, és úgy mutassa be a mennyet, mint egy valószerűtlen 
„kísértetházat”, hogy az embereket ne is érdekelje, vagy pedig hogy hitetlenné váljanak úgy általában 
Isten Igéjével szemben. Sátán jól tudja, hogy mihelyt az emberek teljesen megértik a Biblia igazságát a 
megváltottak otthonával kapcsolatban, hatalma megtörik felettük, mert máris vágyni fognak annak az 
országnak a polgára lenni. Ezért dolgozik olyan keményen azon, hogy homályba burkolja a témát és 
hamisságot terjesszen a mennyei otthonnal kapcsolatban.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Hogy kell érteni ezt az űrbéli szent várost? (1) 
___   Nem szó szerint veendő, csupán allegória.  
___   Valóságos város, amit most készít Isten az Ő lakóhelyén.  
___   Csupán néhány ember elméjében létezik.  
 
2.   Mi lesz a sorsa a szent városnak? (1) 
___   Nukleáris katasztrófa áldozata lesz.  
___   Sátán és seregei elfoglalják azt.  
___   Alászáll a földre és az újjáteremtett föld fővárosa lesz.  
 
3.   Az alább felsorolt tények közül melyek igazak a szent városra nézve? (7) 
___   Új Jeruzsálemnek nevezik.  
___   Nagyjából akkora kiterjedésű, mint London.  
___   Falai topázból vannak.  
___   A város szélessége és hosszúsága megegyezik.  
___   Az utcák tiszta aranyból vannak.  
___   A városnak tizennégy fundamentuma van.  
___   Péter apostol őrködik annak kapujánál.  
___   Mind a tizenkét kapuja egyazon gyöngyből készült.  
___   Kerülete ezerötszáz mérföld.  
 
4.   Mit tudunk az élet fájáról? (1) 
___   Valóságos fa, amely az örök élet és ifjúság erejét termi az emberek számára.  
___   Ez csupán jelképes beszéd, amely csupán annyit jelent, hogy Isten erővel ajándékozza meg 
népét.  
___   Kezdetben még létezett, de az új földön már nem lesz.  
 
5.   Az alább felsoroltak közül melyek igaz bibliai ígéretek Isten újjáteremtett országának népe 
számára? (5) 
___   Az Úr naponta fog házaspárokat esketni.  
___   Az élet fája húsz féle gyümölcsöt fog teremni.  
___   Maga az Úr is a népével fog lakni.  
___   Egymillió év elteltével a szentek el fogják unni magukat.  
___   Nem lesz többé sem halál, sem szomorúság.  
___   Az emberek soha nem fognak elfáradni.  
___   A sántákat angyalok fogják körbehordozni.  
___   Az angyalok lesznek az orvosok és ők fognak végrehajtani minden műtétet.  
___   A vakok visszanyerik szemük világát.  
 
6.   Az alábbi állítások közül melyek igazak az új földre nézve? (6) 
___   A mai tengerek nem lesznek többé.  
___   A sivatagok nagyobbak lesznek.  
___   Az állatokat aranyos kis mennyei kalitkákban fogják tartani.  
___   Hallani sem lehet többé tornádókról, földrengésekről és özönvizekről.  
___   A cigarettacsikkeket az angyalok fogják naponta nagy gonddal eltakarítani az utcákról.  
___   A virágok és a fák nem fognak elhervadni, nem fogják szirmaikat elhullatni.  



___   A menny itt lesz a földön.  
___   A bűn nem támad fel újra.  
___   Az új föld dicsősége leírhatatlan.  
 
7.   Mit lehet tudni az igazakról a mennyek országában? (1) 
___   Szellemek lesznek, akik hárfákon játszanak és a felhőkben lebegnek.  
___   Nem fogják megismerni a többi szeretteiket és barátaikat, akik ott lesznek.  
___   Valóságos hús-vér lények lesznek, akik meg fogják ismerni egymást.  
 
8.   Honnan tudjuk, hogy az emberek a mennyben valóságosak lesznek és valóságosan dolgokat 
cselekednek? 
___   A tudomány meggyőzően bizonyította ezt.  
___   A Biblia azt mondja, hogy Krisztushoz hasonlók leszünk, márpedig Krisztus valóságos volt, hús-vér 
testtel bírt és valóságos dolgokat cselekedett.  
___   Sok prédikátor mondja, hogy ez így van.  
 
9.   Mikor lehetek biztos abban, hogy nekem is hely készíttetett a mennyek országában? (1) 
___   Ha naponta elismételem, hogy szeretem az Urat.  
___   Ha kellőképpen félek a pokoltól.  
___   Ha elfogadom és követem Krisztust és az Ő parancsolatait megtartom.  
 
10.   Milyen elfoglaltságaik lesznek a megváltottaknak a mennyek országában? Az alábbiak közül 
jelöljük meg azokat, amikről szól a Biblia? (5) 
___   Házakat építenek és azokban laknak.  
___   Szőlőket plántálnak.  
___   Megölik az állatokat és megeszik azoknak húsát.  
___   Mennyei hangszereken játszanak és dicséreteket énekelnek Istennek.  
___   Isten trónszéke előtt istentiszteletet tartanak.  
___   Visszarepülnek a pokolba és csipkelődnek a kárhozottakkal.  
___   Eszik az élet fájának gyümölcsét.  

 

    



 

Kulcsok-a-boldog-házassághoz  
    Amint azt már valószínűleg hallottad, ma a házasságoknak 

csaknem válással végződik, a válások nyomában pedig keserű 
házasfeleket és összezavart gyermekeket látunk. Ne hagyd, hogy 
veled is ez történjék! Akár nehéz napokat élsz át a 
házasságodban, akár boldog házaséletnek örvendesz, esetleg 
még nem vagy házas, csak gondolkodsz rajta, íme, néhány 
ingyenes, de bizonyítottan hasznos tanács arra, hogyan lehet 
házasságod tartós. Ezek egyenesen attól az Istentől származnak, 
aki szerezte és megszentelte a házasságot! Ha próbálkoztál már 
egyebekkel is, miért ne adnál egy esélyt Istennek is? Kövesd a 
tanulmányban elősorolt kulcsokat, és megerősítheted otthonod 
talapzatát.  
 
Tizenhét kulcs a boldog házassághoz Isten nagyszerű 
könyvéből  

1.   Alapíts önálló otthont! 
 
„Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik 
feleségéhez: és lesznek egy testté” (1Móz 2:24).  

Answer: Isten szabálya pontosan meg van határozva. A házasságra 
lépett párnak el kell hagynia apját és anyját és önálló otthont kell 
alapítania, még ha a pénzügyi helyzetük csak egy egyszobás lakást tesz 
is lehetővé. A férjnek és a feleségnek együtt kell döntésre jutnia 
ezekben az irányelveknek. Ezután a feleségnek és férjnek is rokonai 
tudtára kell adni a döntést. Eltökélteknek kell maradniuk, mindegy, 
milyen ellenállást tapasztalnak a részükről. Válások ezreit lehetne 
elkerülni, ha e szabályt gondosan betartanák. 

2.   Ne hagyj fel az udvarlással! 
 
„Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; 
mert a szeretet sok vétket elfedez” (1Pt 4:8). „az ő férje …dicséri őt” 
(Péld 31:28). „aki pedig férjhez ment, [arra] visel gondot, mi módon 
kedveskedhessék a férjének” (1Kor 7:34). „Atyafiúi szeretettel egymás 
iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek” (Róm 

12:10).  

Answer: Folytasd (esetleg jobb, ha úgy mondjuk, éleszd fel újra) az udvarló bókok szokását a 
házassági kötelékben is. A sikeres házasságok nem a véletlen művei; munkálkodni kell értük. Ne 
vegyétek egymást úgy, hogy már megvagytok egymásnak, különben az ebből fakadó egyhangúság meg 
fogja ölni a házasságotokat. Engedjétek, hogy növekedjék közöttetek a szeretet azáltal, hogy kifejezitek 
a szeretetet egymás irányában, különben halódásnak indul, és eltávolodtok egymástól. A szeretetet és a 
boldogságot nem abban fogjátok meglelni, ha a magatok számára keresitek, hanem abban, ha 
megadjátok egymásnak. Töltsetek azért annyi időt együtt, amennyit csak lehetséges, ha azt akarjátok, 
hogy jól haladjon a szekér. Tanuljátok meg lelkesen köszönteni egymást. Üdüljetek együtt, menjetek 
látogatóba együtt, vásároljatok, nézelődjetek, étkezzetek együtt. Ne feledkezz meg az apró bókokról, 
biztatásokról és szeretetkinyilvánításokról. Lepjétek meg egymást kis ajándékokkal vagy 



szívességekkel. Próbáljátok egymást „túlszeretni”. Ne vegyetek ki többet a házasságból, mint amennyit 
beletesztek. Nem önmagában a válás, sokkal inkább a szeretet hiánya a házasság legnagyobb 
rombolója. Valameddig adsz neki esélyt, a szeretet mindig győzni fog. 
 
*A Biblia Revideált Standard Változata (C) 1946, 1952, 1971. Kiadja Krisztus Egyházainak Országos 
Tanácsának Keresztény Nevelési Osztálya (USA). Felhasználás engedélyezve. 

3.   Ne feledd el, hogy Isten kötött össze Benneteket a 
házasságban. 
 
„Annakokáért elhagyja a férfiú atyját és anyját;… úgyhogy többé nem 
kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el 
ne válassza” (Mt 19:5-6).  

Answer: Már-már eltűnt a szerelem az otthonotokból? Az ördög (ez a 
mániákus otthonromboló) a felelős ezért. Ne feledd el, hogy Isten kötött 
össze Benneteket a házasságban, és az a szándéka, hogy maradjatok 
együtt és legyetek boldogok. Ha szeretnétek engedelmeskedni az Ő 
isteni törvényeinek (parancsolatainak), Isten boldogságot és szerelmet 
hoz az életetekbe. „Istennél minden lehetséges” (Mt 19:26). Ne 
csüggedjetek el. Isten, aki szeretetet ébreszt a misszionárius szívében 
egy leprás bennszülött iránt, könnyen szeretetet ébreszt Bennetek is 
egymás iránt, ha engedtek Neki. 

4.   Őrködj gondolataid felett: ne 
engedd, hogy érzékeid tőrbe ejtsenek. 
 
„Mert amiként gondolkodik a szívében, olyan ő” (Péld 23:7, a King 
James Biblia alapján). „Ne kívánd a te felebarátod feleségét” (2Móz 
20:17). „Minden féltett dolognál jobban őrizd a te szívedet, mert abból 
indul ki minden élet” (Péld 4:23). „amik csak igazak, amik csak 
tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak 
kedvesek, amik csak jó hírűek…, ezekről gondolkodjatok” (Fil 4:8).  

Answer: A helytelen gondolkodásmód lerombolhatja a házasságodat. 
Az ördög effajta gondolatokkal próbál csapdába ejteni: „A házasságunk tévedés volt.” „Nem ért meg 
engem.” „Ezt nem tudom tovább elviselni.” „Ha szükséges, bármikor elválhatunk.” „Hazamegyek az 
anyámhoz.” „Rámosolygott arra a nőre.” Állj le ezekkel a gondolatokkal, mert rámegy a házasságod, 
ugyanis a gondolataid és az érzékszerveid kormányozzák a tetteidet. Kerüld minden olyannak a 
megnézését, kimondását vagy meghallását, amik − s ne keveredj zok társaságába, akik − 
tisztátlanságot vagy hűtlenséget sugallnak. Azok a gondolatok, amiket nem uralunk, olyanok, mint egy 
üresbe rakott jármű hegyről lefelé. Bármi megtörténhet, és a vége mindig 
katasztrófa. 

5.   Sohase térjetek nyugovóra úgy, hogy haragszotok egymásra. 
 
„A nap le ne menjen a ti haragotokon” (Ef 4:26). „Valljátok meg bűneiteket 
egymásnak” (Jak 5:16). „azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén” 
(Fil 3:14). „Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, 
megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban 
megengedett néktek” (Ef 4:32).  

Answer: Haraggal, indulattal a szívben aludni menni, azon túl, hogy 
fájdalmat és bánatot okoz, hallatlanul veszélyes. Ha nem oldjuk meg gyorsan őket, a legkisebb 
nézeteltérések is olyan meggyőződéssekként és gondolkodásmódokként ülnek meg a lelkedben, 
amelyek rossz irányba befolyásolják az életfelfogásodat. Ezért mondja Isten, hogy csillapítsuk le a 
haragunkat, mielőtt nyugovóra térnénk. Légy kellően nagylelkű a megbocsátáshoz, s ahhoz, hogy ki 



tudd mondani: „Ne haragudj”. Elvégre senki sem tökéletes, és mindketten ugyanabban a csapatban 
játszotok, hát légy annyira sportszerű, hogy becsülettel el tdj ismerni egy hibát, ha elkövetted. Emellett a 
kibékülés nagyon örömteli élmény, ahol is addig ismeretlen erők munkálkodnak azon, hogy a házasfelek 
még közelebb kerüljenek egymáshoz. Istené az ötlet, és − működik is! 

6.   Helyezd Jézust otthonod középpontjába. 
 
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői” (Zsolt 127:1). 
„Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Péld 3:6, prot. 
ford.). „És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja 
őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Fil 4:7).  

Answer: Ez a legfontosabb szabály. Valójában az összes többit lefedi. Tedd 
Krisztust az első helyre! Az otthon igazi boldogságának titka nem a 
diplomáciában, a hadviselésben és a gondok leküzdése érdekében tett 
fáradhatatlan erőfeszítésekben rejlik, hanem a Krisztussal való közösségben. A 
Krisztus szeretetével betöltekezett szívek soha nem kerülhetnek túlontúl 

messzire egymástól. Ha Krisztus jelen van az otthonunkban, házasságunk sikeres lesz. Az evangélium 
a gyógyír minden olyan házasságra, amelyben eláradt a gyűlölet, a keserűség és a csalódás. A 
szeretetet és a boldogságot csodálatos módon helyreállító evangélium segítségével lehet megelőzni 
válások ezreit. Az evangélium a te házasságodat is meg fogja menteni, ha kész vagy elfogadni. 

7.   Imádkozzatok együtt. 
 
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de test erőtlen” 
(Mt 26:41). „Imádkozzatok egymásért” (Jak 5:16). „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, 
kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja” (Jak 1:5).  

Answer: Imádkozzatok fennhangon egymásért! Ez egy csodálatos szabály, amely a legmerészebb 
álmaidat is meghaladó mértékben vezet sikerre. Boruljatok le Isten előtt, és kérjétek Tőle az egymás 
iránti szeretetet, a megbocsátást, az erőt, a bölcsességet − a bajokra a megoldást. Isten személyes 
biztosítékkal szolgált arra nézve, hogy meg fogja hallgatni az ilyen imát. Az imádkozó ember nem fog 
automatikusan meggyógyulni a vétkeiből, viszont kap egy szívet, amely a jót akarja tenni. Egyetlen 

család sem bomlik fel, valameddig őszintén kérik együtt imában Isten 
segítségét. 

8.   Jussatok egyetértésre abban, hogy a válás nem megoldás. 
 
„Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza” (Mt 19:6). „Aki 
elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, 
házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő” (Mt 19:9). „Mert 
a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint” (Róm 7:2).  

Answer: A Biblia tanítása egyértelmű. A házassági kötelékek 
elszakíthatatlanok és elpusztíthatatlanok. A válás egyes-egyedül házasságtörés 
esetén megengedett. De még akkor sem kötelező, csupán megengedett. A 
megbocsátás mindig jobb, mint a válás, még erkölcsi bukás esetén is. A 
házasság az életért van. Isten akkor szentelte meg ezt az intézményt, amikor 
az első menyegzőt celebrálta az Édenben. Ha elkezdünk foglalkozni a válás 

gondolatával, ez bármely házasságot tönkre tud tenni. Ez az egyik oka annak, amiért Jézus ezt 
szabályba foglalta. A válás mindig romboló hatású és szinte soha nem nyújt megoldást egy problémára. 
Mi több, csak még nagyobb bajokat idéz elő, vagyis nem is szabad soha szóba állni vele. A válás 
nyomában elkerülhetetlenül szétszakított, lehangolt, boldogtalan és kifacsart életek járnak, és még a 
sikeres életnek is gyakran keresztbe tehetnek. Isten alapította a házasságot, hogy őrködjék az emberek 
tisztasága és boldogsága felett, hogy megadja ezzel nekik mindazt, amire szociálisan szükségük van, 
továbbá, hogy mind testileg, mind szellemileg, mind erkölcsileg felemelje őket. A házassági 
fogadalomtétel az egyik legünnepélyesebb és legkötelezőbb érvényű, amit emberek felvállalhatnak. Aki 
ezt csak úgy szíre-szóra leveti magáról, ezzel eltávoztatja saját magától Isten kegyét és áldását. 



9.   Zárjátok szorosra a családi kört! 
 
„Ne paráználkodj” (2Móz 20:14). „Bízik ahhoz az ő férjének lelke… Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő 
életének minden napjaiban” (Péld 31:11,12). „az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége 
közt, akit megcsaltál” (Mal 2:14). „Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek… Ne kívánd az ő 
szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel; … Vehet-e valaki tüzet az ő kebelébe, 
hogy ruhái meg ne égnének? … Így van, valaki bemegy az ő felebarátjának feleségéhez, nem marad 
büntetlen, valaki illeti azt” (Péld 6:24-29).  

Answer: A család belső dolgait soha nem szabad másokkal megosztani − még a szülőkkel sem. Nagy 
bűn és tragédia, ha megszegjük ezt az Isten által adott szabályt. Ha egy harmadik személyt 
bizalmunkba fogadunk, aki meghallgatja a panaszainkat, azzal eszközt adunk az ördög kezébe, hogy 
elidegenítse egymástól a férj és a feleség szívét. Oldjátok meg az otthoni gondokat házon belül. Soha 
senki mást − a lelkészeteken vagy a házassági tanácsadón kívül − nem szabad beavatni. Legyetek 
mindig őszinték egymással, és ne őrizgessetek titkokat egymástól. Ne élcelődj házastársad érzelmeivel. 
Erőteljesen védelmezzétek egymást, és szigorúan tartsatok távol mindenkit, aki közétek akarna 
tolakodni. Ami pedig a házasságtörést illeti, − dacára annak, amit egynémely házassági tanácsadó 
mond − ez neked és minden érintettnek fájdalmat okoz. Isten, aki ismeri a lelkünket, testünket és az 
érzelmi világunkat (és tudja, mi az, ami segít nekünk, és mi az, ami sebet ejt), így szól: „Ne!” Ha pedig Ő 
azt mondja, hogy „ne”, akkor jobban tesszük, ha nem. Akik figyelmen kívül hagyják az Ő szabályát, a 
lehető legsúlyosabban bűnhődnek. Ha már belementél valami flörtbe, azonnal szakítsd meg azt a 
kapcsolatot, mert olyan árnyak telepednek az életedre, amik soha nem fognak felemelkedni. 

10.   Istentől tudjuk, mi a szeretet: tedd napi céloddá, hogy helytállj benne. 
 
„A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga 
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, 
de együtt örül az igazsággal; mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, 
mindent eltűr” (1Kor 13:4-7).  

Answer: Kérlek, olvasd el a fentebbi szentírási igeszakaszt. Isten így jellemzi a 
szeretetet. Hogyan tudsz megfelelni ennek? A szeretet nem érzelmeskedő 

sugallatok kérdése, hanem egy, az élet minden pillanatát és cselekedetét magában foglaló szent elv. Ha 
megvan az igaz szeretet, házasságod nem futhat zátonyra. E szeretet nélkül viszont nem lehet jól 
sikerült a házasság. 

11.   Gondolj mindig arra, hogy a kritizáló lelkület és a 
zsörtölődés tönkreteszi a szeretetet. 
 
„Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk 
keserű kedvűek” (Kol 3:19). „Jobb lakozni a pusztának földén, mint a 
feddődő és haragos asszonnyal” (Péld 21:19). „A sebes záporeső 
idején való szüntelen csepegés és a morgó asszonyember hasonlók” 
(Péld 27:15). „Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyádfia 
szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem 
veszed észre” (Mt 7:3). „A szeretet hosszútűrő” (1Kor 13:4).  

Answer: Hagyj fel a bírálgatással, a zsörtölődéssel és a hibakereséssel. Lehet, hogy férjednek illetve a 
feleségednek sok fogyatkozása van, ám a zsörtölődés nem fog segíteni. Ne várjál el tökéletességet, 
mert az keserű lelkületet fog eredményezni. Légy elnéző a hibákkal szemben és vadásszál inkább a jó 
dolgokra. Ne igyekezz megreformálni, ellenőrzésed alatt tartani avagy kényszeríteni a házastársadat, 
mert így tönkre fogod tenni a szeretetet. Egyedül Isten képes megváltoztatni embereket. Némi 
humorérzék, egy vidám szív, kedvesség, türelem és szeretet a házassági gondok kétharmadát el fogja 
űzni. Próbáld társadat inkább boldoggá tenni, semmint megjavítani, és meglátod, a javulás sem fog 
elmaradni. A sikeres házasság titka nem az, hogy legyen egy jó házastársad, hanem az, hogy légy te jó 
házastárs. 



12.   Semmit ne vigyetek túlzásba; legyetek mértékletesek. 
 
„Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető” (1Kor 
9:25). „A szeretet nem keresi a maga hasznát” (1Kor 13:5). „Azért akár 
esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére 
műveljetek” (1Kor 10:31). „Megsanyargatom testemet és szolgává teszem” 
(1Kor 9:27). „Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2Thessz 3:10). 
„Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy” 
(Zsid 13:4). „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy 
engedjetek néki az ő kívánságaiban: Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat 
hamisságnak fegyvereiül a bűnnek” (Róm 6:12-13).  

Answer: A túlmunka tönkre fogja tenni a házasságotokat. Ekképpen a 
tétlenség is. Meg kell találnotok munka, szeretet, pihenés, mozgás, játék, istentisztelet, étkezések és 
társasági kapcsolatok tökéletes egyensúlyát, különben valami el fog pattanni. A túlhajszoltság és az 
alváshiány, a megfelelő táplálék és a testmozgás elmaradása az embert bírálgató hajlamúvá, 
türelmetlenné és negatívvá teszi. A rendszeres túlevés nagy gonosz, ami fel fogja erősíteni az alantas 
természetet és eltompítja a lelkiismeretet.  
 
A nemiség túlhajszolása kiöli a szent dolgok iránti szeretetet és legyengíti az életerőt. A házasság nem 
jogosít fel senkit a nemi kicsapongásokra. A lealacsonyító, eltorzult illetve mértéktelen nemi aktusok 
kiölik az egymás iránti szeretetet és tiszteletet. A Biblia a mértékletes nemi életet javasolja (1Kor 7:3-7). 
A társas kapcsolatok ápolása másokkal feltétlenül fontos. Az elszigeteltségben nem fogjuk meglelni az 
igazi boldogságot. Tanuljatok meg nevetni és élvezni az együtt töltött épületes időszakokat! A túlzott 
komolyság is veszélyes. A túlmunka és a tétlenség egyaránt gyengíti a lelket, a testet, a lelkiismeretet 
és az egymás iránti szeretetre és tiszteletre való képességet. Ne engedjétek, hogy a mértéktelenség 
szétroncsolja a házasságotokat! 

13.   Tartsátok tiszteletben egymás személyes jogait és 
magánszféráját. 
 
„A szeretet hosszútűrő,… a szeretet nem irigykedik… Nem cselekszik 
éktelenül, nem keresi a maga hasznát… Nem örül a hamisságnak… 
mindent hiszen” (1Kor 13:4-7). „Atyafiúi szeretettel egymás iránt 
gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek” (Róm 
12:10).  

Answer: Mindegyik házasfélnek megvan a maga Istentől adatott joga 
egy olyan magánszféra megtartásához, amelyre nem kell magyarázatot adnia. Ne kutakodjatok egymás 
pénztárcájában, retiküljében, személyes mailjei, illetve egyéb személyes tulajdonai között, kivéve, ha 
engedélyt kaptatok rá. A magánszférához, továbbá − ha a házastárs elfoglalt − a nyugalomhoz való 
jogot tiszteletben kell tartani. Férjednek, feleségednek joga van olykor-olykor tévedni, jogosult továbbá 
egy szabadnapra is, és emiatt a házastárs ne vonja őt inkvizíciós eljárás alá. A házasfelek ne birtokolják 
egymást, soha ne próbálják a másik személyiségét megváltoztatni. Egyedül Isten képes véghezvinni 
ilyen változásokat, és e tekintetben mindnyájan egyes-egyedül neki tartozunk felelősséggel (Róm 
14:12). A boldogsághoz feltétlenül szükséges a tökéletes bizalom, az egymásban való megbízás, 
egymás figyelgetése nélkül. Tölts kevesebb időt azzal, hogy „kitalálod” a házastársadat, ellenben több 

időt azzal, hogy a kedvében jársz. Ez a módszer csodákra képes. 

14.   Legyetek tiszták, szerények, rendszeretők és kötelességtudók. 
 
„Hasonlatosképpen az asszonyok … szemérmetességgel ékesítsék 
magukat” (1Tim 2:9). „…megkészíti azokat kezeivel, kedvvel… Felkel még 
éjjel, eledelt ád az ő házának… és restségnek étkét nem eszi” (Péld 
31:13,15,27). „Tisztítsátok meg magatokat” (Ézs 52:11). „Mindenek ékesen 
és jó renddel legyenek” (1Kor 14:40). „Ha pedig valaki az övéiről és 
főképpen az ő háza népéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és 
rosszabb a hitetlennél” (1Tim 5:8). „Ne legyetek restek” (Zsid 6:12).  



Answer: A lustaság, a rendetlenség, a piszok és az ápolatlanság az ördög fegyverei, hogy lerombolja 
bennetek az egymás iránti tiszteletet és szeretetet, ily módon tönkretéve a házasságotokat. A csinos, a 
szerényen vonzó és tiszta, jól ápolt test mind a férj, mind a feleség részéről alapvető fontosságú. Az 
ételek legyenek egészségesek, szemre is kívánatosak, és szolgálják fel időben. Az otthon legyen tiszta 
és rendezett, ugyanis ez békét, nyugalmat és megelégedettséget hoz mindenkinek. Egy lusta és 
élhetetlen férj, aki nem visel gondot háza népéről, átok a családjának, sértő Istenre nézve. E látszólag 
csekély fontosságú dolgokban tanúsított gondatlanság ezrek otthonát teszi tönkre. 

15.   Tökéljétek el, hogy gyengéden és kedvesen beszéltek. 
 
„Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó 
beszéd pedig támaszt haragot” (Péld 15:1). „Élvezd az életet a 
feleségeddel együtt, akit szeretsz” (Préd 9:9, prot. ford.). „Minekutána 
pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat” (1Kor 
13:11).  

Answer: Bírjátok rá magatokat, hogy gyengéden és kedvesen beszéltek 
a házastársatokkal. Ha valamelyik féllel szemben kikél a másik, gyakran a hallgatás legjobb módszer a 
másik haragjának lecsillapítására. Egyébként sem szabad komolyan venni azokat a nagy szavakat, 
amiket az ember haragjában, fáradt vagy csüggedt állapotában kimond, úgyhogy nyugtot kell hagyni, 
míg a harag lecsillapodik. És amikor aztán megszólaltok, a szavak legyenek mindig halkak és kedvesek. 
A nyers, haragos szavak összetöri a házastársatokban a vágyat, hogy a kedvetekben járjon. 

16.   Legyetek méltányosak anyagi kérdésekben. 
 
„A szeretet nem irigykedik… nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga 
hasznát” (1Kor 13:4-5). „…mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9:7).  

Answer: Minden javatok és jövedelmetek a házasságban legyen a „miénk” és 
nem az „enyém” vagy a „tied”. A feleségeknek, akik nem dolgoznak az otthonon kívül, rendszeresen kell 
kapniuk egy bizonyos összeget élelmiszerre, ruházatra és más pénzbe kerülő tételekre. Mégpedig 
szívesen, nem kelletlenül, méltatlankodva. Mind a feleségnek, mind a férjnek − amikor csak lehetséges 
− álljon rendelkezésre egy kisebb, de mindenképpen egyenlő nagyságú összeg, amit tetszés szerint 
költhetnek el úgy, hogy nem kell róluk számot adni. A fukar férjek általában dühösek a feleségükre, 
amiért költekeznek, csakúgy, mint ahogy a tékozló férjek teszik sóherekké a feleségeket. Ha bizalmat 
tanúsítotok a társatok pénzkezelési képességei iránt, az általában 
gyakorlatiasabbá teszi őt. 

17.   Beszéljetek át mindent együtt és tanácskozzatok együtt 
minden tartózkodás nélkül. 
 
„A szeretet… nem fuvalkodik fel…, nem keresi a maga hasznát, nem 
gerjed haragra…” (1Kor 13:4-5). „Aki elvonja magát az erkölcsi 
tanítástól, megutálja az ő lelkét” (Péld 15:32). „Láttál-e oly embert, aki 
a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, 
hogy nem mint a felől” (Péld 26:12)!  

Answer: Kevés dolog fogja úgy megerősíteni a házasságotokat, mint amikor minden nagy döntésnél 
együtt tartotok tanácsot. Állásváltoztatáskor, ház-, autó-, vitorlás-, bútor- és ruhavásárláskor (legalábbis 
az értékesebb cikkeknél), illetve minden más esetben, ami komolyabb kiadással jár, a férjnek és a 
feleségnek össze kell dugnia a fejét, és mindkettőnek a véleményét figyelembe kell venni. Ha együtt 
beszélitek át a dolgokat, azzal rengeteg olyan ballépést kerülhettek el, amik tönkretehetik a 
házasságotokat. Ha rengeteg megbeszélést és buzgó imát követően a vélemények még mindig 
eltérnek, a feleségnek kell alávetnie magát a férj akaratának. A Szentírás világosan beszél erről. (Lásd 
Ef 5:22-24.) 



18.   Szeretném, ha otthonom olyan hellyé válna, amelyben a 
mennyei angyalok időznek. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Annak, akinek igaza van!  

1.   Melyik házasfélnek kell elsőként bocsánatot kérnie a másiktól egy 
veszekedés után? (Róm 15:1 )  

2.   Létezik szabály egy kotnyeleskedő anyósra vonatkozóan? 
(1Thessz 4:11 )  

Igen! Maradj csendben és törődj a magad dolgaival! (Lásd 1Thessz 4:11.) Ez a szabály alkalmazható 
tulajdonképpen az anyósokra is. Sok olyan házasság vált pokollá az anyósok miatt, amely egyébként kis 
mennyországok lehettek volna. Minden anyós köteles az újonnan alapított otthonokat hagyni, hogy saját 
útjukat járják.  

3.   A férjem istentelen ember, én viszont szeretnék keresztény lenni. Rettenetes befolyást áraszt 
maga körül. Nem kellene elválnom tőle? (1Kor 7:12 )  

Nem! Olvasd el a következő igehelyeket: 1Kor 7:12-14; 1Pt 3:1-2. Isten pontos választ ad a kérdésedre.  

4.   Ha a férjem feldühít, nem alszom vele. Ő azt mondja, nincs igazam. Tényleg nincs? (1Kor 7:4 )  

Tényleg nincs! Isten egyértelmű választ ad erre a kérdésre a Korinthusi első levél 7:4-5-ben.  

5.   A feleségem lelépett egy másik férfival. Azóta megbánta és vissza akar jönni. A lelkészünk azt 
mondja, hogy vissza kellene fogadnom őt, holott Isten megtiltja. Nem jól tudom? (Mt 6:14 )  

Csakugyan nem! Isten megengedi a válást házasságtörés esetén, de nem parancsolja meg, hogy 
váljunk el ilyenkor. A megbocsátás mindig jobb és mindig helyénvaló. (Lásd ezzel kapcsolatban Máté 
evangéliuma 6:14-15 igéit.) A válás súlyosan roncsolja a te életedet és a gyermekeid életét. Adj neki egy 
újabb esélyt! Az aranyszabály (Mt 7:12) erre a helyzetre is érvényes. Ha te és a feleséged átadjátok az 
életeteket Krisztusnak, Ő végtelenül boldoggá teszi a házasságotokat. Sosem túl késő.  

6.   Mit tegyek? A férfiak állandóan megpróbálnak bizalmas kapcsolatba kerülni velem. (1Thessz 
5:22 )  

Légy nagyon óvatos, hogyan viselkedsz velük. Isten ezt parancsolja: „Mindentől, ami gonosznak látszik, 
őrizkedjetek” (1Thessz 5:22). Lehet, hogy a férfiakkal szembeni magatartásod − egy kétértelmű mosoly, 
kihívó öltözet, ízetlen viccelődések, vagy amikor túl „laza” vagy és elengeded magad − bátoríthatja a 
közeledésüket. Kell hogy legyen egy olyan keresztény tartózkodás és méltóság, ami távol tartja a 
férfiakat. Krisztus ezt tanította: „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:16). Amikor valóban Krisztus világossága 
ragyog fel az életetekben, nem lesz majd sok gondotok a gonosz szándékú férfiakkal és az ő 
közeledéseikkel.  

7.   El lehet mondani egyszerűen és nyíltan, mit tanácsol Isten annak, aki vétkezett, de igazán 
megbánta? (Jn 8:11 )  

Krisztus sok idővel ezelőtt már megadta az Ő félreérthetetlen, őszinte és vigasztaló válaszát annak az 



embernek, aki erkölcsi botlást követett el, de megbánásra jutott. Ezt mondta: „Menj és többé ne 
vétkezzél” (Jn 8:11). Ez a válasz ma is érvényes.  

8.   Nem úgy van, hogy a váláskor olykor az „ártatlan fél” is vétkes részben? (1Sám 16:7 )  

Ez bizonyára így van. Olykor az „ártatlan fél” a szeretetlenségével, a figyelmesség hiányával, az 
önigazultságával, a kedvesség hiányával, az önzéssel, a zsörtölődéssel, a hűvös elutasítással rossz 
gondolatokat és cselekedeteket idézhet elő házastársában. Előfordul, hogy az „ártatlan fél” ugyanolyan 
vétkes Isten előtt, mint a „vétkes” fél. Isten az indítékainkat nézi, és a szerint ítél. „Mert az Úr nem azt 
nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van” 
(1Sám 16:7).  

9.   Elvárja tőlem Isten, hogy együtt éljek a házastársammal akkor is, ha testileg bántalmaz? ( )  

A testi bántalmazás veszélyezteti az emberi életet, ami annyira komoly baj, hogy azonnali orvoslást 
igényel. A testi bántalmazásnak kitett házastársaknak és családtagoknak találni kell egy biztonságos 
környezetet, ahol élhetnek. Mind a férjnek, mind a feleségnek keresnie kell egy hozzáértő segítőt egy 
keresztény házassági tanácsadó személyében.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   A házassággal kapcsolatos alábbi állítások közül melyik igaz? (1) 
___   A házasság egy férfi és egy nő egyesülése egy életre Isten által.  
___   A házasság ideiglenes, kísérleti jellegű ügylet, amelynek során kiderülhet, hogy két ember 
összeillik-e.  
___   A házasság nem igazán szükséges. Egy férfi és egy nő házasság nélkül is nyugodtan együtt élhet.  
 
2.   Isten egyetlen okot ismer el a válásra. Melyik az? (1) 
___   Összeférhetetlenség.  
___   Ha a házastárs hirtelen haragú.  
___   Házasságtörés illetve paráznaság.  
___   A házasfél hitetlensége.  
 
3.   Mi legyen az udvarlás időszakának udvarlásával? (1) 
___   Folytatódnia kell a házasság időszakában is.  
___   Az esküvő után a lehető leggyorsabban ejteni kell.  
___   Az udvarlás igazán együgyű és szükségtelen dolog.  
 
4.   Mi a sikeres házasság legfőbb biztosítéka? (1) 
___   Ha a szívekben és az otthonban is jelen van Krisztus.  
___   Ha a férj rá tudja kényszeríteni a feleségét, hogy alkalmazkodjon.  
___   Ha a feleség ki tudja követelni, amit akar, azzal, hogy válással fenyegetőzik.  
 
5.   A viták során a következőket kell tenni: (3) 
___   Beszéljetek szelíden és kedvesen egymással.  
___   Ismertesd el házastársaddal a hibáját.  
___   Hívjátok át a szomszédot és úgy rendezzétek le az ügyeket.  
___   Kényszerítsd házastársadat, hogy maradjon csöndben.  
___   Hagyj ott csapot-papot és maradj távol egy pár napig.  
___   Imádkozzatok együtt.  
___   Tegyétek túl magatokat a haragon, mielőtt nyugovóra térnétek.  
 
6.   Az alábbiak közül melyek a sikeres házasság kulcsai? (2) 
___   Zárjátok szorosra a családi kört, ne legyen senki „harmadik”.  
___   A szülőkhöz kell költözni.  



___   Ha dühbe gurulsz, rohanj haza a mamához.  
___   Zárjátok szorosra a családi kört, ne legyen senki „harmadik”.  
___   Alapítsatok saját otthont.  
___   Írj egy régi barátnak és kérj tőle tanácsot!  
___   Soha ne te légy az első, aki bocsánatot kér egy veszekedés után.  
 
7.   Melyek a legjobb módjai annak, hogy jobbá tedd a házastársadat? (2) 
___   Fenyegesd meg őt, hogy elhagyod, ha nem járhatod a saját utadat.  
___   A zsörtölődés és a bírálgatás.  
___   Tedd jobbá a saját kapcsolatodat Jézus Krisztussal.  
___   Aludj külön a házastársadtól.  
___   Légy kedves, elismerő és megbocsátó.  
___   Kényszerítsd rá a házastársadat, hogy változzon meg.  
 
8.   Az alábbiak közül mik sodorhatják veszélybe a házasságotokat? (6) 
___   A bírálgatás.  
___   Egy zsugori férj.  
___   Egy nyakló nélkül költekező feleség.  
___   A lustaság.  
___   A keresztény otthon.  
___   Az együtt imádkozás.  
___   A rendetlenség és a piszok.  
___   A megbocsátó lelkület.  
___   A féltékenység.  
 
9.   Mi a titka annak, hogy nagy döntéseiteket siker koronázza? (2) 
___   A férjnek és a feleségnek együtt kell megtanácskozniuk a dolgokat.  
___   A férjnek rá kell kényszerítenie akaratát a feleségre.  
___   Keressétek együtt imában Istent.  
___   Ragaszkodj a saját elgondolásodhoz.  
 
10.   Mi a legfontosabb szabály az apósok és az anyósok számára? (1) 
___   Törődjetek a saját dolgaitokkal és hagyjátok, hogy az újdonsült házaspár a maga életét élje.  
___   Ragaszkodjatok hozzá, hogy lakjanak a fiatalok nálatok.  
___   Tökéljétek el magatokban, hogy tanácsolni fogjátok a fiatalokat, akár akarják, akár nem.  
 
11.   Ha a házastársad hűtlen lesz hozzád, mi lehet erre a lehető legjobb reakció a részedről? (1) 
___   Otthagyni egyszer s mindenkorra és soha nem menni vissza hozzá.  
___   Mondd el rögtön fűnek-fának, milyen hitvány alak (némber) a házastársad.  
___   Állj készen a megbocsátásra, és ha csak egy mód van rá, óvd meg az otthon nyugalmát.  
 
12.   Miért kell nagyon ügyelni a gondolatokra? (2) 
___   Mert a tisztátalan gondolatok tisztátalan cselekedeteket szülnek.  
___   Mert a házastársad netán tud olvasni a gondolataidban.  
___   A helytelen gondolkozás tönkreteszi a házasságotokat.  

 

    



 

Kőbe-vésve!  
    Isten évszázadokkal ezelőtt kőbe írta törvényét, és azt még ma is 

meg kell tartanunk! Megfellebbezhetetlen igazság, hogy Isten 
törvénye bármely részének megszegése mindig negatív 
következményekkel jár. Amikor a bűnözés elárasztja városainkat, 
ez a tény nem azt adja vajon értésünkre, hogy a béke és a 
biztonság érdekében be kell tartanunk az ország törvényeit? Nos, 
ugyanez az elv érvényes Isten törvényére − a Tízparancsolatra − 
is az életünkben! Nem tíz javaslat, tíz ajánlás vagy tíz nagyszerű 
ötlet a neve. Tekintve, hogy oly sok forog kockán, te is fordíts 
néhány percet arra, hogy elgondolkodsz saját felelősségeden.  

1.   Valóban maga Isten írta le a Tízparancsolatot? 
 
„…által adta Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat… A 
táblák pedig Isten kezének csinálmányai voltak, az Írás is Isten írása volt, kimetszve a 
táblákra” (2Móz 31:18, 32:16).  

Answer: Igen, a hatalmas mennyei Isten saját ujjával írta fel kőtáblákra a 
Tízparancsolatot. 

2.   Mi Isten meghatározása a bűnről? 
 
„…mert a bűn törvényszegés” (1Jn 3:4, prot. ford.).  

Answer: A bűn Isten Tízparancsolatba foglalt törvényének a megszegése. 
Minthogy pedig Isten törvénye tökéletes (Zsolt 19:7), az minden elképzelhető 
bűnt lefed. Lehetetlen úgy elkövetni bűnt, hogy azt ne kárhoztatná az Isten tíz 
parancsolata közül legalább egy. A parancsolatok lefedik mindazt, amit az Ige 

„az embernek fődolgá”-nak nevez (Préd 12:13). Semmi nincs kifelejtve. 

3.   Miért adta nekünk Isten a Tízparancsolatot? 
 
„…ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog” (Péld 29:18). „…és az én 
parancsolatomat megőrizze a te elméd, mert napoknak hosszú voltát és sok 
esztendős életet és békességet hoznak neked bőven” (Péld 3:1-2).  

Answer: A. A Tízparancsolat iránytű a boldog és bővelkedő élethez. 
Isten arra teremtett bennünket, hogy boldogságban, békességben éljünk, s hogy 
hosszú életben, megelégedettségben és kiteljesedésben és minden egyéb olyan áldásban legyen 
részünk, ami után a szívünk vágyik. Isten törvénye az az úti térkép, ami megmutatja a helyes utat, hogy 
rátalálhassunk erre az igaz és magasrendű boldogságra.  
 
„A bűn ismerete a törvény által van” (Róm 3:20). „…a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény 
által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad” (Róm 7:7).  



B.Isten törvénye megmutatja nekem a különbséget a jó és a 
rossz között. 
Isten törvénye hasonló a tükörhöz (Jak 1:23-25). Miképpen a 
tükör megmutatja az arcunkon levő koszt, úgy mutatja ki a 
törvényt a rosszat, amit elkövetünk az életünk során. Az ember 
egyetlen módon tudhatja, hogy vétkezik, tudniillik ha életét Isten 
törvényének tükre elé állítja. Ez az összezavarodott és züllő 
nemzedék a Tízparancsolatban talál reményt. Segítségével 
tudjuk meg, hol kell meghúzni a határvonalat!  
 
„És megparancsolta nekünk az Úr, hogy cselekedjünk mind 
e rendelések szerint…, hogy jól legyen dolgunk teljes 
életünkben” (5Móz 6:24). „Segélj, hogy megmaradjak, és 
gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen. Megtapodod 
mindazokat, akik rendeléseidtől elhajolnak…” (Zsolt 
119:117-118). 
 
C. Isten törvénye oltalmat nyújt számomra a veszélyektől és a tragédiáktól.  
Isten törvénye hasonló az erős állatkerti vasrácshoz, amely oltalmat nyújt számunkra a vad és ártani 
tudó állatoktól. A törvény megoltalmaz bennünket az erkölcsi szennytől, a hamisságtól, a gyilkolástól, a 
bálványimádástól, a lopástól és sok egyéb gonosztól, ami tönkreteszi az életet, a békességet és a 
boldogságot. A jó törvény mindig oltalmat nyújt, és ez alól Isten törvénye sem kivétel.  
 
Megjegyzés: Isten törvényének örökkévaló elveit az az Isten írta bele mélyen minden ember 
természetébe, aki mindnyájunkat alkotott. Lehet, hogy az írás homályos és olvashatatlan, de azért ott 
van. Ez természetesen azt jelenti, hogy az igazi békességet csak akkor találhatjuk meg, ha készek 
vagyunk összhangba kerülni tulajdon belső természetünkkel, amelybe Isten beleírta ezeket az elveket. 
Arra lettünk teremtve, hogy ezekkel összhangban éljünk. Ha úgy döntünk, hogy mellőzzük ezeket, az 
eredmény mindig feszültség, nyugtalanság és tragédia − csakúgy, ahogy a biztonságos közlekedés 

szabályainak figyelmen kívül hagyása is súlyos bajokhoz vezet. 

4.   Miért hallatlanul fontos személyesen nekem Isten törvénye? 
 
„Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság tökéletes 
törvénye fog megítélni” (Jak 2:12).  

Answer: Mert a Tízparancsolatban foglalt törvény az a mérce, amin keresztül 
Isten megvizsgálja az embereket a mennyei ítéletben. Miként fogsz 

megfelelni? Ez bizony élethalál kérdés! 

5.   Megváltoztatható avagy eltörölhető-e Isten törvénye, a 
Tízparancsolat? 
 
„Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből 
egy pontocskának elesni” (Lk 16:17). „De az én kegyelmemet nem vonom 
meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom”(Zsolt 89:34). 
„Minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig” 
(Zsolt 111:7-8).  

Answer: Szó sem lehet róla! A Biblia ebben a kérdésben nagyon 
világosan foglal állást. Ha a törvényt meg lehetne változtatni, Isten 
mindjárt Ádám és Éva bűnbeesése után végrehajtotta volna ezt a 
változtatást, s akkor nem kellett volna elküldenie a Fiát, hogy meghaljon a 
bűnösökért, ily módon fizetve meg az árat a megszegett törvényért. Ez 
azonban lehetetlen volt, ugyanis a parancsolatok nem úgy törvények, ahogy szabályokat és előírásokat 
életbe léptetnek. Ezek Isten szent jelleméből fakadó elvek, amik, valameddig Isten lesz, igazak lesznek. 
 
Figyeljük meg az alábbi táblázatban azt, hogy Isten és az Ő törvénye egy és ugyanazon 

 
Isten törvénye az Ő úti 
térképe a boldog és 
bővelkedő élethez.  



ismertetőjegyekkel rendelkezik. Érted, mit jelent ez? A Tízparancsolatba foglalt törvény Isten jellemének 
írásos foglalata − írásos, tehát megérthetjük. Ugyanúgy nem lehetséges Isten törvényét megváltoztatni, 
mint ahogy nem lehet kiráncigálni Őt a mennyből és megváltoztatni. Jézus azért jött, hogy megmutassa 
nekünk, milyen a törvény (ami a szent élet mintázata), amikor egy ember életében teljesül be. Isten 
jelleme soha nem változhat meg. A törvénye ugyanúgy nem, hisz az az Ő jelleme emberi nyelvben 
kifejezve.  

 ISTEN A TÖRVÉNY 
Jó Lk 18:19 1Tim 1:8 
Szent Ézs 5:16 Róm 7:12 
Tökéletes Mt 5:48 Zsolt 19:7 
Tiszta 1Jn 3:2,3 Zsolt 19:8 
Igaz 5Móz 32:4 Róm 7:12 
Igaz Jn 3:33 Zsolt 19:9 
Lelki 1Kor 10:4 Róm 7:14 
Igazság Jer 23:6 Zsolt 119:172 
Hűséges 1Kor 1:9 Zsolt 119:86 
Szeretet 1n 4:8 Róm 13:10 
Változhatatlan Jak 1:17 Mt 5:18 
Örökkévaló 1Móz 21:33 Zsolt 111:7,8 

 
6.   Földi munkálkodása idején vajon eltörölte Jézus Isten törvényét? 
 
„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek… eltörlésére. Nem jöttem, hogy 
eltöröljem, hanem, hogy inkább betöltsem… Míg az ég és a föld elmúlik, a 
törvényből egyetlen jóta vagy pontocska el nem múlik, amíg minden be nem 
teljesedik” (Mt 5:17-18).  

Answer: Nem, épp ellenkezőleg! Jézus külön is kitért arra, hogy nem jött a 
törvény eltörlésére, hanem inkább, hogy betöltse (avagy megtartsa) azt. Jézus 
nem megszüntette a törvényt, hanem mint az igaz élet tökéletes útmutatóját 

„tette naggyá” (Ézs 42:21). Példának okáért Jézus rámutatott, hogy a „ne ölj” kárhoztatja az „ok nélküli” 
haragot (Mt 5:21-22) és a gyűlöletet (1Jn 3:15), továbbá, hogy a buja vágy már paráznaság (Mt 5:27-
28). Így szól: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” 
(Jn 14:15). 

7.   Üdvözülhetnek azok az emberek, akik tudatosan áthágnak akár 
csak egyet is az Isten parancsolataiból? 
 
„A bűn zsoldja a halál” (Róm 6:23). „Ímé az Úrnak napja jő…, hogy annak 
bűnöseit elveszesse arról” (Ézs 13:9). „Mert ha valaki az egész törvényt 
megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös” (Jak 
2:10).  

Answer: Nem. El fognak kárhozni. A Tízparancsolat az az iránytű, amit az 
Istenhez és a szent élethez vezető út megtalálása végett használunk. Ha 
csak egyet is figyelmen kívül hagyok e parancsolatok közül, az isteni minta, illetve elgondolás egy részét 
hanyagolom el. Ha egy láncban csak egy szem is eltörik, az egész válik használhatatlanná. A Biblia azt 
tanítja, hogy amikor tudatosan megtörjük Isten bármely parancsolatát, vétkezünk (Jak 4:17), mert 
visszautasítottuk az Ő akaratát magunkra nézve. Csak akik cselekszik az Ő akaratát, léphetnek be a 
mennyek országába. A bűnösök el fognak veszni. 

 



8.   Üdvözülhet valaki a törvény megtartása által? 
 
„Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem” (Róm 
3:20). „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten 
ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék” (Ef 2:8-9).  

Answer: Nem! A válasz túl egyszerű ahhoz, hogy eltévesszük. Senki nem 
üdvözülhet a törvény megtartása által. Az üdvösség kizárólag kegyelemből adatik, 

Jézus Krisztustól való ingyen ajándékképpen, és ezt az ajándékot hitből és nem a cselekedetek által 
kapjuk meg. A törvény csupán tükör gyanánt szolgál, hogy rámutasson az életünkben meglevő bűnre. A 
felismert bűnökből való megtisztulás és a megbocsátás egyedül Krisztus által adatik. 

9.   Akkor miért feltétlenül lényeges a törvény a keresztény jellem 
tökéletesítésében? 
 
„Az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad; mert ez az embernek fődolga” 
(Préd 12:13). „…mert a bűn ismerete a törvény által van” (Róm 3:20).  

Answer:  
Azért, mert Isten törvénye tartalmazza a keresztény élethez a hiánytalan mintát, illetve 
azt, hogy mi az „embernek fődolga”. Miként az a hat éves kisfiút, aki magának készít 
vonalzót, megméri magát, majd azt mondja az anyukájának, hogy ő bizony három és 
fél méter magas, akként a mi mércénk sem megbízható. Nem is tudhatnám, hogy 
bűnös vagyok, ha nem tekintenék gondosan a tökéletes mértékre − Isten törvény 
tükörébe. Milliók fognak elveszni olyanok, akik ördögöket űztek ki, prófétáltak és sok csodálatos dolgot 
vittek végbe Jézus nevében (Mt 7:21-23), mert nem törődtek avval, hogy életüket az Ő nagyszerű 
törvénymértékével egybevessék. Ily módon azt gondolják, hogy igazak és övék az üdvösség, holott 
bűnösek és az elveszés állapotában vannak. „És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő 
parancsolatait megtartjuk” (1Jn 2:3). 

10.   Mi teszi képessé az igazán megtért keresztény embert az Isten 
törvénye szerinti minta követésére? 
 
„Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat” (Zsid 
8:10). „Mindenre van erőm Krisztusban” (Fil 4:13). „Isten az Ő fiát 
elbocsátván… hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk” (Róm 8:3-4).  

Answer: Krisztus nem egyszerűen megbocsát a bűnbánó bűnösnek, hanem 
helyre is állítja bennük Isten képmását. Összhangba hozza őket a törvényével 

az Ő bennük lakozó ereje által. A „ne!” ekkor egy ígéretté válik, miszerint a keresztény nem fog lopni, 
hazudni, ölni stb., mert Jézus él a szívében és Ő irányít. Isten nem változtathatja meg a törvényét, 
ellenben áldott gondoskodásban részesítette őket Jézus által, hogy megváltoztassa a bűnös embert, aki 
ily módon meg tud felelni a törvény kívánalmainak. 

11.   Ámde a keresztény, akinek van hite, aki a kegyelem alatt van, 
nem szabadul fel a törvény megtartása alól? 
 
„Mert a bűn [a törvényszegés, 1Jn 3:4] tirajtatok nem uralkodik; mert 
nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? 
Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem 
alatt? Távol legyen” (Róm 6:14-15). „A törvényt tehát hiábavalóvá 
tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük” 
(Róm 3:31).  

Answer: Nem! A Szentírás ennek épp az ellenkezőjét tanítja. A 
kegyelem olyan, mint a fogolynak megadott elnöki kegyelem. Az 
felmenti a foglyot, de nem ad neki szabadságot, hogy az állami 



törvénynek akár csak egyetlen paragrafusát is megszegje. Annak az embernek, aki kegyelemben 
részesült, aki ily módon a kegyelem alatt él, kettős kötelessége a törvény megtartása. Aki nem akarja 
megtartani Isten törvényét, mondván, hogy ő a kegyelem alatt van, rosszul gondolkodik. Az ilyen ember 
ugyanis nem a kegyelem alatt van, hanem kegyvesztett. 

12.   Vajon az isteni Tízparancsolat megerősítést nyert az Újszövetségben? 
 Answer: Igen, méghozzá nagyon egyértelműen. Vizsgáld meg gondosan 

az alábbiakat. 
 
 
 
 
 
 

 
A törvény tükör gyanánt szolgál, hogy rámutasson a 
bűnre az életünkben. Amikor a bűnbánó bűnösök 
Jézushoz jönnek, Ő helyreállítja bennük Isten 
képmását, összhangba hozza őket törvényével az Ő 
bennük lakozó ereje által.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ISTEN TÖRVÉNYE AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN ISTEN TÖRVÉNYE AZ ÓSZÖVETSÉGBEN 

1. „Az Urat,a te Istenedet imádd, és csak néki 
szolgálj” (Mt 4:10). 

1. „Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem” 
(2Móz 20:3). 

2. „Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a 
bálványoktól” (1Jn 5:21). „Mivelhogy azért az 
Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt 
gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, 
vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás 
faragványához hasonlatos az istenség” 
(ApCsel 17:29). 

2. „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. 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 
negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De 
irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik 
engem szeretnek, és az én parancsolatimat 
megtartják” (2Móz 20:4-6). 

3. „Hogy Isten neve és a tudomány ne 
káromoltassék” (1 Tim 6:1). 

3. „Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; 
mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő 
nevét hiába felveszi” (2Móz 20:7). 

4. „Mert valahol a hetedik napról ekképpen 
szólott: És megnyugodott Isten a hetedik 
napon minden ő cselekedeteitől… 
Annakokáért megvan a szombatja az Isten 
népének. Mert aki bement az ő 
nyugodalmába, az maga is megnyugodott 
cselekedeteitől, amiképpen Isten is a 
magáéitól” (Zsid 4:4,9,10). 

4. „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy 
megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és 
végezd minden dolgodat; 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, a ki a te 
kapuidon belől van; mert hat napon teremté az Úr az 
eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban 
van, a hetediknapon pedig megnyugodott. Azért 
megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte 
azt” (2Móz 20:8-11). 

5. „Tiszteld atyádat és anyádat” (Mt 19:19). 
5. „Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj 
azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád tenéked” 
(2Móz 20:12). 

6. „Ne ölj” (Róm 13:9). 6. „Ne ölj” (2Móz 20:13). 
7. „Ne paráználkodjál” (Mt 19:18). 7. „Ne paráználkodj” (2Móz 20:14). 
8. „Ne lopj” (Róm 13:9). 8. „Ne lopj” (2Móz 20:15). 
9. „Hamis tanúbizonyságot ne szólj” (Róm 
13:9). 

9. „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis 
tanúbizonyságot” (2Móz 20:16). 

10. „Ne kívánd” (Róm 7:7). 

10. „Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a 
te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se 
szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a 
mi a te felebarátodé” (2Móz 20:17). 

 
13.   Isten törvénye valamint Mózes törvénye egy és ugyanaz? 

Answer: Nem, a kettő nem ugyanaz. Tanulmányozd át figyelmesen az alábbi megjegyzéseket és 
összehasonlítást.  
 
Megjegyzés: Mózes törvénye az Ószövetség ideiglenes áldozati rendtartása volt. Ez szabályozta a 
papságot, az áldozatokat, a szertartásokat, az étel- s italáldozatokat stb., amelyek mindegyike a 
keresztet jelezte előre. Ez a törvény adatott addig, „míg eljő a mag”, ez a mag pedig Krisztus volt (lásd 
Gal 3:16,19). A szertartási áldozatok és rituálék Jézus áldozatára mutattak előre. Amikor meghalt, ennek 
a törvénynek vége szakadt, viszont a Tízparancsolat (Isten törvénye) „megingathatatlanok örökké és 
mindvégig” (Zsolt 111:8). Hogy pedig két törvény létezik, azt Dániel könyve 9:10-11 által láthatjuk 
kristálytisztán.  
 
Külön megjegyzés: Kérlek, figyeld meg, hogy Isten törvénye legkevesebb azóta létezik, mióta bűn is 



létezik. A Bibliában ez áll: „Hol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen” (Róm 
4:15). Az Isten Tízparancsolata tehát kezdettől fogva van. Az emberek megszegték ezt a törvényt 
(vétkeztek, 1Jn 3:4). A bűn (azaz Isten törvényének áthágása) miatt Mózes törvénye adatott (Gal 
3:16,19), míg Krisztus el nem jön és életét adja. Két külön törvényről van szó: Isten törvénye és Mózes 
törvénye. 

 MÓZES TÖRVÉNYE ISTEN TÖRVÉNYE 
„Mózes törvényé”-nek neveztetik (Lk 2:22). „Az Úr törvényének neveztetik” (Ézs 5:24). 
„tételekben való törvény”-nek neveztetik (Ef 2:15). „királyi törvény”-nek neveztetik (Jak 2:8). 
Mózes írta meg egy könyvben (2Krón 35:12). Isten véste egy kőtáblára (2Móz 31:18, 32:16). 
A frigyláda mellé lett helyezve (5Móz 31:26). A frigyládába lett helyezve (2Móz 40:20). 
A kereszten vége szakadt (Ef 2:15). Örökké megmarad (Lk 16:17). 
A bűn miatt adatott (Gal 3:19). Rámutat a bűnre (Róm 7:7, 3:20). 
Ellenünk, velünk szemben szóló kézírás (Kol 2:14). Nem nehéz (1Jn 5:3). 
Senkit nem ítél meg (Kol 2:14-16). Minden embert megítél (Jak 2:10-12). 
Testi (Zsid 7:16). Lelki (Róm 7:14). 
Nem tehet tökéletessé (Zsid 7:19). Tökéletes (Zsolt 19:7). 
 
 

14.   Miként viseltetik az ördög azon emberek irányában, akik Isten 
Tízparancsolatához szabják az életüket? 
 
„Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék 
egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel” 
(Jel 12:17). „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az 
Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12)!  

Answer: Az ördög gyűlöli azokat az embereket, akik megtartják Isten törvényét, mivel a törvény az igaz 
élet mintáját adja. És ha elhatározod, hogy követed ezt az Isten törvényében vázolt mintát, egyszerre 
magadon fogod érezni Isten haragját és minden dühét. Nem meglepő, hogy az ördög gyűlöli mindazokat 
és ádáz harcot indít mindazok ellen, akik megtartják Isten törvényét. Eközben megdöbbentő és 
elképesztő, amint vallási vezetők tagadják a Tízparancsolat kötelező jellegét, ugyanakkor emberi 
hagyományokat pedig megtartanak. Nem véletlenül mondta Jézus: „Ti meg miért hágjátok át az Isten 
parancsolatját a ti rendeléseitek által… Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, 
amelyek embereknek parancsolatai” (Mt 15:3,9). Dávid pedig így szólt: „Ideje, hogy az Úr cselekedjék; 
megrontották a törvényedet” (Zsolt 119:126). A keresztényeknek fel kell ébredniük és vissza kell 
állítaniuk jogaiba és fel kell magasztalniuk Isten törvényét. Dőreség az a feltételezés e neveletlen 
nemzedék részéről, hogy az élő Isten törvényét büntetlenül 
áthághatják. 

15.   Hiszem, hogy a keresztény embernek engedelmeskednie 
kell a Tízparancsolatnak, és kérem Jézust, segítsen, hogy az 
életem összhangba kerülhessen az egész törvénnyel. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Nem. A Biblia arról beszél, hogy az emberek voltak tökéletlenek. Isten „hibáztatja őket” (Zsid 8:8, prot. 
ford.). A Római levél 8:3 arról beszél, hogy a törvény „erőtlen volt a test miatt”. Mindig ugyanaz a 
történet. A törvény tökéletes, ám az emberek tökéletlenek illetve gyengék. Istennek ezért el kellett 

1.   Nem azt mondja a Biblia, hogy a törvény tökéletlen (volt)? 
(Zsid 8:8 )  



küldenie az Ő Fiát, hogy az Ő népe között éljen, „hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk” 
(Róm 8:4) a bennünk lakozó Krisztus által.  

2.   A Galáciabeliekhez írott levél (3:13) arról beszél, hogy meg lettünk váltva a törvény átkától. 
Meg tudnád ezt magyarázni? (Gal 3:13 )  

A törvény átka a halál (Róm 6:23). Krisztus „mindenkiért megízlelte a halált” (ld. Zsid 2:9). Ily módon 
mindenkit megváltott a törvény átkától (a haláltól), helyette elhozta számukra az örök életet.  

3.   Nem arról tanítanak egyes bibliai igehelyek (Kol 2:14-17; Ef 2:15), hogy Isten törvénye 
keresztre lett feszítve? (Ef 2:15 )  

Nem, az említett igehelyek egytől egyig a „rendeléseket” magában foglaló törvényre utal, azaz Mózes 
törvényére, ami egy szertartási törvény, ami az áldozati rendszer és a papság igazgatására rendeltetett. 
Mind e szertartásrend és a papság is a keresztre mutatott előre és Isten rendelt szándéka szerint 
Krisztus kereszthalálával lezárult. Mózes törvénye arra az időre adatott, „míg eljő a Mag”, „aki a Krisztus” 
(Gal 3:19,16). A szóban forgó igehelyeken említett törvény nem foglalhatja magában Isten törvényét, 
mert erről Pál, sok évvel a kereszt után, úgy beszél, hogy az „szent, igaz és jó” (Róm 7:7,12).  

4.   A Biblia azt mondja, hogy „a törvénynek betöltése a szeretet” (Róm 13:10). A Biblia Máté 
evangéliuma 22:37-40-ben azt is meghagyja nekünk, hogy szeressük Istent és szeressük 
felebarátainkat, hozzátéve, hogy „e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták” (Mt 
22:37-40). Helyettesíti e két parancsolat a Tízparancsolatot? (Mt 22:40 )  

Nem. A Tízparancsolat úgy függ e két parancsolattól, miként a tíz ujjunk is kapcsolódik a két kezünkhöz. 
Elválaszthatatlanok egymástól. Az Isten iránti szeretet az első négy parancsolat megtartását 
gyönyörűséggé varázsolja, csakúgy, mint a felebarátunk iránti szeretet is az utolsó − a felebarátunkra 
vonatkozó − hat parancsolat megtartását örömmé alakítja. A szeretet betölti a törvényt, éspedig oly 
módon, hogy a törvény megtartását nem érezzük többé fáradságos munkának, épp ellenkezőleg, a 
törvény megtartásában gyönyörűségünket leljük (Zsolt 40:8). Ha igazán szeretünk valakit, akkor az ő 
kéréseinek tiszteletben tartása öröm lesz. Jézus ezt mondta: „Ha engem szerettek, az én 
parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15). Teljességgel lehetetlen szeretni az Urat úgy, hogy nem 
tartjuk meg az Ő parancsolatait, mivel a Biblia azt mondja, hogy „az az Isten szeretete, hogy megtartjuk 
az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem nehezek” (1Jn 5:3). „Aki ezt mondja: Ismerem őt, és 
az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság” (1Jn 2:4).  

5.   A Korinthusi második levél 3:7 nem azt tanítja, hogy a „halálnak betűkkel kövekbe vésett 
szolgálata” arra rendeltetett, hogy „elmúljék”? (2Kor 3:7 )  

Nem. Ez az igehely arról szól, hogy a mózesi törvényszolgálatnak igen, de magának a törvénynek a 
dicsősége nem múlt el. Olvassuk el gondosan újra az egész igeszakaszt (2Kor 3:3-9). A kérdés nem a 
törvénynek vagy a törvény intézményének a félretolásában, hanem a törvény helyének 
megváltozásában − a „kőtáblákról” a „szívnek hústábláira” való áthelyezésében − áll. A mózesi törvény 
szolgálata idején a törvény kőtáblákra volt felvésve. A Szentlélek szolgálata idején, a törvény Krisztus 
által a szívbe lettek beleírva (Zsid 8:10). Egy példával élve, az iskolai házirendbe felvett rendelkezés 
akkor válik hatékonnyá, ha az a diákok szívébe is bekerül. A törvény krisztusi szolgálata is azért 
hatékony, mert az a törvényt áthelyezi a keresztények szívébe. A törvény megtartása ekkor 
gyönyörűség és örömökben teljes élet forrása lesz, mivelhogy a keresztény valódi szeretetet érez mind 
Isten, mind az ember iránt.  

6.   A Római levél 10:4-ben az áll, hogy „a törvény vége Krisztus”. Hát akkor mégiscsak vége lett, 
nem? (Róm 10:4 )  

Ebben az igeversben az a szó, hogy „vég”, azt jelenti, hogy „szándék”, avagy „cél”. (Ugyanerre látunk 
példát Jakab levele 5:11-ben is.) A szó használatának értelme világos. Elvezetni az embereket 
Krisztushoz, Akiben megtalálják az igazságot: ez a törvény szándéka, célja, vagyis vége.  



7.   Miért tagadják oly sokan Isten törvénye kötelező jellegét? (Róm 8:7 )  

„Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem 
engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De 
ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek” (Róm 8:7-9.  

8.   Az igaz emberek az Ószövetség idején a törvény által üdvözültek? (2Tim 1:9 )  

A törvény által soha senki nem üdvözült. Valaki a történelem során elnyerte az üdvösséget − bármely 
időszakban is élt −, kizárólag a kegyelem által üdvözülhetett. Ez a kegyelem „Krisztus Jézusban örök 
időknek előtte” „adatott nekünk” (2Tim 1:9). A törvény csupán rámutat a bűnre, de egyedül Krisztus 
üdvözíthet. Noé „kegyelmet talált” (1Móz 6:8); Mózes is kegyelmet talált (2Móz 33:17), csakúgy, mint 
Izrael is a pusztában (Jer 31:2). Miként Ábel, Énokh, Ábrahám, Izsák, Jákób, József és annyian mások 
is az Ószövetség nagyra tisztelt személyiségei között − erről szól a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete. 
Azáltal nyerték el az üdvösséget, hogy előretekintettek a keresztre; mi úgy, hogy visszatekintünk rá. A 
törvényre, mint egy tükörre, szükség van, ez mutatja ki az életünkben levő „piszkokat”. Ha ez nem lenne, 
az emberek úgy vétkeznének, hogy eközben nem ébrednének annak tudatára. A törvény ugyanakkor 
nem bír megmentő, üdvözítő hatalommal. Csak arra képes, hogy rámutasson a bűnre. Jézus − és 
csakis Ő − menthet meg egy embert a bűntől. Ez minden időre, így az ószövetségi korra nézve is igaz 
(lásd ApCsel 4:10,12; 2Tim 1:9).  

9.   Minek fárasztjuk magunkat a törvénnyel? Hát a lelkiismeret nem biztos iránytű? (Péld 14:12 )  

Nem és ezerszer is nem! A Biblia említést tesz gonosz lelkiismeretről, megfertőztetett lelkiismeretről és 
eltompult lelkiismeretről: ezek egyike sem biztos iránytű. „Van olyan út, amely helyesnek látszik az 
ember előtt, és vége a halálra menő út” (Péld 14:12). Isten így int: „Aki bízik magában, bolond az” (Péld 
28:26).  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Kicsoda írta a Tízparancsolatot? (1) 
___   Isten.  
___   Mózes.  
___   Egy ismeretlen személy.  
 
2.   Mi a bűn bibliai meghatározása? (1) 
___   Jellembeli fogyatékosság.  
___   Isten törvényének áthágása (a törvénytelenség).  
___   Minden, ami helytelennek tűnik.  
 
3.   Az alábbi állítások közül melyek igazak Isten törvényére vonatkozóan? (4) 
___   Tökéletes iránytű a boldog élethez.  
___   Akár egy tükör, megmutatja a bűnt.  
___   Terhes és elnyomja a személyiséget.  
___   Meg tud őrizni a gonosztól.  
___   Isten jellemvonásait tükrözik.  
___   Az Újszövetség semmissé tette.  
___   Isten törvénye − átok.  
 
4.   Mettől meddig van érvényben a Tízparancsolat? (1) 
___   Csupán az ószövetségi korban volt érvényes.  
___   Jézus törölte el a kereszten.  
___   Mindörökre változhatatlan.  
 
5.   Az ítéletben akkor nyerem el az üdvösséget, ha… (1) 



___   …a jó cselekedeteknek kiváló lajstromával rendelkezem.  
___   …szeretem az Urat, függetlenül attól, hogy megtartom-e a Tízparancsolatot vagy sem.  
___   …a Jézussal való szeretetkapcsolatom arra késztet, hogy megtartsam valamennyi parancsolatát.  
 
6.   Hogyan üdvözülhet az ember? (1) 
___   A törvény megtartása által.  
___   A törvény megszegése által.  
___   Egyedül Jézus Krisztus által.  
 
7.   Az igazán megtért keresztények… (1) 
___   …Krisztus ereje által megtartják Isten törvényét.  
___   …mellőzik Isten törvényét, mert az már el lett törölve.  
___   …a parancsolatok megtartását szükségtelennek tartják.  
 
8.   A kegyelemben élő ember… (1) 
___   …megszegheti a Tízparancsolatot anélkül, hogy vétkezne.  
___   …szabad lett a törvény megtartásától.  
___   …örömmel tartja meg Isten parancsolatait.  
 
9.   Hogy értendő az, hogy a szeretet betölti a törvényt? (1) 
___   A szeretet semmivé lesz a törvénnyel.  
___   Az Isten és az ember iránti igaz szeretetből fakadóan a törvény megtartása öröm.  
___   A szeretet fontosabb, mint az engedelmesség.  
 
10.   Mózes törvénye... (1) 
___   ...ugyanaz, mint Isten törvénye.  
___   …az áldozati és szertartási törvények rendszere, ami Krisztusra mutatott előre és véget ért a 
kereszten.  
___   …ma is kötelező.  
 
11.   Akik megtartják a Tízparancsolatot, … (1) 
___   …mind törvényeskedők.  
___   …az ördög dühödt ellenállásába ütköznek, mert ő gyűlöli mind Istent, mind az Ő törvényét.  
___   …a törvény megtartása által üdvözülnek.  
 
12.   Az alábbi állítások közül melyek az igazak Krisztus és a törvény kapcsolatára nézve? (4) 
___   Jézus megszegte a törvényt.  
___   Jézus a törvény megtartásának tökéletes emberi példáját adta.  
___   Jézus eltörölte a törvényt.  
___   Jézus azt mondta, hogy „ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok”.  
___   Jézus felmagasztalta a törvényt, és megmutatta, hogy az minden vétket elfedez.  
___   Jézus azt mondta, hogy a törvény nem változtatható meg.  

 

    



 

A-történelem-elveszett-napja  
    Tudtad, hogy létezik egy nagyon fontos nap, amiről csaknem 

mindenki megfeledkezett? Megdöbbentő, hogy csak nagyon 
keveseknek van tudomásuk róla, hiszen ez az emberi történelem 
egyik legjelentősebb napja! Nem csupán egy nap a múltban, 
hanem a jelen és a jövő. Továbbá, ami ezzel az elhanyagolt 
nappal megesett, mély hatással lehet életedre. Akarsz több 
ámulatba ejtő tényt megtudni a történelemnek erről az elveszett 
napjáról? Akkor olvasd át gondosan ezt a tanulmányt!  

1.   Melyik napon járt istentiszteletre Jézus szokásszerűen? 
 
„És ment Názáretre, ahol felneveltetett: és bement szokása szerint 
szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni” (Lk 4:16).  

Answer: Jézus szokása szerint szombaton járt istentiszteletre. 

2.   De a hét melyik napja a 
nyugalomnapi szombat? 
 
„A hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja” (2Móz 20:10). „Mikor 
pedig elmúlt a szombat… és korán reggel, a hétnek első napján, a 
sírbolthoz mentek” (Mk 16:1-2).  

Answer: A nyugalomnapi szombat nem a hét első napja, azaz a vasárnap, 
ahogy azt sokan hiszik, hanem a hetedik nap, a szombat. Figyeljük meg az alábbi igehely alapján, hogy 
a szombati nyugalomnap az a nap, ami pontosan a hét első napja előtti nap. 

3.   Ki és mikor hívta létre a szombatot? 
 
„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” (1Móz 1:1). „Mikor pedig 
elvégezte Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a 
hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott. És megáldotta Isten a 
hetedik napot és megszentelte azt” (1Móz 2:2-3).  

Answer: A szombatot Isten hívta létre a teremtéskor, amikor megalkotta a 
világot. Megnyugodott szombaton, megáldotta és megszentelte azt (szent 
célból elkülönítette). 



4.   Mit mond Isten a szombat megtartásáról magában a 
Tízparancsolatban, amit tulajdon ujjával írt fel a kőtáblákra? 
 
 
„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon 
át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; 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 belül van; mert hat napon 
teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban 
van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a 
szombat napját, és megszentelte azt” (2Móz 20:8-11). „Akkor átadta 
nékem az Úr a két kőtáblát, amelyek az Isten ujjával voltak beírva” 
(5Móz 9:10).  

Answer: A tíz parancsolat sorában a negyedikben Isten megparancsolja nekünk, hogy szent napként 
tartsuk meg a hetedik napi szombatot. Isten tudta, hogy az emberek el fogják felejteni az Ő szombatját, 
ezért a parancsolatot e szavakkal vezette be: „megemlékezzél”. Soha sehol senkinek nem parancsolta 
meg a hét valamely más napjának szent napként való megtartását. 

5.   De vajon nem lett megváltoztatva a Tízparancsolat? 
 
Jézus mondja: „Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, 
hogynem a törvényből egy pontocskának elesni” (Lk 16:17). Isten mondja: 
„De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban 
nem hazudom” (Zsolt 89:34). Figyeljünk fel arra, hogy a Tízparancsolat az Ő 
ajkairól származik. Mózes második könyve 20:1-ben ez áll: „És szólta Isten 
mindezeket az igéket, mondván…” (2Móz 20:1; a Tízparancsolat szövege 
ezután, a 2-17. vers között következik).  

Answer: Semmi esetre sem! Teljességgel lehetetlen, hogy Isten bármelyik 
erkölcsi törvénye valaha is megváltoztatásra kerüljön. Ma is kötelező 

jelleggel él mind a tíz parancsolat. 

6.   Az apostolok megtartották a szombatot? 
 
„Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át 
vetekedett velük az Írásokból” (ApCsel 17:2). „Pál és kísérői… bemenvén 
szombatnapon a zsinagógába; leültek” (ApCsel 13:13-14). „És 
szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az 
imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgettünk az egybegyűlt 
asszonyokkal”(ApCsel 16:13). „Vetekedett pedig [Pál] minden szombaton a 
zsinagógában, és igyekezett mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni” 
(ApCsel 18:4).  

Answer: Igen, az Apostolok Cselekedeteiből egyértelműen 
kiderül, hogy Pál és a korai egyház megtartotta a szombatot. 

7.   A pogányok is szombaton gyűltek egybe istentiszteletre? 
 
„Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérték a 
pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják ezeket a 
beszédeket. A következő szombaton aztán majdnem az egész 
város egybegyűlt az Isten Igéjének hallására” (ApCsel 13:42,44, 
kiemelés tőlünk). „Vetekedett pedig minden szombaton a 
zsinagógában, és igyekezett mind zsidókat, mind görögöket 
meggyőzni” (ApCsel 18:4).  



Answer: A korai újszövetségi egyház apostolai nem egyszerűen engedelmeskedtek Isten 
szombatparancsának, hanem a megtért pogányokat is arra tanították, hogy szombaton gyűljenek egybe 
istentiszteletre. Egyetlenegyszer sem nevezik a vasárnapot szent napnak. 

8.   De vajon Krisztus halálakor és feltámadásakor a szombat nem lett 
áthelyezve vasárnapra? 

Answer: Nem, a leghalványabb utalás sincs arra, hogy Krisztus halálakor és 
feltámadásakor a szombat meg lett változtatva. A Biblia ennek épp az ellenkezőjét 
tanítja. Kérlek, gondold újra át az alábbi tényeket: 
 
A. Isten megáldotta a szombatot. 
„Azért megáldotta az Úr a szombat napját és megszentelte azt” (2Móz 20:11). „És 
megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt” (1Móz 2:3). 
 
B. Krisztus elvárta népétől, hogy Jeruzsálem Kr. u. 70. évi lerombolásakor 
nyugodjanak szombaton. 
Jézus, ól tudva, hogy Róma Kr. u. 70-ben el fogja pusztítani Jeruzsálemet, felhívta 
követői figyelmét erre az időre, így szólva: „Imádkozzatok pedig, hogy a ti 
futásotok ne télen legyen, se szombatnapon” (Mt 24:20, kiemelés tőlünk). Jézus 

egyértelművé tette akaratát, miszerint a szombatot a feltámadása után negyven esztendővel is meg kell 
tartani. S a helyzet az, hogy sehol a Szentírásban nincsen semmi olyan irányú sugalmazás, hogy Jézus, 
az Atya, vagy az apostolok bármikor, bármilyen körülmények között áttette volna a hetedik napi szent 
nyugalomnapot szombatról valamely más napra. 
 
C. Az asszonyok, akik eljöttek, hogy megkenjék Krisztus halott testét, megtartották a szombatot. 
Jézus a „szombat előtt való nap”-on (Mark 15:37, 42) halt meg, amit ma Nagypénteknek 
nevezünk. 
Az asszonyok fűszereket és keneteket készítettek az Ő teste megkenésére, majd „szombaton 
nyugodtak a parancsolat szerint” (Lk 23:56). Csak mikor „elmúlt a szombat” (Mk 16:1), „a hétnek első 
napján” jöttek el az asszonyok (Mk 16:2), hogy folytassák szomorú kötelességük teljesítését. Arra 
mentek oda, hogy Jézus „a hétnek első napján feltámadott” (9. vers). Ezt a napot nevezi a köznyelv 
húsvétvasárnapnak. Figyeljük meg, hogy a „parancsolat szerinti” nyugalomnap a húsvétvasárnapot 
megelőző nap volt, amit mindmáig szombatnak nevezünk. 
 
D. Krisztus követője, Lukács két könyvet is írt a Bibliában − a róla elnevezett evangéliumot, 
valamint Apostolok Cselekedeteit. Egy helyen azt mondja, hogy az evangéliumban „mindazokról” írt, 
„amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani” (ApCsel 1:1-3). Vasárnapünneplésről azonban, vagy a 
szombat áthelyezéséről soha nem írt. 

9.   Egyesek azt mondják, hogy a szombatot meg fogják tartani 
Isten új földjén is. Valóban? 
 
„Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak 

énelőttem, szól az Úr, azonképpen megáll 
a ti magvatok és nevetek; és lesz, hogy 
hónapról-hónapra és szombatról-
szombatra eljön minden test engem 
imádni, szól az Úr” (Ézs 66:22-23).  

Answer: Igen, a Biblia arról beszél, hogy az üdvözültek, ifjak és öregek, az 
új földön meg fogják tartani a szombatot. 

10.   De hát nem a vasárnap az Úr napja? 
 

„…és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának” (Ézs 58:13). „Mert a 
szombatnak is Ura az embernek Fia” (Mt 12:8).  



Answer: A Biblia Jelenések könyve 1:10-ben szól az „Úr napjá”-ról, vagyis az Úrnak van egy különleges 
napja. Ugyanakkor egyetlen szentírási igehely sem nevezi a vasárnapot az Úr napjának. A Biblia ezzel 
szemben egyértelműen a szombatot azonosítja az Úr napjaként. Az egyetlen olyan nap, amit az Úr 
valamikor megáldott, illetve amiről azt állította, hogy ez az Ő szent napja, a hetedik napi szombat. 

11.   Nem kell megtartanom a vasárnapot Krisztus feltámadása emlékére? 
 
„Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő 
halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség 
által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának 
dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának 
hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is 
azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy 
megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek” (Róm 
6:3-6).  

Answer: Nem! Ugyanilyen erővel megtarthatnád a pénteket is a keresztre feszítés emlékére! Krisztus a 
keresztséget rendelte el halála, eltemettetés és feltámadása emlékére. A Biblia sehol nem sugallja, hogy 
meg kellene tartanunk a vasárnapot a feltámadás emlékére, vagy bármi egyéb hivatkozással. Krisztust 
azzal tiszteljük, ha engedelmeskedünk Neki (Jn 14:15), azzal viszont nem tiszteljük, ha ember alkotta 
rendeléseket állítunk az Övéi helyébe. 

12.   Rendben, de ha a vasárnap megtartásáról nincs szó a Bibliában, 
mégis kinek az ötlete volt? 
 
„Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt” (Dn 7:25). „És erőtlenné 
tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által… Pedig hiába 
tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek 
parancsolatai” (Mt 15:6,9). „Papjai erőszakot tettek törvényemen… És 
prófétái mázolnak néki mázzal…, mondván: Így szól az Úr Isten! holott az 
Úr nem beszélt” (Ez 22:26,28).  

Answer: Félrevezetett emberek sok idővel ezelőtt bejelentették, hogy Isten 
szent napja a szombatról át lett helyezve vasárnapra. Isten előre megjövendölte, hogy ez be fog 
következni, és így is lett. Ez a tévedés a mi gyanútlan nemzedékünk számára evangéliumi tényként 
ment be a köztudatba. A vasárnap megtartása lélek nélküli emberek hagyománya, és áthágása Isten 
törvényének, amely a szombat megtartásáról rendelkezik. Egyedül Isten szentelhet meg valamely napot. 
Isten a szombatot áldotta meg, és amit Isten megáld, egyetlen ember sem fordíthatja meg (lásd 4Móz 
23:20). 

13.   De nem nagyon veszélyes megmásítani Isten törvényét? 
 
„Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne 
vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek 
parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek” (5Móz 4:2). „Az Istennek 
teljes beszéde igen tiszta… Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne 
feddjen téged, és hazug ne légy” (Péld 30:5-6).  

Answer: Isten határozottan és ellentmondást nem tűrően megtiltotta az 
embernek, hogy akár elvétel, akár hozzátétel által megváltoztassa törvényét. Isten törvényének bármi 
úton-módon történő megmásítása az egyik legfélelmetesebb és legveszélyesebb dolog, amit ember 
elkövethet. 

 
 



14.   Miért alapította meg Isten a szombatot? 
 
A. A teremtés jele. 
„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt… Mert hat 
napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami 
azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr 
a szombat napját, és megszentelte azt” (2Móz 20:8,11). 
 
B. A megváltás és a megszentelés jele. 

„És adtam nékik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és őközöttük; hogy megtudják, hogy én 
vagyok az Úr, az ő megszentelőjük” (Ez 20:12).  

Answer: Isten kettős jel gyanánt adta a szombatot: (1) Jele a szombat annak, hogy a világot szó szerint 
hat huszonnégy órás nap alatt teremtette. Jele azonkívül (2) végtelen megváltói és megszentelő 
hatalmának. Bizonyára minden keresztény szeretni fogja a szombatot, mint a teremtés és a megváltás 
drága jelét (2Móz 31:13,17; Ez 20:12,20). Súlyosan megsértik Istent azok az emberek, akik lábbal 
tiporják az Ő szombatját. Ézsaiás könyve 58:13-14-ben Isten kijelenti, hogy mindenkinek, aki részesülni 
akar Isten áldásaiban, meg kell tartóztatnia a lábát szombatnapon. 

15.   Mennyire fontos a szombat megtartása? 
 
„A bűn törvényszegés” (1Jn 3:4). „A bűn zsoldja a halál” (Róm 6:23). „Mert 
ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek 
megrontásában bűnös” (Jak 2:10). „Krisztus is szenvedett érettetek, 
néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek” (1Pt 2:21). 
„Örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki 
engedelmeskednek”(Zsid 5:9).  

Answer: Élet és halál kérdése. A szombat megtartását Isten törvénye írja 
elő a negyedik parancsolatban. A Tízparancsolat bármelyik részének szándékos megszegése bűn. A 
keresztények örömmel követik Jézus példáját a szombat megtartásában. Egyedüli biztonságunk a Biblia 
szorgalmas tanulmányozásában rejlik, ha „helyesen hasogatjuk az igazság beszédét” (lásd 2Tim 2:15). 
Határozott szentírási bizonyítékkal kell rendelkeznünk minden olyan keresztény hitgyakorlathoz, 

amelynek követőiül szegődünk. 

16.   Milyen véleményen van Isten azokról a vallási vezetőkről, akik 
figyelmen kívül hagyják a szombatot? 
 
„Papjai erőszakot tettek törvényemen, s megfertőztették, ami nékem 
szenteltetett! Különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz… s 
szombatjaimtól elrejtették szemeiket, úgyhogy megszentségtelenítettek 
engem… Ennekokáért kiontottam haragomat reájuk” (Ez 22:26-31).  

Answer: Azzal, hogy elhallgatják Isten igazi szombatját, a vallási vezetők 
megsértik a menny Istenét. Isten büntetést helyez kilátásba az efféle hamis 
pásztorokkal szemben. Emberek millióit vezették 
félre ebben a témában. Isten nem kezelheti ezt a 

kérdést elég szigorúan. Jézus elítélte a farizeusokat, amiért azt állították, 
hogy szeretik Istent, miközben hagyományuk által érvénytelenítik a 
Tízparancsolat egyik pontját (Mk 7:7-13). 

17.   Valóban személyesen is érint engem a szombatünneplés? 
 
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15). 
„Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek” (Róm 14:12). 
„Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak” (Jak 
4:17). „Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az 
életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba” (Jel 22:14). „Itt van 



a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 
14:12)!  

Answer: Igen, a szombat mindenképpen a te szombatod. Isten nekedalkotta, és ha szereted Őt, 
megtartod, mert ez az egyik parancsolata. A szeretet a parancsolat megtartása nélkül egyáltalán nem 
szeretet (1Jn 2:4). Döntened kell, a döntést nem kerülheted ki. Senki nem adhat ez alól felmentést. 
Neked magadnak kell felelned Isten előtt ebben a fontos kérdésben. Isten arra kér téged, hogy szeresd 
Őt és engedelmeskedj Neki most! 

18.   Szeretném követni a szombat megtartásában is Jézus 
példáját. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Nem. Jézus szavai szerint „a szombat lőn az emberért” (Mk 2:27). Tehát nem csak a zsidóknak, hanem 
az egész emberi nemnek − a földön élő összes férfinak és nőnek. A zsidó nemzet a szombat 
beiktatásától számított kétezer-ötszáz esztendőn át még csak nem is létezett.  

1.   De hát a szombat nem csak a zsidóknak adatott? (Mk 2:27 
)  

2.   Mintha az Apostolok Cselekedetei 20. fejezetében olvasható utalás (20:7-12) arra szolgálna 
bizonyítékként, hogy a tanítványok a vasárnapot szentelték meg. Nem jól látom? (ApCsel 20:7 )  

A Biblia szerint minden nap napnyugtakor kezdődik és másnap napnyugtakor zárul (1Móz 
1:5,8,13,19,23,31; 3Móz 23:32), vagyis a nap sötét része jön előbb. Ezek szerint a szombat is péntek 
este naplementekor veszi kezdetét és szombat este napszálltakor ér véget. Erre az összejövetelre, 
amelyről Apostolok Cselekedetei 20. fejezete tudósít, a vasárnap sötét részében került sor, vagyis 
abban az időszakban, amit mi ma szombat estének hívunk. (A New English Bible egyenesen így fordítja 
Apostolok Cselekedetei 20:7 idői meghatározását: „Szombat este a gyülekezetünkben…” Tehát egy 
szombat esti összejövetelről olvasunk, amely éjfélig tartott. Pál búcsúkörútját járta és tisztában volt vele, 
hogy halála előtt nem lesz már módja találkozni ezekkel az emberekkel (25. vers). Nem csoda, hogy 
olyan későig prédikált! (Semmiféle rendes heti istentisztelet nem tartott volna fél éjen át.) Pál „másnap el 
akart menni”. „A kenyér megszegésé”-nek semmilyen szent nappal összefüggős jelentése nincs, 
tekintve, hogy a kenyér megtörésére akár naponta is sort kerítettek (ApCsel 2:46). A leghalványabb 
utalást sem olvashatjuk ebben a bibliai szakaszban arra vonatkozóan, hogy az első nap szent, vagy 
hogy az őskeresztények annak tekintették. Arra nézve sincs a legcsekélyebb bizonyíték, hogy a 
szombat meg lett változtatva. Egyébként pedig az összejövetelről valószínűleg az Eutikhusszal 
megesett csoda okán emlékezik meg a Szentírás, akit Pál feltámasztott, miután amaz a harmadik 
emeleti ablakból alázuhanva meghalt. Ezékiel könyve 46:1-ben Isten a vasárnapra „hatodik munkanap”-
ként tesz utalást.  

3.   És a Korinthusi első levél 16. fejezetében nem egy vasárnapi iskolai adakozástól 
olvashatunk? (1Kor 16:2 )  

Nem. Egyáltalán: semmi nem utal arra, hogy a történet itt egy nyilvános összejövetel keretei között 
zajlik. A pénzt kinek-kinek otthon kellett félretenni. Júdeában éhség pusztított (Róm 15:26; ApCsel 
11:26-30), Pál pedig írt a Kis-Ázsiában levő gyülekezeteknek, kérve őket, hogy nyújtsanak segítséget 
éhségtől sújtott testvéreiknek. Ezek a keresztények mindnyájan a szombatot tartották meg, ezért Pál azt 
javasolta, hogy vasárnap reggel (amikor ki-ki számba vette a költségeit és a kifizetendőket), tehát 
miután a szombatnak vége, tegyenek valamennyit félre a szükséget szenvedő testvéreknek, hogy mikor 
majd ő eljön, az összeg kéznél legyen. Ez az adakozás magánúton zajlott, vagy ahogy egy spanyol 
fordítás (La Santa Biblia) sugallja, „otthononként” zajlott le. Figyeljünk fel arra is, hogy miként az 
Apostolok Cselekedete 20. fejezetében, úgy itt sincs semmilyen utalás arra, hogy a vasárnap szent nap 



lenne. A tény az, hogy a Biblia sehol sem parancsolja meg, de még csak nem is javasolja a vasárnap 
megszentelését.  

4.   És az nem lehetséges, hogy Krisztus korától fogva nem tartották pontosan számon a napokat 
és ily módon a napok felcserélődtek? (Lk 4:16 )  

Nem! Megbízható enciklopédiák és lexikonok alapján egyértelmű, hogy a mi és a Jézus által megtartott 
szombat ugyanaz. Ez pusztán utánajárás kérdése.  

5.   S vajon János evangéliuma 20:19 nem arra vonatkozó feljegyzés, hogy a tanítványok a 
feltámadás emlékére elrendelték a vasárnap megtartását? (Jn 20:19 )  

Ellenkezőleg, a tanítványok ekkor még nem is hitték el, hogy a feltámadás végbement (Mk 16:14). A 
„zsidóktól való félelem” miatt gyűltek egybe, az ajtókat bereteszelték. Amikor Jézus megjelent közöttük, 
„szemükre hányta az ő hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva 
látták, nem hittek”. Nincs semmilyen burkolt célzás arra, hogy a vasárnapot szent napnak tekintették. Az 
Újszövetségben mindössze nyolc olyan igehely létezik, amelyek valami módon említést tesznek a hét 
első napjáról, de ezek között egyik sem céloz arra, hogy ez a nap szent volna.  

6.   És a Kolossébeliekhez írt levél 2:14-17 nem a hetedik napi szombat eltörléséről ad hírt? (Kol 
2:14 )  

Szó sincs róla. Ez a szakasz csupán azokról a szombatokról értekezik, „melyek csak árnyékai az 
elkövetkezendő dolgoknak”. A hetedik napi szombatról itt nincs szó. Az ősi Izraelben volt hét évi 
szombatnap, más szóval ünnepnap, amiket szintén szombatoknak neveztek. Ezek „az Úr szombatja” 
(3Móz 23:38), vagyis a hetedik napi szombat mellett, azon felül adattak. Ezek mindegyike előképei 
voltak a keresztnek, a keresztre mutattak, és a kereszttel véget is értek. Isten hetedik napi szombatja 
még a bűn bejövetele előtt lett, ily módon semmi olyan rendeltetésük nem volt, hogy a bűntől való 
szabadulás előképei legyenek. Ezért különbözteti meg a Kolossébeliekhez írt levél 2. fejezete is ezeket 
a szombatokat oly módon, hogy külön elmondja róluk, hogy ezek az „árnyékok”. Ezt az évi hét 
szombatot, amelyek az eltörlés sorsára jutottak, Mózes harmadik könyve 23. fejezete sorolja fel.  

7.   A Római levél 14:5 értelmében nem lehet, hogy az, hogy melyik napot tartjuk meg, az egyénre 
van bízva? (Róm 14:5 )  

Figyeljük meg, hogy az egész fejezet egymás megítéléséről szól (4., 10., 13. vers). A tét itt nem az, hogy 
megtartjuk-e a hetedik napi szombatot, amely a nagy erkölcsi törvény részét képezte, hanem az, hogy 
hogyan viszonyuljunk a szertartási törvényben helyet kapó évenkénti ünnepnapokhoz. A zsidókból lett 
keresztények ítélgették a pogányokból lett keresztényeket amiatt, mert utóbbiak nem tartották meg 
azokat. Pál egyszerűen így zárja le azt a kérdést: „Ne ítélgessétek egymást. A szertartási törvény nem 
kötelező többé.”  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Melyik napot tartotta meg Jézus? (1) 
___   A vasárnapot.  
___   A hetedik napi szombatot.  
___   Az összes többi napot.  
 
2.   Melyik az Úr napja? 
___   A hét első napja, a vasárnap.  
___   A hét hetedik napja, a szombat.  
___   Bármely nap, amit az Úrnak szentelünk.  
 



3.   Kinek adatott a szombat? (1) 
___   Kizárólag a zsidóknak.  
___   Isten valamennyi embernek adta ezt a teremtéskor.  
___   Kizárólag az Ószövetség idején élt embereknek.  
 
4.   Ki tette át a szombatot vasárnapra? (1) 
___   Krisztus.  
___   Az apostolok.  
___   Félrevezetett emberek.  
 
5.   Isten törvénye, amely a szombat parancsolatát is magában foglalja, … (1) 
___   …nem bír ma már érvénnyel.  
___   …soha nem változhat meg. Ma is kötelező.  
___   …Krisztus halálakor érvényét vesztette.  
 
6.   Az újszövetségi egyházban a megtért pogányok és az apostolok... (1) 
___   …a vasárnapot szentelték meg.  
___   …azt tanították, hogy bármelyik nap megteszi szent nap gyanánt, ha őszintén gyakoroljuk.  
___   …a szombatot tartották meg.  
 
7.   A szombat… (1) 
___   …érvényét vesztette a kereszten.  
___   …megünneplése Jézus második eljöveteléig tart.  
___   …A különböző korokban élt megváltottak meg fogják ünnepelni azt Isten örök országában is.  
 
8.   Minthogy a szombat Isten parancsolatának része, a szombat megszegése… (1) 
___   …miatt senkinek nem kell nyugtalankodnia, hiszen Jézus meghalt.  
___   …veszedelmes bűn, hiszen szent dolgokat tapos meg.  
___   …ma már nem bír fontossággal.  
 
9.   Akik igazán szeretik és követik Jézust, … (1) 
___   …megtartják a szombatot, ahogyan Jézus is megtartotta.  
___   …minden egyéb napot megszentelnek.  
___   …megszentelik a vasárnapot.  
 
10.   Melyik az Isten szerinti nyugalomnap? (1) 
___   A hét első napja, a vasárnap.  
___   A hét hetedik napja, a szombat.  
___   Bármelyik nap, amit Istennek szentelünk.  
 
11.   Mit mondhatunk a Biblia alapján a vasárnapünneplésről? (1) 
___   Emberi találmány, amelyről a Biblia is jövendölt.  
___   Ez Isten terve a mai időkre.  
___   Krisztus feltámadásától eredeztethető és pünkösdkor nyert megerősítést.  
 
12.   Mit mondhatunk a Biblia alapján a szombatünneplésről? (1) 
___   A szombatünneplés a törvényeskedés jele.  
___   Egyedül a zsidók számára fontos.  
___   A szombatünneplés a teremtés és a megváltás kettős jele.  

 

    



 

A-végső-szabadítás  
    Nem tündérmese: eljön a nap, amikor megszabadulsz minden 

fájdalomtól, éhségtől, magánytól, bűnözéstől és a világot 
manapság megfertőző zűrzavartól. Ugye csodálatosan hangzik? 
Csakhogy nem valami karizmatikus földi vezető fog 
megszabadítani… nem, Ő messze felettük áll! Jézus nemsokára 
eljön, mindazáltal létezik egy sor hamis felfogás az Ő eljövetelének 
módjára nézve. Szánj tehát néhány percet annak megértésére, mit 
mond valójában a Biblia a második eljövetelről, és akkor nem 
fogsz hátra hagyatni!  

1.   Jézus visszajön másodszor is erre a földre? Tudunk erről valami 
biztosat? 
 
„Krisztus… másodszor… jelenik meg” (Zsid 9:28). „És ha majd elmegyek és 
helyet készítek néktek, ismét eljövök…” (Jn 14:3).  

Answer: Igen! Máté evangéliuma 26:64-ben Jézus eskü alatt tett 
bizonyságot arra nézve, hogy újra visszajön e földre. Minthogy pedig a 
Szentírás nem hatálytalanítható (Jn 10:35), ez egy határozott bizonyíték. Higgyük el úgy, ahogy 
olvassuk. Jézus személyesen adott rá biztosítékot. 

2.   Hogyan jön vissza Jézus másodjára? 
 
„És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemeltetett, és felhő fogá el őt 
szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé 
két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is: Galileabeli férfiak, 
mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, 
akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe” (ApCsel 1:9-11).  

Answer: A Szentírás ígérete szerint ugyanolyan módon jön vissza a földre, 
ahogy eltávozott az Ő mennybemenetelekor: látható, valóságos módon, 

testben és személyesen. Máté evangéliuma 24:30 szerint „És meglátják az embernek Fiát eljönni az ég 
felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel”. Valósággal eljön a 
felhőkben, személyként, hús-vér lényként (Lk 24:36-43, 50, 51), és az Ő 
eljövetele látható lesz. A Szentírás nagyon egyértelműen szól ezekről a 
tényekről. 

3.   Krisztus második eljövetele vajon minden ember avagy csupán 
egy kiválasztott csoport számára lesz látható? 
 
„Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt” (Jel 1:7). „Mert 
amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész 
napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is” (Mt 24:27).  



Answer: Minden ember − férfiak, asszonyok és gyermekek, akik a földön élnek, amikor Jézus visszajön 
− meg fogja látni Őt a második eljövetelekor. Eljövetelének megdöbbentő erejű hármas fényessége (Lk 
9:26) az egyik látóhatártól a másikig fog terjedni, a légkör pedig a villámláshoz hasonló ragyogó 
dicsfénnyel fog megtelni. Senkinek nem áll módjában elrejtőzni színe elől. Minden élő lélek kénytelen-
kelletlen szembe kell, hogy nézzen Krisztussal. Krisztus nem hagy teret a kétkedésnek vagy a 
félreértésnek. 
 
Jegyezzük meg: A ma általánosan vallott és tanított titkos elragadtatás nem található meg a Bibliában. 
Ez puszta emberi kitaláció. Nem is csak egy lelki eljövetel, ami a szívben megy végbe a megtéréskor. 
Nem az egyes ember halálakor zajlik le, nem is jelképes értelemben veendő, a megjavult földi 
állapotokban várva a beteljesülést. Ezek az elméletek mind emberi eredetűek. A második eljövetel 
Krisztus valóságos, a világ minden részére kiterjedő, látható és személyes megjelenése lesz az ég 
felhőiben, hogy véget vessen ennek a világnak, s hogy jutalmat vagy büntetést hozzon minden 
embernek. 

4.   Ki(k) kíséri(k) majd Jézust második eljövetelekor és miért? 
 
„Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ővele mind a 
szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe” (Mt 
25:31).  

Answer: Második eljövetelekor Jézussal tart majd minden mennyei 
angyal. Amikor a felhő megközelíti a földet, Jézus elküldi angyalait, akik 
hamar egybegyűjtik az összes igaz embert, akik már előkészültek a 
mennyei utazásra (Mt 24:31). 

5.   Mit akar adni Jézus e föld lakóinak az ő második eljövetelével? 
 
„És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek 
mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12). „Ismét eljövök és 
magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn 
14:3). „És elküldje a Jézus Krisztust…, kit az égnek kell magába 
fogadnia mind az időkig, míglen újjáteremtetnek mindenek” (ApCsel 
3:20-21).  

Answer: Jézus azért jön vissza e földre, hogy ígéretéhez híven jutalmat 
adjon népének, s hogy magával vigye őket abba a csodálatos otthonba, amit nekik készített. Visszaadja 
népének az Éden mindazon örömét és dicsőségét, amit Ádám és Éva a bűnbeeséssel elvesztett. 

Második eljövetele véget fog vetni a rossz e mostani uralmának. 

6.   Mi lesz az igazakkal Jézus második eljövetelekor? 
 
„Mert maga az Úr… leszáll az égből: és feltámadnak először, akik 
meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, 
elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és 
ekképpen mindenkor az Úrral leszünk” (1Thessz 4:16-17). „Mindnyájan 
elváltozunk,…és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban… Mert 
szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára…” 
(1Kor 15:51-53). „…honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; ki 
elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő 

dicsőséges testéhez” (Fil 3:20-21).  

Answer: A meghalt igazak előjönnek sírjaikból, és a Krisztuséhoz hasonló tökéletes, halhatatlan testet 
fognak kapni, majd elragadtatnak a felhőkbe az Úr elébe. Ekkor az élő igazak is a Krisztuséhoz hasonló 
testet fognak kapni, és elragadtatnak az Úr elé a levegőbe. Majd Jézus magával viszi az igazakat a 
mennybe. Figyeljük meg, hogy Jézus nem fogja érinteni a földet a második eljövetelekor. A szentek a 



„levegőben” fognak találkozni Vele. Isten népe tehát nem kell, hogy foglalkozzon olyan híradásokkal, 
hogy Krisztus megjelent Los Angelesben, Párizsban vagy Moszkvában. Hamis krisztusok bukkannak 
majd fel és visznek végbe csodákat a földön (Mt 24:23-27), Jézus azonban a föld felett, a felhők között 
fog maradni a második eljövetelekor. 

7.   Mi lesz a gonoszokkal, amikor Jézus visszajön? 
 
„…és ajkai lehével megöli a hitetlent” (Ézs 11:4). „És azon a napon az 
Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig” (Jer 
25:33).  

Answer: A gonoszokat Jézus el fogja pusztítani. 

8.   Hogyan fogja érinteni Krisztus 
visszajövetele magát a földet? 
 
„És lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön 
vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy… És minden sziget elmúlt, és 
hegyek nem találtattak többé” (Jel 16:18,20). „Nézek, és íme a bő termő 
föld pusztává lőn; és minden városa összeomlott az Úr előtt” (Jer 4:26). 
„Az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt… Megüresíttetvén 
megüresíttetik a föld” (Ézs 24:1,3).  

Answer: Az Úr eljövetelekor hatalmas földrengés fogja sújtani a földet. Ez a földrengés annyira romboló 
hatású lesz, hogy a világot a teljes pusztulás állapotában fogja hagyni. 

9.   Mond a Biblia valami közelebbit Krisztus visszajövetelének 
közelségével kapcsolatban? 

Answer: Igen, mond! Maga Jézus fogalmazott így: „Mikor mindezeket látjátok, 
tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt” (Mt 24:33). Az Úr jeleket helyezett 
el a mennybemenetelétől az Ő második eljöveteléig vezető út mentén végig. 
Elősoroltuk ezeket. Tanulmányozd át ezeket figyelmesen. 
 
A. Jeruzsálem lerombolása 
Jövendölés: „Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik… Akkor, 
akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre” (Mt 24:2,16).  
Beteljesedés: Jeruzsálemet Titusz római hadvezér rombolta le Kr. u. 70-ben.  
 
B. Súlyos üldöztetés, nagy nyomorúság 
Jövendölés: „Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez 
ideig” (Mt 24:21).  
Beteljesedés: Ez a jövendölés mindenekelőtt arra a hosszú üldözésekkel terhes időszakra mutat, ami 
középkor néven vonult be a történelemkönyvekbe, amikor is az üldözést a hitehagyó egyház 
kezdeményezte. Több mint ezer esztendőn át tartott. Ennek a borzalmas üldözésnek az idején mintegy 
ötvenmillió keresztényt gyilkoltak meg hitéért. Egy író szerint a hitehagyó egyház „több ártatlan vért 
ontott, mint bármely más intézmény az emberiség története során” W. E. H. Lecky: History of the Rise 
and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe (A racionalizmus felemelkedésének története és 
hatása Európában), (Reprint; New York: Braziller, 1955) Vol. 2, pp. 40-45.  
 
C. A nap elsötétül 
Jövendölés: „Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik” (Mt 24:29). 
Beteljesedés: Ezt a jövendölést az 1780. május 19-én bekövetkezett természetfeletti elsötétedés napja 
teljesítette be. Ez nem egy napfogyatkozás volt. Timothy Dwight beszámolója szerint „1780. május 19-e 
nevezetes sötét nap volt. Számos házban gyertyát gyújtottak. A madarak elhallgattak és megbújtak, a 
baromfik behúzódtak az óljaikba. ... Széles körben vált uralkodóvá az a vélemény, hogy eljött az ítélet 
napja.” Idézi a Connecticut Historical Collections (Connecticuti Történelmi Forrásgyűjtemény 
szerkesztette John Warner Barber (2. kiadás; New Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) p. 403. 



 
D. A hold vérré vált 
Jövendölés: „A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy és 
rettenetes napja” (Jóel 2:31). 
Fulfillment: A hold az 1780. május 19-i „sötét nap” éjjelén vörössé vált, mint a hold. Milo Bostick a 
Stone's History of Massachusetts (Stone-féle Massachusetts történeté)-ben így ír: „A holdnak − épp 
telihold idején jártunk − olyan kinézete volt, mint a vérnek.” 

E. Csillagok hullnak az égből 
Jövendölés: „…és a csillagok az égből lehullanak” (Mt 24:29). 
Beteljesedés: A nagy csillaghullás1833. november 13-án történt. Olyan 
világosság támadt az égen, hogy az utcán lehetett olvasni az újságot. 
Egy író szerint „az ég mintegy négy órán keresztül szó szerint 
tündöklött”. Az emberek azt hitték, hogy eljött a világ vége. Vedd ezt 
fontolóra. Ez igazán lenyűgöző és Krisztus eljövetelének a jele. 
*Peter A. Millman: „A csillagok hullása” The Telescope, 7 (1940. május-június) 57. 
 
F. Jézus eljön a felhőkben 
Jövendölés: „És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És 
akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát 
eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel” (Mt 
24:30). 
Beteljesedés: Ez a következő nagy esemény. Készen állsz? 

10.   Hogyan tudhatjuk meg, mikor érkeztünk el a földi történelem 
legeslegutolsó pillanataihoz? Jellemzi-e egyértelműen a Biblia a világot és az 
abban élő embereket az utolsó nemzedékből? 

Answer: Igen, jellemzi. Tanulmányozd az utolsó napok alábbi sajátos jeleit. Ámulni 
fogsz. És ez csupán néhány példa a számtalan egyértelmű jelből, amelyek azt 
mutatják, hogy a föld történetének záró szakaszához érkeztünk.  

A. A tőke és a munka viszálya 
„Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai 
eljutottak a Seregek Urának füleihez… Legyetek… béketűrők az Úrnak eljöveteléig” (Jak 5:4,8). 
A tőke és a munka közötti viszály az utolsó napokban meg van jövendölve. A beteljesedéshez elég 
belelapozni valamelyik sajtótermékbe.  

B. Háborúk és lázadások 
„És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni 
elébb” (Lk 21:9). 
Háborúk és polgárháborúk sújtják az emberek tömegeit világszerte. Egyedül Jézus közeli visszajövetele 
vet véget a háború fájdalmának és pusztításának.  

C. Nyugtalanság, félelem és zűrzavar 
„És a földön pogányok szorongása a kétség miatt… Mikor az emberek 
elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére 
következnek” (Lk 21:25-26). 
Különös csengése van e szavaknak, mintha egy mai napilap vezércikkéből 
ollóztuk volna ki: tökéletes ábrázolása ez mai világunknak, és ennek van is egy 
oka: mi vagyunk azok az emberek, akik a földi történelem legeslegutolsó 
napjaiban élnek. A mai feszült légkör, amit világunkban tapasztalhatunk, nem 
lephet meg bennünket. Krisztus előre szólt róla. Arról győzhet meg bennünket, 
hogy az Ő eljövetele közel van.  

D. A tudás gyarapodása 
„…a végső időig… nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12:4). 

 
A nagy csillaghullás 
1833. november 13-
án.  

 
A jövőtől való 
félelem és 
rettegés is Jézus 
visszajövetelének 
jelei.  



Az információ korában talán nem kell ez mellett külön érvelni. A legkétkedőbb elme is be kell, hogy lássa 
e jel beteljesedését. Az ismeretek minden irányban robbanásszerű fejlődésen mennek át. Elhangzott, 
hogy a világ teljes ismeretmennyiségének 80 %-a a legutolsó évtizedben látott napvilágot, továbbá a 
valaha élt összes tudós 90 %-a ma is az élők között van.  

E. Csúfolódók és vallásilag kétkedők, akik elfordulnak a bibliai igazságtól 
„Az utolsó időben csúfolkodók támadnak” (2Pt 3:3). „Az egészséges tudományt el nem 
szenvedik; ... és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak" (2Tim 4:3-4). 
Nem nehéz rátalálni ma azokra a csúfolódókra, akik beteljesítik e jövendölést. Még vallási vezetők is 
tagadják a Biblia egyértelmű tanítását a teremtésről, az özönvízről, Krisztus istenségéről, Krisztus 
második eljöveteléről és sok más alapvető bibliai igazságról. A pszichiátria és az álműveltek 
hagyományai lépett a Biblia helyébe számos vallási körben. Világi nevelők tanítják meg ifjainkat arra, 
hogyan gúnyolódjanak ezeknek a nagy igazságok bibliai bizonyítékain, hogyan helyettesítsék a 
fejlődéselmélettel és egyéb ember alkotta hamis tanításokkal Isten Szent Igéjének egyértelmű és világos 
tényeit. Egy nemrég készített felmérés szerint az amerikai egyetemistáknak és főiskolásoknak 
mindössze két százaléka hisz Krisztus második eljövetelének valóságában.  

F. Erkölcsi romlás − a lelkiség hanyatlása 
„Az utolsó napokban… lesznek az emberek magukat szeretők… 
szeretet nélkül valók… mértékletlenek… a jónak nem kedvelői… 
Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak 
erejét” (2Tim 3:1-5). 
A világ félelmetes válság közepette leledzik. A legkülönbözőbb állású 
emberek látják így. Az öngyilkosság népszerű válasz lett az emberi 
bajokra. A válások aránya elképesztő méretben megugrott: majdnem 
minden második házasság a bíróságon végzi. A mai erkölcstelen 
nemzedék − a szex és a romlottság iránti megszállottságával, a 
gyarapodó gyülekezeti tagokkal, ám csökkenőben levő valódi 
lelkiséggel − Isten Igéjének egyértelmű és határozott beteljesítője. Ha 
iagzán meg akarunk döbbenni, nézzük végig, hogy a Timóteushoz írt 
második levél 3:1-5 szakaszában elősorolt utolsó időbeli bűnök 
sorában hányra találunk példát bármely újságban, magazinban. Az Úr 
eljövetelén kívül semmi nem tartóztathatja fel a gonoszságnak azt az 
áradatát, ami lassan beborítja a világot.  

G. Gyönyörök hajszolása 
„az utolsó napokban… lesznek az emberek… inkább a gyönyörnek, mint 
Istennek szeretői” (2Tim 3:1-4). 
A világ őrületbe kergette magát a gyönyörök hajszolásával. A nagyvárosokban a 
lakosságnak csak egy nagyon kis hányada jár rendszeresen istentiszteletre, de 
ezerszámra halmozzák egymásra a gyönyörforrásokat. A fejlett világban 
esztendőről esztendőre milliárdokat költenek a gyönyörökre, amihez képest csak 
filléreket Istenre. A gyönyörökért bolonduló világ órákat tölt el naponta a televízió 
előtt, mintegy 2Tim 3:4 közvetlen beteljesítéseképpen.  

H. Növekvő törvénytelenség, véres bűntények és erőszak 
„A gonoszság megsokasodik” (Mt 24:12). „S gonosz emberek pedig és az 
ámítók nevekednek a rosszaságban” (2Tim 3:13). „A föld tele van véres 
ítélettel, és a város tele van erőszakossággal” (Ez 7:23). 
E jel teljesedése túlontúl is nyilvánvaló. A bűn és a törvénytelenség döbbenetes 
gyorsasággal növekedik. A nagyvárosokban a legtöbb ember nem nyit ajtót 
csengetésre sötétedés után. Korunk legbölcsebb államférfijait aggodalommal tölti 
el a gondolat, hogyan maradhat fenn civilizációnk, amikor szemmel látható, hogy 
a bűnözést lehetetlen féken tartani.  

I. Pusztító földrengések, viharok és éhségek  
„És mindenfelé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok” (Lk 21:11). 
A földrengések, a tornádók, az áradások stb. korábban nem ismert mértéket öltenek. A világon élő 

 
A pornográfia, a 
bűnözés, az illegális 
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emberek egyharmada éhezik, és naponta ezrek halnak meg az alultápláltság miatt. Mindezek további 
bizonyítékul szolgálnak arra, hogy ezek a világtörténelem utolsó órái. 
 
J. Az utolsó napokban egy különleges üzenet szól a világhoz  
„És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul 
minden népnek; és akkor jön el a vég” (Mt 24:14). 
A Krisztus második eljöveteléről szóló utolsó nagy és ünnepélyes üzenet ma több mint 900 nyelven és 
tájnyelven szólal meg. A világ népességének közel 95 százaléka jut hozzá ily módon ehhez az 
üzenethez. Jézus visszajövetele előtt a világon élő minden ember figyelme fel lesz híva az ő közeli 
visszatérésére. Az emberek csak akkor vesznek el, ha visszautasítják a figyelmeztető üzenetet.  

K. A világ a spiritizmus felé fordul 
„Az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és 
gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén” (1Tim 4:1). „Mert ördögi 
lelkek azok” (Jel 16:14). 
A mai emberek, köztük nagyon sokan a népek vezetői közül, 
gyógyítókhoz, médiumokhoz és spiritisztákhoz fordulnak tanácsért. A 
spiritizmus behatolt az egyházakba is, mégpedig a lélek 
halhatatlanságának hamis tanítása által. A Biblia azt tanítja, hogy a holtak 
halottak. 

11.   Mégis mennyire vagyunk közel az Úr 
második eljöveteléhez? 
 
„A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor 
az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, 
hogy közel van a nyár: azonképpen ti is, 
mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, 

hogy közel van, az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a 
nemzetség, mígnem mindezek meglesznek” (Mt 24:32-34).  

Answer: A Biblia nagyon körülírtan és őszintén fogalmaz ebben a 
kérdésben. A jelek már majdnem egytől-egyig mind beteljesedtek. Nem tudhatjuk Krisztus eljövetelének 
napját és óráját (Mt 24:36), de bizakodhatunk abban, hogy mi leszünk azok az emberek, akik élve érik 
meg Jézus visszajövetelét. Isten megígérte, hogy gyorsan bevégzi a dolgokat és nagyon rövidre szabja 

a dolgot (Róm 9:28). Krisztus hamar visszajön e földre népéért. 
Készen állsz? 

12.   Sátán számtalan hamisságot fog szólni Krisztus második 
eljövetelével kapcsolatban, és milliókat fog hazug csodákkal és 
jelekkel megtéveszteni. Hogyan lehetek biztos abban, hogy 
engem nem fog megtéveszteni? 
 
 
„Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek” (Jel 16:14). „…és nagy 
jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a 
választottakat is” (Mt 24:24). „A törvényhez inkább és a bizonysághoz! 
Hogyha nem szólnak ez igék szerint, nem lesz nékik reggeli 

világosságuk” (Ézs 8:20, Káldi-ford.).  

Answer:  
Sátán sok hamis tanítást gondolt ki a második eljövetellel kapcsolatban, és milliókat vesz rá, hogy 
higgyék azt, hogy Krisztus már eljött, vagy hogy valami nem bibliai úton fog visszajönni. Krisztus 
azonban előre figyelmeztetett Sátán hadviselésére, ezt mondván: „Meglássátok, hogy valaki el ne 
hitessen titeket” (Mt 24:4). Krisztus ezután leleplezi Sátán terveit és hamisságait, óva int bennünket, és 
nem szűnik meg emlékeztetni: „Ímé eleve megmondtam néktek” (Mt 24:25). Példának okáért Jézus 
külön is kitért arra, hogy nem fog megjelenni a pusztában vagy szeánszokon (26. vers). Miért is 
kerülnénk a megtévesztés sorsára, ha elménkbe véssük mindazt, amit Isten könyve az Ő második 

 
A gyógyítókban, a 
médiumokban és a 
spritisztákban való 
bizalom is azt 
bizonyítja, hogy az 
utolsó napokban 
élünk.  



eljöveteléről tanít? A mindent eldöntő próba ez: Mit tanít erről a Biblia? Azokat az embereket, akik 
tudják, hogy mit mond a Biblia a második eljövetelről, nem térítheti rossz útra Sátán. A többi ember 
azonban mind a megtévesztés áldozata lesz. 

13.   Hogyan lehetek biztos abban, hogy készen leszek, amikor Jézus 
visszajön? 
 
„Aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem” (Jn 6:37). „Valakik pedig 
befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek” (Jn 
1:12). „Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom 
azokat” (Zsid 8:10). „De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a 
mi Urunk Jézus Krisztus által” (1Kor 15:57).  

Answer: Jézus így szól: „Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki 
meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz…” (Jel 
3:20). Jézus Szentlelkén és a lelkiismeretemen keresztül kopogtat, és 
bebocsátást kér a szívembe, így tudja megváltoztatni az életemet. Ha 
életemet őszintén átadom Neki, múltam minden bűnét eltörli (Róm 3:25), és hatalmat ad arra, hogy 
istenfélő életet éljek (Jn 1:12). Ő pedig ingyen ajándék gyanánt megajándékoz igaz jellemével, így 
félelem nélkül állhatok meg a Szent Isten színe előtt, hisz Jézus megváltoztatta az életemet. Ekkor az Ő 
akaratának cselekvése öröm lesz. Ez annyira egyszerű, hogy sokan kételkednek ennek valóságában. 
Mégis igaz. Az én részem mindössze annyi, hogy átadjam életemet Krisztusnak, s engedjem, hogy Ő 
éljen bennem. Az Ő része annak a hatalmas csodának a elvégzése bennem, ami megváltoztatja az 
életemet és felkészít az Ő második eljövetelére. Ez ingyen ajándék. Csupán el kell fogadnom. 

14.   Milyen hatalmas veszélyre figyelmeztet a lehető 
legkomolyabban Krisztus? 
 
„Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, 
abban jő el az embernek Fia” (Mt 24:44). „De vigyázzatok 
magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek 
dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és 
váratlanul reátok ne jöjjön az a nap” (Lk 21:34). „Amiképpen pedig a 
Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is” 
(Mt 24:37).  

Answer: Hatalmas a veszélye annak, hogy annyira lekötnek, 
elfoglalnak bennünket ez életnek gondjai, vagy annyira megigéznek bennünket a bűn gyönyörei, hogy 
az Úr eljövetele ugyanúgy zuhan ránk, miként az özönvíz a világra Noé napjaiban, s meglepetésként ér, 
felkészületlenül, és elveszünk. Ezt élik majd át emberek óriási tömegei. És te hogyan állsz ebben a 
dologban? Jézus nagyon-nagyon hamar eljön − itt élünk ennek napjaiban. Készen állsz? Semmi egyéb 
nem számít. 

15.   Az a szándékom, hogy készen álljak, 
amikor Jézus eljön. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Valóban így van: a föld minden szegletére nagy 
nyomorúság következik, mégpedig közvetlenül azelőtt, hogy Jézus visszatérne népe megszabadítására. 
Dániel úgy jellemzi ezt az időt, hogy „nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép 

1.   A nagy nyomorúság még előttünk van? 
(Mt 24:21 )  



kezdett lenni, mind ez ideig” (Dán 12:1). Mindamellett a „nagy nyomorúság” Máté evangéliuma 24:21-
ben szövegösszefüggés szerint arra a rettenetes üldözésre utal, amit Isten népének kellett elszenvednie 
a középkorban. Milliók haltak meg hitükért abban a korban.  

2.   Ha az Úr úgy jön el, „mint a tolvaj éjjel”, mi módon tudhat bárki bármit ezzel kapcsolatban? 
(1Thessz 5:4 )  

A választ ugyanott találjuk meg: „Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint 
a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint 
a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem 
vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket” (1Thessz 5:2-4). Figyeljük meg, 
hogy az Úr tolvajhoz hasonlóan jön el azoknak, akik nem készültek fel, de nem azoknak, akik 
megszólítása: „atyámfiai”.  

3.   Mikor alapítja meg Krisztus az országát a földön? (Jel 21:2 )  

A nagy ezeréves korszakot követően, amelyről Jelenések könyve 20. fejezetében olvashatunk. Az 
ezeréves korszak Krisztus második eljövetelekor veszi kezdetét, amikor Jézus magával viszi az igazakat 
a földről a mennybe, hogy éljenek és uralkodjanak Vele „ezer esztendeig” (Jel 20:4). Az ezer esztendő 
lejártakor „a szent város, az új Jeruzsálem” (Jel 21:2) leszáll a mennyből a földre minden szenttel 
egyben (Zak 14:1,4-5), miközben az összes gonosz, aki valaha a földön élt, feltámad az életre (Jel 
20:5). Körülveszik a szent várost, hogy bevegyék azt (Jel 20:9), de tűz száll alá a mennyből Istentől, 
amely megemészti őket. Ez a tűz megtisztítja a földet és felégeti a bűn és a bűnösök minden nyomát 
(2Pt 3:10). A tűz végül kialszik (Ézs 47:14), és csak hamut hagy maga után (Mal 4:3). Ezután Isten új 
földet teremt (2Pt 3:13; Ézs 65:17; Jel 21:1), és átadja az igazaknak, és „Isten sátora az emberekkel” 
lesz, „maga az Isten lesz velük, az ő Istenük” (Jel 21:3). Tökéletes, szent és boldog lények, akikben 
helyre lesz állítva Isten képmása, elnyerik otthonukat egy bűntelen, egy makulátlanul tiszta világban, 
ahogy az eredetileg Isten tervében szerepelt. Igazán balgának kell lennie ahhoz, hogy valaki ne akarjon 
ott lenni.  

4.   Miért nem hallunk ma több prédikációt és tanítást Krisztus második eljövetelével 
kapcsolatban? (Tit 2:13 )  

Az ördög a ludas ebben. Jól tudja, hogy a második eljövetel a keresztények „áldott reménysége” (Tit 
2:13), és ha egyszer megértik, az emberek sokaságának életét változtatja meg, továbbá ez arra fogja 
ösztönözni őket, hogy maguk is személyesen, szorgalmasan és tevékenyen kivegyék részüket e jó hír 
terjesztésében mások felé, hogy ezzel is Krisztus eljövetelét siettessék. Ez haraggal tölti el Sátánt, ezért 
azokon keresztül gyakorolja befolyását, „akikben megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak 
erejét”(2Tim 3:5), hogy majd így kezdjenek csúfolódni: „Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert amióta 
az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtéstől fogva” (2Pt 3:4)? Akik megtagadják, akik 
figyelemre sem méltatják, de azok is, akik könnyedén veszik Krisztus második adventjét (úgymint egy 
valóságos és hamarosan bekövetkező eseményt): mind-mind sajátos módon egy jövendölést 
teljesítenek be, miközben nagyon nagy szolgálatot tesznek az ördögnek.  

5.   Az ám, de nem egy titkos elragadtatásról beszélt Jézus, amikor Lukács evangéliuma 17:36 
szerint ezt mondta: „Az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik”? (Lk 17:36 )  

Nem. A leghalványabb utalás sincs arra nézve, hogy ez az esemény titokban zajlana le. Jézus e helyen 
a Noé korabeli özönvizet és Sodoma elpusztítását írta le. (Lásd Lk 17:26-37.) Arról beszélt, hogyan 
kímélte meg az Úr Noét és Lótot, miközben elpusztította a gonoszokat. Külön is kitért arra, hogy az 
özönvíz és a tűz „mindenkit elvesztett” (27. és 29. vers). Egyszóval mindkét esetben csak kevesen 
menekültek meg, miközben a maradék mind elpusztult. Ezt a gondolatot fűzve tovább, mondja: 
„Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik” (30. vers). Mintegy az imént 
mondottak szemléltetésére, Jézus így folytatja: „Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik 
elhagyatik” (36. vers). Nincs ebben semmi titok. „Minden szem meglátja Őt” (Jel 1:7). Krisztus az Ő 
második eljövetelekor nyíltan és nagy nyilvánosság előtt viszi magával az igazakat az ég felhőibe 
(1Thessz 4:16-17) s pusztítja el a gonoszokat (Ézs 11:4; 2Thessz 2:8). Ezért szól Lukács evangéliuma 



17:37 a gonoszok testeiről és a köréjük gyűlő sasokról (avagy keselyűkről). (Lásd még Jel 19:17-18.) A 
gonoszok, akik Krisztus eljövetelekor itt hagyatnak, holtan hagyatnak itt.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Második eljövetelekor… (1) 
___   …Krisztus titokban jön el a földre és meglátogat bizonyos városokat a földön.  
___   …Krisztus a pusztában fog megjelenni.  
___   …Krisztus a felhőkben marad, és onnan szólítja az igazakat magához a levegőbe.  
 
2.   Amikor Jézus másodszor eljön, … (1) 
___   …egyedül az igazak fogják meglátni Őt.  
___   …minden szem meglátja Őt.  
___   …míg a tévében be nem mondják, az emberek nem is fogják tudni, hogy bekövetkezett.  
 
3.   Mi lesz az igazakkal Krisztus második eljövetelekor? (2) 
___   A megholt igazak feltámadnak, halhatatlanságot kapnak, a felhőkbe ragadtatnak, majd felvitetnek 
a mennybe.  
___   Az élő igazak halhatatlanságot kapnak, a felhőkbe ragadtatnak, majd felvitetnek a mennybe.  
___   Az igazak itt maradnak a földön és megtérítik a gonoszokat.  
___   Az igazak titokban elragadtatnak.  
 
4.   A bibliai jelek alapján Krisztus eljövetele valószínűleg… (1) 
___   …nagyon-nagyon hamar bekövetkezik!  
___   …néhány száz év múlva következik be.  
___   …a 21. század közepén következik be.  
 
5.   Azok a gonoszok, akik még élnek Jézus visszajövetelekor, … (1) 
___   …a pokolba kerülnek, ahol örökké égni fognak.  
___   …el lesznek pusztítva az Ő második eljövetelekor.  
___   …meg lesznek kímélve és kapnak egy újabb esélyt.  
 
6.   Az alábbi állítások közül melyek igazak Krisztus második eljövetelével kapcsolatban? (4) 
___   Titokban jön el.  
___   A második eljövetel egyenlő a megtérés tapasztalatával.  
___   A felhőkben jön el.  
___   Krisztus a halálunk pillanatában jön el értünk.  
___   A gonoszok nem fogják meglátni Őt.  
___   Valamennyi angyal Vele tart.  
___   Eljövetelekor nem fogja lábával érinteni a földet.  
___   Meg lehet tudni az Ő eljövetelének napját és óráját.  
___   Emberek millióit éri váratlanul az esemény s vesznek el.  
 
7.   Krisztus második eljövetelekor… (1) 
___   …az egész világ készen áll és Őt várja.  
___   …egy, az egész világra kiterjedő pusztító földrengés fog bekövetkezni.  
___   …a gonoszok meg fognak térni.  
 
8.   Jelöljük meg az alábbiak közül azokat, amelyeket az utolsó idők jeleiként tartjuk számon. (7) 
___   A világ egyre jobb lesz.  
___   A tőkés és a munkásérdekek fokozottan ütköznek.  
___   A földrengések, viharok stb. száma csökken.  
___   Sokan fognak elpártolni a Biblia igazságától.  
___   A válások csökkenő száma.  
___   A gyönyörök utáni hajsza.  
___   Erkölcsi romlás.  



___   A bűncselekmények száma hirtelen megugrik.  
___   Súlyos éhínségek.  
 
9.   Mely égi jelek jelzik Krisztus visszajövetelét? (2) 
___   A Haley üstökös.  
___   Az 1780. évi sötét nap.  
___   Az 1833. novemberi csillaghullás.  
___   A hold a földre esik.  
 
10.   Honnan tudjuk, hogy Jézus visszajövetele nagyon hamar bekövetkezik. 
___   A Biblia jeleket ad, továbbá tökéletes jellemzést nyújt az utolsó időkről.  
___   Onnan, hogy nagyon sok ember hisz abban, hogy Jézus hamar eljön.  
___   Egyes jövendőmondók jelentették ki előre.  
 
11.   Emberek milliói esnek hitetés áldozatául Krisztus eljövetelének idejét és módját illetően, 
mivel… (1) 
___   …Isten nem akarja, hogy mindenki üdvözüljön.  
___   …nem adakoztak elég bőkezűen.  
___   …nem tanulmányozzák a Bibliát, hogy megtalálnák a témára vonatkozóan az igazságot.  
 
12.   Hogyan állhatok készen Jézus visszajövetelekor? (1) 
___   Ha Jézus bennem él.  
___   Ha mindennap elolvasom az újságokat.  
___   Ha azt teszem, amit a lelkészem javasol.  

 

    



 

Tisztaság-és-erő!  
    Belefáradtál már, hogy mindig megbántod szeretteidet és saját 

lelkiismereteden is sebeket ejtesz? Folyton bánkódsz a múltban 
elkövetett hibáid miatt? Nem volt már olyan gondolatod, hogy 
milyen jó volna egyszer egy olyan fürdőt venni, hogy kívül-belül 
megtisztulva léphess elő? Ha igen, jó hírünk van számodra… 
létezik egy ilyen fürdési lehetőség számodra! Istennek van egy 
terve, ami biztosítja számodra ezt a bűntől való megmosódást és 
jellemed megtisztulását. Képtelenség? Egyáltalán nem! Krisztus 
így szól: „Eltemettetünk azért ővele együtt a keresztség által…” 
(Róm 6:4). Amikor elfogadod Krisztust, a régi élet meghal és az Úr 
ígéretet tesz arra, hogy valamennyi vétkünket elfelejti! De nem 
csak ennyiről van szó, hanem Ő segíthet is neked abban, hogy 
győzelmet arass minden bűnös szokásod felett. Tudtad, hogy a 
„kereszt” szó 28 ízben fordul elő a Bibliában, a „keresztség” 
ellenben 97 alkalommal? Ha pedig így, akkor ez ugyancsak fontos 
dolog lehet. Nem csoda, hiszen ez új életet jelent oly módon, hogy 
a bűnös múlt nem kísért többé: eltemettetik és elfeledtetik 
mindörökre. Olvasd el a Biblia csodálatos híreit erről a nagyszerű 
tárgyról és nem leszel többé ugyanaz, aki voltál!  

1.   Valóban annyira lényeges a keresztség? 
 
„Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, 
elkárhozik” (Mk 16:16).  

Answer: Igen, valóban lényeges! Milyen nyelvezet, milyen szavak 
tehetik azt még egyértelműbbé? 

2.   De hisz a kereszten függő lator sem 
keresztelkedett meg, akkor nekem miért kell? 
 
„Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por 
vagyunk”(Zsolt 103:14).  

Answer: Sem nem adta vissza, amit ellopott, holott az Úr erről is külön 
rendelkezett Ezékiel könyve 33:15 szerint. Isten azt kéri számon tőlünk, amit 
megtehetünk, de elismeri a „por-mivoltunkból” fakadó korlátainkat is. Nem vár 
el tőlünk olyasmit, ami fizikailag lehetetlen. Ha a lator leszállhatott volna a 
keresztről, mindjárt megkeresztelkedett volna. A Bibliában ez az egyedüli 
kivétel e szabályhoz képest. Isten be akarta biztosítani, hogy senki ne legyen 

olyan önhitt, hogy visszautasítja a megkeresztelkedést. 

3.   Sok keresztségnek nevezett vallási szertartás létezik. Hát nem elfogadható egytől-egyig mind, 
ha az abban részesülő személy komolyan és őszintén gondolja? 
 
 
„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4:5).  

Answer: Jegyezd meg: Az ördög „svédasztal-terve” a keresztségre nézve így szól: „Csak szedjél 
nyugodtan. A keresztség módja nem számít. A lelkület számít egyedül. A Biblia viszont ezt mondja: „Egy 
az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4:5). És még: „Kérlek, halld meg az Úrnak szavát” (Jer 38:20). 



4.   Hogyan keresztelkedett meg Jézus? 
 
„Jézus… megkereszteltetett János által a Jordánban. És azonnal 
feljövén a vízből, látta az egeket megnyilatkozni” (Mk 1:9-10).  

Answer: Alámerítéssel! Figyeld meg, hogy a szertartási cselekményt 
követően „feljött a vízből”. Jézus „a Jordánban” és nem annak partján 
keresztelkedett meg, miként azt sokan hiszik. János mindig olyan helyet 
keresett a kereszteléshez, ahol „sok volt a víz” (Jn 3:23), így az kellően 
mély volt. A Biblia megparancsolja nekünk, hogy kövessük Jézus 
példáját (1Pt 2:21). Minden más, az alámerítésestől eltérő formájú 

keresztség e parancs megszegése. A „keresztség” szó a görög „baptidzó” szóból ered. (Magyar nyelven 
a „baptista” szó őrzi ezt az eredetet.) Jelentése: bemerít, alámerít. Az Újszövetségben nyolc különböző 
szó létezik a folyadékok alkalmazásának leírására. Ám e változatos szavak − „meghint”, „önt”, „bemerít” 
− sorában csak a „bemerít” (baptidzó) használatos a keresztséggel kapcsolatban. 

5.   De vajon a tanítványok vagy az apostolok nem változtatták meg a 
keresztség formáját? 
 
„…és leszálltak mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik; és 
megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadta 
Fülöpöt” (ApCsel 8:38-39).  

Answer: Nem! Kérlek, figyeld meg, hogy Fülöp, aki az ősegyház egyik 
vezetője volt, az etiópiai kincstárnokot ugyanúgy alámerítéssel keresztelte 
meg, ahogy János is Jézust. Pál apostol pedig arra figyelmeztetett, hogy 
valaki mást tanít, mint amit Jézus, „átok legyen” (Gal 1:8). Egyetlen ember 
− lehet az bármennyire istenfélő − sincs felhatalmazva arra, hogy megváltoztassa Isten szavait és 
parancsait. 

6.   De ha Jézus és a tanítványok alámerítéssel kereszteltek, ki 
vezette be ezeket az úgynevezett keresztségeket, amik ma 
léteznek? 
 
„Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, 
amelyek embereknek parancsolatai” (Mt 15:9).  

Answer: Félrevezetett emberek vezettek be egyéb, az Isten Igéjével 
homlokegyenest ellentétes keresztségi formákat. Jézus véleménye 
erre nézve ez: „Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti 
rendeléseitek által? És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti 
rendeléseitek által” (Mt 15:3,6). Az az istentisztelet, amely emberek 

tanításait követi, „hiábavaló”. Gondold csak meg! A keresztség szent cselekménye meg lett változtatva, 
és az igazság hosszú századokon keresztül tartó kalandos utazása alatt csekély fontosságot 
tulajdonítottak neki. Nem csoda, hogy a Biblia arra int bennünket, hogy „tusakodjunk a hitért, mely 
egykor a szenteknek adatott” (lásd Júd 3. v.). 

7.   Mit kell tennie egy embernek, ha fel akar készülni a keresztségre? 

Answer:  
A. Ismerd meg Isten kívánalmait. „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén őket…, tanítván őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam néktek…” (Mt 28:19, 20). 
B. Higgy Isten Igéjének igazságában. „Aki hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül” (Mk 16:16). 
C. Térj meg és fordulj el bűneidből, és tapasztald meg a megtérést. 
„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak 



nevében a bűnöknek bocsánatára” (ApCsel 2:38). „Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy 
eltöröltessenek a ti bűneitek” (ApCsel 3:19). 

8.   Mi a keresztség jelentése? 
 
„Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba: 
hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának 
dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő 
halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára 
feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi ó 
emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek 
teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek” (Róm 6:4-6).  

Answer: Az jut benne kifejezésre, hogy a hívő követi Krisztust az Ő halálában, eltemettetésében és 
feltámadásában. A jelképes ábrázolás tökéletes és mély jelentést hordoz. A keresztségkor a szemek be 
vannak csukva, a kezek össze vannak kulcsolva, a lélegzés fel van függesztve, miként a halálban. 
Ekkor következik a vízben való eltemettetés, majd a hullámsírból való feltámadás a Krisztusban való új 
életre. A vízből kiemelkedve a szemek kinyílnak, s a keresztelkedő újra lélegezni kezd, majd elvegyül a 
barátok között, pont úgy, ahogy a feltámadáskor. A keresztény hit és minden egyéb vallás közötti 
különbség maga Krisztus halála, eltemettetése és feltámadása. E három történésben válik lehetővé 
számunkra mindaz, amit Isten szándékozik velünk tenni. Hogy pedig e három létfontosságú történést 
elevenen tartsa a keresztények elméjében a vég idejéig, az Úr a bemerítés általi keresztséget rendelte 
el emlékeztetőül. A keresztség semmilyen más formája nem tartalmazza a halál, az eltemettetés és a 
feltámadás jelképes hármasát. Egyedül a bemerítés meríti ki a Római levél 6:4-6 jelentését.  

 

Meghalás a 
bűnnek.  

A régi élet 
eltemettetik a 
hullámsírban.  

Feltámasztatik 
az új ember 
Krisztusban.  

 

9.   De vajon megkeresztelkedhet-e egy ember addig, amíg nem biztos abban, 
hogy nem fog többé megbotlani és elesni? 
 
„Mert ha a készség megvan, a szerint kedves az, amije kinek-kinek van, és nem a 
szerint, amije nincs” (2Kor 8:12).  

Answer: Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy gyermek meg se próbáljon 
addig lábra állni és járni, amíg nem biztos abban, hogy nem fog megbotlani és 
elesni. A keresztény újszülött „csecsemő” Krisztusban. A Biblia ezért nevezi a 
megtérés tapasztalatát „újonnan születés”-nek. A rút és bűnös múlt nem létezik 
többé Isten gyermeke számára. A megtéréskor Isten megbocsátja és a feledés 
tengerébe veti az ember bűnös múltját. A keresztség pedig ennek a régi életnek az 
eltemetését jelképezi. A keresztény életet csecsemőkként kezdjük járni, nem felnőttekként, és Isten is 
inkább a beállítottságunk és irányultságunk alapján ítél meg bennünket, és nem az alapján, ha olykor-
olykor, mint tapasztalatlan keresztények, megbotlunk és elesünk. 



10.   Miért oly sürgető kérdés a megtért bűnös számára a keresztség? 
 
 
„Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és 
mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét” (ApCsel 22:16).  

Answer:  
A keresztség nyilvános bizonyságtétel arról, hogy Jézus megbocsátott a 
bűnbánó bűnösnek és megtisztítja őt (1Jn 1:9), bűnös és hűtlen múltját pedig 
maga mögé vetette. A megtérés után nincs terhelő bizonyíték az ilyen 
emberrel szemben.  
 

Ma az emberek a bűn és a bűntudat súlyos terhei alatt tántorognak s botorkálnak útjukon. Ez a mocsok 
és teher annyira romboló az emberi személyiség számára, hogy az emberek szívesen elmennek a világ 
végéig is, csak hogy elnyerjék a megbocsátás és a megtisztulás érzését. Sokan kötnek ki valamelyik 
pszichiáter díványán, ahol emberek őszintén és komolyan próbálnak más emberek segítségére lenni. A 
valódi segítség azonban abban van, ha Krisztushoz megyünk, aki így szól mindazokhoz, akik Hozzá 
közelednek: „Akarom, tisztulj meg” (Mt 8:3). Nem egyszerűen megtisztít, hanem megfeszíti bennünk a 
bűn ó természetét. A keresztségkor a vízben való eltemettetés a régi bűnös élet rút tetemének 
eltemetését jelképezi. A szertartás végtelenül fontos, mert mindenki szeme láttára ad hírt arról a 
nagyszerű gondoskodásról, amihez foghatóban ember még sosem részesült. 

11.   Mennyi időt vesz igénybe a keresztségre való felkészülés? 

Answer: Ez az illetőtől függ. Vannak, akik gyorsabban felfogják a 
dolgokat, némelyek kevésbé. Az esetek többségében azonban a 
felkészítésre gyors lépésekben kerülhet sor. Íme néhány bibliai példa: 
 
A. Az etióp (szerecsen) kincstárnok (ApCsel 8:26-39) − még aznap, 
ahogy hallotta az igazságot, megkeresztelkedett. 
B. A filippi börtönőr, családjával együtt, (ApCsel 16:23-34) − még 
azon éjjel, ahogy hallotta az igazságot, megkeresztelkedett. 
C. A tarzuszi Saul (ApCsel 9:1-18) − három nappal az után, hogy 
Jézus megszólítota őt a damaszkuszi úton, megkeresztelkedett. 
D. Kornélius (Apcsel 10:1-48) − még aznap, ahogy hallotta az igazságot, megkeresztelkedett. 
 
Isten a keresztségkor: 
1. Megbocsátja és a feledés tengerébe veti bűneinket. 
2. Csodás módon új lelki lényekké formál át bennünket. 
3. Tulajdon fiaivá és leányaivá fogad bennünket. 
 
Bizonyára egyetlen igazán megtért ember sem akarja halogatni azt a keresztséget, ami nyilvános 

tisztelettel adózik Jézusnak mind e csodáért. 

12.   Milyen érzései vannak Istennek egy megtért ember 
keresztségéről? 

Answer: Fia keresztségekor így szólt: „Ez amaz én 
szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm” (Mt 
3.17). Isten ma is ugyanúgy örömmel tekint arra, 
amikor egy ember, az Ő parancsa szerint 
alámerítéssel megkeresztelkedik. Akik szeretik az 
Urat, mindig szeretnének kedveskedni neki (1Jn 
3:22; 1Thessz 4:1). Vajon gyönyörködik Isten a te 
keresztségedben is? 

13.   Részesülhet-e egy ember igazi keresztségben úgy, hogy eközben 
nem lesz Isten egyházának tagja? 



Answer: Nem! Isten egyértelmű kijelentést tesz erre nézve. Figyeljük meg a lépéseket: 
A. Mindenki egy testbe hívattatott el. „amelyre el is hívattatok egy testben” (Kol 3:15). 
B. Az egyház a test. „És Ő a feje a testnek” (Kol 1:18). 
C. A keresztség révén válunk e test részévé. „Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté 
kereszteltettünk meg” (1Kor 12:13). 
D. Az Istenhez tért emberek csatlakoztak az egyházhoz. „Az Úr pedig minden napon szaporította a 
gyülekezetet üdvözülőkkel” (ApCsel 2:47). 

14.   Négy olyan dologgal is 
tisztában kell lennünk, amit a 
keresztség önmagában nem old 
meg: 

Answer:  
 
Először: A keresztség önmagában 
nem változtatja meg egy ember szívét: 
ez csak csupán jelképes kiábrázolása 
annak, aminek végbe kell menni. 
Megeshet, hogy egy ember hit, 
bűnbánat és új szív nélkül 
keresztelkedik meg. Lehet, hogy 
Jézus példáját követve merítik alá, de 
amikor feljön a vízből, annyi történt 

csupán, hogy a száraz ruhájú bűnösből vizes ruhájú bűnös lett − s még mindig hit, bűnbánat és új szív 
nélkül való. A keresztség nem teremthet új embert. Senkit nem tud megváltoztatni vagy újjászülni. A 
szívet a Szentlélek átalakító ereje változtatja meg a megtéréskor. Az ember újjászülethet a Lélektől s 
újjászülethet a víztől.  
 
Másodszor: Nem feltétlenül érzi az ember jobban magát a keresztség után. Nem feltétlenül változtatja 
meg az érzéseit. Sokan csalódottak, mert semmi változást nem éreznek a keresztség után. Az üdvösség 
azonban nem érzelmek, hanem hit és engedelmesség dolga.  
 
Harmadszor: A keresztség nem távoztatja el a kísértéseket. Az ördög nem mond le senkiről az után, 
hogy az illető megkeresztelkedik. Jézus mindazáltal minden hívő segítője. Így szól: „Nem hagylak el, 
sem el nem távozom tőled” (Zsid13:5). Nincs az a kísértés, amelyből ne lenne kimenekedés. Ezt az 
ígéretet találjuk a Szentírásban (1Kor 10:13).  
 
Negyedszer: A keresztség nem garantálja az üdvösséget. A keresztség nem varázsszer. Az 
üdvösséget egyes-egyedül Jézus Krisztustól kapjuk, ingyen ajándékként, amikor átéljük az újjászületést. 
A keresztség az igaz megtérés jelképe, s ha a keresztséget nem előzi meg a megtérés, a szertartás 
értelmét veszti. 

15.   Jézus arra kér téged, hogy keresztelkedj meg alámerítés által, annak jelképeként, hogy 
megmosakodtál bűneidből. Szeretnél mihamarabb részt venni e szent cselekményben? 

Answer:  

 
Thought Questions 

Igen, Apostolok Cselekedetei 19:1-5 azt bizonyítja, hogy a Biblia bizonyos esetekben jóváhagyja az 
újrakeresztelkedést.  

1.   Helyénvaló dolog lehet, ha valaki életében többször is megkeresztelkedik? (ApCsel 19:5 )  



2.   Meg lehet keresztelni a kisgyermekeket? (ApCsel 2:38 )  

Nem! Senkit nem lehet megkeresztelni, ha (1) nem ismeri Isten igazságát, (2) nem hisz benne, (3) nem 
jutott el bűnei megbánására és (4) nem élte át a megtérést. Egyetlen kisgyermek sem tud e 
kívánalmaknak eleget tenni. Senkinek nincs felhatalmazása egy kisgyermek megkeresztelésére. Aki 
mégis megteszi, az tulajdonképpen teljességgel figyelmen kívül hagyja Isten félreérthetetlen 
meghagyását a keresztséggel kapcsolatban. Félrevezetett emberek az egyházban sok idővel ezelőtt 
arra nézve rendelkeztek, hogy a meg nem keresztelt gyermekek elkárhoznak, ez azonban mindenestül 
ellenkezik a Szentírással. Az ilyen gondolat gyalázattal illeti Istent, mintha valami gonosz zsarnok lenne, 
aki ártatlan gyermekeket veszítene el, olyanokat, akik pusztán azért haltak meg, mert méltatlan szüleik 
elmulasztották megkereszteltetni őket. Elmondhatatlan, mennyire borzasztó ez a tanítás. Eléggé 
rettenetes, amikor meghintik a csecsemőket és ezt keresztségnek nevezik. De ennél is sokkal rosszabb 
az, amikor ragaszkodnak emberek ahhoz a Szentírással semmi közöst nem mutató elgondoláshoz, 
miszerint a kisgyermekek örökre elvesznek, mivel a gondatlan szülők elmulasztottak eleget tenni 
kötelességüknek.  

3.   Az, hogy megkeresztelkedünk-e vagy sem, nem egyéni vélemény kérdése? (Jn 3:5 )  

Igen, de nem az én vagy a te véleményed kérdése. Ebben Krisztus véleménye a mérvadó. Krisztus 
pedig azt mondja, hogy Számára fontos a keresztség. „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem 
mehet be az Isten országába” (Jn 3:5). Aki kitér a keresztség elől, Isten félreérthetetlen tanácsát veti 
meg (Lk 7:29-30).  

4.   Mi kell ahhoz, hogy valaki alkalmas legyen a keresztségre? (Jn 3:5 )  

A jelöltnek kellően idősnek kell lennie ahhoz, hogy felfogja a jó és a rossz cselekvése közötti 
különbséget, s hogy érett és értelmes döntést tudjon hozni, miszerint átadja az életét Krisztusnak és 
követi Őt. Sok gyermek alkalmas a keresztségre kilenc vagy tíz esztendős korában, de van, aki már hét-
nyolc évesen is az. De vannak, akik tizenkét vagy tizenhárom évesen sem azok. A Bibliában semmilyen 
korhatár nincs megnevezve, hiszen a gyermekek a legkülönbözőbb értelmi és tapasztalati szinten 
vannak. Egyesek korábban érnek be a keresztségre, mint mások.  

5.   Üdvözíthet-e önmagában a keresztség? (Zsid 5:9 )  

Nem! Azonban a keresztség megvetése az illető elkárhozását eredményezheti, mert ez az elutasítás 
engedetlenség. Az üdvösség azoké, „akik engedelmeskednek” (Zsid 5:9).  

6.   Nem lehet, hogy csupán a Szentlélekkel való keresztség szükséges? (ApCsel 10:47 )  

Nem! A Biblia arra mutat rá Apostolok Cselekedetei 10:44-48-ban, hogy a víz általi keresztség akkor is 
szükséges, ha a Szentlélekkel való keresztség már megelőzte azt.  

7.   Nem csupán Jézus nevére kell megkeresztelkednünk? (Mt 28:19 )  

Máté evangéliuma 28:19-ben Isten felszólít bennünket, hogy keresztelkedjünk meg az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében. Ezek Jézus szavai, amiket igen szenteknek tekintünk. Apostolok Cselekedeteiben 
azt figyelhetjük meg, hogy az újonnan megtért hívők Jézus nevében keresztelkedtek meg. Jézusban 
felismerni a Krisztust és a Messiást: ez volt az akkor élő emberek számára a jelenvaló igazság. 
Ennélfogva végtelenül fontos volt számukra az Ő nevében való keresztség. Hisszük, hogy ez ma is 
nagyon fontos. Máté bizonyságtételét és Apostolok Cselekedeteit összevetve az Atya, a Fiú − vagyis 
Jézus Krisztus − és a Szentlélek nevében keresztelünk. Ennek a módszernek a követése megóv 
bennünket attól, hogy az egyik igehelyet nagyobb figyelemben részesítsünk a másiknál.  

8.   Van egy bűn, amit nem szeretnék feladni. Meg lehet azért keresztelkednem? (Lk 3:7 )  



Nem. Szemmel láthatóan nem állsz készen arra, hogy eltemettessél a keresztvízben, mivel a bűn régi 
élete még nem halott. Miképpen egy temetkezési ügyintéző részéről bűnös cselekmény lenne, ha 
eltemetne valakit, aki nem halott, akképpen súlyos hibát követ el az a lelkész, aki megkeresztel 
olyasvalakit, akinek a bűnös élete még nem halt meg.  

9.   Meg tudnád magyarázni a Galáciabeliekhez írt levél 3:27 jelentését? (Gal 3:27 )  

Isten itt a keresztséget a házassághoz hasonlítja. A keresztségben részesülő személy ily módon 
nyilvánosan elismeri, hogy felvette Krisztus nevét („krisztusi” lett, keresztény), csakúgy, mint ahogy a 
menyasszony is nyilvánosan megvallja, hogy a menyegző pillanatában felvette a férje nevét. A 
keresztségre, csakúgy, mint a házasságkötésre, mindig egyformán érvényes néhány szabály: 
A. Mindkettőbe csak akkor szabad belemenni, ha a szeretet vezérli a feleket mindenekfelett. 
B. Mindkettőbe csak akkor szabad belemenni, ha a jelöltek eltökélték magukban, hogy tűzön-vízen át 
hűségesek lesznek egymáshoz. 
C. Teljes értelemmel kell felvállalni. 
D. Nem szabad túlzott mértékben kitolni az időpontját. 

 
 
Quiz Questions 
 
1.   A Biblia azt mondja, hogy egy az Úr, egy a hit, … (1) 
___   …tizenöt keresztség.  
___   …öt keresztség.  
___   …tizenkét keresztség.  
___   ...egy a keresztség.  
 
2.   Tanította Jézus azt, hogy szükséges a keresztség? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
3.   Milyen módon keresztelkedett meg Jézus? (1) 
___   Leöntéssel.  
___   Meghintéssel.  
___   Alámerítéssel.  
 
4.   Amit mi „megkeresztel” szóval fordítunk, az az eredeti görögben azt jelenti, hogy… (1) 
___   …boldognak lenni.  
___   …meghinteni.  
___   …leönteni.  
___   …alá- vagy bemeríteni.  
 
5.   Kitől ered a ma ismeretes sok hamis keresztségi forma? 
___   Krisztustól.  
___   Az apostoloktól.  
___   Félrevezetett emberektől.  
 
6.   Jelöljük be az alábbiak közül azokat, amik nélkül senki nem keresztelkedhetik meg? (4) 
___   El kell olvasni ötször a Bibliát.  
___   Hinni kell az igazságot.  
___   Át kell menni a megtérésen.  
___   Tíz napig egyvégtében imádkozni kell.  
___   Negyven napig böjtölni kell.  
___   Meg kell ismerni Isten kívánalmait.  
___   Meg kell bánni és el kell hagyni a bűnt.  
 
7.   Mit jelképez a keresztség? (1) 
___   A világ teremtését.  



___   A Bibliát.  
___   A mennyet.  
___   Krisztus halálát, eltemettetését és feltámadását.  
___   Az angyalokat.  
 
8.   Melyik állítás igaz? (1) 
___   A frissen megkeresztelt keresztény lelkileg csecsemő.  
___   A frissen megkeresztelt keresztény lelkileg felnőtt.  
 
9.   Mit hirdet a keresztelőmedencébe imával, őszinteséggel és értelemmel lépő személy? (1) 
___   Ilyenkor nyilvánosan megvallja, hogy megtért.  
___   Semmi egyebet, csak azt, hogy úszni indult.  
___   Azt a megnyugtató hírt, hogy soha többé nem fog megkísértetni.  
 
10.   Biblikus vajon a gyermekkeresztség? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
11.   Igaz-e, hogy vannak gyermekek, akik hamarabb készen állnak a keresztségre, mint más 
gyermekek? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
12.   Mindig szükség van hetekre vagy hónapokra ahhoz, hogy valaki felkészüljön a 
keresztségre? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
13.   Átélheti az ember a keresztség valódi élményét úgy, hogy nem lesz a gyülekezet tagja? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  

 

    



 

Tényleg-halottak-a-halottak?  
    A halál talán az egyik legfélreértettebb kérdés manapság. Sokak 

számára titok homálya fedi és a félelem rettenetes, a 
bizonytalanság, sőt a reménytelenség érzéseit ébreszti fel. Mások 
azt a hitet táplálják, hogy elhunyt szeretteik valójában nem 
halottak, hanem velük vagy valamilyen más tartományban élnek. 
Megint mások egyáltalában nincsenek tisztában, mi a kapcsolat a 
test, a lélek és a szellem között. De számít az valamit is, hogy mit 
hiszel? Igen, feltétlenül! Mivel az, amit a holtakkal kapcsolatban 
hiszel, súlyos kihatással lesz arra, hogy mi következik rád a 
végidőben. Nincs idő a találgatásra, ezért ez a tanulmány 
pontosan el fog igazítani a tekintetben, mit tanít Isten erről a 
kérdésről. Igazi szemnyitogató élményre kell felkészülnöd!  

1.   Hogyan jöttünk e világra legelőször? 
 
„És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az ő 
orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké” (1Móz 2:7).  

Answer: Isten a porból teremtett bennünket az idők kezdetén. 

2.   Mi történik, amikor egy ember meghal? 
 
„És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, aki 
adta volt azt” (Préd 12:9).  

Answer: A test visszatér a porba, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta azt. 
A halál pillanatában minden ember − akár igaz, akár gonosz legyen az − lelke 
visszakerül Istenhez. 

3.   Mi az a „lélek”, ami a halál beálltakor 
visszatér Istenhez? 

 
„holt a test lélek nélkül” [a „lélek” a „lehelet”; lásd a lapszéli jegyzetet] 
(Jak 2:26). „az Istennek lehelete [a „lehelet”, amit Isten adott neki] van az 
én orromban” (Jób 27:3).  

Answer: A lélek, ami a halál beálltakor 
visszatér Istenhez, nem más, mint az 
élet lehelete. Isten könyvében semmi 
nyoma annak, hogy a „lélek” bírna 
bárminemű élettel, bölcsességgel vagy 
érzéssel, miután egy ember meghal. A lélek „az élet lehelete”, semmi 
több. 

4.   Milyen másik jelentése van még a „lélek” szónak? 



 
„És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az 
ember élő lélekké” (1Móz 2:7).  

Answer: A lélek másik jelentése: élő személy. Ez a lélek két összetevőből áll: a testből és az élet 
leheletéből. A lélek csupán e két összetevő együttes megléte esetén létezhet. Isten Igéje azt tanítja, 
hogy lelkek vagyunk. 

5.   Meghalnak vajon a lelkek? 
 
„Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni” (Ez 18:20). „És minden élőlény 
elpusztult a tengerben” (Jel 16:3, prot. ford.).  

Answer: Isten Igéje szerint a lelkek meghalnak! Mi is lelkek vagyunk, és a 
lelkek meghalnak. Az ember halandó (Jób 4:17). Egyedül Isten halhatatlan 
(1Tim 6:15-16). A halhatatlan lélekről szóló elgondolás szembemegy a 
Bibliával, amely azt tanítja, hogy a lelkek alá vannak vetve a halál törvényének. 

6.   A jó emberek halálukkor a 
mennybe kerülnek? 
 
„…mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő 
szavát, és kijönnek…” (Jn 5:28-29). „Dávid… megholt és 
eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van… Mert 
nem Dávid ment fel a menyországba” (ApCsel 2:29,34). „Ha 
reménykedem is, a sír már az én házam” (Jób 17:12).  

Answer: Nem, az emberek, amikor meghalnak, sem a mennybe, 
sem a pokolba nem jutnak. Lekerülnek a sírjukba, hogy ott várják 
a feltámadás napját.  

7.   Mennyit tud, 
mennyit ért az ember 

a halála után? 
 
„Mert az élők tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit 
nem tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé; 
mivelhogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind 
gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett; és többé 
semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt 
történik… Mert semmi cselekedet, semmi okoskodás, 
tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő 
vagy” (Préd 9:7-8,12). „Nem a meghaltak dicsérik az Urat” 
(Zsolt 115:17).  

Answer: Isten azt mondja, hogy a halottak semmit, de semmit 
nem tudnak! 

8.   De vajon a halottak 
nem érintkezhetnek az 
élőkkel? Nincsenek tudatában annak, mit csinálnak az élők? 
 
„Úgy fekszik le az ember és nem kél fel; az egek elmúlásáig sem 
ébrednek, nem költetnek föl az ő álmukból… Ha tisztesség éri is 
fiait, nem tudja; ha megszégyenülnek, nem törődik velük” (Jób 
14:12,21). „És többé semmi részük nincs semmi dologban, amely 
a nap alatt történik” (Préd 9:8).  

 
Dávid király ott lesz Isten 
országában az üdvözültek 
között. Most azonban a 
sírjában nyugszik, ott várja a 
feltámadás napját.  



Answer: Nem, a holtak sem nem léphetnek kapcsolatba az élőkkel, sem azt nem tudhatják, mit 
csinálnak az élők. Halottak. Gondolataik mind elvesztek (Zsolt 146:4). 

9.   János 11:11-14-ben Jézus a halottak öntudatlan állapotát 
„alvás”-nak nevezi. Meddig alszanak vajon? 
 
„Úgy fekszik le az ember és nem kél fel; az egek elmúlásáig sem 
ébrednek…”(Jób 14:12). „Az Úr napja pedig úgy jön majd el,… amikor az 
egek ropogva elmúlnak” 
(2Pt 3:10).  

Answer: A halottak az Úr nagy napjáig alszanak, ami a világ végén jön el. A halál állapotában az 
emberek a teljes öntudatlanság állapotában nyugszanak, semmilyen tevékenységet nem folytatva, 
semmilyen tudással nem bírva. 

10.   Mi lesz az elhunyt igazakkal Krisztus második eljövetelekor? 
 
„És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek 
mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12). „Mert maga az Úr 
riadóval… leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a 
Krisztusban; …és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk” (1Thessz 4:16-17). 
„Mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban…, és a halottak 
feltámadnak romolhatatlanságban. … Mert szükség, hogy e romlandó test 
romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön 
magára” (1Kor 15:51-53).  

Answer: Jutalomban részesülnek. Fel lesznek támasztva, halhatatlan testet 
kapnak, majd felvitetnek az Úr elé a levegőbe. A feltámadásnak nem lenne immár semmi értelme, ha 
már halálukkor a mennybe vitettek volna. 

11.   Mi volt az ördög első hazugsága? 
 
„És mondta a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg” (1Móz 
3:4). „ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak” (Jel 12:9).  

Answer: Sátán azt mondta Évának, hogy a bűn nem fog halált okozni. 

„Bizony nem haltok meg”, mondta. 

12.   Miért hazudott az ördög Évának a halálról? Lehet, hogy fontosabb 
ez a kérdés, mint azt sokan gondolnák? 

Answer: Ez az ördög országának egyik sarokköve. A korok hosszú során 
hatalmas csodákat művelt olyan embereken keresztül, akik azt állították, 
hogy ezeket az erőket a holtak lelkeitől nyerték. (Példák: az egyiptomi 
varázslók, 2Móz 7:11; az endori asszony, 1Sám 28:3-25; bűbájosok, Dán 
2:2; egy szolgálólány, ApCsel 16:16-18.) 
 

Komoly figyelmeztetés  
A vég idején Sátán ismét újra használni fogja a (bűvölést) varázslást − miként tette ezt Dániel idejében 
is − a világ megtévesztésére (Jel 18:23). A bűvölő természetfeletti erő birtokosa, aki azt állítja magáról, 
hogy erejét és bölcsességét a holtak lelkeitől kapja. 
 
Jézus tanítványainak képében tűnnek fel 
Sátán és angyalai azzal, hogy az emberek már elhunyt istenfélő szeretteinek, szent életű egyházi 
személyek, akik már halottak, vagy éppen bibliai próféták, apostolok és Krisztus tanítványainak képében 



tűnnek fel (2Kor 11:13), emberek milliárdjait hitetik el. Akik elhiszik azt, hogy a halottak bármilyen 
alakban élnek, válnak szinte biztosan a hitetések áldozataivá. 

13.   Tényleg művel az ördög is csodákat? 
 
„Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek” (Jel 16:14). „Mert hamis 
Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, 
annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is” (Mt 24:24).  

Answer: Igen, valóban művelhet! Az ördög hihetetlenül meggyőző csodákat 
visz végbe (Jel 13:13-14). Sátán és angyalai a világosság angyalának 
képében (2Kor 11:14) − és ami ennél is megdöbbentőbb, magának 
Krisztusnak képében (Mt 24:23-24) jelenik majd meg. Az lesz az emberek 
általános véleménye, hogy Krisztus és angyalai egy fantasztikus világszéles 
megújulás élére álltak. Az egész mozgalom annyira lelkinek, annyira természetfelettinek fog tűnni, hogy 
egyedül Isten választottai fogják kikerülni a megtévesztést. 

14.   Miért nem válik Isten népe a hitetés áldozatává? 
 
„Úgymint kik bevették az Igét teljes készséggel, naponként tudakozva az 
írásokat, ha úgy vannak-e ezek” (ApCsel 17:11). „Ha nem ezen ige szerint 
szólnak, ez azért van, mert nincsen világosságuk” (Ézs 8:20, az angol változat 
alapján).  

Answer: Isten népe, miután komolyan tanulmányozta Isten könyvét, 
megismeri az igazságot, miszerint a holtak holtak és nem élnek. A holtak lelkei 
nem léteznek. Isten népe ezért el fog utasítani minden olyan csodatevőt és 
tanítót, akik azt állítják, hogy különleges világosságban, különleges csodatevő 
erőben részesültek azáltal, hogy kapcsolatba kerültek a holtak lelkeivel. 

Ugyanígy fogja Isten népe elutasítani azt az állítást − merthogy veszedelmesnek és hamisnak tartja azt 
−, miszerint a holtak valahol, valamilyen formában tovább élnek. 

15.   Mit parancsolt Isten Mózes napjaiban, mit kellett tenni azokkal az 
emberekkel, akik azt tanították, hogy a holtak élnek? 
 
„És akár férfi, akár asszony, hogyha igéző vagy jövendőmondó lesz 
közöttük, halállal lakoljanak; kővel kövezzétek azokat agyon” (3Móz 20:27).  

Answer: Isten határozottan meghagyta, hogy a varázslókat és más 
„igézőket” (akik azt állították, hogy kapcsolatba tudnak lépni a halottakkal) 
halálra kell kövezni. Ez mutatja, hogyan tekint Isten arra a hamis tanításra, 

miszerint a holtak élnek. 

16.   Vajon meg fognak-e újra halni azok az igaz emberek, 
akik feltámadnak a feltámadáskor? 
 
„De akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a 
halálból való feltámadást…, meg sem halhatnak többé” (Lk 
20:35-36). „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő 
szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem 
kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első elmúltak” 
(Jel 21:4).  

Answer: Nem! Halál, bánat, sírás és gyász soha nem teszi 
be többé a lábát Isten országába. 



17.   A reinkarnációban való hit gyorsan és széles körben 
terjed. Biblikus ez a tanítás? 
 
„Mert az élők tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit 
nem tudnak; … és többé semmi részük nincs semmi 
dologban, amely a nap alatt történik” (Préd 9:7-8).  

Answer: Az embereknek csaknem a fele a földön hisz a reinkarnációban − abban a tanításban, 
miszerint a lélek nem hal meg, hanem folyton-folyvást újraszületik, mindig valamely másik testben, az 
egymás után jövő nemzedékekben. Ez a tanítás mindazonáltal ellentétes a Szentírással. 
 
A Biblia szerint 
Halála után az ember: visszatér a porba (Zsolt 104:29), semmit nem tud (Préd 9:5), nem rendelkezik 
szellemi képességekkel (Zsolt 146:4), semmi közük nincs a földön történő dolgokhoz (Préd 9:6), nem él 
(2Kir 20:1), a sírban várakozik (Jób 17:13), eltűnik (Jób 14:1,2).  
 
Sátán találmánya 
A 11. és a 12. kérdés alapján kiderült számunkra, hogy Sátán fejéből pattant ki az a tanítás, hogy a 
holtak élnek. A reinkarnáció, a lelkekkel való „csatornázás” és érintkezés, a lelkek imádása és „a 
halhatatlan lélek” mind Sátán agyszüleménye, egytől-egyig azzal a céllal − tudniillik az emberek 
meggyőzésének szándékával, arról, hogy az ember a halálakor nem hal meg. Mihelyt az emberek 
elhiszik, hogy a halottak élnek, „ördögi lelkek tesznek nagy jeleket” (Jel 16:14), és azzal, hogy elhunyt 
emberek lelkeinek alakjába öltöznek, el tudják hitetni és félre tudják vezetni őket, szinte állandó jelleggel 
(Mt 24:24). 

18.   Hálás vagyok a Bibliának, amely a halál érzékeny témájában elmondja 
nekünk az igazságot. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Nem. A tény az, hogy vasárnap reggel maga Jézus is ezt mondta Máriának: „Nem mentem még fel az 
én Atyámhoz” (Jn 20:17). Ez azt bizonyítja, hogy Jézus nem ment fel a mennybe halálakor. Azt is meg 
kell jegyeznünk, hogy a bibliai szöveg központozása nem ihletett, hanem emberi szerkesztés. Lukács 
evangéliuma 23:43-ban a kettőspontot a „ma” szó után kell kitenni, nem pedig előtte, így a szakasz 
helyes olvasata ez lenne: „Bizony mondom néked ma: velem leszel a paradicsomban.” Azaz: „Mondom 
néked itt és most − amikor olybá tűnik, hogy senkit nem tudok megmenteni, amikor engemet is, mint egy 
közönséges gonosztevőt, megfeszítettek −, biztosítalak afelől, hogy velem leszel a paradicsomban.” 
Krisztus országa az Ő második eljövetelekor lesz felállítva (Mt 25:31), és akkor valamennyi kor 
valamennyi igaz embere egyszerre lép be abba (1Thessz 4:15-17), mégpedig akkor és ott és nem a 
halál bekövetkeztekor.  

1.   Nem ment a kereszten függő lator Krisztussal együtt a paradicsomba aznap, amikor meghalt? 
(Lk 23:43 )  

2.   Nem beszél a Biblia „halhatatlan” lélekről? (1Tim 1:17 )  

Nem, halhatatlan lélekről sehol nincs említés a Bibliában. A „halhatatlan” szó mindössze egy ízben 
fordul elő a Bibliában, mégpedig Istennel kapcsolatban (1Tim 1:17).  

3.   A halál bekövetkeztekor a test visszatér a porba, a lehelet visszatér Istenhez. De hová távozik 
a lélek? (Préd 12:7 )  

Sehová nem távozik. Egyszerűen megszűnik létezni. Két dolognak kell elegyedni ahhoz, hogy 
„létrejöjjön” a lélek: a test és a lélegzet. Amikor a lélegzet távozik, a lélek megszűnik létezni, mert az két 



dolog elegyedése. Amikor lekapcsolod a villanyt, hová megy a világosság? Sehová. Egyszerűen 
megszűnik létezni. Két dolog kell ahhoz, hogy létrejöjjön a világosság: egy villanykörte és elektromos 
áram. Ha a két dolog közül bármelyik nem áll rendelkezésre, nem lesz világosság. Ugyanígy van a 
lélekkel: ha a test és a lélegzet nem elegyedik egymással, lélek sem lehet. Olyan, hogy testetlen lélek, 
nincs.  

4.   Van, volt-e valaha bármi más jelentése a „lélek” szónak, mint az, hogy „élő lény”? (Zsolt 
139:14 )  

Igen. Jelentheti (1) magát az életet, vagy (2) az elmét, az értelmet. Függetlenül attól, hogy melyik a 
szándékolt jelentés, a lélek mindenképpen két dolog elegye (a testé és a lélegzeté), és a halál 
bekövetkeztekor megszűnik létezni.  

5.   Mi a magyarázata János evangéliuma 11:26-ban annak a kijelentésnek, hogy „aki csak él és 
hisz énbennem, soha meg nem hal”? (Jn 11:26 )  

Jézus ezzel nem az első halálra utal, amit minden ember megízlel (Zsid 9:27), hanem a második halálra, 
amit csak a gonoszok szenvednek el, és amelyből nincs feltámadás (Jel 2:11, 21:8).  

6.   Máté evangéliuma 10:28-ban ez áll: „Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig 
meg nem ölhetik”. Nem azt bizonyítja ez az ige, hogy a lélek halhatatlan? (Mt 10:28 )  

Nem, ez épp az ellenkezőjét bizonyítja. Ennek a versnek a második fele bizonyítja, hogy a lélek 
halandó. Ott ezt olvassuk: „Attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában”. A 
„lélek” szó itt életet jelent és az örök életre utal, amely ajándékban az igazak részesülnek az utolsó 
napon (Jn 6:54). Senki nem veheti el az örök életet, amivel Isten megajándékozza az embert.  

7.   Péter első levele 4:6-ban nem arról van szó, hogy az evangélium a holtaknak is hirdettetett? 
(1Pt 4:6 )  

Nem, itt arról van szó, hogy az evangélium hirdettetett (múlt időben) azoknak, akik holtak (jelen időben). 
Már halottak, de az evangélium akkor hirdettetett nekik, amikor még az élők között voltak.  

8.   Mi az igazság azokkal a lelkekkel kapcsolatban, akik Jelenések könyve 6:9-10 szerint az oltár 
alól kiáltoztak? Nem azt bizonyítja ez az ige, hogy a lelkek nem halnak meg? (Jel 6:9 )  

Nem. Ez a kiáltás ugyanúgy jelképes, mint korábban Ábel vérének kiáltása (1Móz 4:10). A „lélek” szó 
embereket (vagy élő lényeket) jelent, akiket a hitükért öltek meg. Bizonyára senki nem gondolja úgy, 
akik meghalnak, szó szerint az oltár alatt tartózkodnak, miképpen azt sem gondolhatják az emberek, 
hogy az igazak azért könyörögnek Istenhez, hogy büntesse meg ellenségeiket. Az igazak épp hogy 
kegyelemért esedeznek ellenségeik számára, ahogy Krisztus is cselekedett a kereszten (Lk 23:34).  

9.   Nem arról beszél a Biblia egy helyen, hogy Krisztus elment és a pokolban levő elveszett 
lelkeknek is prédikált a keresztre feszítése és a feltámadása közötti időszakban? (1Pt 3:18 )  

Nem. A kérdéses bibliaszakasz (1Pt 3:18) szerint a „Lélek” prédikált (18. vers) Noé napjaiban azoknak 
az embereknek, akik akkor éltek (19-20. vers). A „tömlöcben levő lelkek” kifejezés azokra az emberekre 
utal, akik életét megkötözte a Sátán. (Lásd Zsolt 142:7; Ézs 42:6-7, 61:1; Lk 4:18.)  

Quiz Questions 
 
1.   Hogyan beszél a Biblia a halálról? (1) 
___   Az alváshoz hasonlítja.  
___   Az élet egy másik formájába való átmenetnek nevezi.  
___   Megmagyarázhatatlan titoknak nevezi.  



 
2.   Mi az „lélek”, ami visszatér Istenhez? (1) 
___   Az ember igazi belső énje.  
___   A lélek.  
___   Az élet lehelete.  
 
3.   Hová kerül az az ember, aki meghal? (1) 
___   A mennybe vagy a pokolba.  
___   A sírba.  
___   A tisztítótűzbe.  
 
4.   Mi a lélek szó egyik jelentése? (1) 
___   Az ember lelki természete.  
___   Az ember halhatatlan része.  
___   Élő lény.  
 
5.   Meghalnak a lelkek? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
6.   Mikor nyerik el az igazak jutalmukat? (1) 
___   Ebben az életben.  
___   A halál beálltakor.  
___   Krisztus második eljövetelekor.  
 
7.   Miért próbálja Sátán elhitetni az embereket azzal, hogy a halottak nem halottak? (1) 
___   Mert így hitelt adnak a csodáinak, el lesznek hitetve és elvesznek.  
___   Mert nagyon sajnálja őket.  
___   Csupán mert alávaló és gonosz.  
 
8.   Kikkel beszélgetnek valójában azok az emberek, akik a holtakkal „kommunikálnak”? (1) 
___   Halhatatlan lelkekkel.  
___   Szent angyalokkal.  
___   Az elhunytak színét magukra öltő gonosz lelkekkel.  
 
9.   Hogyan szólt Isten parancsa Mózes napjaiban azokra vonatkozóan, akik azt tanították, hogy a 
halottak élnek? (1) 
___   Pappá kellett őket tenni.  
___   Ki kellett őket tüntetni a bölcsességükért.  
___   Az ilyeneket meg kellett ölni.  
 
10.   Hogyan győződhet meg az ember arról, hogy igaza van és jó úton jár? (1) 
___   Kérni kell Istent, hogy adjon különleges jelet a mennyből.  
___   Ha azt teszi, amit a lelkész mond neki.  
___   Ha alaposan és imádságos szívvel tanulmányozza a Bibliát és követi azt.  
 
11.   Mi történik az emberrel, amikor meghal? (1) 
___   Lelke (vagy szelleme) tovább él.  
___   Továbbra is látja az élőket és képes érintkezésbe lépni velük.  
___   Mindenestül meghal: a test és a lélek egyaránt megszűnik létezni, és semmilyen 
kapcsolatfelvételre az élőkkel nincs mód.  
 
12.   Bizonyítékul szolgálnak-e a csodák arra, hogy egy dolog Istentől van? (1) 
___   Igen. Egyedül Isten képes a csodákra.  
___   Nem. Az ördög is képes nagy csodákat tenni.  

 

   



 

Az-ördög-irányítja-a-poklot?  
    Jól értem? Isten alkalmazásában áll az ördög − ő lenne a pokol 

főigazgatója, aki kiméri a kárhozottak büntetési tételeit? Szinte az 
egész világ egy teljesen bibliaellenes elgondolást dédelget a 
pokollal kapcsolatban, ezért magadnak is tartozol annyival, hogy 
megtudd, mit mond erről a Biblia valójában. Ne hagyd, hogy a 
bolondját járassák veled, mert az, ahogy a pokolról gondolkodsz, 
egész biztosan kihatással van arra, ahogy Isten jellemét látod! 
Szánj rá egy kevés időt azoknak az ámulatba ejtő tényeknek a 
megismerésére, amikre ma feltétlen szükséged van!  

1.   Hány elkárhozott lélek bűnhődik ma a pokolban? 
 
„Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a 
gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani” (2Pt 
2:9).  

Answer: Egyetlen lélek sem sínylődik ma a pokol tüzében. A Biblia 
azt tanítja, hogy a gonoszok megbüntetését Isten fenntartja az 
ítélet napjáig − más szóval, erre az alkalomra halasztja. 

2.   Mikor vettetnek a bűnösök a pokol tüzébe? 
 
„Akképpen lesz a világnak végén. Az embernek Fia elküldi az ő 
angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és 
azokat is, akik gonoszságot cselekszenek; és bevetik őket a tüzes 
kemencébe” (Mt 13:40-42). „A beszéd, amelyet szólottam, az 
kárhoztatja azt az utolsó napon” (Jn 12:48).  

Answer: A bűnösök a végső ítélet napján, a világ végén − nem pedig 
halálukkor − vettetnek a pokol tüzébe. Isten senkit nem büntet meg addig, amíg az illető ügyét meg nem 
vizsgálják és nem születik végzés, a világ végén. De nem is kínoz senkit a lángokban egy gyilkost sem, 
aki ötezer évvel ezelőtt halt meg − ötezer évvel tovább, mint azt a személyt, aki ma hal meg, s aki 
hasonló bűnért szolgál rá a büntetésére. 

3.   Hol vannak a bűnösök (akik már meghaltak) most? 
 
„Mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban 
vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek; akik a jót cselekedték, 
az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat 
feltámadására” (Jn 5:28-29). „Bizony a veszedelemnek napján 
elrejtetik a gonosz… hogy a veszedelem napját Isten a 
gonoszoknak tartogatja… Ha kiviszik a temetőbe, sírdombja fölött 
őrködnek” (Jób 21:30,32).  



Answer: A Biblia ebben is pontosan fogalmaz. Akik már meghaltak, mind a gonoszok, mind az igazak, a 
sírjukban „alszanak” a feltámadás napjáig. 

4.   Mi a bűn végső kimenetele? 
 
„Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a 
mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róm 6:23). „A bűn pedig teljességre 
jutván, halált nemz” (Jak 1:15). „Isten… az Ő egyszülött fiát adta, hogy 
valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16).  

Answer: A bűn zsoldja (azaz büntetése) a halál, s nem örökkön tartó 
élet a pokol tüzében. A gonoszok „elvesznek”, vagyis a „halál” lesz az 
osztályrészük. Az igazak „örök élet”-ben részesülnek. 

5.   Mi következik a gonoszokra a pokol tüzében? 
 
„A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és 
gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és 
bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a 
kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál” (Jel 21:8).  

Answer: A gonoszok a pokol tüzében elszenvedik a második 
halált. Ha a gonoszok örökké élnének, a pokolban gyötörtetve, úgy 
halhatatlanok lennének. Ez azonban lehetetlen, ugyanis a Biblia 
azt tanítja, hogy „egyedül Istené a halhatatlanság” (lásd 1Tim 6:16). Amikor Ádám és Éva ki lettek űzve 
az Éden kertjéből, egy angyalt állítottak az élet fájának őrzésére, hogy a bűnösök ne egyenek a fáról, 
hogy „ne éljenek örökké” (lásd 1Móz 3:22-24). Az a tanítás, miszerint a bűnösök halhatatlanságnak 
„örvendnek” a pokolban, Sátántól származik, és mindenestől hamis. Isten elébe ment ennek, a bűn 
bejövetelekor, azzal, hogy őriztette az élet fáját. 
 
 
A Bible egyértelmű: a gonoszok ki lesznek irtva 
A Biblia azt tanítja, hogy a gonoszok része a „halál” (Róm 6:23) és a „veszedelem” (Jób 21:30) lesz, 
„elvesznek” (Zsolt 37:20), „megégnek” (Mal 4:1), „mind elvesznek” (Zsolt 37:38), „elmúlnak” (lásd Zsolt 
37:20), „kivágattatnak” (Zsolt 37:9), „szablya martalékaiul esnek el” (Zsolt 63:11). Isten „a gonoszokat 
mind megsemmisíti” (Zsolt 145:20), és „tűz emészti meg őket” (Zsolt 21:10). Figyeld meg, hogy a fenti 
igei hivatkozások egytől-egyig egyértelműen állítják, hogy a gonoszok meghalnak, elpusztulnak, 

megsemmisülnek. Nem maradnak életben s szenvednek örökké. 

6.   Mikor és hogyan lesz fellobbantva a pokol tüzének lángja? 
 
„Akképpen lesz a világnak végén… Bevetik őket a tüzes kemencébe” (Mt 
13:40,42). „És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a 
szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szállott alá, és megemésztette 
azokat” (Jel 20:9). „Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az 
istentelen és a bűnös” (Péld 11:31)!  

Answer: A világ végének eljövetelekor maga Isten 
fogja meggyújtani a pokol tüzét. Amikor a szent 
város alászáll Istentől a mennyből (Jel 21:2), a 
gonoszok megpróbálják bevenni azt. Ekkor Isten 

tűzesőt bocsát alá a mennyből a földre, ami meg fogja emészteni a 
gonoszokat. A Biblia ezt a tüzet nevezi a pokol tüzének. 

7.   Mekkora és milyen forró lesz a pokol tüze? 
 



„Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig 
megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek” (2Pét 3:10).  

Answer: A pokol tüze épp akkora lesz, mint amekkora a föld, ugyanis az egész világ lángba fog borulni. 
Ez a tűz annyira forró lesz, hogy megolvad a föld, és minden „rajta levő dolog megég”. A légköri rétegek 
fel fognak robbanni, és „ropogva elmúlnak”. 

8.   Meddig szenvednek majd a gonoszok a tűzben? 
 
„És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy 
megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12). 
„És akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint” (Mt 16:27). 
„És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem 
annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki 
pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, 
kevesebbel büntettetik meg” (Lk 12:47-48).  

Answer: A Biblia nem mondja el, meddig tart a gonoszok bűnhődése 
a tűzben, mielőtt elnyernék végső sorsukat, a halált. Azt viszont pontosan értésünkre adja Isten, hogy 
mindenki tulajdon cselekedeteinek mértéke szerint nyeri el büntetését. Ez azt jelenti, hogy némelyek 
nagyobb büntetésben részesülnek, mint mások, éspedig cselekedeteik alapján. 

9.   Kialszik majd a pokol tüze végül? 
 
„Ímé, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emésztette meg őket, nem 
mentik meg életüket a lángból, még szén sem marad belőlük 
melegülésre, sem körülülhető parázs” (Ézs 47:14)! „Ezután láttam 
új eget és új földet… És az Isten eltöröl minden könnyet az ő 
szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, 
sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21:1,4).  

Answer: Igen, egész biztosan! A Biblia nyilvánvaló módon tanítja, 
hogy a pokol tüze ki fog aludni, s hogy nem marad „tűzre való szén", sem tűz, ami „köré lehetne ülni”. A 
Biblia azt is tanítja, hogy Isten újjáteremtett országában a „korábbiak” mind elmúlnak. A pokol − lévén az 
is egy a korábbiak sorában − is ideértendő, vagyis vele kapcsolatban is bírjuk Isten ígéretét, hogy el lesz 
törölve. 
 
 
Isten a kínzó szerepében? 
Ha Isten egy tüzes kínzókamrában gyötörné ellenségeit az örökkévalóságokon át, úgy gonoszabb és 
szívtelenebb lenne, mint amilyenek a legborzalmasabb háborús kegyetlenkedések idején emberek lenni 
tudtak. Egy örökkévaló pokol kínokkal és gyötrelmekkel Isten számára is, aki a leghitványabb bűnöst is 

szereti, pokol lenne. 

10.   Mi marad vissza a tüzek kialvása után? 
 
„Mert ímé eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemence, és olyanná lesz 
minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az 
eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk 
gyökeret, sem ágat… És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek 
lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a 
Seregeknek Ura” (Mal 4:1,3).  

Answer: Figyeljük meg, hogy az igevers nem azt mondja, hogy a gonoszok 
mint valami azbesztlap égnek el, miként azt sokan gondolják ma, hanem 
olyanok lesznek, mint a polyva, ami teljesen elég. Az „el” igekötő a dolgok 
hiánytalan bekövetkeztét, befejezettségét hivatott érzékeltetni. A tüzek 



kialvása után csupán hamu marad vissza. Zsoltárok könyve 37:10 és 20. verseiben a Biblia elmondja, 
hogy a gonoszok füstként múlnak el, s osztályrészük a teljes pusztulás. 

11.   A gonoszok vajon testi értelemben kerülnek a pokolba, s vajon lelkük 
és testük egyaránt el lesznek pusztítva? 
 
„Mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested 
gyehennára vettessék” (Mt 5:30). „Hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, 
mind a testet elvesztheti a gyehennában” (Mt 10:28). „Amely lélek vétkezik, 
annak kell meghalnia” (Ez 18:20).  

Answer: Igen, így lesz. Valóságos, élő emberek, testi formájukban kerülnek a 
pokolba, ahol mind a lelkük, mind pedig a testük el lesz pusztítva. A mennyből, 
Isten színe elől kijövő tűz valóságos emberekre fog lesújtani, és eltörli őket 
mindörökre. 

12.   Az ördögnek jut bármiféle vezető szerep a pokol tüze 
körül? 
 
„És az ördög, aki elhitette őket, vettetett a tűz és kénkő tavába” 
(Jel 20:10). „És tettelek hamuvá a földön mindenek láttára, akik 
reád néznek… s többé örökre nem leszel” (Ez 28:18,19).  

Answer: Az égvilágon semmi! Az ördög is bevettetik a tűzbe, hogy 
majd hamunál egyéb belőle se maradjon. 

13.   A „pokol” szó valamennyi szentírási előfordulása a megégetés illetve a büntetés helyére 
utal? 

Answer: Nem. A „pokol” szó 54 ízben fordul elő a Bibliában, amiből mindössze tizenkét eset utal a 
„megégetés helyére”. 
 
A „pokol” szó számos szó fordítása, különböző jelentésekkel, ahogy azt az alábbiakban 
láthatjuk: 

AZ ÓSZÖVETSÉGBEN 
31 ízben a „sheol”-ból, melynek jelentése: „sír”.  
 
AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN 
10 alkalommal a „hádész” szóból, aminek jelentése: „a sír”. 
12 alkalommal a „gehenná”-ból, ami annyit tesz: „a megégetés helye”. 
1 ízben a „tartarüsz” szóból, mely szó szerint „sötétség helye”. 
ÖSSZESEN 54 ALKALOMMAL. 

 

 



Megjegyzés: A görög „gehenna” szó (lásd fentebb) a héber „Ge-Hinnom” 
(jelentése „Hinnom völgye”) név görög szerinti átírása. Ez a Jeruzsálem 
délnyugati határa mentén fekvő völgy volt az a hely, ahová döglött állatokat, 
a szemetet és egyéb hulladékokat rakodták. Itt állandóan izzott a tűz, miként 
a mai szemétlerakó-helyeken. A Biblia a „gyehenna” illetve a „Hinnom 
völgye” szavakat annak a tűznek a jelképeként használja, ami megsemmisíti 
a kárhozottakat a világ végén. A gyehenna tüze nem égett mindörökké, hiszen ha így lenne, még ma is 
ott gomolyogna a füstje Jeruzsálem délnyugati szektorában. Hasonlóképpen a pokol tüze sem tart majd 
örökké. 

14.   Mi Isten valódi célja a pokol tüzével? 
 
„Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és 
az ő angyalainak készíttetett” (Mt 25:41). „És ha valaki nem találtatott 
beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vettetett” (Jel 20:15). „Egy 
kevés idő még és nincs gonosz…; és az Úrnak ellensége, mint a liget 
ékessége, elmúlik, füstként múlik el” (Zsolt 37:10,20).  

Answer: Isten célja az, hogy a pokol tüze pusztítsa el az ördögöt, a 
bűnt és a bűnösöket, ily módon helyezve biztonságba a világot az 

örökkévalóságon át. Egyetlenegy meghagyott bűnös is halálos vírusként fenyegetné a világegyetemet 
az örökkévalóságon át. Isten terve az, hogy elszigeteli majd mindörökre eltörli a bűnt. 
 
Az örökkön égő pokol tartósítaná a bűnt. 
Egy örökkön égő pokol állandósítaná a bűnt és lehetetlenné tenné annak gyökerestől való kipusztítását. 
Egy örökkön égő pokol semmiképpen nem képezi Isten nagy tervét. Egy ilyen rettenetes elmélet 
gyalázatos hírbe keveri a szerető Isten szent nevét. Az ördög határtalanul örül annak, amikor szerető 
Alkotónkat ilyen szörnyű zsarnokként festik le, hiszen az efféle tanítások egyes-egyedül az ő malmára 
hajthatják a vizet. 
 
Az örökkön égő pokol elmélete emberek agyszüleménye 
Az „örökkön égő pokol” elmélete nem a Bibliából, hanem félrevezetett emberektől származik, akiket − 
meglehet, nem jószántából − az ördög befolyásolt ebbe az irányba. Mellékesen szólva senki nem kerül a 
mennybe pusztán azért, mert félt a pokoltól. Az emberek azért nyerhetnek üdvösséget, mert szeretik 
Krisztust és engedelmeskednek neki. 

15.   Nem idegen Isten jellemétől a bűnösök elpusztításának 
munkája? 
 
„Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen 
halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek 
meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Hiszen miért halnátok meg…” (Ez 
33:11). „Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az 
emberek lelkét, hanem hogy megtartsa” (Lk 9:56). „Mert… felkel az 
Úr,… hogy megtegye munkáját, amely szokatlan lesz, és hogy 
cselekedje dolgát, amely hallatlan lesz” (Ézs 28:21).  

Answer: De igen. Isten munkája mindig is inkább a megmentésben, 
semmint a pusztításban áll. A gonoszoknak a pokol tüzében való 
elpusztításának munkája annyira idegen Isten természetétől, hogy a 
Biblia „hallatlan”-nak nevezi azt. Isten hatalmas szíve fájni fog, amikor el 
fogja pusztítani a gonoszokat. Ó, mekkora buzgalommal is fáradozik 
minden egyes lélek megmentésén! Ha azonban az ember ellöki magától 
az Ő szeretetét és ragaszkodik a bűnhöz, Istennek nem lesz más 
választása, mint a bűnösök elpusztítása a bűnnel együtt, amikor megszabadítja a világegyetemet ettől a 
borzalmas, rosszindulatú daganattól, melynek neve „bűn”, az utolsó nap tüzében. 

A tűz állandóan 
parázslott a 
„Hinnom völgyé”-
ben.  



16.   Milyen tervei vannak Istennek a föld és népe számára a 
pokol utáni időre? 
 
„Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem” (Náh 1:9). „Mert ímé, új 
egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még 
csak észbe sem jutnak” (Ézs 65:17). „Ímé az Isten sátora az 
emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és 
maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden 
könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem 
kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” (Jel 21:3-4).  

Answer: A pokol tüzének kialvása után Isten új földet teremt, 
helyreállítja azt népe számára − az Éden minden szépségével és dicsőségével egyben, amikkel az a 
bűn bejövetele előtt bírt. A bűn borzalmai és a múlt mind a feledés tengerébe lesznek vetve. Fájdalom, 
halál, gyász, jajkiáltás, könnyek, betegség, csalódás, bánat és minden bűn örökre száműzve lesz. 
 
Bűn soha nem lesz többé 
Isten azt ígéri, hogy bűn soha örökké nem lesz többé. Népét tökéletes béke, szeretet, öröm és 
elégedettség tölti be. Életük, amely teljes boldogságban telik, messze dicsőbb és izgalmasabb lesz 
annál, mint amit emberi szó leírhatna. A pokol valós tragédiája nem lesz fellelhető a mennyben. Az az 
ember, aki nem lép be ebbe a csodálatos országba, élete legszomorúbb választását hozza meg. 

17.   Hálás vagyok, amiért megtudhattam azt, hogy Isten nem bünteti a gonoszokat az 
örökkévalóságon át a pokol tüzében. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Nem, az „örök gyötrelem” kifejezés sehol nem fordul elő a Bibliában.  

1.   Nincs szó a Bibliában valahol az „örök gyötrelem”-ről? (Júd 1:7 )  

2.   Akkor miért mondja azt a Biblia, hogy a gonoszokat olthatatlan tűz pusztítja majd el? (Jer 
17:27 )  

Az olthatatlan tűz olyan tűz, amit nem lehet eloltani, viszont akkor, amikor minden hamuvá lesz, ki fog 
aludni. Jeremiás könyve 17:27-ben arról olvashatunk, hogy Jeruzsálemnek olthatatlan tűzzel kellett 
elpusztulnia, Krónika második könyve 36:19-21-ben pedig azt mondja a Biblia, hogy ez a tűz felégette a 
várost, „hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde”, és nem maradt utána más, 
csak pusztaság. Ugyanakkor tudjuk, hogy a tűz kialudt, hisz Jeruzsálem ma nem áll lángokban.  

3.   Nem azt tanítja Máté evangéliuma 25:46, hogy a gonoszok "örök gyötrelmet" fognak 
szenvedni? (Mt 25:46 )  

Figyeljük meg, hogy az itt használt szó a „büntetés, nem pedig annak valami igei, folyamatos cselekvést 
sugalló alakja. Nem azt mondja az Ige, hogy állandóan büntettetni fognak, hanem azt, hogy a büntetés 
egyszeri cselekmény lesz. A gonoszok büntetése a halál lesz, és maga a halál lesz örökké tartó.  

4.   De mit mondjunk akkor Máté evangéliuma 10:28-ra: „És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik 
meg, a lelket pedig meg nem ölhetik”? (Mt 10:28 )  

A „lélek” szónak három jelentése van a Bibliában: (1) élő lény (1Móz 2:7), (2) az elme (Zsolt 139:14), 
valamint (3) az élet (1Sám 18:1), amely itt az örök életre utal, amit Isten mindenkinek, aki az Ő 
országába bejut, biztosít. Ez az, amit senki nem vehet el. A kérdéses igeszakasz második fele ki is 



mondja, hogy a pokolban mind a lélek, mind a test el lesz pusztítva.  

5.   Máté evangéliuma 25:41 a gonoszoknak készített „örök tűz”-ről beszél. Ez kialszik? (2Pt 2:6 )  

Igen, a Biblia szerint kialszik. Hagyjuk, hogy a Biblia magyarázza önmagát. Szodoma és Gomora 
örökkévaló, azaz örök tűzzel pusztult el (Júd 7. v.), és e tűz nyomán „hamuvá” lettek, intelemként 
„azokra nézve, akik istentelenkedni fognak” (2Pt 2:6). Ezek a városok ma nem állnak lángokban. A tűz, 
miután mindent felemésztett, kialudt. Hasonlóképpen, az örökkévaló tűz is kialszik, miután a gonoszok 
hamuvá lesznek (Mal 4:3). A tűz hatására nézve örökkévaló lesz, de maga a láng nem tart örökké.  

6.   És a gazdag ember és Lázár történetében (Lk 16:19-31) sincs szó arról, hogy létezik pokol és 
örök gyötrelem? (Lk 16:19 )  

Ott sincs erről szó! Ez mindössze egy példázat, amelynek célja, hogy egy igazságra felhívja a figyelmet. 
Számos tény egyértelműsíti, hogy ez egy példázat. Hogy csak egy néhányat említsünk:  
A. Ábrahám keble nem egyenlő a mennyel (Zsid 11:8-10,16).  
B. A pokolban levő emberek nem tudnak beszélgetni a mennyben levőkkel (Ézs 65:17). 
C. A holtak a sírban nyugszanak (Jób 17:13; Jn 5:28-29). A gazdag embert testi alakjában látjuk, 
szemekkel, nyelvvel stb., holott tudjuk, hogy a test nem száll alá a pokolba a halál után. Nyilvánvaló, 
hogy a test a sírban marad, ahogy azt a Biblia is tanítja. 
D. Az emberek Krisztus második eljövetelekor és nem a halál után nyerik el jutalmukat (Jel 22:11-12). 
E. A kárhozottak a világ végén − és nem halálukkor − szenvedik el a pokol büntetését (Mt 13:40-42). A 
történet lényege és csattanója a 31. versben található. A példázatokat nem lehet szó szerint venni. Mert 
ha szó szerint vesszük őket, akkor abban is hinnünk kell, hogy a fák tudnak beszélni! (Lásd ezt a 
példázatot Bír 9:8-15 szakaszában.)  

7.   És amikor arról beszél a Biblia, hogy a gonoszok kínoztatnak örökkön örökké…? (Jel 14:11 )  

Az „örökké” kifejezés a Bibliában egyszerűen egy időszakot jelöl, függetlenül attól, hogy az 
meghatározott vagy meghatározatlan időtartamot jelent. A kifejezés a Bibliában ötvenhat ízben fordul 
elő olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyek már lezárultak. (Mindezt ellenőrizheted egy konkordancia 
segítségével, ha felütöd az „örökké” szónál.) Ez olyan, mint a „magas” szó, amely más-más mértéket 
jelent egy ember, egy fa vagy egy hegy esetében. Jónás könyve 2:6-ban az „örökké” „három napot és 
három éjt” jelent. (Lásd még Jón 1:17.) Mózes ötödik könyve 23:3-ban „tíz nemzetség”-et jelent. 
Emberekről szólva ez a szó azt jelenti, hogy „amíg él” illetve „haláláig” (lásd 1Sám 1:22,28; 2Móz 21:6; 
Zsolt 48:14). Ennek értelmében a gonoszok addig égnek a tűzben, amíg élnek, azaz halálukig. A 
bűnnek ez a tűz általi megbüntetése egyénenként, a bűn mértéke szerint változhat, ám a megbüntetés 
után a tűz kialszik. Az örök gyötrelem tana többet tett az emberek ateizmusba taszítása érdekében, mint 
az ördög bármely más agyszüleménye. Ez a tanítás becsületsértés a gyengéd és irgalmas Atya 
jellemére, és kimondhatatlanul nagy károkat okozott a kereszténység ügyének.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Az alábbi állítások közül melyik igaz? (1) 
___   A meg nem tért bűnösök, amikor meghalnak, a pokol tüzébe vettetnek.  
___   A világ végén a meg nem tért bűnösök a pokol tüzébe vettetnek.  
___   A meg nem tért bűnösöket az ördög veti a pokol tüzébe.  
 
2.   Mi lesz a meg nem tért bűnösök jutalma a pokol tüzében? (1) 
___   A halál.  
___   Az örök gyötrelem.  
___   A pokol irányítását végző ördög fogja gyötörni őket.  
 
3.   Az alábbi állítások közül melyik igaz a pokol tüzével kapcsolatban? (1) 



___   A pokol tüze az lesz, amikor Isten az egész világot lángba borítja.  
___   Már most ég.  
___   A végtelen örökkévalóságokon át fog égni.  
 
4.   Hol vannak jelenleg a megholt bűnösök? (1) 
___   A tisztítótűzben.  
___   A pokol tüzében.  
___   A sírjaikban.  
 
5.   Hány lakosa van ma a pokolnak? (1) 
___   Nulla, azaz nulla.  
___   Számuk milliókban fejezhető ki.  
___   Nem tudunk számot mondani.  
 
6.   Az alábbi állítások közül melyik igaz a pokol tüzével kapcsolatban? (1) 
___   Csupán a gonoszok testét pusztítja el.  
___   A gonoszok lelkét gyötri az örökkévalóságokon át.  
___   Elpusztítja a bűnösöket − úgy a lelküket, mint a testüket −, hamuvá változtatja őket, majd kialszik.  
 
7.   A pokol örök gyötrelme… (1) 
___   …fontos része Isten nagy tervének.  
___   …az ördög tanítása, gyalázatot hoz annak az Istennek a szerető szent nevére, aki iszonyodik az 
emberi szenvedés látványától.  
___   …munkát ad az ördögnek az egész örökkévalóságra.  
 
8.   Mi a „pokol” jelentése a Bibliában? (1) 
___   Mindig egy lángban álló helyre utal.  
___   Számos jelentése van, az egyik a sír.  
___   Sátán földalatti kínzókamráira utal.  
 
9.   Mi a pokol rendeltetése? (1) 
___   Kínozva őket, bosszút áll Isten ellenségein.  
___   Megrettenti őket, hogy legyenek jók.  
___   Teljesen kitörli a bűnt és a gonoszt a világegyetemből, biztonságot teremtve az igazak számára az 
örökkévalóságokon át.  
 
10.   Az emberek elpusztítása a pokolban… (1) 
___   ...örömet jelent majd a hatalmas mennyei Istennek.  
___   …a Biblia szerint is „szokatlan” aktus lesz Isten részéről, hisz annyira idegen ez az Ő szeretetben 
fogant, az emberek megmentésére irányuló tervétől.  
___   …az ördög feladata lesz, Isten tervével összhangban.  
 
11.   Mi történik a pokol tüzének kialvása után? (1) 
___   Isten egy távol helyre száműzi Sátánt.  
___   Isten egy tökéletes új földet teremt, ahol soha többé nem üti fel a fejét a bűn, s ezt a földet Isten 
átadja népének.  
___   Az igazak állandó félelemben élnek amiatt, hogy mikor üti fel a fejét ismét a bűn.  
 
12.   A gazdag ember és Lázár története… (1) 
___   …példázat, amit nem szabad szó szerint venni.  
___   …az örök gyötrelem tanításának bibliai bizonyítéka.  
___   …azt bizonyítja, hogy a pokolban levő lelkek tudnak társalogni a mennyben tartózkodó lelkekkel.  
 
13.   Amikor a Biblia az „örökké” szót egy ember életével kapcsolatban használja, … (1) 
___   …az „vég nélküli idő”-t jelent.  
___   …a szó jelentése titokzatos és halandó számára érthetetlen.  
___   …az általában „egy ember életidejét”, illetve azt az időt jelenti, „amíg meg nem hal”.  

 

    



Az-ezer-éves-béke.  
    Biztos lehetsz abban, hogy nemsokára elérkezik a nap − egy 

csodálatos ezer éves korszak, amely Krisztus visszatérése után 
veszi kezdetét. Az ördög viszont nem akarja, hogy te is megtudd 
az igazságot az ő ezer esztendős fogságáról szóló ítéletről, mert 
ez leleplezi az ő valódi jellemét. A tény az, hogy Sátán egy hamis 
üzenetet agyalt ki az ezeréves időszakról, hogy rászedjen! A 
következőkben egy nagyszerű és lenyűgöző tanulmányt vehetünk 
a kezünkbe, ami teljesen a feje tetejére fordít mindent, amit eddig 
tudhattál. Megismerheted a Biblia lenyűgöző igazságait a közelgő 
ezer esztendős uralomról.  

1.   Milyen eseménnyel veszi kezdetét ez az ezeréves korszak? 
 
„És éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig” (Jel 20:4).  

Answer: Az ezeréves korszak egy feltámadással veszi kezdetét. 

2.   Mi ennek a feltámadásnak az 
elnevezése? Kik lesznek ennek során 
feltámasztva? 
 
„Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első 
feltámadásban” (Jel 20:5-6).  

Answer: Ezt a feltámadást nevezi a Biblia első feltámadásnak. Az igaz emberek 
− a „boldogok és szentek” minden korból − támadnak fel ekkor. 

3.   A Biblia két feltámadásról szól. Mikor kerül sor a második 
feltámadásra, és kik támadnak fel ekkor? 
 
„A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, mígnem betelik az ezer 
esztendő” (Jel 20:5). „Eljön az óra, amelyben mindazok, akik a 
koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek; akik a jót 
cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a 
kárhozat feltámadására” (Jn 5:28-29).  

Answer: A második feltámadásra az ezer éves korszak zárásaként kerül 
sor. Ennél a feltámadásnál a gonoszok támadnak fel. A Biblia ezt a feltámadást nevezi a kárhozat 
feltámadásának.  
 
Kérlek, jegyezd meg: Az ezeréves korszak az igazak feltámadásával veszi kezdetét. Az ezeréves 
korszakot a gonoszok feltámadása zárja le. 



4.   Milyen másik fontos 
eseményre kerül sor az ezer 
esztendő kezdetekor? 
 
„Ímé eljő a felhőkkel; és minden 
szem meglátja őt…” (Jel 1:7). 
„Mert maga az Úr riadóval… 
leszáll az égből: és feltámadnak 
először, akik meghaltak volt a 

Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr 
elébe a levegőbe” (1Thessz 4:16-17). „És lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a 
földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy… És minden sziget elmúlt, és hegyek nem találtattak többé. 
És nagy jégeső, mint egy-egy talentum, szállt az égből az emberekre” (Jel 16:18,20-21; lásd még Jer 
4:23-26; Ézs 24:1,3,19-20; Ézs 2:21; a tudósok becslése szerint ez a súly 26 és 45 kg között van).  

Answer: Más jelentős eseményekre is sor kerül az ezer esztendő kezdetekor. Ezek: az emberi 
történelem legpusztítóbb földrengése és jégesője sújtja a földet; Jézus visszatér a felhőkben népéért; 
ekkor valamennyi szent elragadtatik Jézus elé a levegőbe. 

5.   Mi lesz a gonoszokkal − a még élőkkel és a már elhunytakkal 
egyaránt − Jézus második eljövetelekor? 
 
„És ajkai lehével megöli a hitetlent” (Ézs 11:4). „Amikor megjelenik az Úr 
Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival, tűznek lángjában, aki 
bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent” (2Thessz 1:7-8). „Amint 
elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől” (Zsolt 
68:2). „A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, mígnem betelik az 
ezer esztendő” (Jel 20:5).  

Answer: A gonoszokat, akik ekkor élnek, meg fogja semmisíteni 
Krisztus valóságos jelenléte az Ő második eljövetelekor. Amikor megjelent egy angyal Jézus sírjánál, a 
római katonák egytől-egyig holttá válva estek földre (Mt 28:2,4). Amikor majd az összes angyal, az Atya 
és a Fiú Isten fényessége összeadódik, a gonoszok úgy halnak meg, mint ha villám ütné őket agyon. A 

már elhunyt holtak Jézus eljövetelekor a sírjaikban maradnak, mígnem letelik az 
ezer esztendő. 

6.   Sokan hiszik, hogy az üdvösséget el nem nyerő emberek kapnak még 
egy lehetőséget a megtérésre az ezer esztendő alatt. Mit mond erről a 
Biblia? 
 
„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” (Jer 25:33). „Nézek és ímé egy 
ember sincsen” (Jer 4:25).  

Answer:  

Senkinek nem lesz lehetősége a megtérésre az ezer esztendő alatt, hiszen egyetlen élő nem lesz már 
ekkor a földön. Az igazak mind a mennyben lesznek. A gonoszok valamennyien a pusztán maradt 
földön fognak heverni. Jelenések könyve 22:11,12 egyértelművé teszi, hogy minden egyes ember ügye 
eldől akkora, amikor Jézus visszatér. Azok felől, akik az ezer év kezdetéig akarnak várni Krisztus 
elfogadásával, ki fog derülni, hogy túl sokáig vártak. 



7.   A Biblia azt tanítja, hogy Sátán a 
mélység foglya lesz ezer esztendeig. Mi ez a 
mélység? 
 
„És láttam egy angyalt leszállni a mennyből, 
akinél volt a mélységnek kulcsa. … És 
megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az 
ördög és Sátán, és megkötözte azt ezer 
esztendőre, és vetette őt a mélységbe…, míg 
betelik az ezer esztendő” (Jel 20:1-3).  

Answer: A „mélység” szó az eredeti görögben 
az abüsszosz, melynek jelentése: őskáosz, 
feneketlen mélység. Ugyanez a szó áll az Ószövetség görög fordításában Mózes első könyve 1:2-ben a 
föld teremtésével kapcsolatban (a magyar fordítás itt is „mélység”-et mond). „A föld pedig kietlen és 
puszta volt, és sötétség volt a mélység színén.” Milyen érdekes! A mélység szó itt is, ott is ugyanarra a 
valóságra utal: a földre, annak még teljességgel sötét és rendezetlen állapotára, mielőtt Isten rendet 
alkotott volna benne. Jeremiás, a földnek az ezer év alatti állapotát jellemezve, tulajdonképpen 
ugyanazokat a kifejezéseket használja, mint amikkel Mózes első könyve 1:2-ben van dolgunk: „kietlen 
és puszta”, „nincsen világossága”, „egy ember sincsen” (Jer 4:23,25,28). Így hát a felperzselt és kietlen 
föld, amelyen egy élő lélek sem található, neveztetik majd mélységnek az alatt az ezer esztendő alatt, 
miként akkor is az volt a neve, mielőtt a teremtés munkáját elvégezte volna Isten. Ézsaiás könyve 24:22 
Sátánról és az ő angyalairól is úgy szól, hogy az ezer esztendő alatt „összegyűjtetnek gödörbe” és 
„bezáratnak tömlöcbe”. 

8.   Mi az a lánc, amivel Sátán meg lesz kötözve? Miért lesz megkötözve? 
 
„És láttam egy angyalt…, akinél volt … egy nagy lánc a kezében, … és megfogta a sárkányt, … és 
megkötözte azt ezer esztendőre, … és bezárta azt és bepecsételte őfelette, hogy többé el ne hitesse a 
népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre” (Jel 20:1-3).  

Answer: A lánc jelkép: Sátán a körülmények foglya lesz. Egy lelki lényt nem lehet egy valóságos, szó 
szerint veendő lánccal bebörtönözni. Sátán azzal lesz „megkötözve”, hogy nem lesz ember, kit 
elhitessen. A gonoszok mind halottak, az igazak pedig ekkor már kivétel nélkül a mennyben lesznek. Az 
Úr tehát e földre fogja Sátán mozgásterét korlátozni, így nem kószálhat az egész világegyetemben, 
abban a reményben, hogy talál majd valakit, akit elhitethet. Azzal a kényszerrel, hogy a földön kell 
tartózkodnia, egyedül a démonai társaságában, ezer esztendőn keresztül úgy, hogy senkit nem hitethet 
el, számára a létezhető legkellemetlenebb bilincs lesz. 

TEKINTSÜK ÁT AZ EZER ESZTENDŐ KEZDETEKOR 
LEZAJLÓDÓ ESEMÉNYEKET: 

1. Pusztító földrengés és jégeső (Jel 16:18-21; Jel 6:14-17).  
2. Jézus második eljövetele, hogy magához vegyeszentjeit (Mt 24:30-31).  
3. A megholt igazak feltámadnak az életre (1Thessz 4:16-17).  
4. Az igazak halhatatlanságban részesülnek (1Kor 15:51-55).  
5. Az igazak a Jézuséhoz hasonló testet kapnak (1Jn 3:2; Fil 3:21).  
6. Az igazak mind felvitetnek a felhőkbe (1Thessz 4:16-17).  
7. Az élő gonoszok megsemmisülnek az Úr szájának leheletétől (Ézs 11:4).  
8. A sírban nyugvó gonoszok halottak maradnak az ezer esztendő leteltéig (Jel 20:5).  
9. Jézus magával viszi az igazakat a mennybe (Jn 13:33,36; 14:1-3).  
10. Sátán megkötöztetik (Jel 20:1-3).  

9.   Jelenések könyve 20:4 szerint a mennyben ítélet fog zajlani az ezer esztendő alatt. Mi felett 
zajlik az ítélkezés? Ki fog benne részt venni? 
 
„És láttam királyiszékeket, és leültek azokra és adatott nékik ítélettétel…; és éltek és uralkodtak 
Krisztussal ezer esztendeig” (Jel 20:4). „Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? … Nem 



tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk élni” (1Kor 6:2-3)?  

Answer: Az ezer esztendeig tartó ítéletben a történelem legkülönbözőbb koraiban élt szentek (továbbá 
valószínűleg a jó angyalok is) mind részt vesznek. Az összes kárhozott − velük együtt az ördög és az ő 
angyalainak − esete újra át lesz tekintve. Ez az ítélet számos olyan részlettel fog szolgálni a 
kárhozottakra nézve, amelyek valamennyi üdvözült számára egyértelműk lesznek. Legvégül mindenki 
meg fogja látni, hogy azok az emberek kizárólag azért lesznek kizárva a mennyből, mert valóban nem 
akartak Jézushoz hasonlóan élni s nem akarnak Vele együtt lenni az örökkévalóságon át. 

TEKINTSÜK ÁT AZ ESEMÉNYEKET 
ÉS A KÖRÜLMÉNYEKET, 

AMIK AZ EZER ESZTENDŐT KÍSÉRIK: 

1. A hatalmas jégesőtől és a pusztító földrengés nyomán 
pusztává lett föld (Jel 16:18-21; 6:14-17).  

2. A teljesen elsötétült föld/a mélység (Jer 4:23,28).  
3. Sátán és angyalai a földön való tartózkodásra lesznek 

kényszerítve/meg lesznek kötözve (Jel 20:1-3).  
4. Az igazak a mennyben részt vesznek az ítéletben (Jel 

20:4).  
5. A gonoszok mind halottak (Jer 4:25; Ézs 11:4).  

 
Az ezer esztendő során valamennyi egykori földlakó az alábbi két 
hely egyikén lesz: (1) az elkárhozottak holt állapotukban a földön, 
avagy (2) a mennyben, az ítélet résztvevőiként. Az Úr téged is 
meghív, hogy légy ott a mennyben. Kérlek, fogadd el az Ő 
meghívását!  

10.   Az ezer esztendő lezárásaként a 
szent város, az Új Jeruzsálem, leszáll a mennyből a földre. Kik jönnek 
vele? Hol fog a város földet érni? 
 
„És én, János, láttam a szent várost,az új Jeruzsálemet, amely az Istentől 
szállt alá a mennyből…. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az 
égből: Ímé, az Istennek sátora az emberekkel van” Jel 21:2-3). „Ímé, eljön az 
Úrnak napja. … És azon a napon az Olajfák-hegyére veti lábait, amely 
szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az Olajfák hegye középen 
ketté válik… Bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent vele… Az 

egész föld síksággá változik Gebától kezdve Rimmonig, déli irányban Jeruzsálem felé” (Zak 
14:1,4,5,10).  

Answer: Az Új Jeruzsálem ott fog földet érni, ahol ma az Olajfák hegye elterül. A hegy síksággá 
változik, itt vesz majd a város szállást. Az emberi történelem legkülönbözőbb koraiban élt emberek (Zak 
14:5) mind, a mennyei angyalokkal egyben (Mt 25:31), továbbá az Atya Isten (Jel 21:2-3) és a Fiú Isten 
(Mt 25:31), leszállnak a szent várossal a földre. Ez lesz majd Jézus egészen különleges harmadik 
eljövetele. A második eljövetelkor a szentjeiért; a harmadiknál a szentjeivel jön.  
 
Jézus három eljövetele: 

 
 
1. Az első eljövetel, egy betlehemi jászolba.  
 
 
 
 
 
 
2. A második eljövetel, a felhőkben, az ezer esztendő kezdetekor, hogy 

 
Az ezer esztendő során 
valamennyi igaz, Isten 
népe hiánytalan 
létszámban részt fog 
venni a mennyei 
ítéletben.  



magával vigye népét a mennybe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A harmadik eljövetel, a szent várossal és minden igazzal, az ezer esztendő 
végén. 

11.   Mi történik ekkor a megholt gonoszokkal? Hogyan érinti ez majd Sátánt? 
 
„A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, mígnem betelik az ezer esztendő… És mikor eltelik az 
ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén levő 
népeket” (Jel 20:5,7-8).  

Answer: Az ezer esztendő végén (amikor Jézus harmadszorra is eljön), a gonoszok fel fognak támadni. 
A láncaitól megszabadult Sátánnak ekkor újra ott lesz az emberekkel benépesített föld (a föld minden 
nemzete), folytathatja a megtévesztés munkáját. 

12.   Mi tesz majd ekkor Sátán? 
 
„Sátán… kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén élő 
népeket…, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint 
a tenger fövenye. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a 
szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz 
szállt alá, és megemésztette azokat” (Jel 20:7-9).  

Answer: Sátán hű marad önmagához: legott elkezdi szórni a 
hazugságait a földön maradt emberek − a különböző korokban élt gonoszok − felé. Valószínűleg azzal 
áll majd elő, hogy a város valójában az övé, s hogy jogtalanul tették le a mennyek országának 
irányításából, meg hogy Isten hataloméhes és könyörtelen, s már készen áll arra, hogy pusztító és 
olthatatlan tűzzel törölje őket a föld színéről. Meg fogja őket győzni arról, hogy amennyiben egyesítik 
erőiket, Istennek nem lesz esélye. Egyetlen város az egész világgal szemben, a győzelem biztosnak fog 
látszani. A nemzetek ekkor egy zászló alá sorakoznak, és felvonulnak seregeikkel az új Jeruzsálem 
körbekerítésére. 

13.   Mi fogja megakasztani Sátánt a város bevételére és 
elpusztítására irányuló tervének végrehajtásában? 
 
„…és Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat. 
És az ördög, aki elhitette őket, vettetett a tűz és kénkő tavába, 
…ami a második halál” (Jel 20:9-10; 21:8). „És széttapodjátok a 
gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a 
napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 
4:3).  

Answer: Tűz száll alá nagy hirtelenséggel a mennyből (nem a pokolból, miként azt sokan hiszik) a 
gonoszokra, és mindnyájuk − ideértve Sátánt és angyalait is (Mt 25:41) − hamuvá lesz. Ezt a tüzet − ami 
bűnt és bűnöst egyaránt elpusztít − nevezi a Biblia a második halálnak. Ebből a halálból nincs 
feltámadás. Ez a halál végérvényes. Figyeljük meg, hogy nem az ördög táplálja ezt a tüzet, miként azt 
sokan hiszik. Ő is benne lesz, ez vet véget az életének. 



14.   Miután a gonoszokat megemészti a tűz és a tűz kialszik, milyen dicsőséges és megindító 
eseményre kerül sor? 
 
„Mert íme, új egeket és új földet teremtek” (Ézs 65:17). „De új eget és új földet várunk az ő ígérete 
szerint, amelyekben igazság lakozik” (2Pt 3:13). „És mondta az, aki a királyiszéken ült: Ímé mindent újjá 
teszek” (Jel 21:5). „Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, 
és maga az Isten lesz velük, az Ő Istenük” (Jel 21:3).  

Answer:  

 
Isten új eget és új földet teremt, az új Jeruzsálem pedig az 
újjáteremtett föld fővárosa lesz. A bűn és minden rútság örökre a 
múlté lesz. Isten népe hossza várakozás után elnyeri a nekik 
megígért országot. „és örök öröm fejükön, vígasságot és örömöt 
találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj” (Ézs 35:10). Túlságosan 
mesébe illő, hogy leírhassuk! Túlságosan dicsőséges, hogy 
elmulasszuk! Túlságosan közel vagyunk hozzá ahhoz, hogy 
elbizonytalanodjunk! Isten számodra is készített ott egy helyet 
(Jn 14:1-3). Határozd el, hogy abban fogsz élni. Jézus a te 
beleegyezésedre vár.  

 

TEKINTSÜK ÁT AZ EZER ESZTENDŐ VÉGÉN LEZAJLÓ ESEMÉNYEKET:  
1. Jézus harmadik eljövetele a szentjeivel (Zak 14:5). 
2. A szent város megalapítása az Olajfák hegyén, ami egy nagy síksággá lesz (Zak 14:4, 10). 
3. Az Atya, az angyalok és az igazak mind eljönnek Jézussal (Jel 21:1-3; Mt 25:31; Zak 14:5). 
4. A megholt gonoszok feltámadása, Sátán szabadon engedése (Jel 20:5,7). 
5. Sátán elhiteti az egész világot (Jel 20:8). 
6. A gonoszok körülveszik a szent várost (Jel 20:9). 
7. A gonoszok elpusztítása tűz által (Jel 20:9). 
8. Új ég és új föld teremtése (Ézs 65:17; 2Pt 3:13; Jel 21:1). 
9. Isten népe együtt élvezik az örökkévalóságot Krisztussal az új földön (Jel 21:2-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amikor a tűz kialszik, Isten 
egy csodálatos új földet 
teremt, amelynek a szent 
város lesz a fővárosa, és 
átadja népének. Határozd 
el magad, kérlek, hogy ott 
leszel!  



 
 

AZ EZER ESZTENDŐ JELENÉSEK KÖNYVE 20. FEJEZETÉBEN  

AZ EZER ESZTENDŐ ALATT LEZAJLÓDÓ ESEMÉNYEK  
1. A darabjaira szaggatott, elpusztított és 
sötét föld. 
2. A földön valamennyi gonosz halott. 
3. Sátán e földhöz lesz „láncolva”. 
4. Az igazak a mennyben részt vesznek az 
ítéletben. 

 

AZ ELSŐ FELTÁMADÁS 
_________________________ 

AZ EZER ESZTENDŐ KEZDETEKOR   

A MÁSODIK FELTÁMADÁS 
_________________________ 
AZ EZER ESZTENDŐ VÉGÉN  

1. Pusztító földrengés és jégeső.   1. Jézus harmadik eljövetele a szentjeivel.  

2. Jézus második eljövetele a szentjeiért.   
2. A szent város leszáll az Olajfák hegyére, 
ami nagy síksággá lesz.  

3. A megholt igazak feltámasztatnak.   
3. Az Atya, az angyalok és az igazak 
eljönnek Jézussal.  

4. Az igazak elnyerik a halhatatlanságot.   
4. A megholt gonoszok feltámadnak, Sátán 
pedig el lesz oldva a fogságából.  

5. Az igazak Jézuséhoz hasonló testet 
kapnak.   

5. Sátán a föld minden népét elhiteti. 
Körülveszik a szent várost.  

6. Valamennyi igaz felvitetik a felhőkbe.   6. A gonoszok elpusztítása tűz által.  
7. Az Úr megjelenése megsemmisíti az élő 
gonoszokat.   7. Új ég és új föld teremtése.  

8. A gonoszok, akik már a sírban 
nyugszanak, halottak maradnak.   

8. Isten népe együtt élvezi az 
örökkévalóságot Krisztussal.  

9. Jézus magával viszi az igazakat a 
mennybe.    
10. Sátán meg van kötözve.     

15.   Tudhatjuk-e, milyen hamar jön el Krisztus a 
szentjeiért? 
 
„Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok 
meg, hogy közel van, az ajtó előtt” (Mt 24:33). „Mikor 
pedig ezek kezdenek meglenni, nézzétek fel és 
emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti 
váltságotok” (Lk 21:28). „Mert a dolgot bevégzi és rövidre 
metszi igazságban; mivel rövidesen végez az Úr a 
földön” (Róm 9:28). „Mert amikor ezt mondják: Békesség 
és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk” 
(1Thessz 5:3).  

Answer: Jézus azt mondta, hogy amikor az 
eljövetelének jelei egyre-másra beteljesednek, ahogy azt ma is látjuk, örülnünk kell és tudhatjuk, hogy 
eljövetele közel van, az ajtó előtt. Pál apostol pedig azt mondta, hogy amikor a világon hatalmas 
békemozgalom bontakozik ki, tudhatjuk, hogy közel a vég. Végül, a Biblia azt mondja, hogy Isten rövidre 
metszi művét (Róm 9:28). Így hát kétségkívül a kegyelemidő meghosszabbításában élünk már. Az Úr 
hirtelen és váratlanul fog visszajönni − abban az órában, amit senki nem tud, egyedül az Isten (Mt 24:36; 
ApCsel 1:7). Egyedüli biztonságunk abban van, ha készen várjuk Őt. 

16.   Feltétlenül ott szeretnék lakni abban rendelésre készült otthonban, amit Jézus készít 
számomra a mennyben. 

Answer:  

 



Thought Questions 

A Biblia azt mondja, hogy „egy kevés idő” (Jel 20:3), vagyis rövid időszak. Arra elég lesz ez az idő, hogy 
Sátán meggyőzhesse a népeket arról, hogy az ő tervét kell végrehajtani és harci fegyvereket kell 
előállítani. A pontos időtartam nincs kinyilatkoztatva a Szentírásban.  

1.   Mennyi idő telik el attól fogva, hogy a szent város alászáll, addig, míg a gonoszokat mennyből 
származó tűz pusztítja el? (Jel 20:3 )  

2.   Milyen testet kapnak az emberek Isten új országában? (Fil 3:21 )  

A Biblia tanítása szerint a megváltottak a Jézuséhoz hasonló testet nyernek (Fil 3:21). A feltámadás 
után Jézusnak valóságos hús-vér teste volt (Lk 24:36-43). Az üdvözültek nem lelkek lesznek. Valóságos 
emberek lesznek, miként Ádám és Éva.  

3.   Szól valamit a Biblia arról, miként reagálnak a kárhozottak Jézus második eljövetelekor? (Jel. 
6:17 )  

Igen. A Biblia szerint majd a hegyeknek és a szikláknak kiáltanak, így, hogy „essetek mireánk és 
rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő 
haragjának nagy napja, és ki állhat meg” (Jel 6:16-17; lásd még a 14-15. verset)? A másik oldalon az 
igazak ezt mondják: „Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, 
örüljünk és örvendezzünk szabadításában” (Ézs 25:9)!  

4.   Amikor a szent város alászáll, láthatják a gonoszok az igaz embereket, akik a városon belül 
vannak? (Jel 21:18 )  

Nagyon valószínű, hogy igen. A Biblia azt mondja, hogy a város a kristálytiszta tengerhez lesz hasonló 
(Jel 21:11,18). Az igazaknak módjuk lesz látni a gonoszokat (Zsolt 37:34), miként a gonoszoknak is 
módjuk lesz látni az igazakat (Lk 13:28). Ez azt is jelentheti, hogy a városfalnál sor kerülhet néhány igen 
szomorú találkozásra, az üdvözültek családja a falon belül lesznek, miközben az elveszettek a falon 
kívül. Annak a szívfájdalomnak és megrázkódtatásnak a leírásához, amit ezután élnek át az ott levők, 
alkalmatlan az emberi szó.  

5.   A Biblia azt mondja, hogy Isten minden könnyet letöröl népe szemeiről, s hogy halál, fájdalom 
és szomorúság nem lesz többé. Mikor lesznek meg ezek? (Jel 21:4 )  

Jelenések könyve 21:1-4 és Ézsaiás könyve 65:17 szakaszai alapján az világlik ki, hogy minderre 
azután kerül sor, hogy a bűn és a bűnösök elpusztíttatnak. A végítélet és a tűz általi pusztítás alatt Isten 
népének nagyon sok oka lesz arra, hogy mély bánatot érezzen. Fel kell fogniuk, hogy rokonaik és 
barátaik az elveszés sorsára jutottak, s emberek, akiket szerettek, a tűzben hamvadnak, s az emiatt 
érzett bánat Isten népe szemében kétségkívül könnyeket fakaszt, szívében mérhetetlen fájdalmat 
ébreszt. Ám a tűz kialvása után az Úr eltörli a könnyet szemeikről. Ekkor népe számára új eget és új 
földet teremt, ami kimondhatatlan örömmel és beteljesedéssel ajándékozza meg őket. A fájdalom, a 
szomorúság és a szív gyötrelme örökre elmúlik.  

6.   Hogyan fogja érinteni a gonosz angyalok és emberek elpusztítása érinteni az Atya Istent és a 
Fiú Istent? (Ézs 28:21 )  

Egész biztos, hogy vigasztalni fogja őket a gondolat, túlárad bennük az öröm amiatt, hogy a bűn 
rákfenéje eltávozott, s hogy a világegyetem immár biztonságban van. Ugyanakkor biztosan mély és 
szívet tépő fájdalmat is átélnek amiatt, hogy oly sokan azok közül, akiket szerettek − s akikért Jézus 
meghalt −, inkább ragaszkodtak a bűneikhez s az üdvösség megvetése mellett döntöttek. Maga Sátán is 
egykor közeli és személyes barátjuk volt, és ott lesz az a rengeteg ember a tűzben, akik hőn szeretett 
gyermekük volt. Ahhoz a gyötrődéshez és tusához hasonlítható ez, mint ha valamelyik eltévelyedett 
gyermekünk kivégzését kellene végignéznünk. A bűn, annak megfoganása óta, lesújtó teherként 



nehezedett mind az Atyára, mind a Fiúra. Az Atya és a Fiú célja is az volt, hogy szeressék az embert és 
gyengéden az üdvösség felé vonják őket. Érzéseiket legjobban talán Hóseás könyve 11:8 fejezi ki: 
„Miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Izrael?... Megesett bennem az én szívem; fellángolt 
minden szánalmam”.  

7.   Milyen testtel bír Jézus? (Lk 24:39 )  

Hús-vér testtel. Feltámadása után Jézus megjelent a tanítványainak (Lk 24:36-43) és bebizonyította 
számukra, hogy nem szellem vagy lélek; mondta is nekik, hogy húsa és csontjai vannak, kérte is őket, 
hogy tapintsák meg, ha vajon tényleg van-e teste, majd halat és mézet fogyasztott a szemük láttára.  
 
Jézus felmegy a mennybe 
Ezt követően együtt megy velük Betániába és míg beszélgetett velük, felemelkedett a mennybe (Lk 
24:49-51). Az angyal, aki megjelent a tanítványoknak, míg Jézus felemelkedett, elmagyarázta nekik, 
hogy „Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a 
mennybe” (ApCsel 1:11).  
 
Ugyanez a Jézus vissza fog jönni 
Az angyal külön is kiemelte, hogy ugyanez a Jézus (aki húsból és vérből van) fog visszajönni. 
Valóságos lesz, nem valami szellem, és a feltámadott és égbe ragadott szentek az Övéhez hasonló 
testet nyernek (Fil 3:21; 1Jn 3:2). A szentek mennyei teste szintúgy romolhatatlan és halhatatlan lesz 
(1Kor 15:51-55).  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Jelöld meg azokat az eseményeket, amelyekre a Jelenések könyve 20. fejezetében leírt ezer 
esztendő kezdetén kerül sor. (10) 
___   Jézus második eljövetele.  
___   Földrengés és jégeső.  
___   A megholt igazak feltámadnak.  
___   Sátán megkötöztetik.  
___   Az élő gonoszok elpusztíttatnak.  
___   Az igazak elnyerik a halhatatlanságot.  
___   A szent város alászáll.  
___   Az igazak elragadtatnak a mennybe.  
___   A sírban nyugvó gonoszok a sírban maradnak.  
 
2.   Igaz-e, hogy minden földön élő ember meg fogja látni Jézust az Ő második eljövetelekor? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
3.   Az igazaknak lélekhez − vagy szellemhez − hasonló testük lesz a mennyben. (1) 
___   Igaz.  
___   Hamis.  
 
4.   Az alábbi tények közül melyek igazak az ezeréves időszakra? (2) 
___   Sok bűnös fog megtérni.  
___   Sátán és angyalai rá lesznek kényszerítve arra, hogy a földön tartózkodjanak.  
___   Sátán megkötöztetik, azon tényből kifolyólag, hogy nem lesz televízió, amit nézhetne.  
___   Az ezer esztendő alatt a földet fény és napsütés fogja elárasztani.  
___   Sátán feltámasztja a megholt gonoszokat, hogy legyen kivel társalognia.  
___   Az igazak a mennyben lesznek ekkor és részt vesznek az ítéletben.  
 
5.   Az alábbiak közül mi igaz az ezeréves korszak lezárásának idejére? (4) 
___   Krisztus ötödször is eljön.  
___   A szent város Washington D. C. környékén ér földet.  



___   Az angyalok és az Atya Isten Jézussal együtt eljönnek.  
___   A gonoszok feltámasztatnak.  
___   Jézus eljön az Ő szentjeivel.  
___   Isten úgy dönt, hogy végül is nem támasztja fel a gonoszokat.  
___   A gonoszokat dühös gonosz angyalok fogják elpusztítani.  
___   Isten új eget és új földet teremt.  
___   Isten száműzi Sátánt a világegyetem kietlen fertályaira.  
 
6.   A Sátánt megkötöző lánc… (3) 
___   …jelképes jelentéssel bír – a körülmények fogságát takarja.  
___   …arra kényszeríti őt, hogy a földön maradjon.  
___   …egy új, rendkívül kemény fémből készül.  
___   …sem fog ki az ördögön: huszonnégy órán belül letépi magáról.  
___   …megakadályozza őt abban, hogy Isten népét − mely ekkor már a menny biztonságát élvezi − 
kísértgesse.  
 
7.   Az alábbi állítások közül melyek igazak a feneketlen kútra? (2) 
___   Ez egy hatalmas lyuk mélyen a föld belsejében.  
___   Jelentése: mélység.  
___   A földre utal, annak sötét és kietlen formájában.  
___   Ez a pokol másik elnevezése.  
 
8.   Az alábbi állítások közül melyek igazak Jézus első, második és harmadik eljövetelével 
kapcsolatban? (3) 
___   Az első eljövetele betlehemi megszületése volt.  
___   Az első eljövetele Noé napjaiban volt.  
___   A második eljövetelére Luther Márton korában került sor.  
___   A második eljövetel az ezeréves korszak nyitó eseménye lesz.  
___   A harmadik eljövetelére az ezeréves korszak végén kerül sor.  
___   A harmadik eljövetelére az új föld megteremtése után kerül sor.  
 
9.   A halál, amit a gonoszok a tűznek tavában szenvednek el, a második halál. (1) 
___   Igaz.  
___   Hamis.  

 

    



 

Isten-ingyenes-egészségmegőrző-programja  
    A komoly orvosi gyógykezelés ára az egeket verdesi − hát nem 

lenne nagyszerű, ha soha többé nem lenne szükségünk orvosra? 
Tudtál arról, hogy bizonyítottan létezik egy útja-módja annak, hogy 
egy csomó orvos munka nélkül maradjon? Törődj egészségeddel! 
Tudósok már hangot adtak vészjósló figyelmeztetéseiknek a 
koleszterinnel, a dohánnyal, a stresszel, az elhízással és az 
alkohollal kapcsolatban, miért tennéd hát kockára az életedet? A 
kórházak és az ideggyógyintézetek dugig vannak olyan 
emberekkel, akik fittyet hánytak a figyelmeztetésekre − te is 
szeretnél közéjük tartozni? Isten valóban figyel arra, hogyan 
bánunk a testünkkel, ezért biztosított számunkra egy ingyenes 
egészségmegőrző programot, egy kézikönyvet, amihez 
igazodhatunk: a Bibliát! Hogy mik azok a csodálatos tények azzal 
kapcsolatban, hogy miként tehetsz szert nagyszerű egészségre és 
hosszabb életidőre, ahhoz olvasd át ezt a bibliatanulmányt − ámde 
feltétlen olvasd el először az egészet, ne ugorj előre mindjárt az 
összegző részekhez!  

1.   Az egészségügyi alapelvek valóban hozzátartoznak az igazi bibliai 
vallásossághoz? 
 
„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, 
amint jó dolga van a lelkednek” (3Jn 2).  

Answer: Igen. A Biblia az egészség kérdését valóban a legfontosabbak közé sorolja. Az 
ember gondolkodásmódja, a lelkivilága és a test egymással szoros kapcsolatban és 
kölcsönös függési viszonyban áll. Ami érinti az egyiket, érinti a másikat is. Ha rosszul bánunk a 
testünkkel, gondolat- és lelkivilágunk nem válhatnak olyanná, amilyeneknek Isten eredeti elgondolása 
szerint lenniük kellene. 

2.   Miért adott Isten a népének egészségügyi törvényeket? 
 
„És megparancsolta nekünk az Úr, hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, …hogy jó dolgunk 
legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben” (5Móz 6:24). „És szolgáljátok az Urat a ti 
Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom tiközületek a nyavalyát” (2Móz 
23:25).  

Answer: Isten azért adott egészségügyi törvényeket, mert tudja, mi a legjobb az emberi test számára. 
Az autógyártók felhasználói kézikönyvet helyeznek el minden egyes új jármű kesztyűtartójában, mert jól 
tudják, mi a legjobb a termékük számára. Istennek, aki a testünket alkotta, szintén van egy ilyen 
„felhasználói kézikönyve”, éspedig a Szent Biblia. Isten „felhasználói kézikönyvé”-nek a figyelembe nem 
vétele betegségekben, eltorzult gondolkodásban, kiégett életekben mutatkozik meg, csakúgy, ahogy az 
autó helytelen − a gyártói útmutatástól eltérő − használata komoly meghibásodásokat okozhat. Isten 
törvényeinek követése az egészség megőrzését és bővelkedő életet (Jn 10:10) eredményez. E 
nagyszerű törvények olyanok, mint egy fal vagy mint egy sövény, amelyek a Sátán betegségei ellen 
védelmet nyújtanak. Isten elmondja nekünk, melyek ezek a törvények, így elkerülhetjük az ördög 
csapdáit. 



3.   Van Isten egészségügyi törvényeinek bármi közük ahhoz, hogy 
mit eszünk vagy mit iszunk? 
 
„Jót egyetek” (Ézs 55:2). „Azért akár esztek, akár isztok, akármit 
cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek” (1Kor 10:31).  

Answer: Igen, a kereszténynek még az evésben és az ivásban is 
különböznie kell a világtól − az, hogy mindent az Isten dicsőségére kell 
művelnie, azt is jelenti, hogy csak azzal él, „ami jó”. Ha Isten azt mondja, 
hogy valami nem alkalmas eledelre, ezt egész biztosan jó okkal teszi. Ő 
nem egy irgalmatlan diktátor, hanem szerető Atya. Valamit tanácsol, azt 
a mi javunkra teszi. A Biblia ígérete így hangzik: „nem vonja meg a jót 
azoktól, akik ártatlanul élnek” (Zsolt 84:12). Vagyis, ha Isten megvon 
valamit tőlünk, azért teszi, mert az nem jó. 

4.   Mit rendelt Isten az ember számára eledelül, amikor megteremtette és 
tökéletes étrendről gondoskodott? 
 
„És mondta Isten: Ímé néktek adok minden maghozó füvet, … és minden 
maghozó fát, amelyen maghozó gyümölcs van… A kert minden fájáról bátran 
egyél” (1Móz 1:29, 2:16).  

Answer: Az étrend, amit Isten kezdetben az embereknek adott, gyümölcsből, 
gabonából és mogyoróféléből állt. A zöldségfélékkel valamivel később egészült 
ki ez az étrend (1Móz 3:18). 

5.   Milyen cikkekről tesz Isten külön is említést a tisztátalan és tiltott eledelek sorában? 

Answer: Mózes harmadik könyve 11. valamint Mózes ötödik könyve 14. fejezetében Isten egyértelműen 
megjelöli az alábbi ételfajtákat, lévén tisztátalanok. Olvasd végig mindkét fejezetet.  

 
 
A. Minden állat, aminek nincs hasadt körme és nem kérődzik (5Móz 14:6).  

 

 
 
 
B. Minden olyan hal és vízben élő állat, amelynek nincs uszonya és pikkelye. 
Szinte valamennyi hal tiszta (5Móz 14:9).  

 

 
A 
disznófélék 
tisztátalanok.  

 
A harcsák és 
a rákok 
tisztátalanok.  



 
 
 
C. Minden ragadozó madár, dög- és halevő, tisztátalan (3Móz 11:13-20).  

 

 
 
D. A legtöbb „csúszómászó” (vagy nem gerinces) szintúgy tisztátalan (3Móz 
11:21-47).  
 
 
Megjegyzés: Ezekből a fejezetekből egyértelműen kiderül, hogy a legtöbb állat, 
madárféle és vízi teremtmény, amit az emberek általában fogyasztanak, tiszták. Van 
mindazonáltal néhány szembetűnő kivétel. Isten törvénye szerint a következő állatok 
tisztátalanok és nem alkalmasak eledelre: a sertés, a mókus, a nyúl, a harcsa, az 
angolna, a homár, a kagyló, a tengeri rák, a rák, az osztriga, a béka és még sok 
egyéb.  

6.   De én szeretem a disznóhúst. Isten el fog pusztítani, ha fogyasztom? 
 
„Mert ímé, az Úr eljön tűzben… Mert az Úr tűzzel ítél és kardjával minden testet, és 
sokan lesznek az Úrtól megöltek. Akik magukat megszentelik és mossák a bálvány 
kertekért,… akik disznóhúst esznek és férget és egeret, együtt pusztulnak el mind, 
mondja az Úr” (Ézs 66:15-17).  

Answer: Lehet, hogy a döbbenet erejével hat, de ez így igaz és ki kell mondani. A 
Biblia nyilvánvaló módon kijelenti, hogy mindenki, hogy mindenki, aki megeszi a 
„disznóhúst”, az „egeret” vagy valami mást, ami tisztátalan, „utálatosság” lesz, és tűz 
fogja elpusztítani azt az Úr eljövetelekor. Ha Isten azt mondja valamiről, hogy ne nyúljunk hozzá és ne 
fogyasszuk, akkor minden körülmények között engedelmeskednünk kell Neki. Hiszen egyetlen falat 
elfogyasztása a tiltott gyümölcsből, Ádám és Éva, a bűntelen emberpár részéről, behozhatta világunkba 
a bűnt és a halált. Mondhat olyat bárki, hogy ez vagy az nem érdekes, amikor Isten világosan rámutat 
arra, hogy márpedig az? Isten azt mondja, hogy az emberek azért fognak elpusztulni, mert „amit nem 
szerettem, azt választották” (Ézs 66:4). 

7.   Na de a tiszta és a tisztátalan állatok közötti különbségtétel 
törvénye nem a Sínai-hegyi törvénykezéshez vezethető vissza? Nem 
úgy van, hogy csak a zsidóknak adatott és a kereszttel lejárt az 
érvénye? 
 
„Mondta az Úr Noénak: … Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be…, 
azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt” (1Móz 7:1-
2).  

Answer: Szó sincs róla! A Bibliában bőséges bizonyíték található arra 
nézve, hogy már a teremtés hajnalán is léteztek tiszta és tisztátalan állatok. 
Noé jóval azelőtt élt, hogy zsidók lettek, de már tudott arról, hogy mik a tiszták és mik a tisztátalanok, 
ugyanis a tiszta állatokból „hetet-hetet”, a tisztátalanokból ellenben csupán „kettőt-kettőt” vitt be a 
bárkába. Jelenések könyve 18:2 a Krisztus második eljövetelét közvetlenül megelőző időszak kapcsán 
bizonyos madarakról mint tisztátalanokról szól. Krisztus halála nem jár törvénymódosító hatással e 
törvények egyikére nézve sem, ugyanis a Biblia azt mondja, hogy mindenkit, aki megrontja őket, maguk 
is meg lesznek rontva Jézus visszajövetelekor (Ézs 66:15-17). A zsidók gyomra és emésztőrendszere 
semmiben nem különbözik a többi népétől. Ezek az egészségügyi elvek minden kor minden emberére 

 
A ragadozó 
madarak 
tisztátalanok.  

 
Azok az 
állatok, 
amelyek 
akár 
részben, 
akár 
egészen 
vízben 
élnek, és 
nincs 
pikkelyük és 
uszonyuk, 
tisztátalanok.  



érvényesek. 

8.   Tiltja a Biblia az alkoholos italok fogyasztását? 
 
„A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs” 
(Péld 20:1)! „Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az 
ő csillogását; könnyen alá csuszamlik. Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a 
mérges kígyó, megcsíp” (Péld 23:31-32). „Se paráznák, … se részegesek… 
nem örökölhetik Isten országát” (1Kor 6:9-10).  

Answer: Igen, a Szentírás egyértelműen elítéli az alkoholos italok fogyasztását. 

9.   Elítéli a Biblia a dohányzást? 

Answer: Igen, a Biblia hat okkal is szolgál, miért visszatetsző Isten számára a dohányzás: 
 
A. A dohányzás károsítja az egészséget és beszennyezi a testet. „Nem tudjátok-é, hogy ti Isten 
temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, 
megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti” (1Kor 3:16-17).  

B. A nikotin egy függőséget okozó anyag, ami rabszolgává 
teszi az embert. A római levél 6:16 azt mondja, hogy annak 
vagyunk szolgái, akinek (vagy aminek) engedelmeskedünk. A 
dohányosok a nikotin rabszolgái. Jézus így szól: „Az Urat, a te 
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj” (Mt 4:10).  
 
C. A dohányzás tisztátalan szokás. „Annakokáért menjetek ki 
közülük és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne 
illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket” (2Kor 6:17). Nemde 
képtelenség csak gondolni is arra, hogy Jézus bármilyen 
formában élt volna a dohánytermékekkel?  
 
D. A dohányzás pénzpocsékolás. „Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér” (Ézs 
55:2)? Isten sáfárai vagyunk, akiknek jól kell kezelniük a nekik adatott pénzt, „ami 
pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék” 
(1Kor 4:2).  
 
E. A dohányzás soha senkit nem visz közelebb Krisztushoz. „Tartóztassátok meg magatokat a testi 
kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek” (1Pt 2:11). A dohányzás testi kívánság.  
 
F. A dohányzás megrövidíti az életet. A legújabb tudományos kutatások megerősítik, hogy a 
dohányzás egyharmadával megrövidíti az életidőt. A dohányzás Isten ölést tiltó parancsának áthágása 
(2Móz 20:13). Ugyan lassú ölés, de mégiscsak ölés. Az egyik legjobb módja annak, hogy elhalaszd a 
temetésed, az, ha leszoksz a dohányzásról. 

10.   Melyek azok az egyszerű, mégis rendkívül fontos egészségügyi törvények, amik a Bibliában 
fellelhetők? 

Answer: Íme 11 egészségügyi törvény a Bibliából: 

 
A dohánytermékekkel való 
élés minden formájában 
sérti Istent.  



 
 
A. Étkezz megfelelő időközöket tartva, és ne élj állati 
zsiradékkal és vérrel. „…Boldog vagy te ország, kinek… 
fejedelmeid idejében esznek” (Préd 10:17). „Örökkévaló 
rendtartás legyen…: semmi kövért és semmi vért meg ne 
egyetek” (3Móz 3:17). 
 
Megjegyzés: A legújabb tudományos tanulmányok 
megerősítették azt a tényt, hogy a legtöbb szívroham a magas 
koleszterinszintre vezethető vissza, és a „kövér” eledel 
fogyasztása nagymértékben felelős ezért a magas szintért. Úgy 
látszik, hogy az Úr nagyon is tudja, miről beszél…  

 

B. Tartózkodj a túlevéstől. „És kést tégy a torkodra, ha 
mértékletlen vagy” (Péld 23:2. Lukács evangéliuma 21:34-ben 
Krisztus külön is inti tanítványait, miszerint a „dobzódás” (túlevés) 
nagy baj lesz majd ezekben az utolsó napokban. A túlevés a felelős 
számtalan elfajulással járó betegségért.  
 
C. Ne tápláld az irigységet, ne őrizgess magadban haragot. Ezek 
a gonosz gerjedelmek megbontják a testben zajló folyamatokat. A 
Biblia azt mondja, hogy az irigység „megrothasztja a csontokat” (lásd 
Péld 14:30). Krisztus még azt is megparancsolja nekünk, hogy 
tisztázzunk mindent, ami miatt mások talán haragot táplálnak velünk 
szemben (Mt 5:23-24).  

D. Őrizd meg a kedves és vidám 
lelkiállapotot. „A vidám elme jó 
orvosságul szolgál” (Péld 17:22). „Amiképpen gondolkodik az ő szívében, 
olyan ő” (Péld 23:7, a King James Biblia alapján). Számos olyan betegség, 
amiben ma az emberek szenvednek, a lélek búskomorságára vezethető 
vissza. A kedves és vidám lelkület jó egészséget kölcsönöz és 
meghosszabbítja az életet.  

E. Bízd magad teljesen az Úrra. „Az Úrnak félelme 
életre visz; és az ilyen megelégedve tölti az éjt” (Péld 
19:23). Az Úrban való bizalom jótékonyan hat az 
egészségre, javítja az életminőséget. „Fiam, az én 
szavaimra figyelmezz. ... Mert életük ezek azoknak, 

akik megnyerik, és egész testüknek egészség” (Péld 4:20-22). Az egészség tehát 
az Isten parancsolatainak való engedelmességből és a Belé vetett teljes 
bizalomból származik.  
 
F. A munkát és a testi igénybevételt ellensúlyozd pihenéssel és alvással. 
„Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az 
Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad…” (2Móz 
20:9-10). „Édes az álom a munkásnak” (Préd 5:12). „Orcád verítékével egyed a te 
kenyeredet” (1Móz 3:19). „Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök” 
(Zsolt 127:2). „Mert micsoda marad meg az embernek minden ő munkájából és 
elméjének nyughatatlan fáradozásából, mellyel ő munkálkodott a nap alatt… Holott… még éjjel is nem 
nyugodott az ő elméje” (Préd 2:22-23).  
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G. Tartsd tisztán a testedet. „Tisztítsátok meg magatokat” (Ézs 52:11).  
 
H. Légy mindenben mértékletes. „Mindaz pedig aki pályafutásban 
tusakodik, mindenben magatűrtető” (1Kor 9:25). „A ti szelídlelkűségetek 
ismert legyen minden ember előtt” (Fil 4:5). A keresztény ember teljességgel 
kerül mindent, ami ártalmas, és mértékletes az azon dolgokkal való élésben, 
amik jók. Az egészségkárosító szokások követése a „ne ölj” parancsolata 
megszegésével egyenlő. Fokról-fokra oltják ki az életet. Így ez lassú 
öngyilkosság.  
 
I. Tartózkodj minden ártalmas élénkítő szer használatától. Némelyeknek 
talán meglepetést fogunk most okozni. Az orvostudomány is alátámasztotta 
azt a tényt, hogy  

s hogy a tea, a kávé, s mindazok az édes italok, amelyek koffeint és más káros 
összetevőt tartalmaznak, kifejezetten károsítják az emberi testet. Ezek egyike sem bír 
íz- és tápértékkel, kivéve, ha cukrot vagy tejszínt kevernek hozzá, holott a legtöbb 
ember már így is túl sok cukrot fogyaszt. Az élénkítő szerek veszélyes és művi 
élénkséget kölcsönöz a testnek, mintha valaki egy tonnát akarna elhúzni egy 
talicskával. Ezen italok nem az íznek vagy a reklámnak, hanem a bennük levő 
koffeinnek köszönhetik a népszerűségüket. A világon elmondhatatlanul sokan 
szenvednek tea-, kávé-, vagy más koffeines édes ital okozta függőségben. Az igazi 
csapás azonban abban áll, hogy azok az emberek, akik béke és erő után sóvárognak, a 
tea és a kávé fogyasztásával olcsó pótlékra találnak az ima és a bibliatanulmányozás 
helyettesítésére. Ennek az ördög örül, és tönkreteszi az emberi életeket.  
 
J. Az étkezés legyen derűs pillanata a napnak. „De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él 
az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka” (Préd 3:13). Az étkezés idejét ne terheljük meg a 
gondokkal, mert ezzel megterheljük az emésztést is. Tartózkodjunk az ilyesmitől.  

K. Segíts azokon, akik szükséget szenvednek. „…hogy megnyisd a 
gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az 
elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek… hogy az éhezőnek megszegd 
kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, 
felruházzad… akkor meggyógyulásod gyorsan kivirágzik” (Ézs 58:6-8). Túl egyenes 
ez a beszéd ahhoz, hogy félre lehessen érteni: ha segítünk a szegényeken és a 
szükségben levőkön, ezáltal saját egészségünk 
javát szolgáljuk.  

11.   Milyen komoly figyelmeztetés szól azoknak, 
akik figyelmen kívül hagyják Isten törvényeit? 
 
„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert 
amit vet az ember, azt fogja aratni is” (Gal 6:7).  

Answer: A válasz túl egyértelmű, semmint, hogy 
csakúgy el lehetne mellette menni. Akik áthágják Istennek azon 
szabályait, amelyek a test gépezetének karbantartására vonatkoznak, 
megtört testeket és kiégett életeket fognak aratni, csakúgy, mint ahogy 
az autó helytelen használata is komoly meghibásodásokhoz vezet. 
Azokat pedig, akik továbbra is áthágják Isten egészségügyi törvényeit, 
megrontja végül az Úr (1Kor 3:16-17). Isten egészségügyi törvényei nem 
önkényesek. Ezek a természettel összhangban vannak, a világegyetem 
ezeken alapulnak, akárcsak a nehézkedés törvénye. E törvények 
figyelembe nem vétele biztos romláshoz vezet. A Biblia azt mondja: „az 
ok nélkül való átok nem száll az emberre” (Péld 26:2). A betegségek akkor látogatnak meg bennünket, 
amikor fittyet hányunk ezekre az egészségügyi rendelkezésekre. Isten az ő nagy kegyelméből elmondja 
nekünk, mik ezek a törvények, így elkerülhetjük azokat a csapásokat, amik a törvények áthágásából 
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származnak. 

12.   Milyen, az egészségügyi törvénnyel kapcsolatos félelmetes és 
megdöbbentő igazság érinti a gyermekeinket és unokáinkat? 
 
„Meg ne egyed azt, hogy jól legyen dolgod néked és a te gyermekeidnek is 
utánad” (5Móz 12:25). „Mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, 
aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyedíziglen, akik 
engem gyűlölnek” (2Móz 20:5).  

Answer:  

Isten teljesen egyértelművé teszi, hogy a gyermekek és az unokák (a 
negyedik nemzedékig) bűnhődnek szüleik − akik nem vesznek 
tudomást Isten egészségügyi törvényeiről − balga cselekedeteik miatt. 
A gyermekek és az unokák, amikor az anyák és az apák 
visszautasítják Isten szabályait az életükre, legyengült és beteg 
testeket örökölnek. Ezt a sorsot szánod drága gyermekeidnek és 
unokáidnak is? 

13.   Milyen további félelmetes és 
kijózanító tényt tár fel Isten Igéje? 
 
„És nem megy abba be semmi 
tisztátalan” (Jel 21:27). „De akiknek 
szívük az ő fertelmességeik és 
utálatosságaik szerint jár, azoknak útját fejükhöz verem, azt mondja 
az Úr Isten” (Ezék 11:21).  

Answer: Isten országába semmi szennyes vagy tisztátalan dolog 
nem juthat be. Minden rossz szokás beszennyezi az embert. A 
tisztátalan eledel fogyasztása beszennyezi az embert (Dn 1:8). Ez így kijózanító, de igaz. Azok, akik 
„saját útjaikat választják”, illetve azt, „amiben nem gyönyörködik Isten”, az örök üdvösség elvesztésével 

bűnhődnek (Ézs 66:3-4,15-17). 

14.   Mit kell minden őszinte kereszténynek azonnal eltökélnie magában? 
 
„Tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól” (2Kor 7:1). „És 
akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja önmagát, 
amiképpen Ő [Krisztus] is tiszta” (1Jn 3:3). „Ha engem szerettek, az én 
parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15).  

Answer: Az őszinte keresztények azonnal összhangba kívánják hozni az 
életüket Isten törvényeivel, mert szeretik Őt. Tudják, hogy az Ő törvényei 
nagymértékben hozzájárulnak a boldogságukhoz és megóvja őket az ördög 
okozta betegségektől (ApCsel 10:38). Isten tanácsai és törvényei mindig a 

javunkat szolgálják, ahogyan a jó szülőktől kapott szabályok és tanácsok a 
legjobbak a gyermekeik számára. Ha pedig több tudással rendelkezünk, Isten 
számon kéri rajtunk. „Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az 
annak” (Jak 4:17). 

15.   Aggódom, mert egynémely rossz szokásom rendkívüli erővel kötöznek 
meg. Mit tehetek? 
 
„Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek” 
(Jn 1:12). „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13).  
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Answer: Vidd mind e szokásaidat Krisztushoz és tedd azokat a lábai elé. Ő örömmel ajándékoz meg 
azzal az új szívvel és erővel, amire szükséged van, hogy elhagyj minden rossz szokást és Isten fia 
avagy leánya légy (Ez 11:18-19). Milyen megindító és szívmelengető dolog azt tudni, hogy „az Istennel 
minden lehetséges” (Mk 10:27, a King James Biblia alapján). Jézus azt is mondja, hogy „azt, aki hozzám 
jön, semmiképpen ki nem vetem” (Jn 6:37). Jézus kész összetörni a bennünket megkötöző béklyókat. 
Arra vágyik, hogy megszabadítson bennünket, és ha megengedjük neki, Ő össze is fogja törni. 
Aggodalmaink, rossz szokásaink, idegfeszültségeink és félelmeink eltávoznak, amikor azt tesszük, amit 
Ő parancsol. Így szól: „Ezeket beszéltem néktek, hogy … a ti örömetek beteljék” (Jn 15:11). Az ördög 
úgy érvel, hogy a szabadság  
az engedetlenségben van, ez azonban hazugság (Jn 8:44). 

16.   Milyen megindító ígéreteink vannak Isten újjáteremtett országáról? 
 
„És nem mondja a lakos: beteg vagyok” (Ézs 33:24)! „És a halál nem lesz többé; 
sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” (Jel 21:4). „Szárnyra 
kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem 
fáradnak el” (Ézs 40:31)!  

Answer: Isten újjáteremtett országának polgárai engedelmeskedni fognak az Ő 
egészségügyi törvényeinek, és ott nem lesz semmi betegség és nyomorúság. 
Elnyerik az örök élet és az ifjúság áldását, és együtt élnek Istennel a legteljesebb 
örömben és boldogságban az örökkévalóságon át. 

17.   Minthogy az egészséges élet valóban hozzátartozik a bibliai vallásossághoz, elhatározom, 
hogy megtartom Isten egészségügyi törvényeit. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Ez az igehely (3. vers) azokra az eledelekre utal, „amelyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre 
a hívőknek”. Ezek az eledelek, miként már feltártuk, azok a tiszta eledelek, amiket Mózes harmadik 
könyve 11., valamint Mózes ötödik könyve 14. fejezete sorol fel. A 4. vers egyértelművé teszi, hogy 
Istennek valamennyi teremtménye és nem megvetendő, tudniillik azok, amelyek „hálaadással való 
élvezetre” (a tiszta eledelek) lettek teremtve. Az 5. vers elmondja, miért elfogadhatók ezek az állatok 
(eledelek): „megszenteli” őket egyrészt Isten Igéje, amely azt mondja ezekről, hogy tiszták, másrészt az 
áldást kérő „könyörgés”, amit az étel elfogyasztása előtt mondunk el. Ne feledjük el ugyanakkor, hogy 
Isten el fogja pusztítani azokat, akik, miközben tisztátalan ételeket fogyasztanak, „magukat 
megszentelik” (Ézs 66:17).  

1.   A Timóteushoz írt első levél 4:4 ezt mondja: „Istennek minden teremtett állata jó, és semmi 
sem megvetendő”. Hogyan magyarázod ezt a kijelentést? (1Tim 4:4 )  

2.   Máté evangéliuma 15:11 kijelenti, hogy „nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon 
bemegy”. Megmagyaráznád, mire gondol itt az Ige? (Mt 15:11 )  

Máté evangéliuma 15:1-20 témája a kézmosás nélküli evés (lásd 2. vers). A középpontban nem az 
evés, hanem a mosakodás áll. Az írástudók azt tanították, hogy bármely étel elfogyasztása egy 
bizonyos szertartásos mosakodás nélkül megfertőzteti az étel elfogyasztóját. Jézus azt jelentette ki, 
hogy a szertartásos mosakodás értelmetlen. A 19. versben felsorolt néhány gonosz dolgot, úgymint a 
gyilkosságot, a házasságtörést, a lopást stb. Majd ezzel zárja mondanivalóját: „Ezek fertőztetik meg az 
embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert” (20. vers).  

3.   De Apostolok Cselekedetei 10. fejezetének beszámolója szerint Péter nem arról kapott 
látomást, hogy Jézus minden állatot megtisztít? (ApCsel 10:13 )  



Nem! Az igazság az, hogy ebben a látomásban nem állatokról, hanem emberekről van szó. Isten 
avégett adta Péternek ezt a látomást, hogy értésére adja: a pogányok nem tisztátlanok, ahogy azt a 
zsidók tanították. Isten arra utasította Kornéliuszt, egy pogány embert, hogy küldjön valakit el Péterhez. 
Péter azonban nemet mondott volna arra, hogy felkeresse őket, ha Isten mindezt nem adja értésére 
látomásban, mivel a zsidók között tilalmas volt a pogányokkal való érintkezés (28. vers). Így azonban, 
amikor az emberek megérkeztek, Péter szívesen fogadta őket, elmagyarázva nekik, hogy rendes 
körülmények között nem cselekedett volna így, „de nékem az Isten megmutatta, hogy senkit se mondjak 
közönséges vagy tisztátalan embernek” (28. vers). A következő fejezetben az áll, hogy a gyülekezeti 
tagok bírálták Pétert, amiért ezekkel a pogányokkal társalkodott. Péter ekkor elmondta nekik az egész 
történetet, a látomással és annak jelentésével. Melynek utána így zárul a jelenet Apostolok Cselekedetei 
11:18 szerint: „Ezeknek hallatára aztán megnyugodtak, és dicsőítették az Istent, mondván: Eszerint hát 
a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre”.  

4.   Mi célból teremtette Isten a disznót, ha nem arra, hogy megegyék? (Ézs 66:17 )  

Nagyon úgy tűnik, hogy ugyanabból a célból, amiért az egerészölyvet is megteremtette: ezek dögevők, 
amelyek feladata, hogy a szemetet eltakarítsák. Márpedig e rendeltetésének a disznó bámulatosan 
eleget tesz.  

5.   A Rómaiakhoz írt levél 14. fejezetében ilyeneket olvashatunk, hogy „aki eszik, ne vesse meg 
azt, aki nem eszik”, „semmi sem tisztátalan önmagában”, „minden tiszta”. Ezeket aztán hogyan 
magyarázhatjuk? (Róm 14:3 )  

A 3. és a 6. vers egy vitáról ad pillanatképet, amely olyanok között folyik, akik az egyik oldalon 
elfogyasztanak bizonyos dolgokat, a másik oldalon viszont nem. Az igeszakasz sem azt nem mondja, 
hogy az egyiknek, sem azt, hogy a másiknak van igaza, hanem inkább arra nézve ad tanácsot, hogy 
senki se ítélgesse a másikat. Engedjék inkább, hogy Isten legyen a döntőbíró közöttük (4., 10-12. vers). 
A 14. és a 20. vers olyan eledelekre utal, amiket korábban már bálványoknak szenteltek − s amelyek ily 
módon szertartásilag tisztátalanokká váltak −, nem pedig tiszta és tisztátalan eledelekre, annak 
értelmében, ahogy Mózes harmadik könyve 11. fejezete elővezeti őket. (Olvassuk el e tárgyban: 1Kor 
8:1,4,10,13.) A beszéd lényege itt pontosan az, hogy semmilyen eledel nem „tisztátalan” pusztán azért, 
mert korábban bálványoknak szentelték őket, hiszen „egy bálvány sincs a világon” (1Kor 8:4). Ha 
azonban egy személynek a lelkiismerete nem hagyja nyugodni, ha ilyesmit elfogyaszt, akkor inkább ne 
fogyassza. Miképpen az is igaz, hogy ha ezzel a cselekményével bántást okoz valamelyik 
hittestvérének, inkább ne egyen ilyet.  

6.   Az egészségügyi törvények, az evésre és ivásra vonatkozó rendelkezésekkel, valóban 
fontosak számomra? Nem elég, ha szeretem az Urat? (Róm 12:1 )  

Élet és halál kérdése, ugyanis ezek a törvények engedelmességet feltételeznek. „Örök üdvösség 
szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek” (Zsid 5:9). „Nem minden, aki ezt mondja 
nékem: Uram! Uram! megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám 
akaratát” (Mt 7:21). A Krisztus iránti szeretet is ebben nyilatkozik meg, hiszen Ő maga mondja: „Ha 
engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15). Ha igazán szeretjük az Urat, 
örömmel engedelmeskedünk Neki, csűrés-csavarás és mentségkeresés nélkül. Ez a próbák próbája.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Istennek az emberi testre vonatkozó egészségügyi törvényeinek követése… (1) 
___   …szükséges a gyermekek számára, de nem túlságosan fontos egy felnőtt esetében.  
___   …fontos része az igaz bibliai vallásnak.  
___   …semmi köze nincs a személyes vallásossághoz.  
 
2.   Isten egészségügyi törvényei... (1) 



___   …annak a szerető Istennek az ajándékai, aki kezdetben megalkotott minket, és tudja, mi szolgálja 
leginkább a boldogságunkat.  
___   …csupán a zsidók számára adattak és ma már nem érvényesek.  
___   …azért adattak számunkra, hogy Isten ily módon is értésünkre adja, hogy Ő a főnök és képes 
felügyelet alatt tartani bennünket.  
 
3.   Az igaz keresztény… (1) 
___   …azt eszik és iszik, amit akar.  
___   …csak szeresse Istent mindenek felett, és akkor nyugodtan mellőzheti az Ő egészségügyi 
törvényeit, hiszen e törvények el lettek törölve a kereszten.  
___   …csak azokat a dolgokat eszi és issza, amelyek erőstik a testet, az elmét és a jellemet, és 
dicsőítik Istent.  
 
4.   Miből állt az első ember étrendje? (1) 
___   Gyümölcsből, gabonából és mogyorófélékből.  
___   Magában foglalta az alkoholos italokat és a húsételeket is.  
___   Minden olyat magában foglalt, amit Ádám és Éva jónak látott.  
 
5.   Az alábbiak közül mely teremtmények tisztátalanok? (7) 
___   Szarvasmarha.  
___   Disznó.  
___   Csirke.  
___   Mókus.  
___   Mezei nyúl.  
___   Harcsa.  
___   Őz.  
___   Pisztráng.  
___   Kagyló  
 
6.   Az alábbi állítások közül melyik igaz az alkoholos italokkal kapcsolatban? (1) 
___   Mind jó a keresztények számára, ha mértékkel fogyasztják.  
___   Csak akkor kerülendők az ember számára, ha úgy hiszi, hogy fogyasztásuk helytelen.  
___   A keresztények nem élhetnek velük.  
 
7.   Mit mondhatunk a dohányzásról keresztény szempontból? (1) 
___   Kinek-kinek saját dolga, és ennek az égvilágon semmi köze a hitéhez.  
___   Bűn, s a keresztény semmilyen formájában nem él vele.  
___   Jótékony hatással van a keresztényekre.  
 
8.   Az alábbiak közül melyek Isten egészségügyi törvényei? (9) 
___   Ne együnk túl sokat.  
___   Szívjunk el egy cigarettát minden étkezés után.  
___   Gyakoroljuk mindig az öröm és a jókedv lelkületét.  
___   Igyunk egy rövidet minden étkezés előtt.  
___   Tartsuk tisztán a testünket.  
___   Fogyasszunk jó sok sertéshúst.  
___   Igyunk bőséggel kávét és teát.  
___   Legyünk mértékletesek minden dologban.  
___   Étkezzünk rendszeres időpontokban, megfelelő időközöket hagyva az egyes étkezések között.  
 
9.   Isten egészségügyi törvényeivel kapcsolatban az egyik fontos igazság az, hogy… (1) 
___   …a gyermekek és az unokák azért vannak gyenge testi állapotban, mert a szülők figyelmen kívül 
hagyják Isten egészségügyi törvényeit.  
___   …ezek a törvények a zsidók számára adattak és ma már nem érvényesek.  
___   …ha igazán szeretjük Krisztust, az Ő egészségügyi törvényei nem fontosak.  
 
10.   Mi a legjobb módszer a bűnös szokások elhagyásának? (1) 
___   A fokozatos leszokás.  
___   Átengedni magunkat Krisztusnak, aki mindenhez ad nekünk erőt.  
___   Remélni, hogy egyszer majd elmúlik a kívánság.  



 
11.   Az alábbi kijelentések közül melyik igaz Isten egészségügyi törvényeire nézve? (1) 
___   Olyanok ezek, mint egy autó használati utasítása: a legteljesebb mértékben a javunkat szolgálják, 
ugyanakkor súlyos meghibásodásokhoz vezet az, ha nem vesszük figyelembe őket.  
___   Mózes törvényéhez tartoznak, és eltöröltettek a kereszten.  
___   Jó gondolatok, de nem érintik az ember Istennel való kapcsolatát.  
 
12.   Az őszinte keresztény… (1) 
___   …több időt tölt imádkozással és figyelmen kívül hagyja Isten egészségügyi törvényeit.  
___   …azonnal elhagy minden olyan szokást, amely felől úgy találja, hogy ellenkezik Isten törvényeivel, 
hiszen ha szeretjük Jézust, örömmel megtartjuk minden rendelését és parancsolatát.  
___   Szabadnak éri magát arra, hogy dohányozzék.  

 

   



 

Az-engedelmesség-törvényeskedés?  
    Lehet, hogy az emberek úgy érzik, hogy megúszhatják egy-egy 

közlekedési szabály áthágását vagy az adó elcsalását büntetés 
nélkül, de Isten és az Ő törvényei másképpen működnek. Isten lát 
mindent, amit teszünk, hall mindent, amit mondunk, és valóban 
törődik azzal, hogy miképpen viseljük magunkat. S noha az Úr 
megbocsát nekünk a bűneinkért, Isten törvényeinek áthágása 
ennek ellenére a lehető legsúlyosabb következményekkel jár. 
Meglepő módon sok keresztény minden olyan törekvést, amely 
Isten törvényeinek megtartására irányul, törvényeskedésnek 
nevez. Holott Jézus azt mondja, hogy ha igazán szeretjük Istent, 
megtesszük, amire kér. Most akkor hogy is van: az 
engedelmesség törvényeskedés? Szánd rá az időt, és olvasd át 
gondosan ezt a bibliatanulmányt… örökkévaló érdekeink forognak 
kockán!  

1.   Isten valóban személyesen lát és számon tart engem? 
 
„Te Isten! ki láttál engem…” (1Móz 16:13, Káldi-ford.). „Uram, 
Megvizsgáltál engem és ismersz. Te messziről ismered ülésemet és 
felkelésemet, messziről érted gondolatomat. … Minden utamat jól 
tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, 
Uram” (Zsolt 139:1-4). „De néktek a fejetek hajszálai is mind számon 
vannak” (Lk 12:7).  

Answer: Igen, Isten mindnyájunkat (minden földön élő embert) jobban ismer, mint ahogy mi magunkat 
ismerjük. Személyesen érdeklődik minden ember iránt és gondosan figyelemmel kíséri minden 
dolgunkat. Egyetlen szó, gondolat vagy tett sincs elrejtve előle. 

2.   Elnyerhetem az üdvösséget, enyém lehet Isten országa akkor 
is, ha nem engedelmeskedem az Ő Igéjének, miként az a Szent 
Bibliából megismerhető? 
 
„Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megy be a 
mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám 
akaratát” (Mt 7:21). „Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a 
parancsolatokat” (Mt 19:17). „Örök üdvösség szerzője lett mindazokra 
nézve, akik néki engedelmeskednek” (Zsid 5:9).  

Answer: Semmiképpen! A Szentírás teljesen egyértelműen nyilatkozik 
ebben a kérdésben. Az üdvösséget és a mennyek országát azok nyerhetik el, akik engedelmeskednek 
az Úr parancsolatainak. Isten nem ígér örök életet azoknak, akik pusztán hitvallók vagy gyülekezeti 
tagok, megkeresztelkedtek, hanem csak azoknak, akik cselekszik az Ő akaratát, ahogy az ki van 
nyilatkoztatva a Szentírásban. Ez az engedelmesség természetesen  
kizárólag Krisztus által lehetséges (ApCsel 4:12). 



3.   Miért kíván Isten engedelmességet? 
Miért szükséges ez? 
 
„Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, 
amely az életre visz, és kevesen vannak, akik 
megtalálják azt” (Mt 7:14). „De aki vétkezik 
ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; 
minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált” 
(Péld 8:36). „És megparancsolta nekünk az Úr, 
hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, 
hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó 
dolgunk legyen teljes életünkben, hogy megtartson minket az életben” (5Móz 6:24).  

Answer: Mert csak egy keskeny ösvény létezik, amely az istenfélelemre, s így az Isten országába 
vezet. Nem minden út vezet egy s ugyanazon helyre. A Biblia az a térkép és útikönyv, amelyben ott van 
hiánytalanul minden útmutatás, figyelmeztetés, ismeret arra nézve, hogyan lehet biztonságban eljutni 
ebbe az országba. Bármely részének figyelmen kívül hagyása esetén előfordul, hogy letérünk az 
Istenhez és az Ő országába vezető útról. Isten által irányított világegyetem a törvény és a rend 
világegyeteme. Természeti, erkölcsi és lelki törvényeket foglal magában. E törvények bármelyikének 
áthágása minden esetben meghatározott következményekkel jár. Ha a Biblia netán nem lett volna, az 
emberek előbb-utóbb felismerték volna (kipróbálás alapján vagy a hibák nyomán), hogy a Biblia 
hatalmas alapelvei igenis léteznek és igazak. Ezek a bibliai alapelvek bele vannak írva az 
idegrendszerünkbe, a mirigyeinkbe, a szívünkbe. Ha nem akarunk róluk tudomást venni róluk, megviselt 
idegek, s mindenféle betegség és boldogtalanság lesz ennek következménye. A Biblia Igéi tehát nem 
egyszerűen tanácsok gyűjteménye, amiket meg is fogadhatunk, de figyelmen kívül is hagyhatunk 
mindenféle következmények nélkül. A Biblia azt is elmondja, mik ezek a következmények, továbbá 
elmagyarázza, hogyan kerülhetjük el őket. Senki nem élhet pusztán a saját kívánságai szerint, s lehet 
egyúttal istenfélő, miként az építő sem hányhat fittyet a ház tervrajzára úgy, hogy ezzel ne álljanak elő 
gondok az építéskor. Pontosan ezért kér mindenkit Isten arra, hogy kövesse a Szentírásban lefektetett 
tervrajzot. Nincs más útja annak, hogy hozzá hasonlatosakká váljunk, s hogy ily módon elkészüljünk az 

Isten országára. De nincs más útja az igazi boldogságnak sem. 

4.   Miért engedi meg Isten az engedetlenség fennmaradását? 
Miért nem pusztítja el a bűnt és a bűnösöket máris? 
 
„Íme eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson 
mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük 
istentelenek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, 
amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, 
amelyet az istentelen bűnösök szóltak őellene” (Júd 14-15. v.). 
„Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és 
minden nyelv Istent magasztalja” (Róm 14:11).  

Answer: Isten addig engedi meg az engedetlenség 
fennmaradását, amíg minden ember mindenütt egyszer s 
mindenkorra meg nem győződik teljesen Isten igazságosságáról, 
szeretetéről és irgalmáról. Legvégül minden ember meg fogja 
érteni, hogy Isten azzal, hogy engedelmességet követel, nem a 
saját akaratát próbálja ránk erőltetni, hanem inkább attól akar 
megkímélni bennünket, hogy saját magunknak okozzunk fájdalmat 
és pusztítsuk magunkat. A bűn kérdése nem jut nyugvópontra 
mindaddig, amíg a legkihívóbb és legmegkeményedettebb bűnös 
is nem győződik meg Isten szeretetéről és nem vallja meg, hogy 

Isten igaz. Lehet, hogy egyeseknél egy hatalmas csapásra vagy valami annál is rosszabbra lesz 
szükség ahhoz, hogy meggyőződjön erről, ám azok a rettenetes következmények, amik a bűn életben 
maradásából származnak, mindenkit meg fognak arról győzni, hogy Isten igaz és helyesen dönt. Ekkor 
és csakis ekkor vethet az Úr véget teljes biztonsággal a bűnnek és az engedetlenségnek. 



5.   El fogja végül Isten pusztítani az engedetleneket? 
 
„Mert ha nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem 
mélységbe taszítván, a sötétség láncaira adta őket, hogy 
fenntartassanak az ítéletre” (2Pt 2:4). „Az Úr… a gonoszokat mind 
megsemmisíti” (Zsolt 145:20). „Tűznek lángjában, ki bosszút áll 
azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a 
mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának” (2Thessz 1:8).  

Answer: Ez nem lehet kérdés. Az engedetleneket, az ördöggel és az ő 
angyalaival − akik bűnbe estek − egyben el fogja pusztítani Isten. Ha pedig ez így igaz, akkor egészen 
biztosan itt van az ideje annak, hogy felhagyjunk minden homályos beszéddel azzal kapcsolatban, hogy 
mi az igaz és mi a téves. Az emberek jól teszik, ha nem hagyják, hogy ezután is bolondos szeszélyeik 
és önző elgondolásaik vezéreljék őket, és inkább Isten csodálatos könyvére figyelnek. És a legjobb, ha 
ezt nem halogatják tovább − nincs sok idő hátra! 

6.   Szeretnék engedelmeskedni Isten valamennyi 
parancsolatának. Hogyan lehetek bizonyos afelől, hogy nem 
mellőzöm valamelyiket? 
 
„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok” (Mt 7:7). „Igyekezzél, 
hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent 
nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét” (2Tim 2:15). 
„Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e 
tudományról, vajon Istentől van-é” (Jn 7:17). „Járjatok, amíg 
világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket” (Jn 12:35). 
„Amint hall a fülük, engedelmeskednek” (Zsolt 18:44).  

Answer: Isten nem hagy teret a kételyeknek. Megígéri, hogy megőriz 
bennünket a tévelygéstől és bizton elvezet minden igazságra, 

amennyiben (1) buzgón imádkozom vezetésért; (2) őszintén és komolyan tanulmányozom Isten Igéjét; 
(3) mihelyt feltárul előttem egy igazság, mindjárt követem is azt. 

7.   Isten bűnként rója fel nekem, ha engedetlen vagyok egy olyan bibliai 
igazság vonatkozásában, ami még nem tisztázódott előttem? 
 
„Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: 
azért a ti bűnötök megmarad” (Jn 9:41). „Aki azért tudna jót cselekedni, és 
nem cselekszik, bűne az annak” (Jak 4:17). „Elvész az én népem, mivelhogy 
tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is 
megvetlek téged” (Hós 4:6). „Keressetek és találtok” (Mt 7:7).  

Answer: Ha nem volt lehetőségem arra, hogy egy bizonyos bibliai igazságról 
tudomást szerezzek, Isten azért nem kér engem számon. Azt ellenben tanítja 
a Biblia, hogy felelős vagyok Isten előtt minden olyan világosságért (a jó 

tudásáért), amivel rendelkezem és 
rendelkezhetem! Isten sok olyan embert fog elpusztítani, akik elvetik 
vagy elhanyagolják azt, hogy kutassanak, tanulmányozzanak és 
odafigyeljenek. Tudniillik, mert „megvetették a tudományt”. Homokba 
dugni a fejünket ezeknél a hallatlanul fontos kérdéseknél, végzetes 
következményekkel jár. Az én felelősségem szorgalmasan keresni az 
igazságot. 

8.   De hát Isten csak nem olyan igényes, hogy minden kérdésben, 
a legkisebb részletekig elmenően is engedelmességet követeljen! 
Vagy mégis? 
 
„Nem látják meg azok az emberek, akik feljöttek Egyiptomból… azt a 



földet, mivelhogy nem tökéletesen jártak énutánam; kivéve … Kálebet … és Józsuét…, mivelhogy 
tökéletesen jártak az Úr után” (4Móz 32:11-12). „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 
amely Istennek szájából származik” (Mt 4:4). „Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket 
én parancsolok néktek” (Jn 15:14).  

Answer: De bizony, hogy igényes! Isten népe az ószövetségi korban kemény leckét kapott ebből. Szám 
szerint hatszázháromezer-ötszázötvenen jöttek ki Egyiptomból az ígéret földje reményében. Ebből a 
tömegből mindössze ketten (Józsué és Káleb) követték tökéletesen az Urat, így egyedül ők léptek be 
Kánaánba. A többi hatszázháromezer-ötszáznegyvennyolc meghalt a pusztában. Jézus azt mondja, 
hogy a Biblia „minden igéjével” kell élnünk. Nem mondja, hogy egy szó túl sok, sem azt, hogy túl kevés. 
Mind fontos. 

9.   Amikor felfedezek egy új igazságot, az elfogadásával 
megvárom, amíg minden akadály elhárul előle. Hát nem ez a 
legjobb megoldás? 
 
„Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg 
titeket” (Jn 12:35). „Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam 
a te parancsolataidat” (Zsolt 119:60). „Hanem keressétek először 
Istennek országát és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak 
néktek” (Mt 6:33). „Amint hall a fülük, engedelmeskednek” (Zsolt 
18:44).  

Answer: Nem, ha egyszer tisztázódik bennünk egy igazság, soha 
nem jó várni az elfogadásával. A halogatás tulajdonképpen az 
ördög legveszedelmesebb csapdája. Várni oly ártalmatlan dolognak tűnik, a Biblia azonban azt tanítja, 
hogy amennyiben az ember nem cselekszik mindjárt a megnyert világossággal összhangban, a 
világosság hamar sötétséggé válik. Az engedelmesség elé gördülő akadályok nem hárulnak addig, amíg 
csak állunk és várunk; mi több, az akadályok egyre szaporodnak és mindinkább elénk tornyosulnak. Az 
ember ezt mondja Istennek: „Nyiss nekem utat, és máris indulok”. Isten útja azonban éppen az ellentéte 
ennek. Ő így szól: „Indulj el, és én utat nyitok számodra”. 

10.   De vajon a teljes engedelmesség nem lehetetlen vállalkozás 
az ember számára? 
 
„Istennél minden lehetséges” (Mt 19:26). „Mindenre van erőm 
Krisztus, aki engem megerősít” (Fil 4:13). „Hála pedig az Istennek, aki 
mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban” (2Kor 2:14). „Aki 
énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert 
nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15:5). „Ha 
engedelemmel hallgattok majd, e föld javaival éltek” (Ézs 1:19).  

Answer: Egyikünk sem képes engedelmes életet élni a saját erejéből, 
ám Krisztus által élhetünk és kell is élnünk engedelmes életet. Sátán, 
annak érdekében, hogy Isten 
kívánalmait ésszerűtleneknek 
tüntesse fel, azzal a 
hamissággal állt elő, miszerint 
lehetetlen engedelmes életet 

élni. 

11.   Mi lesz azzal az emberrel, aki tudván tudva, szándékosan 
marad meg az engedetlenségben? 
 
 
„Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való 
eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Hanem az 
ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely 



megemészti az ellenszegülőket” (Zsid 10:26-27). „Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne 
lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy” (Jn 12:35).  

Answer:  
A Biblia kétséget sem hagy a válasz felől. Az ugyanis kijózanító, megdöbbentő, ámde igaz. Amikor egy 
ember tudván tudva utasítja vissza a világosságot és marad meg az engedetlenségben, a világosság 
végül eltávozik tőle és teljes sötétségben marad. Az az ember, aki elutasítja az igazságot, szembe fogja 
találni magát a „tévelygés erejével”, hogy elhiggye azt, hogy a hamisság az igazság (2Thessz 2:11). 
Ahogy ez bekövetkezik, az illető elveszett ember.  

12.   Én úgy gondoltam, hogy a szeretet fontosabb az 
engedelmességnél. 
 
„Felelt Jézus…: Ha valaki szeret engem, megtartja az én 
beszédemet… Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én 
beszédeimet” (Jn 14:23-24). „Mert az az Isten szeretete, hogy 
megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig nem 
nehezek” (1Jn 5:3).  

Answer: Nem, ez egyáltalán nincs így! Sőt, a Biblia azt tanítja, hogy 
nincs valódi Isten iránti szeretet engedelmesség nélkül. Igazán 
engedelmes sem lehet az ember szeretet nélkül. Egy gyermek sem 
lesz mindenben engedelmes a szüleinek, hacsak nem szereti őket, de 
nem is szereti a szüleit, ha nem engedelmeskedik nekik. Az igazi 

szeretet és az engedelmesség olyanok, akár a sziámi ikrek. Ha elválasztjuk őket egymástól, meghalnak. 

13.   De én eddig azt hittem, hogy a 
Krisztusban való igazi szabadság szabaddá 
tesz az engedelmességtől. Hát nincs így? 
 
„Ha ti megmaradtok az én beszédeimben…, 
megismeritek az igazságot, és az igazság 
szabadokká tesz titeket. …Mindaz, aki bűnt 
cselekszik, szolgája a bűnnek” (Jn 8:31-32,34). 
„De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn 
szolgái voltatok, de szívetek szerint 
engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, 
amelyre adattatok” (Róm 6:17-18). „És 
megtartom a te törvényedet mindenkor és 
mindörökké. És tágas téren járok, mert a te 
határozataidat keresem” (Zsolt 119:44-45).  

Answer: Nincs. Az igazi szabadság egyedül az 
engedelmességből származik. Azt jelenti, hogy „szabadok vagyunk a bűntől” (Róm 6:18), azaz az 
engedetlenséggel szemben, ami az Isten törvényének áthágása, a törvénytelenség (1Jn 3:4). A törvény 
szerint élő állampolgárok bírnak szabadsággal. Az engedetlenek bilincsben vannak és elveszítik a 
szabadságukat. Az engedelmesség nélküli szabadság olyan, mint a sodródó hőlégballon vagy a vezető 
nélküli jármű hamis szabadsága. Zűrzavarhoz és anarchiához vezet. Az igazi keresztény szabadság: 
szabadság az engedetlenséggel szemben. Az engedetlenség mindig fájdalmat okoz az embernek és az 
ördög kegyetlen rabszolgaságába torkollik. 



14.   Amikor hiszek abban, hogy Isten kér egy bizonyos 
dolgot, akkor is engedelmeskednem kell, ha nem értem, mire 
jó az a kérés? 
 
„Kérlek, halld meg az Úrnak szavát, amelyet én mondok néked, és 
jó dolgod lesz, és él a te lelked” (Jer 38:20). „Aki bízik magában, 
bolond az” (Péld 28:26). „Jobb az Úrban bízni, mint emberekben 
reménykedni” (Zsolt 118:8). „Mert amint a magasabbak az egek a 
földnél, akképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál és 
gondolataim gondolataitoknál” (Ézs 55:9). „Mely igen 
kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útjai! Mert 
kicsoda ismerte meg az Úr értelmét” (Róm 11:33-34)? „A vakokat 
oly úton vezetem, amelyet nem ismernek” (Ézs 42:16). „Te 
tanítasz engem az élet ösvényére” (Zsolt 16:11).  

Answer: Mi sem természetesebb! Hinnünk kell Istennek, hogy Ő 
eléggé bölcs ahhoz, hogy olyan dolgokat is kér, amiket, meglehet, 
nem is értünk. A jó gyermekek akkor is engedelmeskednek a 

szüleiknek, ha annak oka, hogy a szülők miért parancsolják ezt vagy azt, nem világosak. Az Istenben 
való hit és bizalom nyomán hinnünk kell abban is, hogy Ő tudja, mi számunkra a legjobb, s hogy ő soha 
nem vezet bennünket téves útra. Balgaság és tudatlanság a részünkről, ha megkérdőjelezzük Isten 
vezetését, ha nem is értjük teljesen, mit miért kér. 

15.   Mi áll valójában mindenféle engedetlenség mögött, s vajon miért? 
 
„Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva a 
bűnben leledzik… Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög 
gyermekei: aki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való” (1Jn 
3:8,10). „Sátán…, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti” (Jel 12:9).  

Answer: Az ördög áll a háttérben. Tudja, hogy minden engedetlenség bűn és 
hogy ez a bűn boldogtalanságot, tragédiát és Istentől való elidegenülést, majd 
végül pusztulást hoz magával. Keserű gyűlölettel, fogcsikorgatva próbál 
minden embert az engedetlenségbe taszítani. Te is ezek között vagy. Szembe 
kell nézned a tényekkel és döntened kell. Nem engedelmeskedsz és elveszel, 
vagy elfogadod Krisztust, engedelmeskedsz és üdvözülsz. Az 
engedelmességgel kapcsolatos döntésed egyben a Krisztussal kapcsolatos 
döntésed is. Nem választhatod el Őt az igazságtól, mert Ő így szól: „Én 
vagyok… az igazság” (Jn 14:6). „Válasszatok magatoknak még ma, akit 

szolgáljatok” (Józs 24:15). 

16.   Milyen minden képzeletet felülmúló csoda dicsőséges 
ígéretében részesíti a Biblia Isten gyermekeit? 
 
„Aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak 
napjáig” (Fil 1:6).  

Answer: Dicséret legyen Istennek! Azt ígéri, hogy amiként 
megcselekedte bennünk az újjászületés csodáját, tovább munkálkodik 
bennünk, és − ha örömmel követjük Őt − és elvégzi bennünk a 
számunkra oly fontos csodákat, míg meg nem érkezünk az Ő 
országába. 

17.   Örömmel tölt el az a tudat, hogy Jézus nem egyszerűen az 
újjászületés csodájában részesíti azokat, akik elfogadják és követik 

Őt, de tovább munkálkodik bennük és elvégzi bennük az életükben oly nélkülözhetetlen 
csodákat, míg meg nem érkeznek Isten országába. Szeretnék mostantól fogva teljességgel 



engedelmeskedni Jézusnak és az Ő lábnyomában járni. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Igen! Máté evangéliuma 7:21-23 egyértelműen állítja, hogy sokan, akik prófétálnak, ördögöket űznek és 
sok csodálatos dolgot tesznek Krisztus nevében, elvesznek, miközben úgy vélik, hogy üdvözülnek. 
Krisztus arról beszél, hogy azért vesznek el, mert nem cselekedték az Ő Mennyei Atyja akaratát (lásd 
21. vers). Akik mindig kitérnek az Isten iránti engedelmesség elől, végül valamilyen hazugságot fognak 
magukévá tenni (2Thessz 2:11-12), ekképpen azt a hitet is, hogy üdvözülnek, holott az elveszés 
állapotában leledznek.  

1.   Elveszhet bárki, aki igazán hisz abban, hogy üdvözül? (Mt 7:21 )  

2.   Tekintettel arra, hogy csak egy helyes út létezik, mi lesz azoknak az őszinte embereknek a 
sorsa, akik igazán hiszik, hogy helyesen cselekszenek és gondolkodnak, holott korántsem? (Jn 
10:27 )  

Jézus válasza erre az, hogy a helyes ösvényre fogja őket irányítani, s az Ő igazi bárányai hallják és 
követik majd Őt (Jn 10:16,27).  

3.   Nem elég az őszinteség és a buzgóság? (Jn 4:23 )  

Nem! Helyesen is kell cselekednünk. Pál apostol buzgó is volt, őszinte is volt, amikor a megtérését 
megelőzően üldözte a keresztényeket, mégis helytelenül cselekedett (ApCsel 22:3-4, 26:9-11).  

4.   Nem tudományos képtelenség, hogy Isten egy időben mindenkit lát? (Róm 1:22 )  

Ugyanígy voltak Noé korában az özönvízzel (elvégre korábban még nem volt eső, ahogy ez Mózes első 
könyve 2:5-6-ból megtudjuk), mégis bekövetkezett. A „tudományos” érvekkel való előhozakodás kedvelt 
időtöltése annak az embercsoportnak, amelyről a Római levél 1:22 szól, akik „magukat bölcseknek 
vallván, balgatagokká lettek”.  

5.   Mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem fogadták be a világosságot? (Jn 1:9 )  

A Biblia tanúsága szerint minden ember befogadott valamennyi világosságot. „Az igazi világosság eljött 
volt már a világba, amely megvilágosít minden embert” (Jn 1:9). Minden ember aszerint ítéltetik majd 
meg, hogy miképpen élt a számára elérhető világossággal. A Rómabeliekhez írt levél 2:14-15 szerint 
még a Bibliát hírből sem ismerő népek is rendelkeznek valamennyi világossággal és követik a törvényt.  

6.   Kértem Istent, adjon valamilyen jelet, ha azt akarja, hogy engedelmeskedjem. Nem biztos 
eljárás ez így? (Mt 12:39 )  

Egyáltalán nem! Jézus szavai keményen kopognak: „E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván” (Mt 
12:39). Minden tanításnak utána kell járni a Biblia alapján, s ha az összhangban áll Isten Igéjével, be kell 
fogadnunk és követnünk kell (Ézs 8:20; 2Tim 2:15). Azokat az embereket, akik nem fogadják be a Biblia 
félreérthetetlen tanítását, semmilyen jel sem fogja meggyőzni. Miként Jézus mondta: „Ha Mózesre és a 
prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad” (Lk 16:31).  

7.   A Zsidókhoz írt levél 10:26-27 mintha arra mutatna rá, hogy az az ember, aki szándékosan és 
kellő megfontolás után követ el egy bűnt, elveszett. Jól értem? (Zsid 10:26 )  

Nem! Mindenki vallást tehet az ilyen bűnről is és bocsánatot nyerhet. A Biblia itt nem egyetlen bűnös 



tettről, hanem a bűn vakmerő és önhitt cselekvéséről szól, mégpedig annak folyamatos cselekvéséről; 
arról, amikor valaki kellő megfontolást követően elutasítja Krisztust, hogy átadná neki az életét. Az ilyen 
cselekedet megszomorítja a Szentlelket (Ef 4:30) és megkeményíti az ember szívét, mígnem eljön a 
nap, hogy „erkölcsi érzés nélkül” (Ef 4:19) marad és elvész. A Biblia így tanít: „Tartsd távol a te 
szolgádat a szándékosoktól [a 13. vers előzménye alapján: a szándékos bűnöktől]; ne uralkodjanak 
rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől” (Zsolt 19:13).  

8.   Műveltnek kell lennünk ahhoz, hogy megértsük a Bibliát? (Ézs 29:12 )  

Nem! A legegyügyűbbek is megérthetik, ha megalázzák magukat az Úr előtt. (Lásd: Zsoolt 19:7, 
119:130; Mt 11:25.)  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Ki üdvözül? (1) 
___   Akik Krisztus nevében ördögöket űznek ki.  
___   Akik kijelentik, hogy szeretik Krisztust.  
___   Akik elfogadják az Urat és engedelmeskednek Neki.  
 
2.   Az alábbiak közül mely három dolog alapján biztosíthatom magamat arról, hogy befogadtam a 
teljes igazságot? (3) 
___   Megkérdezhetem a pszichiáteremet.  
___   Imádkoznom kell világosságért.  
___   Azt kell tennem, amit a lelkészem mond.  
___   Ha jelentős adományokat adok a gyülekezetben.  
___   Azzal, ha sanyargatom magam.  
___   Ha jobb nevelésben részesülök.  
___   Ha jelet kérek Istentől.  
___   Ha tanulmányozom a Bibliát.  
___   Ha követem a megértett igazságot.  
 
3.   Isten számon kéri rajtam… (1) 
___   …hogy megcselekszem-e azt, amire a lelkészem késztet.  
___   …hogy szüleim nyomdokaiban járok-e.  
___   …a világosságot, amivel rendelkezem s amivel rendelkezhetném.  
 
4.   Mi a teendőm akkor, ha új igazságot fedezek fel? (1) 
___   Nem kell figyelembe vennem.  
___   Várnom kell addig, míg késztetést érzek arra, hogy elfogadjam.  
___   Mindjárt el kell fogadnom és engedelmeskednem kell annak.  
 
5.   Az Úr parancsolatainak való teljes engedelmesség… (1) 
___   …semmilyen körülmények között nem lehetséges.  
___   …törvényeskedés és az ördögtől való.  
___   …egyedül Krisztus által lehetséges.  
 
6.   A szándékos engedetlenség… (1) 
___   …a sötétségbe és az örök pusztulásba taszít.  
___   …rendben levő az odaadó gyülekezeti munkások esetében.  
___   …is bocsánatos Isten számára, ha konokul ragaszkodom hozzá.  
 
7.   Az Úr iránti őszinte szeretet… (1) 
___   …jobb, mint az engedelmesség.  
___   …az engedelmességet szükségtelenné teszik.  
___   …arra sarkall, hogy örömmel engedelmeskedjem Neki.  
 



8.   Mit jelent az igazi keresztény szabadság? (1) 
___   Annak jogát, hogy aszerint cselekedhetem, amint tetszik.  
___   Annak jogát, hogy lehetek engedetlen Isten iránt.  
___   Az engedetlenségtől és az ördög rabszolgaságától való szabadságot.  
 
9.   Mi a teendőm akkor, ha az igazság valamelyik pontja megvilágosodik számomra, de nem 
értem, miért kér Isten ebben engedelmességet tőlem? (1) 
___   Várnom kell addig, amíg az ok is világos lesz.  
___   El kell vetnem az igazságnak azt a pontját.  
___   El kell fogadnom és engedelmeskednem kell Isten Igéjének.  
 
10.   Ki az igazi felelős minden engedetlenségért? (1) 
___   A kormány.  
___   A szüleim, akik rosszul neveltek engem.  
___   Az ördög.  
 
11.   Miért szükséges az engedelmesség? (1) 
___   Mert Isten nagyobb nálam és én félek Tőle.  
___   Hogy Isten nehogy haragra gerjedjen.  
___   Mert szeretem Istent és követni akarom a keresztény életvitelre vonatkozó parancsolatait.  
 
12.   Miért nem pusztítja el Isten máris az engedetleneket? (1) 
___   Mert fél megtenni.  
___   Mert örömét leli abban, ahogy látja a gonoszság elburjánzását.  
___   Vár, amíg minden ember megbizonyosodik az Ő szeretetéről és igazságáról.  

 

    



 

Ki-az-Antikrisztus?  
    Ki − vagy mi − az Antikrisztus? Egy gonosz szövetség vagy egy 

aljas ember? Vannak, akik azt állítják, hogy feltűnése még a 
jövőben várható. Mások meg azt mondják, hogy már nagyon 
régen, az ókori Róma korában megjelent. A Biblia azonban 
értésünkre adja, hogy az Antikrisztus ma is köztünk van! A bibliai 
jövendölések arról tanítanak, hogy ez az antikrisztusi hatalom 
rendkívül fontos szerepet fog játszani a föld történelmének végső 
eseményeiben. Tudod, hogy ki ő? Bizonyos vagy benne, hogy ő 
az? Bizonyosnak kell lenned benne, mert nem értheted meg az 
utolsó idők eseményeit addig, míg nem vagy tisztában e gonosz 
hatalom kilétével. Az egyik legérdekesebb tanulmányra kell 
felkészülnöd.  
 
Ez a bibliatanulmány − amely Dániel könyve 7. fejezetére épül − 
világosan és félreérthetetlenül beazonosítja az Antikrisztust. Ez 
azonban csupán a nyitány. Később, más tanulmányokban további 
részleteket fogunk megismerni a tevékenységéről, amely az egész 
világra ki fog hatni. Lehet, hogy az előtted álló felfedezések 
ellenkezést váltanak ki belőled, esetleg megszomorítnak, mégis, 
kérünk, emlékezz arra, hogy Dániel könyve 7. fejezete attól a 
Jézustól való, aki szeret téged. Most, amikor beleásod magad 

ebbe a sürgetően fontos témába, imádkozz Isten vezetéséért. E tanulmány átvétele előtt feltétlenül 
olvasd el Dániel könyve 7. fejezetét.  



1.   A fejezet felütésénél Dániel négy vadállatot pillant meg, amint jönnek fel a tengerből. Mit 
jelképeznek a vadállatok a jövendölésekben? Minek a jelképe a tenger? 
 
„A negyedik állat negyedik ország lesz e földön” (Dn 7:23). „A vizek… népek azok és sokaságok és 
nemzetek és nyelvek” (Jel 17:15).  

Answer: A vadállatok országokat illetve nemzeteket jelképeznek. A víz a népek sokaságát illetve 
hatalmas népeket jelent. 

2.   Dániel könyve 7. fejezetében a négy vadállat a négy 
világbirodalmat jelképezi (17-18. vers). Az első birodalom, Babilon 
Dániel könyve 7:4-ben az oroszlán jelképében áll előttünk (lásd 
még Jer 4:7, 50:17,43,44, amely igehelyeken Babilon szintén az 
oroszlán jelképében tűnik fel). Mit jelentenek a „sasszárnyak”? 
Mit jelképez a „négy szél” a 2. versben? 
 
„Hoz az Úr ellened népet… nem különben, amint repül a sas” (5Móz 
28:49). „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik 
nemzettől másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől. És 
azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld 

másik végéig” (Jer 25:32-33).  

Answer: A sasszárnyak a gyorsaságot jelentik (lásd még Jer 4:13 és Hab 1:6-9 igéit). A szelek harcot, 
háborgást és pusztulást jelentenek (lásd ezzel kapcsolatban Jel 7:1-3-at). 

3.   Melyik birodalmat jelképezi a medve (Dán 7:5)? Mit jelképez a 
szájában levő három borda? 

Answer: Olvasd el Dániel könyve 8. fejezetét. Figyeld meg, hogy a 8. 
fejezetben szereplő állatok párhuzamosak a 7. fejezetben szereplő 
vadállatokkal. Dániel 8:20 külön is néven nevezi Médo-Perzsiát, azon 
hatalom kilétének felfedése gyanánt, amely a viszálykodó kecskebak, 
azaz Görögország (21. vers) előtt következik. Ez a második 
világbirodalom − ugyanaz a hatalom, mint amellyel a medve 
jelképében van dolgunk Dániel könyve 7. fejezetében. Ezt a 
birodalmat két népcsoport alkotta. A médek jöttek fel elsőként (ezt a tényt Dán 7:5 az egyik oldalára 
forduló medve jelképes mozdulatában érzékelteti), viszont végül a perzsák lettek az erősebbek (ezt 
viszont Dán 8:3 szemlélteti oly módon, hogy a kos két szarva közül „a magasabb később növekedett”). 
A három borda a médek és a perzsák által meghódított három fejedelemséget − Lydiát, Babiloniát és 

Egyiptomot − jelképezik. 

4.   Görögországot, a harmadik birodalmat (Dán 8:21), egy 
párduc jelképezi, amelynek négy szárnya és négy feje van 
(Dán 7:6). Mit jelképeznek a fejek és mit a négy szárny? 

Answer: A négy fej a négy királyságot jelenti, amelyek Nagy 
Sándor halála után, a birodalom felbomlásakor állt elő. E területi 
egységek élére négy hadvezér került: Cassander, Lizimakhosz, 
Ptolemaiosz és Szeleukosz. A négy 
szárny (itt már nem csak kettő, mint 
az oroszlánnál) azt a hallatlan 

gyorsaságot jelképezi, ami Sándor hódításait jellemezte (Jer 4:11-13). 

5.   A negyedik világbirodalom, a római birodalom egy rettenetes, 
vasfogakkal és tíz szarvval rendelkező szörnylény jelképében jelenik 
meg (Dán 7:7). Mit jelképeznek a szarvak? 



Answer: A tíz szarv azt a tíz királyt illetve tíz királyságot jelképezi, amelyek a pogány Róma 
feldarabolódása után keletkeztek (Dán 7:24). (Ez a tíz királyság azonos a Dániel 2:41-44-ben szereplő 
tíz lábujj által jelképezettekkel.) Kalandozó barbár törzsek özönlöttek be a római birodalomba és 
területrészeket hasítottak ki népeik számára. A tíz törzs közül hétből nőttek ki a mai nyugat-európai 
országok, miközben három kiszakíttatott helyéből és a pusztulás sorsára jutott. A következő szakasz 
azokkal a királyságokkal foglalkozik, amelyek kiszakíttattak. 
 
Nyugati gótok − Spanyolország 
Angolszászok − Anglia 
Frankok − Franciaország 
Alemannok − Németország 
Burgundok − Svájc 
Lombardok − Olaszország 
Szvevek − Portugália 
Herulok − kiszakíttattak 
Keleti gótok − kiszakíttattak 
Vandálok − kiszakíttattak 

6.   Mi jön mindezek után Dániel könyve 7. fejezetében? 
 
„Mialatt a szarvakat szemléltem, ímé, másik kicsiny szarv 
növekedett ki azok között, és három az elébbi szarvak közül 
kiszakasztatott őelőtte, és ímé, emberszemekhez hasonló 
szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj” (Dán 
7:8).  

Answer: A „kis szarv”-val jelképezett hatalom tűnik fel ezután. 
Nagy gonddal kell azonosítanunk, mert Isten sokkal nagyobb 
teret szentel e hatalom jellemzésének, mint a négy másik 

királyságnak összesen. Miért? Azért, mert bibliai ismertetőjegyek alapján a próféciák és a történelem 
Antikrisztusát ismerhetjük fel benne. Nem szabad tévútra jutni a 
beazonosításnál. 

7.   Vannak egyértelmű azonosító jegyek? 

Answer: Igen, Isten kilenc azonosító jegyet tár elénk az Antikrisztussal 
kapcsolatban Dániel könyve 7. fejezetében, ezért hát bizonyosak 
lehetünk az Antikrisztus kilétében. S ha netán Isten Igéjének ezen 
igazságait némelyek fájdalmasaknak találhatják, eléggé 
becsületeseknek kell lennünk ahhoz, hogy az Ő kinyilatkoztatott 
akarataként fogadjuk el. Nézzük hát meg, mi ez a kilenc pont: 
 
A. A „kis szarv” illetve ez a király „támadt közülük” − a tíz szarv közül, 
amelyek a tíz nyugat-európai országot jelentik (Dán 7:8). Ily módon ez 
egy kis ország lesz valahol Nyugat-Európában. 
 
B. Egy ember áll az élén, aki beszél e hatalom nevében (Dán 7:8).  
 
C. Ki fog szakítani, meg fog semmisíteni három királyságot. (Dán 7:8).  
 
D. „Különbözik” a többitől, más lesz a tíz másik királysághoz képest (Dán 7:24).  
 
E. Hadakozni fog a szentekkel, „megrontja” illetve üldözi őket (Dán 7:21,25).  
 
F. A pogány római birodalomból − tehát a negyedik világbirodalomból − fog előbukkanni (Dán 7:7,8).  
 
G. Isten népe (a szentek) „az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig” (Dán 7:25).  



 
H. „Sokat szól a Felséges ellen” azaz káromolja Istent (Dán 7:25). Jelenések könyve 13:5-ben a Biblia 
ugyanezzel a hatalommal kapcsolatban azt mondja, hogy „adatott néki nagy dolgoknak és 
káromlásoknak szóló szája”. 
 
I. Úgy gondolja majd, hogy „megváltoztatja az időket és törvényt” (Dan 7:25). 
 
Ne feledd, hogy mind ez azonosító jegyek egyenesen a Bibliából származnak. Nem egyfajta emberi 
vélekedés vagy elmélet. A történészek a fentiek alapján gyorsan rámutatnának, melyik hatalomról van itt 
szó. Az azonosító jegyek csupán egy hatalomra illenek rá: a pápaságra. De hogy teljesen 
bizonyosságra tegyünk szert, vizsgáljuk meg egyenként is mind e kilenc azonosító jegyet. Ne hagyjunk 
semmi teret a kételyeknek. 

8.   Ráillenek-e a pápaságra mindezek az azonosító jegyek? 

Answer: Igen, a pápaság tökéletesen eleget tesz ezen azonosító 
jegyeknek. Tekintsd végig az alábbi pontokat A-tól H-ig. 
 
A. A tíz nyugat-európai királyság közül „támad”.  
A pápai hatalom földrajzi értelemben Rómához köthető, Itáliához − 
mely Nyugat-Európa szívében található. 
 
B. Egy személy áll az élén és e hatalom nevében szól.. 

A pápaság ezzel az azonosító jeggyel is egybevág, hisz élén egy ember (a pápa) áll és annak nevében 
szól. 
 
C. Eltöröl, kiszakít maga mellől három királyságot. 
A nyugat-európai uralkodók többnyire katolikusok voltak, és támogatói voltak a pápaságnak a 
tekintetben, hogy az mind területi kiterjedésében, mind tekintélyében naggyá legyen. Mindazáltal ez a 
három ariánus királyság − a vandálok, a herulok és a keleti gótok − nem támogatta a pápaságot. Ezért a 
katolikus uralkodók elhatározták, hogy ezeket le kell igázni és el kell pusztítani. Dr. Mervyn Maxwell 
teológus és történész a következőképpen írja le a következményeket az Istennek gondja van ránk című 
könyve I. kötetében, a 129. oldalán: „Zéno, a katolikus uralkodó (474−491), 487-ben egyezséget kötött a 
keleti gótokkal, ami az ariánus herul királyság 493-as megsemmisítésébe torkollott. Justinianus, a 
katolikus császár (527-565) ugyanennek jegyében pusztította el az ariánus vandálokat 534-ben, majd 
538-ban jelentős mértékben megtörte az ariánus keleti gótok uralmát. Dániel könyvének jövendölése, 
miszerint három szarv − a herulok, a vandálok és a keleti gótok − ’kiszakíttatott őelőtte’, ily módon 
teljesedett be”. Nem nehéz tehát felismerni, hogy a pápaságra ráillik ez az azonosító jegy is. 
 
D. „Különbözik” a többi királyságtól, másmilyen lesz, mint a többi. 
A pápaság ennek a jellemzésnek is egyértelműen eleget tesz. Vallási hatalomként lép színre, mely ily 
módon teljesen eltért a többi tíz királyság világi természetétől. 
 
E. Hadakozik a szentekkel és üldözi őket.  
Az, hogy az egyház üldöző hatalomként viselkedett, jól ismert tény. A pápaság egyértelműen elismerte 
ezt a tényt. Számos bizonyíték is alátámasztja ezt. A legkonzervatívabb történészek is állítják, hogy az 
egyház legkevesebb ötvenmillió embert elpusztított a vallási meggyőződése miatt. Két forrást fogunk 
idézni itt: 
 
1. „Azt, hogy a római egyház több ártatlan vért ontott, mint bármely más intézmény, mióta ember él a 
földön, egyetlen, a történelem alapos ismeretével rendelkező protestáns se fogja megkérdőjelezni. 1 
 
2. A spanyol inkvizíció története című könyvében D. Ivan Antonio Llorente csak a spanyol inkvizícióval 
kapcsolatban az alábbi adatokat teszi közzé: 

 31 912 embert ítéltek máglyára, amit végre is hajtottak.  
 241 450 embert ítéltek valamilyen súlyos büntetésre.  



F. A negyedik − vassal fémjelzett − birodalomból, a Római Birodalomból támad. 
Ennél a pontnál két szaktekintélyt idézünk: 
1. „A hatalmas katolikus egyház alig volt nagyobb a keresztény római birodalomnál … A római 
birodalom fővárosa lett a keresztény birodalom fővárosa is. A Pontifex Maximus hivatala a pápai 
hatalomban folytatódott.” 2 
2. „Amennyi római alkotóelemet a barbárok és az ariánusok meghagytak … Róma püspökének oltalma 
alá [került], aki a császárság letűnése után fő-fő tekintéllyé lépett elő. A római egyház titokban a római 
világbirodalom helyébe állt, annak lett tényleges örököse.” 3 Vagyis ez az azonosító jegy is ráillik a 
pápaságra. 
 
G. Isten népe (a szentek) „az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig” (Dán 7:25). 
Ennél a pontnál több mindenre is rá kell mutatnunk: 
1. Az idő egy évet, az idők két két évet, az időnek fele pedig fél évet jelent. Létezik bibliafordítás − így 
például az Amplified Bible (Bővített Biblia) −, mely egyszerűen így adja vissza ezt az idői meghatározást: 
„három és fél év” 4 
2. Ugyanezt az időtartamot hét ízben nevezi nevén a Biblia (Dán 7:25, 12:7; Jel 11:2,3, 12:6,14, 13:5), 
éspedig Dániel és Jelenések könyvében: háromszor ebben a formában: „ideig, időkig és fél időig”; két 
helyütt úgy, hogy „negyvenkét hónapig”; két ízben pedig „ezerkétszáz hónap” formájában. A zsidók 
körében alkalmazott harminc napos hónapot alapul véve, ezek az idői meghatározások ugyanazt az 
időmennyiséget adják ki: 
3 és fél év = 42 hónap = 1260 nap.  
3. Egy profetikus nap egy valóságos esztendőt jelent (Ez 4:6; 4Móz 14:34). 
4. Ily módon a kis szarv (Antikrisztus) 1260 profetikus napon, azaz 1260 valóságos esztendőn keresztül 
hatalmaskodott a szentek felett. 
5. A pápaság uralma az i. sz. 538-ban vette kezdetét, amikor a három dacoló ariánus királyság közül az 
utolsó is „kiszakíttatott”. Uralma egészen 1798-ig tartott, amikor is Napóleon egyik tábornoka, Berthier, 
foglyul ejtette a pápát, éspedig abban a reményben, hogy ezzel mind VI. Pius pápát, mind a pápaság 
politikai és világi hatalmát sikerül elpusztítani. Ez az időszak tökéletesen beteljesítette az 1260 évről 
szóló jövendölést. Ez a megrázkódtatás halálos sebet ejtett a pápai hatalmon, ám a seb gyógyulásnak 
indult, s a gyógyulás folyamata mindmáig tart. 
6. Ugyaneről az üldözéssel fémjelzett korszakról tesz említést a Megváltó Máté evangéliuma 24:21-ben 
oly módon, hogy szavai szerint ehhez fogható üldözést Isten népének soha nem kellett még átélnie. A 
22. vers elmondása szerint ez az üldözés annyira elsöprő erejű, hogy senki nem élhette volna túl, ámde 
Isten lerövidítette annak idejét. Az üldözés korszaka jóval a pápa 1798-ban történt fogságba vitele előtt 
lezárult. Egészen nyilvánvaló, hogy ez az ismertetőjegy is ráillik a pápaságra. 
 
H. „Nagyokat − káromlásokat − szóló szája” lesz, „sokat szól a Felséges ellen”. 
A káromlás mibenlétére nézve két meghatározást találunk a Bibliában: 
1. Ha valaki azt állítja magáról, hogy megbocsáthatja a bűnöket (Lk 5:21). 
2. Ha valaki azt állítja magáról, hogy ő Isten (Jn 10:33). 
 
Ez is ráillik a pápaságra? De még mennyire! Lássuk mindenekelőtt annak bizonyítékát, hogy a bűn 
megbocsátására formálnak jogot: „Valóban megbocsátja a pap a bűnöket, vagy csak egyszerűen 
kijelentheti, hogy elvétettek? A pap igazán és valóságosan megbocsátja a bűnöket, mégpedig a Krisztus 
által nekik adatott hatalomnál fogva.” 5 A pápaság ezenkívül azzal is aláaknázza Jézust, hogy egy földi 
papok által gyakorolt gyónásrendet állít fel, amivel egészen megkerülik Jézust, a mi Főpapunkat (Zsid 
3:1, 8:1-2) és egyetlen Közbenjárónkat (1Tim 2:5). 
 
Vizsgáljuk meg továbbá, hogyan állítja magáról, hogy Ő Isten: „Mi [a pápák] a földön a Mindenható Isten 
helyét foglaljuk el.” 6 Ugyanerről egy másik helyen: „A pápa nem egyszerűen Jézus Krisztus képviselője, 
hanem ő maga Jézus Krisztus, a test leple mögé rejtőzve.” 7 
 
Mi sem nyilvánvalóbb, mint hogy ez az ismertetőjegy is ráillik a pápaságra. 



I. „Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt.”  
Egy későbbi bibliatanulmányban fogjuk tárgyalni azt a kérdést, 
mit jelent ennél a pontnál az „időket” kifejezés. Hatalmas téma 
ez, ami külön vizsgálatot igényel. De mit jelent a „törvények 
megváltoztatása”? A mi bibliafordításunkban is így olvassuk: „a 
törvényt”. A hivatkozás szerint megváltoztatja Isten törvényét. 
Persze miközben valójában egy ember sem változtathatja meg, 
mindazáltal a pápaság megkísérli? A válasz igen. 
 
A pápaság a katekizmusában elhagyta a második parancsolatot, 
amely a képek tisztelete ellen intett, továbbá a negyedik 
parancsolatot megrövidítette (az eredeti kilencvennégy szóból 
megmaradt nyolc), majd pedig a tízedik parancsolatot 
kettéosztotta. (Ellenőrizd te magad is. Vesd egybe a 
Tízparancsolat szövegét úgy, ahogy az bármelyik katolikus 
katekizmusban megtalálható, azzal, ahogy azt Isten elősorolta 
parancsolatok formájában, 2Móz 20:3-17-ben.) Semmi kétség, a 
Dániel könyve 7. fejezetében jelzett kis szarv (az Antikrisztus) a 
pápaság. Egyetlen más szervezet, intézmény sem tud eleget tenni e kilenc ismertetőjegy 
mindegyikének. És nem mellesleg ez nem is valami újsütetű tanítás. Valamennyi reformátor kivétel 
nélkül mint antikrisztusról szólt a pápaságról. 8 
 
Words of Care and Concern 
Ámde nehogy bárki is azt gondolja, hogy itt most keresztény hívőket támadunk azza, hogy 
beazonosítjuk a kis szarvval jelzett hatalmat. Ezért meg kell jegyeznünk, hogy a prófécia célpontja egy 
rendszer, nem pedig személyek. Minden egyházban − így a katolikus egyházban is − vannak őszinte és 
buzgó keresztények. Dániel könyve 7. fejezete pusztán az ítélet és a fenyíték üzenete egy hatalmas 
vallási intézmény címére, amely megalkudott a pogánysággal, miképpen oly sok egyház még, amelyek 
utána támadtak. 
 
A prófécia valamennyi hitvallás hibáit feltárja. 
Vannak olyan jövendölések, amelyek a protestáns és a zsidó hit hibáit tárják fel. Istennek minden vallás 
kebelében vannak igaz gyermekei. Az ő igazi népe (nem számít, melyik hitvallás követői) mindig 
alázatosan elfogadják az Úr fenyítékét és nem zárják be a füleiket és szíveiket Őelőtte egyfajta 
önvédelmi reflexből. Nagyon hálásak lehetünk azért, hogy Isten Igéje tárgyilagos őszinteséggel 
nyilatkozik meg minden kérdésben. 
 
1 W. E. H. Lecky: History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe (A 
racionalizmus szellemének keletkezés- és hatástörténete Európában), II. köt., p. 40. 
22 Alexander Clarence Flick: The Rise of the Medieval Church (A középkori egyház születése), pp. 148, 
149. 
3 Adolf Harnack: What is Christianity? (Mi a kereszténység?) (New York: Putnam, második, javított 
kiadás, 1901), pp. 269-270. 
4 The Amplified Bible (Bővített Biblia), Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1962. 
5 Joseph Deharbe, S.J.: A Complete Catechism of the Catholic Religion (A katolikus vallás nagy 
katekizmusa) (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), p. 279. 
6 Pope Leo XIII, Encyclical Letter „The Reunion of Christendom” 
(XIII. Leó pápa „A kereszténység együvé térése” című körlevele 
(1894. június 20.) ford. Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII 
(XIII. Leó pápai körlevelei) (New York: Benziger, 1903), p. 304. 
7 Catholic National, 1895. július 
8 R. Allen Anderson: Unfolding the Revelation (Jelenések könyve 
feltárul), p. 137. 
9.   De hiszen nem megmondatott Dánielnek, hogy e könyv be 
lesz pecsételve a „végső időig” (Dán 12:4)? Mikor tárulnak fel 
Dániel jövendölései az értelmünk számára? 

Answer: Dániel könyve 12:4-ben a próféta azt a parancsot kapta, 
hogy pecsételje be a könyv egyes részeit „a végső időig”. A 6. 

 
A Biblia azt mondja, hogy 
az Antikrisztus kísérletet 
tesz Isten törvénye 
megváltoztatására.  



versben egy angyal megkérdezte: „Mikor lesz végük e csudadolgoknak?” A 7. versben megkapjuk a 
választ: „ideig, időkig és fél időig”. Az angyal megnyugtatta Dánielt, hogy a könyv azon részei, amelyek 
a végidőre vonatkozó jövendöléseket tartalmazzák, a pápai uralommal fémjelzett 1260 éves időszak 
végén meg fognak nyílni. Ez pedig, mint azt már egy korábbi kérdés kapcsán tárgyaltuk, 1798-ra esett. 
Vagyis a végidő 1798-ban kezdődött. Dániel könyve tehát minden kétséget kizáróan rendkívül fontos 
üzeneteket tartalmaz számunkra, akik ma élünk. Feltétlenül meg kell értenünk a könyvben foglaltakat. 

10.   Nagyon sok olyan kereszténnyel találkozunk ma, akik súlyos 
félreértésben élnek az Antikrisztus kilétére vonatkozóan. Aki 
hitelt ad bármilyen hamisságnak az Antikrisztusra vonatkozóan, 
könnyen a hitetés és az elveszés sorsára juthat. Mit kell tennie 
annak az embernek, aki új bibliai tanításokkal találkozik? 
 
„Ezek pedig nemesb lelkűek voltak a thesszalonikabelieknél, úgymint 
akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az 
írásokat, ha úgy vannak-e ezek” (ApCsel 17:11).  

Answer: Ha új bibliai tanításokkal találkozunk, az egyetlen 
biztonságos eljárás az, ha gondosan egybevetjük azt a Szentírással, 
ha vajon összhangban áll-e Isten Igéjével. 

11.   Szeretném követni Jézust mindenhová, valahová Ő vezet, még 
ha ez netán fájdalmas is. 
 
 
Záró megjegyzések 
 
Sok fontos jövendölés kerül majd bemutatásra Dániel és Jelenések 
könyvéből az Amazing Facts soron következő bibliatanulmányaiban. Isten 
azért adta e jövendöléseket, hogy: 
 
A. Kinyilatkoztassa a földi történelem záró eseményeit. 
B. Beazonosítsa a Jézus és a Sátán közötti végső nagy harc résztvevőit. 
C. Világosan leleplezze Sátán sötét és aljas terveit a tőrbeejtésünkre és 
elpusztításunkra. 
D. Bemutassa az ítélet biztos voltát és a benne felfedezhető szeretetet: 
Isten magának követeli a szentjeit!  
E. Felemelje Jézust − üdvözítő hatalmát, szeretetét, erejét, irgalmát és 
igazságát.  
 
A legfontosabb résztvevők újra és újra fel fognak tűnni 
A Jézus és a Sátán közötti végső háborúban vannak főszereplők, akik újra és újra fel fognak tűnni 
ezekben a jövendölésekben, úgymint Sátán, Jézus, az Egyesült Államok, a pápaság, a protestantizmus 
és a spiritizmus. Jézus elismétli és tágabb jelentéssel ruházza fel a prófétákon keresztül adott üzeneteit, 
hogy egyértelművé és világossá tegye szerető és oltalmazó figyelmeztetéseit.  

Answer:  

 
Thought Questions 

Az Antikrisztus egy szervezet, tudniillik a pápaság. Az „emberszemekhez hasonló szemek” kifejezés 
(Dán 7:8) ugyanakkor egy vezetőre mutat rá. Jelenések könyve 13:18 egy emberről szól, akinek száma 
van. Dániel könyve 8. fejezete Görögországot egy kecskebakkal ábrázolja, vezetőjét, Nagy Sándort egy 
szarvval. Ugyanez igaz az Antikrisztusra. A szóban forgó szervezet a pápaság. A hivatalban levő pápa 

1.   Én mindig azt hittem, hogy az Antikrisztus személy, nem pedig egy szervezet. Nem jól 
tudtam? (Dán 7:8 )  



annak képviselője. Dániel könyve 7. fejezete nem állít olyasmit, hogy a pápák gonoszak, sem olyat, 
hogy a katolikusok nem keresztények. Sok őszinte és nemes lelkű katolikus keresztény létezik. A 
rendszert mindazonáltal Antikrisztusnak nevezi a Biblia, mivel elbitorolta Jézus tekintélyét, továbbá 
kísérletet tett az Ő törvényének megváltoztatására.  

2.   Vajon bölcs és keresztény dolog mellőzni valamely törvényt a keresztény hit kötelezővé tétele 
érdekében? (Józs 24:15 )  

Nem. A Biblia egyértelműen nyilatkozik arról, hogy minden embernek szabadon kell döntenie arról, hogy 
lelkiismereti kérdésekben melyik irányba akar elindulni (Józs 24:15). Ez akkor is igaz, ha az illető úgy 
dönt, hogy megtagadja Istent és ateista lesz. Isten megengedte Ádámnak és Évának, hogy 
engedetlenek legyenek, még akkor is, ha ezzel mind Istennek, mind önmaguknak fájdalmat okoztak. 
Isten nem fogadja el a kikényszerített tiszteletet. A kikényszerített tisztelet az ördög útja. Isten útja a 
szeretettel való meggyőzés. A történelem arról tanúskodik, hogy gyakorlatilag mindig, valahányszor az 
egyház mellőzte Isten törvényeit, csakhogy a saját hitelveit kötelezővé tegye, annak nyomában üldözés 
és sokak életének kioltása járt. Ezt a tanulságot szűrhetjük le a kis szarv uralmával fémjelzett középkori 
történelemből.  

3.   Előfordulhat, hogy valamit félreértettem, de én mindig abban a hiszemben voltam, hogy az 
Antikrisztus egy gonosz lény, aki nyíltan szembeszállt Istennel. Lehet, hogy helytelen ez az 
elgondolás? (1Jn 4:3 )  

Általában úgy tartjuk, hogy az „anti” előtag azt jelenti, hogy valami „ellen”. Ám az Antikrisztus szó a 
legjobb példa arra, hogy jelentheti azt is, hogy valami, valaki „helyében”, „helyett”. Az Antikrisztus bűne 
az, hogy magának tulajdonítja Isten előjogait. A következőkkel áll elő: 
A. Papjai bűnöket bocsáthatnak meg, holott egyedül Isten bocsáthat meg (Lk 5:21). 
B. Megváltoztathatja Isten törvényeit oly módon, hogy kiveszi a (képek imádását tiltó) második 
parancsolatot, miközben a tízediket kettéválasztja. Isten törvénye nem változtatható meg (Mt 5:18). 
C. A pápa Isten a földön. 
 
Sátán eredeti terve 
Sátán eredeti terve (a mennyben) az volt, hogy magáénak tulajdonítja Isten helyét és hatalmát 
(tekintélyét). Az volt a célja, hogy kitúrja Istent a helyéről és elfoglalja a trónját. (Lásd a 2. tanulmányt.) 
Amikor Sátán kivettetett a mennyből, nem hogy nem változtatta meg célkitűzését, hanem még inkább 
megerősítette magát benne. Arra törekedett a századok hosszú során át a legkülönbözőbb emberi 
eszközök felhasználásával), hogy aláássa tekintélyét és elfoglalja a helyét.  
 
Az Antikrisztus egy felettébb lelkinek tűnő mozgalom élén áll 
Sátán törekvése az lesz majd ezen utolsó időkben, hogy Isten helyébe álljon, elhitetve az embereket, 
hogy kövessék az Antikrisztust, amely egyébként lelkinek és szentnek fog látszani. Dániel és Jelenések 
könyve jövendöléseinek fő rendeltetése, hogy leleplezzék Sátán csapdáit és hadviselését, miközben 
arra ösztönzik az embereket, hogy Jézusban és az Ő Igéjében vessenek erős horgonyt.  
 
Az Antikrisztus sokakat el fog hitetni 
Az emberek többsége az Antikrisztust fogja követni (Jel 13:3), azt gondolva, hogy Krisztust követik. 
Csupán a választottak lesznek biztonságban (Mt 24:23-24). Azért lesznek biztonságban, mert ők minden 
lelki tanítást és tanítót a Szentírással próbálnak meg (Ézs 8:20). A vallási hitetés ma általános. Nem 
lehetünk elég óvatosak.  

4.   Nem arról beszél János első levele, hogy sok antikrisztus lesz? (1Jn 2:18 )  

De igen. A történelemben sok antikrisztus volt, akik Isten országa ellen munkálkodtak. Mindazonáltal 
csupán egy olyan létező van, amely az Antikrisztus valamennyi megjövendölt ismertetőjelének eleget 
tesz. Dániel könyve 7. és 8., továbbá Jelenések könyve 13. fejezetében az Antikrisztusnak legalább tíz 
ismertetőjelével találkozhatunk. Ez a tíz azonosító jegy csupán egy létezőben ismerhető fel együtt, 
tudniillik a pápaságban.  



5.   A próféciákban a fenevad (vadállat) jelképe „vadállati” tulajdonságokat jelent? (Jel 13:1 )  

Egyáltalán nem. Isten a fenevad jelképét egy uralkodó, egy nemzet, egy kormány vagy egy ország 
jelentésében használja. A próféciákban Ő ilyen módon jellemzi a kormányzatokat. Az emberi világban 
sem ismeretlen ez a megközelítés: Oroszországot medve, az Egyesült Államokat sas képében szoktuk 
ábrázolni stb. A „fenevad” szó használata nem lekicsinylő, sem nem tiszteletlen. Az „állat” illetve a 
„teremtmény” szavakkal rokon jelentésű. Magát Krisztust is Bárányként mutatta be Keresztelő János (Jn 
1:29) illetve János apostol (Jel 5:6,9,12,13). A „fenevad” kifejezést arra használja Isten, hogy 
nemzetekről és vezetőkről − jókról és gonoszokról egyaránt − adjon nekünk hírt.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Melyik négy világbirodalmat ábrázolja a fenevad jelképe Dániel könyve 7. fejezetében? (4) 
___   Svédországot.  
___   Egyiptomot.  
___   Görögországot.  
___   Kínát.  
___   Médo-Perzsiát.  
___   Japánt.  
___   Babilont.  
___   Irakot.  
___   Rómát.  
 
2.   Mit leképez a fenevad a bibliai jövendölésekben? (1) 
___   A számítógépet.  
___   Országot vagy nemzetet.  
___   Egy idegen bolygóról érkező lényt.  
 
3.   Mit jelképez a fenevad tíz szarva? (1) 
___   Tíz évet.  
___   Tíz különleges várost.  
___   Angyalokat.  
___   Gazdagokat.  
___   Azokat az országokat, amelyekre később a pogány Róma tagolódott.  
 
4.   Hány népcsoportot illetve nemzetet „szakított ki maga mellől” a kis szarvval jelképezett 
hatalom? (1) 
___   Nyolcat.  
___   Egyet.  
___   Hatot.  
___   Hármat.  
 
5.   Mit jelképez a kis szarv, azaz az Antikrisztus? (1) 
___   Az egyik babiloni hadvezért.  
___   Egy gonosz uralkodót az ókori pogány Róma idejéből.  
___   Egy gonosz hatalmat, amely Jézus második eljövetele után támad majd.  
___   Az ateizmust.  
___   A pápaságot.  
 
6.   Az alábbi állítások közül melyek igazak a kis szarvval jelképezett hatalomra (az Antikrisztusra) 
nézve? (3) 
___   Egyiptomi származású.  
___   Üldözi Isten népét.  
___   Mindjárt Babilon bukása után támadt.  
___   Nagyokat szólt Isten ellen.  
___   Megpróbálja megváltoztatni Isten törvényét.  



 
7.   A próféciákban minek felel meg az „ideig, időkig és időnek feléig”? (1) 
___   Három és fél valóságos napnak.  
___   Negyvenkét évnek.  
___   Ezerkétszáz valóságos évnek.  
 
8.   Mikor vette kezdetét „az időknek vége”? (1) 
___   31-ben.  
___   1991-ben.  
___   588-ban.  
___   1798-ban.  
 
9.   Az Antikrisztus szervezet és nem személy. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
10.   Létezik-e ma is az Antikrisztus? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
11.   Isten helyesli, ha az igaz istentiszteletet törvénnyel kényszerítik ki? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
12.   Berthier tábornok fogságba vitte a pápát, de ez a történés csupán sebet ejtett a pápaságon. 
A halálos seb gyógyulni kezdett és ez a gyógyulási folyamat ma is tart. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
13.   Az alább felsoroltak közül melyik különleges fontos tényező Isten népe lelki biztonsága 
szempontjából ezekben az utolsó időkben? (1) 
___   Megtanulni igét hirdetni.  
___   Sokat imádkozni nyilvánosan.  
___   Minden vallási tanítást a Biblia mérlegére helyezni.  

 

    



 

Angyali-üzenetek-a-világűrből  
    Az angyalok valóságosan léteznek! Itt-ott keruboknak és 

szeráfoknak is nevezik őket: nagy erejű szolgáló lelkek ők, akik a 
bibliai történelem széltében-hosszában felbukkannak. Gyakran 
látjuk őket úgy, amint oltalmazzák és vezetik Isten népét, másutt 
pedig amint megbüntetik a gonoszt − mindazáltal az egyik 
legfontosabb küldetésük az, hogy feltárják és megmagyarázzák a 
jövendölést. Tudtad, hogy Istennek különleges mondanivalója van 
a mi nyugtalan világunkban nagy nyomás alatt élő embereknek? 
Jelenések könyve 14. fejezetében Isten kinyilatkoztat egynémely 
csodálatos üzenetet az utolsó napokra nézve, mely üzenetek 
három repülő angyal jelképes szavaiban vannak rejtjelezve. Ezek 
az üzenetek annyira nagy jelentőséggel bírnak, hogy amikor 
beteljesednek, Jézus visszajön! Ez a tanulmány egy 
szemnyitogató áttekintést nyújt, hogy aztán a következő nyolc 
tanulmány bevezessen az ámulatba ejtő részletekbe is. 
Kapaszkodj jó erősen a szék karfájába… Isten neked szóló 
személyes üzenetére derül mindjárt fény!  

1.   Miért tanulmányozzuk Jelenések könyvét? Ez nincs 
bepecsételve? 

Answer: Hat fontos érv szól Jelenések könyve tanulmányozása mellett: 
 
A. Soha nem volt bepecsételve. (Jel 22:10). A Krisztus és a Sátán 
között folyó évszázados küzdelem, továbbá az ördögi hadviselés és a 
végső időkre hagyott fondorlatos tervekbe nyerünk bepillantást Jelenések 
könyve kinyilatkoztatásai segítésével. Sátán nem ejtheti egykönnyen 
csapdájába azokat az embereket, akik jó előre tisztában vannak hazug 
megtévesztéseivel, ezért azt reméli, sokan elhiszik majd, hogy Jelenések 
könyve bepecsételt könyv. 
 
B. Maga a „Jelenések” elnevezés is azt jelenti: „feltárás”, „kinyitás” 
illetve „leleplezés” − mindez épp szöges ellentéte a bepecsételésnek. Jelenések könyve mindig nyitva 
volt mindenki előtt. 
 
C. A Jelenések könyve Jézus könyve, mégpedig egészen egyedülálló módon. Így kezdődik: „Jézus 
Krisztus kijelentése”. Jelenések könyve 1:13-16 még le is írja Őt. A Biblia egyetlen más könyve sem 
nyilatkoztatja ki Jézust és az Ő utolsó napokra vonatkozó útbaigazításait, valamint az Ő művére és 
népére vonatkozó terveit úgy, mint Jelenések könyve. 
 
D. Jelenések könyve első számú címzettjei azok az emberek, akik napjainkban, a Jézus 
visszajövetelét közvetlenül megelőző időszakban élnek (Jel 1:1-3, 3:11, 22:6-7,12,20). 
 
E. Különleges áldás ígérete hangzik mindazoknak, akik olvassák Jelenések könyvét és figyelmet 
fordítanak annak tanácsaira (Jel 1:3, 22:7). 
 
F. Jelenések könyve elképesztő világossággal jellemzi Isten vég idején élő népét és gyülekezetét. 
Általa a Biblia egészen életre kel, hisz azt láthatjuk, hogy a Jelenések könyvében elénk rajzolt 
események egyszer csak bekövetkeznek. Pontos eligazítást nyújt a tekintetben is, hogy mit kell hirdetnie 
Isten népének az utolsó napokban (14:6-14). Ez a bibliatanulmány megismerteti velünk ezen 
üzenethirdetésnek a tartalmát, így hát majd, amikor halljuk, abban is Isten előre kijelentett akaratát 
ismerhetjük meg. 



 
Megjegyzés: Mielőtt továbbmennél, tedd meg, hogy elolvasod a Bibliában Jelenések könyve 14:6-14-et. 

2.   Isten az Ő egyházát bízta meg azzal, hogy az evangéliumot 
eljuttassa valamennyi élő számára (Mk 16:15). Milyen jelképes 
ábrázolásban jelenik meg ez a szent munka Jelenések 
könyvében? 
 
„És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az 
örökkévaló evangélium…És más angyal követte azt, mondván… És 
harmadik angyal is követte azt, mondván…” (Jel 14:6-9).  

Answer: Az „angyal” szó szerint „hírnök”-öt jelent, így tehát Isten − 
rendkívül alkalmas módon − három angyalt használ fel az Ő három 
pontból álló evangéliumi üzenetének hirdetésére, az üzenethirdetés 
jelképes ábrázolására. Isten az angyalok jelképét használja fel arra 
való emlékeztetés gyanánt, hogy természetfeletti hatalom fogja 
kísérni az üzenet hirdetését. 

3.   Milyen két alapvető fontosságú tényre mutat rá Jelenések könyve 
14:6 Isten végidei üzenetével kapcsolatban? 
 
„És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló 
evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden 
nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6).  

Answer: Ez a két alapvető tény a következő: (1) ez „az örökkévaló 
evangélium”, valamint, hogy (2) ezt hirdetni kell minden élőnek a földön. A 
három angyal üzenete nyomatékot ad az evangéliumnak, ami nyilvánvalóvá 
teszi, hogy az ember egyedül hit és Jézus Krisztus − elfogadása − által üdvözül (ApCsel 4:12; Mk 10:26-
27). Minthogy semmilyen más út nincs az üdvösségre, gonosz dolog azzal előállni, hogy létezik 
bármilyen más út.  
 
Sátán hamisítványai 
Sátán hamisítványai között − jóllehet számos ilyen van − két igazán hatékony létezik: (1) a cselekedetek 
általi, valamint (2) a bűnnel együtt elnyert üdvösség. A három angyal üzenete e két hamisítványról rántja 
le a leplet, ezeket teszi nyilvánvalóvá. Sokan − anélkül, hogy felfogták volna − e két tévedés egyikét 
tették magukévá, s próbálják üdvösségüket erre az alapra helyezni − ami egy teljességgel lehetetlen 
vállalkozás. Ugyanúgy hangsúlyoznunk kell azt is, hogy senki nem prédikálja igazán Jézus végidei 

üzenetét, ha az nem foglalja magában a három angyal üzenetét. 

4.   Milyen négy jellegzetes igazságot fogalmaz meg az első 
angyal üzenete? 
 
„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” 
(Jel 14:7).  

Answer:  
A. Féljétek az Istent. Ez azt jelenti, hogy tisztelnünk kell Istent, és 
szeretettel, bizalommal és tisztelettel kell reá tekintenünk − arra 
vágyva, hogy teljesítjük az ő parancsait. Ez őriz meg bennünket a 
gonosztól. „Az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól” (Péld 
16:6). Bölcs Salamon ezt is mondta még: „Az Istent féljed, és az ő 
parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fődolga” (Péld 
12:13). 

 



B. Istennek adjatok dicsőséget. E parancsot azzal teljesítjük be, amikor engedelmeskedünk Istennek, 
dicsőítjük őt és hálásak vagyunk Neki az irántunk való jóságáért. Az utolsó idők egyik legnagyobb bűne 
a hálátlanság (2Tim 3:1-2). 
 
C. Eljött az ítélet órája. Ez arra mutat rá, hogy mindnyájan számot kell, hogy adjunk Istennek, ez pedig 
egy világos kijelentés arra nézve, hogy az ítélet megkezdődött. Fordítások egész sora adja vissza ezt a 
mondatot úgy, hogy „eljött”, vagyis korántsem mint még ezután sorra kerülő eseményként tálalva azt. 
 
D. Imádjátok a Teremtőt. Ez a parancs elvet mindenfajta bálványimádást − ideértve az önimádatot is −, 
és mindenestül elutasítja a fejlődéselméletet (evolúció), ami tagadja, hogy Isten Teremtő és Megváltó. 
(Könyvek és rádióbeszélgetések egész sorában olvassuk, halljuk, ahogy túlhangsúlyozzák az emberi 
érdemeket, ami az önimádatnak nyit teret. A keresztény ember méltósága Krisztusban van, aki 
gyermekeit a Mennyei Király fiaivá és leányaivá teszi.)  
 
Az evangélium magában foglalja a világ teremtését és a megváltását a Menny Ura és Istene által. A 
Teremtő imádata magában foglalja azt is, hogy azon a napon imádjuk Őt, amit Ő a teremtés 
emléknapjaként elkülönített (a hetedik napi szombat). Az, hogy Jelenések könyve 14:7 a szombatra is 
utal, mi sem bizonyítja ékesebben, mint hogy ezek a szavak: „aki teremtette a mennyet és a földet, és a 
tengert”, egyértelmű hivatkozás a hetedik napi szombat parancsolatára (2Móz 20:11). Valódi 
gyökereinkre egyedül Istenben találhatunk rá, aki kezdetben az Ő képére és hasonlatosságára alkotott 
bennünket. Akik nem Teremtőjükként imádják Őt − függetlenül attól, hogy mi egyebet imádnak még −, 
valószínűleg soha nem találnak rá igazi gyökereikre. 

5.   Milyen ünnepélyes kijelentést tesz a második angyal Babilonról? 
Mire szólítja fel Isten népét Jelenések könyve 18. fejezetének angyala? 
 
„És más angyal követte azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon…” (Jel 
14:8). „És ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből…, és kiáltott 
teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy 
Babilon….És hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondta: 
Fussatok ki belőle, én népem” (Jel 18:1-4).  

Answer: A második angyal ünnepélyesen kijelenti, hogy „Babilon elesett”, 
és a mennyből jövő hang sürgeti Isten népét, hogy azonnal fusson ki 
Babilonból. Márpedig ha nem tudod, hogy mi is az a Babilon, könnyen 
megeshet, hogy ott kötsz ki és ott végzed. Ezt végig kell gondolnod. 

Előfordulhat, hogy most is Babilonban vagy? 

6.   Mire figyelmeztet ünnepélyesen a harmadik angyal 
üzenete? 
 
„És harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha 
valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi vagy 
homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából” (Jel 
14:9-10).  

Answer: A harmadik angyal üzenete arra inti az embereket, hogy 
ne imádják a fenevadat és ne vegyék a fenevad bélyegét a 
homlokukra vagy a kezükre. Az első angyal valódi istentiszteletet 
parancsol meg. A harmadik angyal a hamis istentiszteletből fakadó 
rettenetes következményekre hívja fel a figyelmet. Van bizonyos 

ismereted arra vonatkozóan, hogy kicsoda a fenevad? És arra, hogy mi az ő bélyege, Mert ha nem 
tudod egészen biztosan, hogy ki a fenevad és mi az ő bélyege, megeshet, hogy te is tudva- tudatlanul őt 
imádod. 



7.   Jelenések könyve 14:12-ben Isten négy pontban 
jellemzi népét, amely elfogadja és követi a három angyal 
üzenetét. Mi ez a négy jellemző? 
 
„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják 
az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12)!  

Answer:  
A. Béketűrők, állhatatosak és hűségesek mindvégig −ami 
hatalmas kihívás a mai „most azonnal” nemzedékének. Isten 
népe béketűrő és kedves viselkedésükkel tesznek 
bizonyságot Őróla.  
 
B. Szentek, ami azt jelenti, hogy teljesen Isten oldalán állnak. 
 
C. Megtartják Isten parancsolatait. Isten népe örömmel engedelmeskedik az Ő Tízparancsolatának, 
ahogyan valamennyi Tőle jövő parancsnak. Első és legfontosabb céljuk, hogy annak az Istennek a 
kedvében járjanak, akit szeretnek (1Jn 3:22). 
 
D. Megvan náluk Jézus hite. Ez a kifejezés úgy is fordítható, hogy a „Jézusban való hit”. De bárhogyan 
is álljon, a lényeg egy: Isten népe tökéletesen követi Jézust és tökéletesen bízik Őbenne. 

8.   Mi következik mindjárt azután, hogy a három angyal 
üzenete eljut valamennyi emberhez? 
 
„És láttam, és ímé volt egy fehér felhő; és a felhőn ült valaki, 
hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona” (Jel 14:14).  

Answer: Rögvest azután, hogy a három angyal üzenete eljut 
valamennyi emberhez, Jézus visszatér az ég felhőiben (ez a 
második eljövetel), hogy elvigye népét mennyei otthonukba. 
Eljövetelekor veszi kezdetét a Jelenések könyve 20. fejezetében 
leírt ezer esztendős „elsötétülés”. 

9.   Péter második levele 1:12-ben használja az apostol a „jelenvaló igazság” kifejezést. Mit ért ő 
ezen? 

Answer: A jelenvaló igazság az örökkévaló evangéliumnak egy olyan szempontja, amelynek egy adott 
korszakban különleges fontossággal és sürgető jelentőséggel bír. Néhány példa: 

 
 
A. Noé üzenete az özönvízről (1Móz 6. és 7. fejezete); 2Pét 2:5). Noé az 
igazság prédikátora volt. Isten szeretetéről tanított akkor is, amikor 
figyelmeztetett a közelgő özönvízre, ami el fogja pusztítana világot. Az 
özönvízről szóló üzenet egy arra az időre szóló „jelenvaló igazság” volt. Az 
ellentmondást nem tűrő kiáltás akkor így hangzott: „mindenki a csónakba”. 
És ez annyira fontos volt, hogy erkölcstelen dolog lett volna nem prédikálni 
azt.  

 

 
Noé idejében azt a 
„jelenvaló 
igazságot” kellett 
különlegesen 
hangsúlyozni, hogy 
egy özönvíz jön a 
világra.  

 



 
 
B. Jónás Ninivének szóló üzenete (Jón 3:4). Jónás „jelenvaló igazsága” 
az volt, hogy Ninive negyven nap múlva elpusztul. Jónás felmagasztalta a 
Megváltót is, és a város megtért. Mindazonáltal a negyven napra 
vonatkozó üzenet hirdetésének elhanyagolása hűtlen és 
megbocsáthatatlan dolog lett volna. Ez volt a jelenvaló igazsága. 
Különleges módon alkalmas üzenet volt arra az időre.  
 
 

C. Keresztelő János üzenete (Mt 3:1-3; 
Lk 1:17). János „jelenvaló igazsága” az 
volt, hogy a Jézus, a Messiás mindjárt 

megjelenik. Az ő műve az evangélium bemutatása volt, továbbá a nép 
felkészítése Jézus első eljövetelére. El sem tudnánk gondolni, milyen 
lett volna, ha nem kerül sor az evangélium azon időre szóló elemének, 
az első eljövetelnek hirdetésére.  
 

D. A három angyal üzenete (Jel 14:6-14). 
Isten e mai időre szóló „jelenvaló igazsága” 
foglaltatik benne a három angyal 
üzenetében. Természetesen az az igazság, 
hogy az üdvösség egyedül Jézus Krisztus 
által adatik, ezen üzenetek középpontjában 
van. A három angyal „jelenvaló igazsága” ugyanakkor avégett is adatott, 
hogy embereket készítsen fel Jézus második eljövetelére, továbbá hogy 
megláttassa az emberekkel Sátán briliáns és felettébb meggyőző hitetéseit. 
Ha az emberek nem értik meg ezeket az üzeneteket, Sátán csapdába ejti és 
elpusztítja őket. Jézus tudta, hogy szükségünk van ezekre a különleges 
üzenetekre, így hát amikor ilyeneket adott, a szerető jóság vezérelte Őt. Nem 
lehet hallatlanra venni őket. Kérünk, hogy amikor a soron következő nyolc 
bibliatanulmányban pontról pontra megvizsgálod őket, imádkozz komolyan.  
 
Mert egynémely felfedezés akár sokkolóan is hathat majd. De legvégül 

mindegyiknél a megnyugvás érzése fog felülkerekedni. Szívedet az olvasottak rendkívül fel fogják 
kavarni. Azt fogod érezni, hogy Jézus szól hozzád! Elvégre 
ezek az Ő üzenetei. 

10.   A Biblia tanítása szerint ki fog eljönni az Úr nagy 
napja előtt, hogy egy „jelenvaló igazságot” tárjon az 
emberek elé? 
 
„Ímé, én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az 
Úrnak nagy és félelmetes napja” (Mal 4:5).  

Answer: Illés próféta. Illés és az általa képviselt üzenet 
igazán kifejezésteljes, ahogy azt az előttünk levő egypár 
kérdés alapján majd látni fogjuk. 

11.   Illés életének mely eseményei, jellegzetességei okán 
irányítja az Úr a figyelmet erre a prófétára? 
 
Megjegyzés: Kérünk, mielőtt válaszolnál e kérdésre, vedd elő 
a Bibliádat és olvasd el gondosan a Királyok első könyve 
18:17-40-et.  

 
Jónás „jelenvaló 
igazsága” az volt, 
hogy Ninive 
negyven nap múlva 
elpusztul.  

 
Keresztelő János 
„jelenvaló igazsága” 
az volt, hogy a 
Messiás hamarosan 
eljön.  

 
A három angyal 
üzenete Isten e 
jelen időre szóló 
igazsága.  



Answer:  
Illés felszólította a népet, hogy határozzák el végre, kit akarnak szolgálni (21. vers). Az ország szinte az 
utolsó emberig bálványimádó volt. A nép elhagyta az igaz Istent és az Ő parancsolatait. Istennek egy 
prófétája volt, Illés, szemben a Baál 450 pogány prófétájával (22. vers). Illés azzal állt elő, hogy ő is és a 
bálványimádók építsenek egy oltárt, helyezzenek rá fát és egy áldoznivaló tulkot. Javasolta továbbá, 
kérjék az igaz Istent, nyilatkozzon meg azáltal, hogy tüzet gerjeszt az Ő oltárán. A pogány isten nem 
válaszolt a kérésre, Illés igaz Istene azonban tüzet küldött alá a mennyből és megemésztette Illés 
áldozatát. 
 
Az üzenet döntésre szólított fel 
Illés üzenete lelki válság és nemzeti hitehagyás idején hangzott fel. Olyan mennyei erővel csendült fel, 
hogy az leállította a dolgok addigi folyását és az egész ország figyelmét magára vonta. Illés ekkor 
sürgette, hogy a nép döntse el, kit akar szolgálni, Istent vagy Baált. A mélyen megrendült és teljes 
meggyőződésre jutott nép Istent választotta (39. vers). 

12.   Illés üzenetének kettős alkalmazhatósága van. Alkalmazható egy 
olyan „jelenvaló igazságra”, aminek fel kellett készítenie a népet 
Jézus első eljövetelére, valamint egy olyanra, ami felkészíti az 
embereket Jézus második eljövetelére. Kiről mondta Jézus, hogy 
Illés üzenetét hirdette, hogy felkészítse a népét az első eljövetelére? 
 
„Az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő 
Jánosnál… És ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő volt” (Mt 
11:11,14).  

Answer: Jézus „Illés”-nek, vagyis Illés üzenetének nevezte Jánosnak azt 
az igehirdetését, amely felkészítette a népet az Ő első eljövetelére. János 
üzenete, ahogy Illés idejében is, az igazságot egyértelművé tette, majd 
döntésre szólított fel. A Biblia azt mondja Keresztelő Jánosról, hogy „az 
Illés lelkével és erejével” fog járni (Lk 1:17). 

13.   Miből tudhatjuk, hogy a jövendölésnek létezik egy második 
olvasata is, éppen a mi korunkra, a második eljövetel előtti időre? 
 
„Ímé én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és 

félelmetes napja” (Mal 4:5). „A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljön az Úrnak nagy 
és rettenetes napja” (Jóel 2:31).  

Answer: Figyeld meg, hogy két nagy eseményre kerül sor, „minekelőtte eljő az Úrnak nagy és 
rettenetes napja” − ahogy Jóel könyve 2:31 fogalmaz. Az egyik Illés eljövetele. A második a félelmetes 
égi jelek. Ez segít a két esemény betájolásában. A sötét napot 1780. május 19-én jegyezhették fel. 
Aznap éjjel a hold vérvörösnek látszott. Máté 24:29 szól még egy másik jelről is − a csillagok hullásáról, 
amire 1833. november 13-án került sor. Ez alapján annyit tudhatunk, hogy a végidei illési üzenet 
valamikor 1833 táján vagy azután veszi kezdetét − az Úr nagy napjának eljövetele előtt. 
 
A második illési üzenete az égi jeleket követően 
Nyilvánvaló, hogy János „illési üzenete” nem alkalmazható a második „illési üzenetre”, hiszen Isten nagy 
égi jelei nagyjából ezerhétszáz esztendővel János prédikálása után tűntek fel. A Jóel 2:31 szerinti illési 
üzenetnek az égi jelek 1833-as bekövetkezte után kellett útjára indulnia, hogy embereket készítsen fel 
Jézus második eljövetelére. Jelenések könyve 14:6-14-ben a hármas „jelenvaló igazság” tökéletesen 
ideillik. 1844 körül vette kezdetét, és a világon mindenütt embereket készít fel Jézus második 
eljövetelére (14. vers), amire akkor kerül sor, amikor a hármas üzenet minden emberhez eljutott. 
 
Az üzenet döntésre hív 
Illés felhívta az emberek figyelmét arra, hogy a gonosszal nyíltan szembe kell szállni, továbbá arra, hogy 
el kell dönteniük, kit akarnak szolgálni. Így kell ennek lennie Isten mai időre szóló hármas üzeneténél is. 
Döntenünk kell. Isten hármas üzenete leleplezi Sátánt és az ő terveit. Nyilvánvalóvá teszi Isten 



szeretetét és az Ő parancsolatait. Isten arra szólítja fel az embereket, hogy térjenek vissza az igaz 
istentisztelethez − vagyis arra, hogy egyedül Istent imádják. Ha valaki ezekben a fontos időkben 
tudatosan más valakit vagy más valamit szolgál és imád, ez a hűtlenséggel egyenlő, aminek vége az 
elveszés, az örök halál. Isten csodálatos módon talált utat sok-sok szívhez Illés (1Kir 18:37,39) és 
Keresztelő János napjaiban. Hasonlóan cselekszik majd Isten ezekben az utolsó napokban, amikor az 
emberek engedelmeskednek a három angyal üzenetének (Jel 18:1). 

14.   Milyen egyéb csodálatos áldások származnak majd Illés 
(vagyis a három angyal) üzenetéből? 
 
„Illés… az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az 
atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal” (Mal 
4:5-6).  

Answer: Istennek legyen hála, Illés (vagyis a három angyal) üzenete 
szeretetteljes, közeli, örömteli, mennyei kapcsolatban forrasztja egybe 
a családtagok szívét. Milyen áldott ígéret! 

15.   Az „evangélium” szó „jó hír”-t jelent. 
Jelenések könyve 14. fejezetében a három 
angyal üzenete szolgál jó hírrel? 

Answer: De még mennyire! Tekintsük át 
azokat a jó híreket, amikkel itt, a három angyal üzenetének áttekintése során 
találkoztunk: 
 
A. Minden egyes embernek lesz alkalma hallani és megérteni az utolsó idő 
üzenetét. Senki nem marad ki. 
B. Az ördög briliáns és hatalmas terve az emberek tőrbeejtésére és 
elpusztítására feltárul előttünk, így hát nem szükség elcsábulnunk. 
C. Természetfeletti mennyei erők kísérik majd Isten üzenetének terjedését ezen utolsó időkben. 
D. Isten népe béketűrő lesz. Isten „szentek”-nek nevezi őket. 
E. Isten népe rendelkezni fog Jézus hitével. 
F. Isten népe nem csupán szeretni fogja Urát, de engedelmeskedni is fog az Ő parancsolatának. 
G. Isten annyira szeret bennünket, hogy egy különleges üzenettel keresett fel bennünket, csak hogy 
felkészítsen bennünket Jézus második eljövetelére. 
H. Isten ezen utolsó napokra szóló üzenete szeretetben és egységben kovácsolja egybe a 
családtagokat. 
I. A három angyal üzenetében a legnagyobb hangsúly azon van, hogy az üdvösség kinek-kinek egyes-
egyedül Krisztus által adatik. Nekünk adja az Ő igazságát, hogy betakarja a múltunkat, csodálatos 
módon részeltet minket nap nap után az Ő igazságában, hogy mindennap növekedhessünk a 
kegyelemben és valóban hozzá hasonlóvá válhassunk. Vele, Őbenne maradva nem véthetjük el az 
üdvösséghez vezető utat. Nélküle viszont nem járhatunk sikerrel. 
 
Egy újabb ige 
Íme a három angyal üzenetének azon témái, amiket a soron következő bibliatanulmányokban fogunk 
magyarázni: 
A. Isten ítéletének órája elérkezett! 
B. Fussatok ki a bukott Babilonból. 
C. Ne vegyétek magatokra a fenevad bélyegét. 
 
Ám, ha imádsággal tanulmányozod ezeket a témákat a soron következő nyolc bibliatanulmányban, 
ennél is több jó hírre fogsz bukkanni. Némely dolog meglepetést okoz majd, lesz, ami megörvendeztet, 
de meglehet, más dolgok meg fognak döbbenteni és szomorúságot fog okozni. Olyan igazságok is 
feltárulhatnak majd, amiket nehéz lesz elfogadni. Tekintettel azonban arra, hogy Jézus egy különleges 
üzenetet küldött a mennyből, hogy segítségünkre legyen és útbaigazítson mindnyájunkat személyesen 
ezen utolsó napokban, egész biztos, hogy semmi nem érhet fel annak fontosságával, mint hogy halljuk, 
teljesen megértsük és kövessük. 



16.   Boldogan nyugtázom és hálás vagyok, hogy Jézusnak van egy hármas üzenete Népe 
útbaigazítására és támogatására a föld történelmének ezen utolsó napjaiban. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Igen, ez így lesz, és azért lehetünk biztos benne, mert Isten ígéretet tett rá (Mk 16:15). Pál is azt 
mondja, hogy az evangélium az ő idejében „hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt” (Kol 1:23). 
Jónás, Isten kegyelméből, Ninive egész városát meg tudta szólítani kevesebb mint negyven nap alatt 
(Jón 3:4-10). A Biblia azt mondja, hogy Isten be fogja végezni művét, és rövidre fogja metszeni azt (Róm 
9:28). Ezzel is számolni kell. A történések nagyon gyorsan le fognak zajlani, mégpedig a mi 
napjainkban.  

1.   A három angyal üzenete valamennyi földön élő embert meg fogja szólítani még Jézus 
visszajövetele előtt? Hogyan lesz ez lehetséges, amikor több milliárd ember él a földön? (Mk 
16:15 )  

2.   Vajon Mózes és Illés tényleg megjelent Jézusnak a színeváltozás hegyén (Mt 17:3) vagy az 
egész csak látomás volt? (Mt 17:3 )  

Az esemény valóságos volt. A 9. versben ott, amit számos bibliafordítás „látomás”-nak fordít, szó szerint 
ez áll: „amit láttatok”. Mózes feltámadt a halálból és elragadtatott a mennybe (Júd 1:9), Illés pedig − a 
halál megízlelése nélkül − felvitetett a mennybe (2Kir 2:1,11-12). E két férfiú − akik e földön éltek és 
mérhetetlenül sokat szenvedtek Sátán támadásai és Isten népének lázadása miatt − igazán megértette, 
min ment Jézus keresztül. Azért jöttek, hogy bátorítsák és emlékeztessék Őt mindazokra, akik, miként 
Illés, halál megízlelése nélkül fognak elragadtatni az Ő országába, illetve azokra, akik, miként Mózes, 
elő fognak jönni a sírjaikból az életre, hogy bemenjenek az Ő országába, mindezt pedig a bűneinkért 
meghozott áldozatára való tekintettel.  

3.   Miért mondta János azt, hogy ő nem Illés (Jn 1:19-21), amikor Jézus azt mondta, hogy ő Illés 
(Mt 11:10-14)? (Lk 1:17 )  

A választ Lukács evangéliuma 1:3-17 alapján kapjuk meg. A János születéséről hírt adó angyal így szól: 
„a te feleséged, Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak… Mert nagy lesz az Úr 
előtt… És ez Őelőtte 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”. Amikor Jézus azt 
mondta Jánosra, hogy Illés ő, az életére, a lelkületére, az erejére és az Illéséhez hasonló munkájára 
utalt. Ugyanez igaz ezen utolsó idők illési üzenetére. A hangsúly az üzeneten és nem az emberen van. 
Vagyis János nem személy szerint volt Illés, hanem Illés üzenetével lépett fel. (Az „Illés” egyébként az 
eredeti héber név görög „Elijah” formájából ered.)  

4.   Lehetséges hirdetni Jézus végidőre szóló teljes igazságát úgy, hogy az nem foglalja magában 
a három angyal üzenetét? (Jel 14:6 )  

Nem! A három angyal üzenetének benne kell lennie. Jelenések könyvében (1:1) maga Jézus jelenti ki 
illetve határozza meg az Ő végidei üzenetét, majd világosan értésünkre adja, hogy népének mindvégig 
követnie kell az e könyvben kijelentetteket (Jel 1:3, 22:7). Vagyis a végidőben élő hűséges lelkészeknek 
hirdetniük kell Jézus Jelenések könyvében található üzeneteit is. Ez magától értetődő módon magában 
foglalja az Ő különleges, három részből álló üzenetét (Jel 14:6-14) is. Figyeljük meg, hogy Jézus a 6. 
vers szerint „örökkévaló evangélium”-nak nevezi ezeket az üzeneteket. Arról is szól, hogy el kell juttatni 
minden földön élő emberhez, még mielőtt visszajönne az Ő népéért. Hadd fogalmazzunk meg a 
kérdéssel kapcsolatban három komoly figyelmeztetést: 
A. Nem prédikálja igazán Jézus „örökkévaló evangélium”-át az, aki nem veszi bele abba a három angyal 
üzenetét is. 
B. Senkinek nincs joga az üzenetét örökkévaló evangéliumnak nevezni annak, aki elhagyja belőle a 



három angyal üzenetét. 
C. A három angyal üzenete felkészíti az embereket Jézus második eljövetelére (Jel 14:12-14). Ha nem 
halljuk, ha nem értjük meg és nem fogadjuk el Jézus három részből álló végidei üzenetét, megeshet, 
hogy nem tudunk felkészülni az Ő második eljövetelére.  
 
Különleges üzenetek a végidőre 
Jézus, aki tudja, mire van szükségünk, három különleges üzenetet intézett hozzánk a végidőre nézve. 
Meg kell értenünk és követnünk kell azokat. A következő nyolc bibliatanulmány ezeket az üzeneteket 
világítja meg számodra.  

5.   Lukács evangéliuma 1:17-ben azt olvashatjuk, hogy Illés üzenetének „az engedetleneket az 
igazak bölcsességére” kell térítenie. Mit jelent ez? (Lk 1:17 )  

„Az igaz ember pedig hitből él” (Róm 1:17). Az igazak eljutnak arra a bölcsességre, hogy 
üdvreményüket a Megváltóban való hitre alapozzák. „És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem 
is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk” (ApCsel 4:12). 
János üzenete ezt mindenki számára napnál világosabbá tette. Az a hit, ami bármi vagy bárki másban 
vet horgonyt, mint Jézus Krisztusban, soha nem mentheti meg az embereket a bűntől, nem vezetheti el 
őket egy megváltozott életre. Az embereknek meg kell hallaniuk és meg kell érteniük ezt a fontos 
igazságot. Ez az igazság Isten végidőre szóló, három részből álló illési üzenetének is mintegy a szíve és 
lelke.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Az alábbi állítások közül melyik igaz Jelenések könyve 14. fejezetének három angyalára 
nézve? (1) 
___   Valóságos angyalok ők, akiknek hangosan kell kiáltaniuk, hogy meghallják őket.  
___   Isten végidei üzenetét jelképezik, amely nagy sebességgel és erővel terjed.  
___   Egy ember képzeletének koholmányai.  
 
2.   Az alábbiak közül mi igaz Jelenések könyvével kapcsolatban? (3) 
___   A könyv be van pecsételve.  
___   A könyv címének jelentése: „leleplezés”, „kinyilatkoztatás”.  
___   Elmondja, milyen üzenetet fog Isten népe hirdetni az utolsó napokban.  
___   Tartalmazza a „Jézus” név szóképét.  
___   Isten átkot mondott azokra, akik tanulmányozzák.  
 
3.   A három angyal üzenetének még Jézus visszajövetele előtt el kell jutnia minden emberhez. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
4.   Az első angyal üzenete a következőket hangsúlyozza: (3) 
___   Az örökkévaló evangéliumot mutatja be.  
___   Nem érthető meg.  
___   A fejlődéselmélet egy nagyszerű keresztény elmélet.  
___   Az ítélet már zajlik.  
___   Tisztelnünk kell Istent és teljesen bíznunk kell Benne.  
___   Minden embernek azt kell imádnia, akit imádni óhajt.  
 
5.   A második angyal üzenete azt tartalmazza, hogy Babilon elesett, továbbá Jelenések könyve 
18. fejezete felszólítja Isten még Babilonban levő népét, hogy jöjjenek onnan ki. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
6.   A harmadik angyal felszólítja Isten népének minden tagját, hogy vegyék fel magukra a 
fenevad bélyegét. (1) 



___   Igen.  
___   Nem.  
 
7.   Hogyan szól Jelenések könyve 14:12 Isten népéről? (2) 
___   Állhatatosak.  
___   Szentek.  
___   Nem vallják a Tízparancsolatot.  
___   Nagyon csekélyke hittel rendelkeznek.  
 
8.   Mi történik rögvest azután, hogy az evangélium minden emberhez eljut? (1) 
___   A nemzetek mind megtérnek.  
___   Isten újjáépíti New Yorkot és Londont.  
___   Sor kerül Jézus második eljövetelére.  
 
9.   Az alábbiak közül melyek mára szóló „jelenvaló igazság”-ok? (1) 
___   Jónás Ninivéhez címzett üzenete.  
___   Noé özönvíz előtt hangzó üzenete.  
___   A három angyal üzenete Jelenések könyve 14:6-14-ben.  
 
10.   Az alábbi állítások közül melyek igazak a három angyal üzenetével kapcsolatban? (6) 
___   Ezeket az üzeneteket ma kell prédikálni.  
___   Ezek az üzenetek azt hangsúlyozzák, hogy egyes-egyedül Jézus Krisztus által lehetséges 
üdvözülni.  
___   „Illés üzeneté”-nek is nevezhetjük.  
___   Illés személyesen is meg fog jelenni, hogy segítsen az üzenetek bemutatásában.  
___   Hangsúlyozzák a fejlődéselmélet keresztény értékeit.  
___   Az emberek többsége soha nem is fogja hallani felőlük.  
___   Családtagokat fog szoros szeretetközösségre hozni.  
___   Természetfeletti erő fogja kísérni útjukat.  
___   Embereket fog segíteni a Jézus második eljövetelére való felkészülésben.  
 
11.   Miért nevezték Keresztelő Jánost a kor Illésének? (1) 
___   Mert János szeretett tüzet aláhozni a mennyből.  
___   A főpap jobb szerette ezt a nevet.  
___   Az Illés lelkével és erejével előadott igehirdetése felkészítette az embereket Jézus első 
eljövetelére.  
 
12.   Az „evangélium” szó jelentése: „jó hír”. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  

 

    



 

Isten-fektette-le-a-terveket.  

 
 
  

  Mindnyájan tudjuk, hogy négyezer évvel ezelőtt, a Sínai-hegy 
magas csúcsain Isten átadta Mózesnek a Tízparancsolatot. A 
legtöbb ember ugyanakkor mit sem tud arról, hogy a 
Tízparancsolat átadásával egy időben az Úr átadta Mózesnek 
minden korok egyik legrejtélyesebb építményének − a szentély − 
terveit is. Ez minden bizonnyal fontos pillanat volt, hiszen az 
izraeliták annak elkészültéig nem léphettek be az Ígéret Földjére. 
Ez az egyedülálló hordozható templom Isten népe között 
lakozását jelképezte, s a szentélyben folyó szolgálatok a 
megszabadított rabszolgák alkotta nemzet számára 
háromdimenziós látképet nyújtott a megváltás tervéről. A szentély 
titkaiba való alapos betekintés a te értelmedet is meg fogja 
világosítani arról, hogyan üdvözíti Jézus az elveszetteket és 
hogyan vezeti az egyházat. A szentély jelenti a kulcsot számos 
jövendölés megértésénél. Ez a lenyűgöző bibliatanulmány 
lehetővé teszi számodra a szentély felfedezését, annak rejtett 
jelentéseinek feltárását. Izgalmas kaland előtt állsz!  

1.   Minek a megépítésére kérte fel Isten Mózest? 
 
„És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy őközöttük lakozzam” (2Móz 25:8).  

Answer: Az Úr felkérte Mózest, hogy emeljen szentélyt − egy különleges épületet, amely a hatalmas 
mennyei Isten lakhelyéül szolgál majd. 
 
A szentély rövid leírása 
A szentély díszes sátorszerű építmény volt (szélessége hozzávetőlegesen hét, a mélysége huszonegy 
méter), amelyben az Isten természetfeletti jelenléte megnyilatkozott és különleges istentiszteleti 
szolgálatokat végeztek. A falak egyenes akácdeszkákból készültek, amiket ezüst foglalatba helyeztek és 
arannyal futtattak be (2Móz 26:15-19,29). A tetőt négy réteg fedte: vászon, kecskeszőr, kosbőr valamint 
borzbőr (2Móz 26:1,6-14). Két helyiségből állt: a szenthelyből és a szentek szentjéből. A két helyiséget 
vastag és erős függöny választotta el egymástól. Az udvar (pitvar) − a szentély körüli tér − egy 
harmincötször hetven méter területet foglalt el (2Móz 27:18). A pitvar hatvan rézoszlopra függesztett 
nemes vászonanyaggal volt körülkerítve (2Móz 27:9-16). 



2.   Mit kellett Isten elgondolása szerint népének megtanulnia a szentély segítségével? 
 
„A te utad, óh Isten, a szentélyben lesz nyilvánvaló: kicsoda olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk” (Zsolt 
77:13, a King James Version alapján)?  

Answer: A megváltás terve, vagyis az, hogy Isten mi módon szeretné üdvözíteni az embert, a földi 
szentélyben nyert kinyilatkoztatást. A Biblia azt tanítja, hogy a szentélyben, illetve a szentélyhez 
kapcsolódó szolgálatokban minden valami módon azt jelképezi, hogy mit fog tenni Isten az 
üdvözítésünkre. Ez azt jelenti, hogy a megváltás tervét sem érthetjük meg teljességgel mindaddig, míg 
meg nem értjük a szentéllyel összefüggő jelképrendszert. Így hát aligha becsülhetjük túl ennek a 
bibliatanulmánynak a fontosságát. 

3.   Milyen forrásból nyerte Mózes a szentély terveit? Minek volt a mása az épület? 
 
„Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség 
királyi székének jobbjára ült; mint a szenthelynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és 
nem ember épített… Akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten 
mondotta Mózesnek, 
mikor be akarta végezni a 
sátort: Meglásd, 
úgymond, hogy 
mindeneket azon minta 
szerint készíts, amely a 
hegyen mutattatott 
néked” (Zsid 8:1-2,5).  

Answer: A szentély 
terveit, továbbá a teljes 

építészeti utasítássort Isten adta Mózesnek. Ezek másai voltak az 
eredeti mennyei szentélynek, ami Mózes szentélyének mintájául 
szolgált. 

4.   Milyen berendezési tárgy állt a pitvarban? 

Answer:  
A. Az égőáldozati oltár, amelyen 
állatokat áldoztak meg, a 
pitvarban helyezkedett el, 
közvetlenül a bejáratnál (2Móz 
27:1-8). Ez az oltár Krisztus 
keresztjét ábrázolta ki. Az áldozati állat Jézust, a 
legnagyobb áldozatot jelképezte (Jn 1:29). 
 

B. A mosdómedence, amely az oltár és a 
szentély bejárata között állt, egy nagyméretű réz 
mosdóüst volt. A papok, áldozattétel illetve a 
szentélybe való belépés előtt, itt 
mosták meg kezeiket és 

lábaikat (2Móz 30:17-21; 38:8). A víz a bűntől való megtisztulást 
illetve az újjászületést jelképezte (Tit 3:5). 

5.   Milyen berendezési tárgy kapott helyett a szenthelyben? 

Answer:  
A. A szent kenyerek asztala (2Móz 25:23-30) Jézust, az élő kenyeret 
jelképezte (Jn 6:51).  
  



 
B. A hétkarú gyertyatartó (2Móz 25:31-40) Jézust, a világ világosságát jelképezte (Jn 9:5; 
1:9). Az olaj a Szentlelket jelentette (Zak 4:1-6; Jel 4:5).  
 
 
 

 
C. A jó illattétel oltára (2Móz 30:7-8) Isten népe imáit jelképezte (Jel 5:8). 

6.   Milyen berendezési tárgy található a szentek 
szentében? 

Answer: A frigyláda − a szentek szentének egyetlen 
berendezési tárgya − (2Móz 25:10-22) − egy doboz illetve 
láda volt, ami akácfából készült és arannyal futtattak be. A láda tetején 
két, tömör aranyból készült angyal állt. E két angyal között kapott 
helyet a kegyelem trónja (2Móz 25:17-22), ahol Isten természetfeletti 
jelenléte lakozott. Ez jelképezte Isten mennyei trónszékét, amely ott 
szintén két angyal között áll (Zsolt 80:1). 

7.   Mi volt a frigyládában? 

Answer: A frigyládában kellett elhelyezni a 
Tízparancsolatot (5Móz 10:4-5), amit Isten tulajdon ujjával 
írt kőtáblákra, és amely iránt az Ő népe mindig 
engedelmességet fog tanúsítani (Jel 14:12). A kegyelem 
trónja azonban ezek felett állt, ami azt jelentette, hogy amíg 
népe megvallja és elhagyja bűneit (Péld 28:13), Isten 
kiterjeszti rájuk kegyelmét ama vér által, amit a pap a 
kegyelem trónjára hintett (3Móz 16:15-16). Az áldozati állat 
vére Jézus vérét jelképezi, ami értünk ontatott ki bűneink 
bocsánatára (Mt 26:28; Zsid 9:22). 

8.   Miért kellett 
állatokat áldozni az 
ószövetségi 
szentélyszolgálat 
során? 
 
„És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és 
vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat” (Zsid 9:22). „Mert ez az én 
vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik 
bűnöknek bocsánatára” (Mt 26:28).  

Answer: Az állatok feláldozása azért volt szükséges, mert az 
emberek így érthették meg, hogy Jézus vérének kiontása nélkül 
bűneik soha nem nyerhetnének bocsánatot. Az a „csúnya” és 
megdöbbentő igazság, hogy a bűn büntetése örök halál (Róm 
6:23). Mivel pedig mindnyájan vétkeztünk, mindnyájunknak meg 
kellene halnunk. Amikor Ádám és Éva vétkezett, legott meg kellett 
volna halniuk, ha nincs Jézus, aki az Ő tökéletes életét áldozatul 
adta, hogy minden ember helyett lefizesse a bűn büntetését (Jel 
13:8). A bűn bekövetkezte után Isten megkívánta a bűnöstől, hogy 
hozzon egy állatáldozatot (1Móz 4:3-7). A bűnösnek saját kezével 

kellett megölnie az állatot (3Móz 1:4-5). Véres és sokkoló cselekmény. Kitörölhetetlen nyomot hagyott a 
bűnösben a bűn komoly valósága, annak szörnyű következményeivel − az örök halállal − együtt, 
továbbá az az irtóztató tudat, hogy megváltóra, egy helyettesre van szüksége. Megváltó nélkül senkinek 
semmilyen reménye nem lehet az üdvösségre. 



 
Az áldozati rendszer a leölt állat jelképén keresztül azt tanította, hogy Isten az Ő Fiát halálra adja az 
emberek bűneiért (1Kor 15:3). Jézus nem egyszerűen Megváltójuk, hanem helyettesük is lesz (Zsid 
9:28). Amikor Keresztelő János szembetalálkozott Jézussal, így szólt: „Íme az Istennek ama báránya, 
aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1:29). Az Ószövetség idején élt emberek az üdvösségük végett 
előretekintettek a keresztre. Mi az üdvösségünk végett visszatekintünk a Golgotára. Nincs semmilyen 
más forrása az üdvösségnek (ApCsel 4:12). 

9.   Jézus halálát fogja igényelni. Hogyan áldozták fel az állatokat a 
szentélyszolgálat során és mi volt ennek a szertartásnak a 
jelentése? 
 
„És tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy kedves legyen őérette, hogy 
engesztelést szerezzen az ő számára… És ölje meg azt az oltár északi 
oldalánál az Úr előtt” (3Móz 1:4,11).  

Answer: Amikor a bűnös állatáldozatot hozott a pitvar kapujához, a 
papátnyújtott neki egy kést és egy edényt. A bűnös az állat fejére 
helyezte kezét és megvallotta bűneit. Ez a mozdulat fejezte ki a bűn 
áthelyezését az állatra. Ettől fogva a bűnös ártatlannak, az állat pedig 
bűnösnek számított. Minthogy pedig az állat immár jelképesen bűnös 
volt, le kellett fizetnie a bűn zsoldját, vagyis a halált. A bűnösnek azzal, hogy tulajdon kezével oltotta ki 
az állat életét, szemléletes módon lett értésére adva, hogy a bűn az ártatlan állat halálát okozta, 
valamint az, hogy bűnei az ártatlan Jézus halálát fogja okozni. 

10.   Amikor az egész gyülekezetért áldoztak meg egy állatot, mit tett a pap a vérrel? Ez vajon mit 
jelképez? 

Answer: Amikor az egész gyülekezet bűneinek elfedezésére hoztak áldozatot, a pap, aki Jézust 
jelképezte (Zsid 3:1), bevitte a vért a szentélybe és a két helyiséget elválasztó függöny elé hintette. Isten 
lakhelye a függöny túloldalán volt. A nép bűnei ily módon el lettek véve és jelképesen a szentélyre lettek 
áthelyezve. Az, ahogy a pap a vérrel szolgált, azt vetítette előre, ahogy Jézus ma értünk szolgál a 
vérével a mennyben. Azután, hogy Jézus meghalt a kereszten, áldozatul a mi bűneinkért, feltámadott és 
felment a mennybe, mint a mi nagy Főpapunk, hogy a vérével szolgáljon értünk a mennyei szentélyben 
(Zsid 9:11-12). A földi pap vérrel lefolytatott közbenjáró szolgálata azt jelképezi, ahogy Jézus az ő 
vérével távolítja el a bűneinkről szóló feljegyzéseket a mennyei szentélyben, azt mutatva meg ezzel, 
hogy amikor megvalljuk őket az Ő nevében, elnyerjük a bűnbocsánatot (1Jn 
1:9). 

11.   Milyen nagyszerű jótéteményeit vehetjük az Ő szeretetteljes 
szolgálatának? 
 
„A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott értünk” (1Kor 5:7). „Lévén 
annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, 
ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna 
megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk 
hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi 
székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas 
időben való segítségül” (Zsid 4:14-16).  

Answer: Jézus mennyei papunkként szolgál, bűneinkért hozott áldozat 
gyanánt. Jézus áldozati bárányként valamint helyettesként meghozott halála, továbbá Főpapunkként 
hatalommal végzett folyamatos szolgálata két határtalan csodát visz végbe a javunkra:  
 
A. Az élet teljes átalakulását, amit a Biblia újjászületésnek nevez, valamennyi bűnünkre bocsánatot 
nyerve (Jn 3:3-6; Róm 3:25).  
 
B. Erőt ahhoz, hogy helyesen és jól éljünk úgy a jelen, mint az eljövendő életben (Tit 2:14; Fil 2:13). 



 
E két csoda által válik az ember igazzá − ami azt jelenti, hogy az ember és az Isten között helyreáll a 
tökéletes viszony. Nincs mód arra, hogy az ember tulajdon cselekedetei (saját erőfeszítései) által 
igazuljon meg, ugyanis az igazzá váláshoz csodák kellenek, amit egyedül Jézus művelhet (ApCsel 
4:12). Az ember azáltal válik igazzá, hogy rábízza magát arra, hogy Jézus megcselekszi érte azt, amit ő 
nem tudna megtenni saját magáért. 

Íme, ezt jelenti a „hit általi megigazulás” kifejezés a Bibliában. Megkérni 
Jézust arra, hogy legyen életem ura, bízni abban, hogy valameddig 
mindenben együttműködöm Vele, Ő beteljesíti a szükséges csodákat. Ez 
az igazság, amit Jézus csodálatosan elvégzett értem és bennem, az 
egyetlen létező igazság. Minden egyéb hamisítvány. 

12.   Milyen hat fenséges 
ígérettel ajándékoz meg 
bennünket a Biblia a 
Jézus által nekünk 
adatott igazsággal 
kapcsolatban? 

Answer:  
A. Elfedezi múltbeli 
bűneinket és olybá tekint 
bennünket, mint akik bűn 
nélkül valók (Ézs 44:22; 
Jn 1:9). 
B. Kezdetben Isten 
képmására lettünk 
megalkotva (1Móz 1:26, 
27). Jézus megígéri 
nekünk, hogy helyreállítja bennünk Isten képmását 
(Róm 8:29). 
C. Jézus szívünkbe oltja annak vágyát, hogy igazán 
éljünk, majd megajándékoz bennünket az Ő erejével, 

hogy e vágyunk valóban teljesülhessen (Fil 2:13). 
D. Jézus a csodái által elvégzi bennünk azt, hogy örömünket leljük azon − és csakis azon − dolgok 
cselekvésében, amik kedvesek Isten előtt (Zsid 13:20-21; Jn 15:11). 
E. Hatálytalanítja a reánk kiszabott halálos ítéletet azáltal, hogy nekünk számítja be bűntelen életét és 
engesztelő halálát (2Kor 5:21). 
F. Jézus felelősséget vállal azért, hogy megtart bennünket a hitben, míg eljön és elvisz magával a 
mennybe (Fil 1:6; Júd 1:24). 
 
Jézus készen áll arra, hogy mind e dicsőséges ígéreteket 
beteljesíti az életedben. És te, te is készen állsz? Borulj le 
és kérd meg Őt, hogy vegye birtokba az életedet. Ő nem 
fog kudarcot vallani. 

13.   Egyáltalán van bármilyen szerepe az embernek a 
hit által igazzá válásában? 
 
„Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megy 
be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én 
mennyei Atyám akaratát” (Mt 7:21).  

Answer: Igen, hiszen Jézus azt mondja, hogy nekünk az 
Ő Atyjának akaratát kell cselekednünk. Az ószövetségi 
korban a valóban megtért ember újra és újra elhozta a 
szentélybe az áldoznivaló bárányokat, ily módon fejezve ki 

 
Jézus nagy 
főpapunkként erőt 
ad ahhoz, hogy 
helyesen és jól 
éljünk úgy a jelen, 
mint az eljövendő 
életben.  



a bűn miatti szomorúságát, továbbá azt a szívét egészen átható vágyat, hogy bár mindenben az Úr 
irányítaná az életét. 
 
Ma is, jóllehet mi nem vihetjük végbe az igazzá váláshoz nélkülözhetetlen csodákat, naponta újra és újra 
át kell adnunk az életünket Jézusnak (1Kor 15:31), arra kérve Őt, hogy uralja életünket, hogy mind e 
csodák végbemehessenek. Készséggel kell engedelmeskednünk és követnünk Jézust, valahová vezet 
bennünket (Jn 12:26; Ézs 1:18-20). 
 
A bűn nyomán a saját útjainkat akarjuk követni (Ézs 53:6), ekképpen lázadva fel az Úr ellen, amiképpen 
Sátán tette kezdetben (Ézs 14:12-14). Időnként olyan heves ellenkezést vált ki bennünk az, ha meg kell 
engednünk Jézusnak azt, hogy uralja életünket, mint ha kivájnák az egyik szemünket vagy mint ha 
levágnák az egyik kezünket (Mt 5:29, 30), ugyanis a bűn függőséget okoz és egyes-egyedül Isten 
határtalan ereje által lehet felülkerekedni rajta (Mk 10:27). 
 
Sokan abban a hiszemben élnek, hogy Jézus mindazokat, akik vallják, hogy elnyerték az üdvösséget − 
tekintet nélkül arra, hogy milyen életet élnek − magával viszi a mennybe. Ez azonban nincs így. Ez 
Sátán csűrése-csavarása. Aki keresztény, annak életvitelében is követnie kell Jézust (1Pt 2:21). Jézus 
hatalommal bíró vére mindezt elvégezheti bennünk (Zsid 13:12), de csakis akkor, ha egészen 
átengedjük Jézusnak életünk irányítását és örömmel követjük Őt, valahová Ő vezet − még akkor is, ha 
ez az út olykor tele van kővel és rögös (Mt 7:13-14,21). 

14.   Segítenél megérteni, mit jelentettek a nagy engesztelési nap 
egyes cselekményei? 

Answer:  
A. Izraelben évente egyszer került sor a nagy engesztelési napra − egy 
ünnepélyes ítéletnapra (3Móz 23:27). Ekkor mindenkinek minden bűnt meg 
kellett vallania. Akik nem eszerint cselekedtek ezen a napon, mindörökre el 
lettek távolítva Izrael táborából (3Móz 23:29). 
 
B. Ki kellett választani két kecskebakot: az első lett az Úrért való bak; a 
másik az Azázelért való bak, amely Sátánt jelképezte (3Móz 16:8). Az Úrért 
való bakot meg kellett ölni és fel kellett ajánlani azt a nép bűneiért (3Móz 
16:9). Ezúttal azonban a vért a szentek szentjébe kellett bevinni és a 
kegyelem királyiszékére és annak elébe kellett hinteni (3Móz 16:14). A 

főpap kizárólag ezen a különleges ítéletnapon lépett a szentek szentjébe, hogy Istennel találkozzon a 
kegyelem királyiszékénél.  

A vérrel történő meghintést − amely Jézus áldozatát jelképezte − 
Isten elfogadta, és a nép megvallott bűnei a szentélyről átkerültek a 
főpapra. A főpap ekkor áthárította e megvallott bűnöket az Azázelért 
való bakra, amelyet ezután kivittek a pusztába (3Móz 16:16,20-22). 
A szentély ily módon megtisztult a nép bűneitől, amelyeket a 
függöny elé hintett vér által vittek be a szentélybe és egy éven át 
oda gyűjtettek. 

15.   Vajon a nagy 
engesztelés napja is 
jelképezett vagy előre jelzett 
valamit Isten nagy 
üdvtervéből, miként a földi 
szentély és az abban folyó 
szolgálatok egyéb 
mozzanatai tették? 
 
„Annakokáért szükséges, hogy 
a mennyei dolgoknak 
ábrázolatai effélékkel 

 
Az Azázelért való bak 
Sátánt jelképezi, amelyre 
Isten rá fogja helyezni a 
bűn minden súlyát, 
felelősségét.  



tisztíttassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal” (Zsid 9:23).  

Answer: Igen. Az aznap lezajló szolgálatok a bűn eltörlésére mutattak rá, amit a mennyei szentély igazi 
Főpapja végez majd el. Azzal, hogy kiontott vérét azokra alkalmazza, akik beírattak az élet könyvébe, 
Krisztus megerősíti népe elhatározását, miszerint örökké Őt kívánják szolgálni. Ez a különleges 
ítéletnap, csakúgy, mint Izraelben a Yom Kippur, a föld lakóiért végzett végső engesztelői munkát jelezte 
előre. Az egykori engesztelési nap évenkénti előképe által valamennyi ember megbizonyosodhatott 
arról, hogy hűséges Főpapunk, Jézus, továbbra is közbenjár a mennyben népéért, továbbá készen áll 
arra, hogy kitörölje mindazok bűneit, akik hittel tekintenek az Ő kiontott vérére. A végső engesztelés a 
végítélethez vezet el bennünket, melynek során a bűn kérdése valamennyi ember életében végképp 
rendezést nyer, akár életre, akár halálra. 
 
Nagy jelentőségű események 
Az alább következő két bibliatanulmányban felfedezheted, hogy a földi szentély jelképrendszere, azok 
között is az engesztelés napjáé, miként hirdette előre a végidő nagy jelentőségű eseményeit, amiket 
Isten a mennyei szentélyből visz véghez. 
 
Az ítélet időpontja 
A következő bibliatanulmányban egy rendkívül fontos bibliai jövendölést fogunk megvizsgálni, amelyben 
Isten meghatározza a mennyei ítélet kezdő időpontját. Ez lesz csak az igazán érdekfeszítő! 

16.   Örömmel fogadom el Krisztus igazságát, ami magában foglalja a megbocsátást, a bűntől 
való megtisztítást, valamint az ahhoz szükséges erőt, hogy helyesen és igazán éljünk mind a 
jelen, mind az eljövendő életben. 

Answer:  
Quiz Questions 
 
1.   Mely berendezési tárgyak kaptak helyet a szentély pitvarában? (2) 
___   A kegyelem királyi széke.  
___   A mosdómedence.  
___   Székek.  
___   Az égőáldozati oltár.  
 
2.   Isten jelenléte a kegyelem királyi székén nyugodott meg. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
3.   Mit jelképezett a hétágú gyertyatartó? (1) 
___   Jézust, a világ világosságát.  
___   Krisztus második eljövetelét.  
___   Az új Jeruzsálem tündöklő falait.  
 
4.   Mi volt a szentély és a benne folyó szolgálatok rendeltetése? (1) 
___   Segített az embereknek megérteni az angyalokat.  
___   Gondoskodott a húseledelről a nép számára.  
___   A megváltás tervét jelképezte.  
 
5.   Ki fektette le a szentély terveit? (1) 
___   Noé.  
___   Egy angyal.  
___   Áron.  
___   Isten.  
 
6.   Igaz-e, hogy a Tízparancsolat két kőtáblájának a frigyládában volt a helye? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 



7.   Mit vagy kit jelképeztek a leölt áldozati állatok? (1) 
___   A Szentlelket.  
___   Háborút.  
___   Jézust.  
 
8.   A szentélyszolgálat értelmében Jézus mely két tisztében szolgál nekünk? (2) 
___   Királyként.  
___   Áldozatként.  
___   Főpapként.  
___   A világmindenség uralkodójaként.  
 
9.   Az alábbi állítások közül melyek igazak a földi szentélyre vonatkozóan? (2) 
___   Három helyiségből állt.  
___   Sátorszerű építmény volt.  
___   Szélessége ötszáz, hossza ezer hüvelyk volt.  
___   A pitvart rézoszlopokból és lenvászonból építették meg.  
___   A tetőt egyiptomi zsindellyel fedték be.  
___   Mosdómedence volt a szentek szentében.  
 
10.   A hit által elnyert igazság az egyetlen valódi igazság. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
11.   Mi a forrása a hit általi igazságnak? (1) 
___   Az ember cselekedetei.  
___   A megkeresztelkedés.  
___   Egyedül a Jézus Krisztusban való hit.  
 
12.   Ki ölte meg a vétkező által hozott áldozati állatot? (1) 
___   Isten.  
___   A pap.  
___   A vétkező.  
 
13.   Az alábbi állítások közül melyek igazak a Jézus által ajándékozott igazságra vonatkozóan? 
(3) 
___   Helyreállítja bennünk Isten képmását.  
___   Nincs benne semmi csodaszerű.  
___   A mi jó cselekedeteinknek nagy része van benne.  
___   Múltbeli vétkeinket is elfedezi.  
___   A jó és igaz élet vágyával tölt be bennünket.  
 
14.   Az alábbi állítások közül melyek igazak a nagy engesztelés napjára vonatkozóan? (4) 
___   Havonként kerítettek rá sort.  
___   Ez egy ítéletnap volt.  
___   A játék és a vidám szórakozás napja volt.  
___   A végítéletet jelképezte.  
___   Az Azázelért való bak Sátánt jelképezte.  
___   A vért a szentek szentébe kellett bevinni.  
 
15.   Az igazság az Istennel való jó és helyes kapcsolatot jelenti. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
16.   Az, hogy leöltek egy állatot, segített megérteni a népnek, hogy a bűn halálbüntetéssel sújtott 
minden embert. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  

 

    



 

Akkor-és-pontosan-akkor!-A-beteljesült-jövendölések-feltárulnak!  
    Csatold be a biztonsági övedet! Nagy felfedező út áll előtted: fel 

fogod fedezni a Biblia leghosszabb idői jövendölését − egy 
jövendölést, ami szinte napra pontosan megjövendölte Jézus első 
eljövetelének valamint halálának időpontját. A három angyal 
üzenetéről szóló kettővel ezelőtti tanulmányból megtudhattad, 
hogy Istennek van egy rendkívül fontos üzenete, amit a világnak 
meg kell hallania, mielőtt Krisztus visszajön! Az első üzenet 
megparancsolja az embereknek, hogy imádják és dicsőítsék 
Istent, mivelhogy az ítéletnek órája elérkezett (Jel 14:7). Dániel 8. 
és 9. fejezetében Isten kinyilatkoztatja az Ő végítéletének kezdő 
időpontját, és hatalmas profetikus eligazításokkal − a 
matematikában ezt így mondanánk: megoldó kulcsokkal − szolgál, 
hatalmasan megbizonyítva Krisztus messiási voltát. Ekképpen az 
egész Szentírásban nincs ehhez fogható jelentőségű jövendölés − 
és lám, mégis oly kevesen fordítanak figyelmet rá! Olyanok is 
vannak, akik teljesen félremagyarázzák. E tanulmány áttekintése 
előtt is arra kérünk, olvasd el Dániel könyve 8. és 9. fejezeteit, és 
kérd Isten Lelkét, hogy vezéreljen téged e nagyszerű tanulmány 
megértésében.  

1.   Dániel látomást kap egy kétszarvú kosról, amely nyugat, észak és dél felé 
öklelkezik, és minden útjába kerülő vadállatot legyőz (Dn 8:3-4). Mit jelképez 
ez a kos? 
 
„Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Perzsiának királya” (Dn 8:20).  

Answer: A kos a médo-perzsa világbirodalmat jelképezi, amely a medve 
jelképében is szóhoz jut Dániel könyve 7:5 szerint. A bibliai jövendölések Dániel és 
Jelenések könyvében az „ismétlés és kifejtés” elvét követi, vagyis ezek a bibliai 
iratok megismétlik a korábbi fejezetekben elrejtett jövendöléseket, hogy majd bővebben is kitérjen rájuk. 
Ez a megközelítési mód világosságot és bizonyosságot kölcsönöz a bibliai jövendöléseknek. 

2.   Miféle hadakozó vadállatra lesz ezután Dániel figyelmes? 
 
„A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely 
szemei között volt, az az első király. Hogy pedig az letöretett, és négy állt 
helyébe: négy ország támad abból a nemzetből” (Dán 8:21-22).  

Answer: Dániel látomásában ezután egy hatalmas szarvval rendelkező 
kecskebak tűnik fel hirtelen, nagy sebességgel haladva előre. Rátámadt a 

kosra és legyőzte őt. Ezután a nagy szarva letöretett és négy másik szarv nőtt a helyén. Ez a goromba 
kecskebak a világhatalmak sorában a harmadikat, a Görög Birodalmat, a hatalmas szarv pedig Nagy 
Sándort jelképezte. A nagy szarv helyébe lépő négy szarv azt a négy országot jelképezi, amelyek Nagy 
Sándor birodalmának felosztása után előálltak. Dániel könyve 7:6-ban ugyanezt a négy országot a 
szintúgy a Görög Birodalmat jelképező párduc négy feje fedte. Ezek a jelképek annyira ráillenek a 
jelöltekre, hogy a történelmi beazonosításuk nem okoz semmilyen 
nehézséget. 

3.   Dániel könyve 8:8-9 szerint ezt követően egy kis szarvval 
jelzett hatalom támadt. Mit jelképez a kis szarv? 

Answer: A kis szarv Rómát jelképezi. Egyesek azzal álltak elő, 
hogy a kis szarv Antiochus Epiphanest jelenti − azt a szeleukida 



királyt, aki az i. e. II. században uralkodott Palesztinában, és aki beszüntette a zsidó istentiszteleti 
szertartásokat. Mások, így a XVI. századi reformáció vezéralakjainak többsége is arra a meggyőződésre 
jutottak, hogy a kis szarv Rómát − a pogányt és a pápait egyaránt − jelképezi. Vizsgáljuk meg tehát az 
erre vonatkozó bibliai bizonyítékokat:< br> 
A. Az „ismétlés és kifejtés” profetikus elvével összhangban az itt ábrázolt hatalom Róma kell, hogy 
legyen, ugyanis Dániel könyvében mind a 2., mind a 7. fejezet − a Görög Birodalmat követő hatalomban 
− Rómára mutat. Dániel könyve 7:24-27 arra a tényre is rávilágít, hogy a pápai Rómát Krisztus 
országának eljövetele fogja követni. Dániel könyve 8. fejezetében a kis szarv pontosan ráillik erre a 
motívumra: a Görög Birodalom után következik, hogy legvégül természetfeletti módon, „kéz nélkül” 
rontassék meg Jézus második eljövetelekor. (Vesd össze Dániel 8:25-öt Dániel 2:34-gyel.) 
 
B. Dániel 8. fejezete szerint a Médo-Perzsa Birodalom „nagy” lesz (4. vers), Görögország „igen nagy” (8. 
vers), a kis szarvval jelképezett hatalom ellenben „annál jobban megnőtt” (9. vers, a katolikus ford. 
szerint). A történelemből tudjuk, hogy Görögország után egyetlen más hatalom nem lett olyan „igen 
nagy”-gyá, mint Róma. 
 
C. Róma kiterjesztette hatalmát dél (Egyiptom), kelet (Makedón-Görög Birodalom) és a „kívánatos föld” 
(Palesztina) felé, pontosan a megjövendöltek szerint (9. vers). E meghatározás egyetlen más 
nagyhatalomra sem illik rá úgy, mint Rómára. 
 
D. Csupán Róma szállt szembe Jézussal, „a seregek fejedelmével” (11. vers) és a „fejedelmek 
fejedelmével” (25. vers). A pogány Róma megfeszítette Őt. A zsidó templomot is lerombolta. A pápai 
Róma pedig azzal, hogy Jézus, a mi Mennyei Főpapunk nélkülözhetetlen szolgálatát egy földi 
papsággal váltotta fel, amely nem kevesebbet állít, mint hogy megbocsáthatja a bűnöket, ténylegesen 
elérte, hogy a szentély „elhányattatott” (11. vers) és „lábbal tiportatott” (13. vers). Egyedül Isten 
bocsáthatja meg a bűnöket (Lk 5:21). És Jézus a mi egyetlen Papunk és Közbenjárónk (1Tim 2:5). 

4.   Dániel könyve 8. fejezete arról tudósít bennünket, hogy a 
kis szarvval jelképezett hatalom Isten népéből el is pusztít 
sokakat (10., 24., 25. vers), továbbá „földre veti az 
igazságot” (12. vers). Amikor az egyik szent megkérdezte, 
meddig tapodtatik Isten népe és a mennyei szenthely, mi 
volt erre a menny válasza? 
 
„És mondta nékem: Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, 
azután kiderül a szenthely igazsága” (Dn 8:14).  

Answer: A menny válasza az volt, hogy a mennyei szenthely 2300 profetikus nap, azaz 2300 szó 
szerint veendő év múltán megtisztíttatik. (A 15. tanulmány átfogó magyarázattal szolgált az Ezékiel 
könyve 4:6-ban, valamint a Mózes negyedik könyve 14:34-ben megszólaltatott profetikus nap-év elvre.) 
Felismertük, hogy a földi szentély megtisztítására az ókori Izraelben a nagy engesztelési napon került 
sor. 
 
Isten népe azon a napon egyértelműen az Övének ismertetett el, a bűneikről szóló feljegyzések 
kitörlésre kerültek. A bűneikhez ragaszkodó gonoszok örökre kizárattak Izrael közösségéből. Így tisztult 
meg a tábor a bűntől. 
 
A menny itt azzal nyugtatgatta Dánielt, hogy a bűn és a kis szarvval 
jelképezett hatalom nem virul tovább, nem uralja örökké a világot, s nem 
üldözheti vég nélkül Isten népét. Ehelyett kétezer-háromszáz esztendő 
múlva Isten közbelép a mennyei engesztelés napjával, vagyis az ítélettel, 
melynek során a bűn és a bűnösök néven neveztetnek, hogy aztán 
eltávolíttassanak a világegyetemből mindörökké. A világegyetem ily 
módon meg fog tisztulni a bűntől. Az Isten népe elleni gonoszságok 
legvégül jóvá lesznek téve, s az édeni béke és összhang újra be fogja 
tölteni a világegyetemet. 

5.   Milyen fontos kérdést hangsúlyozott visszatérően Gábriel 
angyal? 



 
„Értsd meg, embernek fia! Mert az utolsó időre szól e látomás… Ímé, én megmondom néked, mi lesz a 
haragnak végén… Te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való” (Dán 8:17,19,26, kiemelés 
tőlünk).  

Answer:  
Gábriel többször is elismételte, hogy a 2300 napról szóló látomásban szereplő események azzal a 
végidővel kapcsolatosak, amely − ahogy azt a 15. tanulmányból megtudtuk − 1798-ban kezdődött. Az 
angyal azt akarta, hogy megértsük: a 2300 napról szóló jövendölés olyan üzenet, ami elsősorban 
nekünk szól, akik a világtörténelem utolsó óráiban élünk. A mára nézve ennek különleges jelentése van.  
 
Bevezetés Dániel könyve 9. fejezetéhez 
Dániel látomását (8. fejezet) követően Gábriel angyal eljött hozzá és elkezdte magyarázni számára a 
látomást. Amikor Gábriel a 2300 napról szóló jövendöléshez ért, Dániel elájult és beteg volt egy ideig. 
Majd visszanyerte az erejét és újra munkába állt, a király dolgaiban foglalatoskodott, mindazonáltal 
nagyon nyugtalan volt a látomás még el nem magyarázott része − tudniillik maga a 2300 nap mibenléte 
− miatt. Dániel buzgón imádkozott népéért, a zsidókért, akik Médo-Perzsiába vitettek fogságba. 
Megvallotta bűneit és kérte Istent, hogy bocsásson meg népének. Dániel könyve 9. fejezete a 
prófétának ezzel a buzgó imájával kezdődik, amelyben vallást tesz a saját és a népe bűneiről és Isten 
jóságára hivatkozik. 
 
Kérlek, hogy e tanulmány átvétele előtt szánj időt Dániel könyve 9. fejezetének elolvasására. 

6.   Miközben Dániel imádkozott, valaki megérintette őt. Ki volt az és 
milyen üzenettel érkezett hozzá (Dán 9:21-23)? 

Answer: Gábriel angyal megérintette őt és elmondta neki, hogy a Dániel 
könyve 8. fejezetében leírt látomás hátralevő részének magyarázata 
végett jött hozzá (vesd össze Dániel könyve 8:26 és 9:23 igeverseit). 

7.   A 2300 napból mennyi jut 
(illetve vágatik le) Dániel 
népének, a zsidóknak, illetve 
fővárosuknak, Jeruzsálemnek 
(Dán 9:24)? 

Answer: Hetven hét „szabatott”, 
illetve „vágatott le” a zsidóknak. A 
hetven profetikus hét megfelel 490 
valóságos évnek (70 X 7 = 490). 

Isten népe hamarosan megtér a Médo-Perzsiában töltött 
fogságából, és Isten a 2300 évből kiszab 490-et, amit választott 
népének rendel el, mintegy újabb alkalmat a megtérésre és az Ő 

szolgálatára. 

8.   Milyen esemény jelölte 
ki a 2300 napról szóló, 
valamint a 490 éves prófécia kezdőpontját (Dán 9:25)? 

Answer: A kezdőpont gyanánt szolgáló esemény egy rendelet volt, 
amit a perzsa király, Artaxerxes bocsátott ki, amelyben engedélyt 
adott Isten népének (amely Médo-Perzsiában várta fogsága leteltét) 
a Jeruzsálembe való visszatérésre és a város újjáépítésére. A 
rendelet − amelyet egyébként Ezsdrás könyve 7. fejezetében 
olvashatunk el − Kr. e. 457-ben került kibocsátásra (a király 
uralkodásának hetedik esztendejében (7. vers) és az ősz folyamán 



lett végrehajtva. Artaxerxes a Kr. e. 464-ben került a trónra. 

9.   Az angyal szerint, ha a 69 profetikus hetet, azaz 483 valóságos 
esztendőt (69 X 7 = 483) hozzáadjuk a Kr. e. 457-hez, épp a Messiás 
megjelenéséig jutunk (Dán 9:25). Valóban így történt? 

Answer:  
Szó szerint! Számtani művelet kérdése csupán kiszámolni, hogy 
amennyiben a Kr. e. 457 őszéhez hozzáadunk 483 teljes esztendőt, a Kr. u. 
27 őszéhez jutunk. A „Messiás” szó „felkent”-et jelent (Jn 1:42). Jézus a 
Szentlélek által nyert felkenetést (ApCsel 10:38), méghozzá a 
keresztségekor (Lk 3:21-22). Erre a felkenetésre Tiberius császár 
uralkodásának tizenötödik esztendejében, vagyis a Kr. u. 27-ben került sor 
(Lk 3:1). Gondoljuk csak el, hogy ez a jövendölés több mint ötszáz 
esztendővel a beteljesedés előtt hangzott el!  
 
Ekkor kezdte Jézus prédikálni, hogy „betelt az idő” (a 483 esztendőre utalva ezzel, amely a Messiás 
eljöveteléhez fut ki). Jézus ezzel mindenki füle hallatára megerősítette a próféciát (Mk 1:14-15; Gal 4:4). 
Jézus voltaképpen azzal kezdte a szolgálatát, hogy egyértelműen utalt a 2300 napról szóló 
jövendölésre, hangsúlyozva annak jelentőségét és helytállóságát. Mindez pompás és megragadó 
bizonyítéka annak, hogy: 
 
A. A Biblia ihletett. 
B. Jézus a Messiás. 
C. Valamennyi egyéb idői megjelölés, ami a 2300 napról, illetve a 490 évről szóló jövendölésben szóhoz 
jut, helytálló. Milyen szilárdak ezek az alapok, amikre építkezhetünk! 

10.   A 490 éves jövendölésből áttekintettünk 483 esztendőt. Már csak egy profetikus hét, vagyis 
hét valóságos esztendő van hátra (Dn 9:26-27). Mi következik ezután? És mikor? 

Answer: Jézus „kiirtatik”, azaz „keresztre feszíttetik”, méghozzá a hét közepén, vagyis három és fél 
évvel a felkenetése után, egész pontosan Kr. u. 31 tavaszán. Figyeld meg, kérlek, hogyan tárul fel az 
evangélium a 26. versben: „A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz.” 
 
Övé legyen a dicsőség, amikor Jézus kiirtatott, ezt nem „önmagáért” tette. (A „senkije sem lesz” 
félmondatot az angol így fordítja: „nem önmagáért”. „Aki bűnt nem cselekedett” (1Pt 2:22), 
megfeszíttetett a mi bűneinkért (1Kor 15:3; Ézs 53:5). Jézus kifejezhetetlenül értékes életét szeretettel 
és készséggel ajánlotta fel, hogy megmentsen bennünket a bűntől. Dicsőség legyen Istennek a mi 
csodálatos Megváltónkért! Jézus engesztelő áldozata áll Dániel könyve 8. és 9. fejezetének 
középpontjában. 



11.   Ha egyszer Jézus a három és fél év leteltekor meghalt, 
hogyan „erősíthette meg sokakkal a szövetséget” a teljes hét 
során, miként arról Dániel könyve 9:27 rendelkezik? 

Answer: A szövetség az Ő szent szerződése az emberek bűntől való 
megmentésére (Zsid 10:16-17). Miután három és fél esztendős 
szolgálata lezárult, Jézus a tanítványai által erősítette meg a 
szövetséget (Zsid 2:3). Elsőre a zsidó nemzethez irányította őket (Mt 
10:5-6), ugyanis az Ő választott népének a 490 évben megszabott 
időből hátra volt még három és fél év, ami alatt még megtérhettek. 

12.   Miután a zsidó nemzet 
számára szabatott 490 éves 
időszak − a megtérés utolsó 
alkalma − Kr. u. 34 őszén 
lejárt, mit tettek a tanítványok? 

Answer: Elkezdték prédikálni az evangéliumot a világ többi 
népének és nemzetének (ApCsel 13:46). Istvánt, egy igaz 
diakónust, Kr. u. 34-ben nyilvánosan megkövezték. Attól a 
pillanattól fogva a zsidók − tekintettel arra, hogy elvetették Jézust 
és Isten tervét, nem voltak többé Isten választott népe és 
nemzete. Ezzel szemben Isten ettől fogva valamennyi nemzetből 
mindazon embereket, akik elfogadják és Őt szolgálják, a lelki 
zsidók közé számítja. Az Ő választott népévé lettek mindnyájan − 
„örökösök az ígéret szerint”. A lelki zsidók természetesen 

magukba foglalják azokat a zsidó embereket, akik mint egyén elfogadják Jézust és Őt szolgálják (Gal 
3:27-29; Róm 2:28-29). 

13.   Kr. u. 34 után hány év maradt a 2300-ból? Mi a jövendölés 
záró időpontja? Milyen eseményre kerül ekkor sor az angyal 
elmondása szerint (Dán 8:14)? 

Answer: 1810 esztendő maradt vissza (2300-ból elvéve 490-et 
1810-et kapunk). A prófécia záró időpontja 1844 (Kr. u. 34-hez 
hozzáadva 1810-et 1844-hez jutunk). Az angyal szavai szerint a 
mennyei szentélynek meg kell ekkor tisztulnia, vagyis a mennyei 
ítéletnek el kell kezdődnie. (A földi szentélyt Kr. u. 70-ben 
lerombolták.) A 17. tanulmányból megtanultuk, hogy a nagy 
engesztelési nap, vagyis az ítélet napja, a vég idejére lett kitűzve. 
Azóta már felismertük, hogy a kezdő időpont 1844. Isten tűzte ki ezt 
az időpontot. Ugyanolyan bizonyos ennek az időpontnak a 
teljesedése, mint a Messiás eljövetelére nézve a Kr. u. 27-i 
beteljesedés. Isten végidőben élő népének hirdetnie kell azt (Jel 
14:6-7). Nyilván felvillanyozó és örömteli lesz majd számodra, 
amikor a 19. tanulmányban részletesen is betekintést nyerhetsz a témába. Noé napjaiban Isten 
kijelentette, hogy az özönvízben testet öltő ítéletre 120 év múlva kerül sor (1Móz 6:3) − és így is lett. 
Dániel idejében Isten kijelentette, hogy az Ő végidei ítélete 2300 év múlva elkezdődni (Dán 8:14) − és 
ez is meglett. Isten végidei ítélete 1844-től fogva zajlik.  
 
Az engesztelés jelentése 
Az „engesztelés” szó az angolban − jelentéseredetéből kiindulva − az „egységre jutás” gondolatát idézi 
fel (atonement = at-one-ment). Azt az állapotot, amikor ketten egy véleményen vannak illetve 
egyezségre jutottak. A kapcsolat összhangjára utal. Kezdetben tökéletes összhang uralta a 
világegyetemet. Ekkor azonban Lucifer, egy káprázatos elmével rendelkező mennyei angyal volt 
(emlékezünk még ezekre a 2. tanulmányból), aki dacolt Istennel és az Ő kormányzásának elveivel. A 
mennyei angyalok egyharmada csatlakozott Lucifer lázadásához (Jel 12:3-4,7-9). 
 



Ez az Istennel és az Ő szeretet-parancsolatával szembeni lázadást nevezi a Biblia bűnnek (Ézs 
53:6; 1Jn 3:4). Szívfájdalom, felfordulás, zűrzavar, tragédia, csalódás, szomorúság, árulás és 
mindenféle gonosz járt a nyomában. De ami a legrosszabb, hogy mindennek vége halál (Róm 6:23) − 
amelyből nincs feltámadás −, halál a tűznek tavában (Jel 21:8). A bűn gyorsabban terjed és halálosabb, 
mint a legalattomosabb rákbetegség. A világegyetem léte emiatt forog kockán.  
 
 
Isten ezért levetette Lucifert és az ő angyalait a mennyből (Jel 12:7-9), s Lucifer új nevet kapott: 
„Sátán” lett, aminek jelentése: „ellenség”. Bukott angyalainak titulusa azóta: „démonok”. Sátán elámította 
Ádámot és Évát, és a bűn rajtuk keresztül valamennyi emberi lényre elhatott. Milyen borzasztó tragédia! 
Kezdetét vette a jó és a gonosz közötti pusztító viszály, és nagyon úgy látszott, hogy a gonosz fog 
diadalmaskodni. A helyzet reménytelennek tűnt. 

Ámde Jézus, Isten Fia − aki teljességgel Isten volt, aki egyenlőbb volt 
mindenkivel, mint bármely más földi halandó, aki e földön élt, s aki feláldozta 
életét, hogy lefizesse a halálbüntetést minden bűnösért (1Kor 5:7). A bűnösök, 
ha elfogadják az Ő áldozatát, megszabadulnak a bűn büntetésétől (Róm 3:25). 
E dicső terv azt is magában foglalta, hogy Jézus belép annak az embernek az 
életébe, aki behívja őt (Jel 3:20), hogy új emberré formálja őt (2Kor 5:17). Jézus 
erővel ruházza fel őt, hogy ellenálljon Sátánnak, mely erő elegendő ahhoz, 
hogy minden megtért emberben helyreállítsa Isten képmását, a teremtés eredeti 
szándéka szerint (1Móz 1:26-27; Róm 8:29). 
 
Ez az áldott engesztelői felajánlás magában foglal egy tervet a bűn 
elszigetelésére és elpusztítására − beleértve Sátánt és bukott angyalait, 
továbbá mindazokat, akik csatlakoztak hozzá a lázadásban (Mt 25:41; Jel 21:8). 
Ezenkívül teljessé lesz az ismeret Jézussal és az Ő szeretetre épülő 
kormányzatával kapcsolatban, miként Sátánról és az ő ördögi diktatúrájáról is 

minden ember előtt lehull a lepel, úgyhogy mindenki értelmes és ismereten alapuló döntést tud majd 
hozni, akár Krisztus, akár Sátán mellé sorakozva be (Mt 24:14; Jel 14:6-7). 
 
Valamennyi ember ügye ki lesz vizsgálva a mennyei bíróságon (Róm 14:10-12), és Isten 
tiszteletben tartja minden egyes ember döntését, akár Krisztus, akár Sátán szolgálata mellett döntenek 
(Jel 22:11-12). Végül, a bűn kiirtása után, Isten terve az, hogy új eget és új földet teremt (2Pt 3:13; Ézs 
65:17), amelyben nem üti fel többé fejét a bűn (Náh 1:9), s amelyet örökkévaló otthonként adhat át 
népének (Jel 21:1-5). Az Atya és a Fiú együtt fog ezután lakni népével, tökéletes örömben és 
összhangban mindörökké. 
 
Mindez benne foglaltatik az engesztelő eggyé lételben. Isten mindezt tudtunkra adta az Ő Igéjében, 
és be is mutatta azt az ószövetségi szentély-szolgálatban, kiváltképpen a nagy engesztelés napján. 
Jézus az engesztelés kulcsszereplője. Az Ő szeretetteljes áldozata a Golgotán tesz mindezt lehetővé. A 
bűntől való megszabadulás mind saját életünkben, mind a világegyetem számára egyes-egyedül Általa 
lehetséges (ApCsel 4:12). Nem csoda, hogy a menny három pontból álló utolsó üzenete a világnak 

mindnyájunkat arra szólít fel, hogy imádjuk Őt (Jel 14:6-7). 

14.   Miért választja el egynémely bibliamagyarázó a zsidó nép 
számára rendelt 490 év utolsó hetét (vagyis hét évét) és 
alkalmazza azt az Antikrisztusnak a világtörténelem végső 
szakában gyakorolt munkájára?  

Answer: A kérdés jó: „Miért mozdítanánk el a helyéről a zsidó népre 
kiszabott 490 esztendő utolsó hét évét, mire jó átvinni azt a 
világtörténelem végére?” 
 
Tekintsük át a tényeket: 

 
A. Nincs semmilyen figyelemfelhívás illetve adat arra nézve, hogy be kellene iktatni egy hézagot a 
490 esztendős jövendölés bármelyik két szakasza közé. Ugyanúgy folyamatában értendő, miként Isten 
népének 70 éves száműzetése, amelyről Dániel könyve 9:2 tesz említést. 

 
Minden bűn 
mögött Sátán 
áll.  



 
B. Valahányszor a Bibliában egy bizonyos időegységről olvasunk (napok, hetek, hónapok, évek), 
idői távlatról szólva, ez kizárólag folytatólagos időszámítást jelenthet. A bizonyítás terhe azokon van, 
akik azt állítják, hogy a jövendölés bármely részét le kellene választani a többiről, illetve másutt, később 
kellene beszámítani. 
 
C. A kezdő időpont Kr. u. 27 (Jézus keresztségének időpontja) a jövendölés hét utolsó esztendejére 
nézve. Ezt Jézus is hangsúlyozta azzal, hogy így kezdett prédikálni: „Betelt az idő” (Mk 1:15). 
 
D. Kereszthalálakor, Kr. u. 31 tavaszán, Jézus így kiáltott fel: „Elvégeztetett”. A Megváltó itt 
egyértelműen Dániel könyve 9. fejezetének az Ő halálára vonatkozó jövendöléseire hivatkozik, úgymint: 
1. „Kiirtatik” a Messiás (verse 26). 
2. „Véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak”, tudniillik azáltal, hogy Isten igazi Bárányaként 
maga hal meg (27. vers; 1Kor 5:7, 15:3). 
3. Általa „vége szakad a gonoszságnak” (24. vers). 
 
Semmilyen bibliai parancs vagy adat nincs arra nézve, hogy az utolsó hetet, azaz a hetven esztendőt le 
kellene választani a teljes 490 évről, amit Isten a zsidó nemzetre szabott ki, hogy az Antikrisztusnak a 
történelem vége táján folytatott munkájával hozzuk azt összefüggésbe. Ami ennél is nagyobb baj, hogy 
a 490 éves jövendölés utolsó hét évének leválasztása oly mértékben eltorzítja Dániel könyve számos 
jövendölésének tényleges jelentését, hogy az emberek egész egyszerűen képtelenek lesznek helyesen 
megérteni azokat. Ezért ítéli el Isten a jövendölés efféle egyéni magyarázatát, mint amilyen a hét év 
előtti hézag elméletében is felfedezhető. Az ilyesfajta magyarázatok mindig félreviszik az embereket. 

15.   Elfogadom Krisztus engesztelő áldozatát az életemre és meghívom Őt, tisztítson meg a 
bűntől és teremtsen új emberré. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Dániel könyve 7. fejezetében a kis szarvval jelzett hatalom a pápaság. A 8. fejezetben a kis szarvval 
jelképezett hatalom mind a pogány, mind a pápai Rómát magában foglalja.  

1.   Egy kis szarv tűnik fel Dániel könyvében mind a 7., mind a 8. fejezetében. Ugyanarról a 
hatalomról van szó? (Dán 7:8 )  

2.   A Dániel könyve 8:14 alapján egyes bibliafordítások így hozzák: „kétezer és háromszáz nap”. 
A héber eredeti szó szerinti fordításához jobban ragaszkodó fordítások viszont így: „kétezer és 
háromszáz este és reggel”. Nem lehet, hogy ez ezeregyszázötven napot takar, amint egyesek 
állítják? (Dán 8:14 )  

Nem. A Biblia egyértelműen kinyilatkoztatja Mózes első könyve első fejezetében (5., 8., 13., 19., 23. és 
31. vers) hogy az egy este és egy reggel egy napot jelent. A történelemben nem is volt egyébként olyan 
esemény az ezeregyszázötven nap leteltekor, ami beteljesíthette volna ezt a jövendölést.  

3.   Milyen szerepet játszik a „döntés” a keresztény ember életében? (Józs 24:15 )  

A döntés a siker kulcsa. Isten útja mindig is a döntés szabadsága volt (Józs 24:15). Habár szeretne 
megmenteni minden embert (1Tim 2:3-4), azért meghagyja az embernek a szabad választást (5Móz 
30:19). Isten Sátánnak is megengedte, hogy fellázadjon Ellene. Ádámnak és Évának is megengedte, 
hogy az engedetlenséget válasszák. Az igaz élet soha nem egy lezárt és beprogramozott intézkedés, 
ami a mennybe repít engem, függetlenül attól, hogyan élek, s hogy egyáltalán oda akarok-e jutni. A 
döntés azt jelenti, hogy mindig szabadon megváltoztathatom a szándékomat. Jézus arra kér, hogy 
válasszam Őt (Mt 11:28-30) és e döntésemet naponta erősítsem meg (Zsolt 86:3). Ha mindennap Őt 
választom, Ő átformál engem és hasonlóvá tesz Önmagához, hogy majd végül elvigyen engem az Ő 



áldott új országába. De egy pillanatra sem felejthetjük el, hogy mindenkor hátat fordíthatok és 
elindulhatok egy másik irányba is. Isten nem fog kényszeríteni engem. Ennek okán a naponként 
meghozott döntésem, hogy Őt szolgálom, feltétlenül szükséges.  

4.   Sokan vallják, hogy a Dániel könyve 8. fejezetében szereplő kis szarv Antiochus Epiphanest, 
a szeleukida királyt jelenti. Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy nem ez az igazság? (Dán 
8:9 )  

Számos és jó okunk van ennek az álláspontnak a cáfolatára. Lássunk néhányat:  
 
A. Antiochus Epiphanes nem „nőtt meg nagyon”, ahogy arról a jövendölés rendelkezik (Dán 8:9). 
B. Nem a Szeleukida Királyság végnapjaiban uralkodott, sem nem annak leszálló ágában, amint azt a 
prófécia meghatározza (Dán 8:23), hanem inkább annak középső szakaszában. 
C. Akik azt tanítják, hogy a kis szarv Antiochus Epiphanes, a kétezer-háromszáz napot szó szerint és 
nem profetikus napok szerint, mely utóbbi szerint egy nap egy évet jelent. A betűhű értelemben vett idői 
meghatározás kevéssel több mint hat évet takar, márpedig azt nem tudjuk mire vonatkoztatni Dániel 
könyve 8. fejezetében. Minden arra irányuló kísérlet, hogy ezt a hat évet valahogy ráillesszék Antiochus 
Epiphanesre, egytől egyig csődöt mondott, ami ugyancsak zavaró lehet az elmélet híveinek. 
D. A kis szarv „a vég idején” még fenn kell, hogy álljon (Dán 8:12,17,19), ezzel szemben Antiochus 
Epiphanes Kr. e. 164-ben meghalt. 
E. A kis szarv „nagyon megnőtt délre, napkeletre és a kívánatos föld [Palesztina] felé” (Dán 8:9). Noha 
Antiochus Epiphanes egy kevés ideig valóban uralkodott Palesztinában, déli (Egyiptom) és keleti 
irányban nem igazán mutathatott fel katonai sikereket. 
F. A kis szarv földre vetette Isten szentségének helyét (Dán 8:11). Antiochus Epiphanes nem rombolta 
le a jeruzsálemi templomot. Megszentségtelenítette, ám a rómaiak rombolták le az i. sz. 70-ben. nem is 
pusztította el Jeruzsálemet, amint arról a prófécia hírt ad (Dán 9:26). 
G. Azt a pusztító utálatosságot, amiről Dániel könyve 9:26-27 szól, maga Krisztus sem Antiochus 
Epiphanes múltbeli, Kr. e. 167-ben végbevitt templomgyalázásaira, hanem a közvetlen jövőre 
vonatkoztatta, amikor is a római sereg, egy nemzedéken belül, Kr. u. 70-ben, el fogja pusztítani 
Jeruzsálemet (Lk 21:20-24). Máté evangéliuma 24:15-ben Jézus külön is említést tett Dániel prófétáról 
és azt mondta, hogy ez a jövendölés (Dán 9:26-27) fog teljesedni akkor, amikor a keresztények meg 
fogják látni, amint „a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen”, Jeruzsálemben. Túl egyértelmű ez 
ahhoz, hogy félreértsük.  
H. Jézus egyértelműen összekötötte Jeruzsálem elpusztítását azzal, hogy Izrael véglegesen elutasította 
Őt mint Királyukat és Megváltójukat (Mt 21:33-43; 23:37, 38; Luke 19:41-44). A Messiás elvetése és a 
város és a templom lerombolása közötti kapcsolat Dániel könyve 9:26-27 szakaszának központi 
üzenete. Ez az üzenet arról ad hírt, hogy milyen következményei lesznek annak, hogy Izrael újra és újra 
elutasította a Messiást, még azután is, hogy az isteni szeretet újabb négyszázkilencven esztendő 
próbaidőt adott neki. Aki a jövendölést a Kr. e. 164-ben − vagyis jóval Jézus születése előtt − elhunyt 
Antiochus Epiphanesra alkalmazza, teljesen lerombolja Dániel könyve 8. és 9. fejezetének − a Biblia 
legfontosabb idői jövendölését tartalmazó fejezetek − jelentését.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Mely hatalmat jelképezi a kos Dániel könyve 8. fejezetében? (1) 
___   Babilont.  
___   Médo-Perzsiát.  
___   Görögországot.  
___   Rómát.  
 
2.   Mit jelképez a kecskebak Dániel könyve 8. fejezetében? (1) 
___   Egyiptomot.  
___   Palesztinát.  
___   Görögországot.  
___   Asszíriát.  
 



3.   Mit jelképez a kis szarv Dániel könyve 8. fejezetében? (1) 
___   Antiochus Epiphanest.  
___   A pogány és a pápai Rómát.  
___   Az ateizmust.  
___   Irakot.  
 
4.   A nagy engesztelés napja ítéletnap volt az ókori Izraelben. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
5.   A 2300 esztendőből mennyi szabatott a zsidóknak? (1) 
___   490 év.  
___   700 év.  
___   1810 év.  
___   100 év.  
 
6.   A bibliai jövendölésekben egy profetikus nap egy valóságos esztendőnek felel meg. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
7.   A 2300 éves prófécia − 500 évvel a beteljesedés előtt − megjövendölte, hogy a Messiás 27-ben 
fog megjelenni. Ez a maga idejében be is teljesedett. Ez azt bizonyítja, hogy... (3) 
___   …a Biblia ihletett.  
___   …Gábriel angyal tökéletesen ráhibázott.  
___   …a prófécia többi időmeghatározása is helytálló.  
___   …Jézus a Messiás.  
 
8.   Amikor a zsidó nemzet számára kiszabott 490 év lejárt Kr. u. 34-ben, mit csináltak a 
tanítványok? (1) 
___   Más nemzetből való embereknek is prédikálni kezdtek.  
___   Hosszú szabadságra mentek.  
___   Azt mondták, hogy Kr. u. 34 után egyetlen zsidó sem üdvözülhet többé.  
 
9.   A 2300 éves jövendölés (Dán 8-9. fej.) szerint mi történt 1844-ben? (1) 
___   Az ítélet elkezdődött a mennyben.  
___   A zsidó nemzet számára lejárt a próbaidő.  
___   Jézus felment a mennybe.  
___   Isten minden ember számára lezárta a próbaidőt.  
 
10.   A mennyei nagy engesztelés az Istennel való tökéletes összhangba hozza az egész 
világegyetemet. Az alábbi állítások közül melyek igazak az engesztelés valamelyik 
szempontjából? (10) 
___   Jézus feláldozta az életét, hogy megváltson bennünket a halálbüntetéstől.  
___   Jézus megszabadított bennünket a bűn büntetésétől.  
___   Jézus átformál bennünket és teljesen új emberré tesz.  
___   Jézus helyreállítja bennünk Isten képmását.  
___   A mennyei bíróságon Isten tiszteletben tartja minden ember választását, akár Krisztust, akár 
Sátánt kívánja szolgálni.  
___   A földön valamennyi ember birtokába jut minden ismeretnek Sátán pusztításra illetve Istennek az 
emberek üdvözítésére irányuló szándékáról.  
___   A bűn, a Sátán és a bűnösök el lesznek szigetelve, majd el lesznek pusztítva.  
___   Isten új eget és új földet teremt az Ő népe számára és velük lakozik.  
___   A bűn soha többé nem üti fel a fejét.  
 
11.   Nincs bibliai érv vagy bizonyíték arra nézve, hogy a zsidó nemzet számára biztosított utolsó 
hetet − illetve a 490 év utolsó hét évét − el lehetne szakítani az előzőktől és az Antikrisztusnak a 
világtörténelem végén folytatott működésére lehetne vonatkoztatni. (1) 
___   Igaz.  
___   Hamis.  
 



12.   Mi történt Kr. u. 34-ben? (3) 
___   A zsidó nemzet mint Isten választott népe számára lejárt a próbaidő.  
___   A tanítványok prédikálni kezdtek más népek és nemzetek számára is.  
___   Istvánt, a hívő diakónust, megkövezték.  
___   Az ítélet elkezdődött a mennyben.  
 
13.   Mikor vette kezdetét a 2300 éves időszak? (1) 
___   Kr. u. 34-ben.  
___   1944-ben.  
___   Kr. e. 1491-ben.  
___   Kr. e. 457-ben.  
 
14.   Dániel és Jelenések könyvének jövendölései elsősorban is ránk és a mi időnkre 
alkalmazandók. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  

 

    



 

A-perek-lezárulnak  
    Az esküdtek bevonulnak, felolvassák az ítéletet… a per lezárult. 

Kevés gondolat tud ennyire kijózanítóan hatni… Gyorsan 
közeledik az a nap, amikor valamennyi ember élete, aki e földön 
élt, a mindentudó Isten fürkésző tekintete elé kerül (2Kor 5:10). Ez 
azonban ne ijesszen meg téged − erősítsd meg a szívedet! 
Emberek milliói jutottak már el arra a bizonyosságra, hogy az 
ítéletről szóló üzenet nagyon jó hír! Jelenések könyve négy ízben 
tesz említést a nagy ítéletről, mind a négy alkalommal dicséretet 
és hálaadást vált ki! Azt azonban tudod-e, hogy a Biblia az ítéletről 
több mint ezer alkalommal tesz említést? Jóformán valamennyi 
bibliai szerző hivatkozik rá, vagyis fontosságát aligha lehetne 
túlhangsúlyozni. A következő néhány percben igazi 
szemnyitogatóban lesz részed ebben az ugyancsak elhanyagolt 
kérdésben. (Megjegyzés: Az ítéletnek három szakasza van… e 
lecke áttanulmányozásánál ne téveszd ezt szem előtt!)  

1.   Gábriel angyal átadta Dánielnek az 1844-es mennyei ítéletről szóló jövendölést. Az ítélet 
első szakaszát (az adventet megelőző) vizsgálati ítéletnek nevezzük, mivel Jézus második 
eljövetele előtt kerül rá sor. Mely embercsoport lesz érintett az ítéletnek emez első szakaszában? 
Mikor zárul le? 

„Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán” (1Pt 4:17). „A ki 
igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes 
ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután 
is. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek 
mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:11-12). (Lásd továbbá 1Tim 3:15.)  

Answer: Közvetlenül Jézus második eljövetele előtt zárul le. Ez a vizsgálati ítélet „az 
Isten háza” felett zajlik, vagyis azok lesznek az érintettjei, akik keresztényeknek 
vallották magukat − akár az élők, akár a megholtak között vannak. 

2.   Ki ül a bírói székben az 
ítéletkor? Ki a védőügyvéd? 
Ki képviseli a vádat? Kik a tanúk? 
 
„az öreg korú leüle… széke tüzes láng… ítélők 
ülének le, és könyvek nyittatának meg” (Dn 7:9-
10). „van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus 
Krisztus” (1Jn 2:1). „az Atya … az ítéletet 
egészen a Fiúnak adta” (Jn 5:22). „És … a nagy 
sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek 
és a Sátánnak…, a mi atyánkfiainak vádolója 
levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi 
Istenünk előtt” (Jel 12:9-10). „Ezt mondja az 
Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten 
teremtésének kezdete” (Jel 3:14; lásd Kol 1:12-
15).  

Answer: A bírói székben az Atya Isten, az 

 
Isten az ítélet 
első 
szakaszában 
csak az 
igazak életét 
fogja 
megvizsgálni.  



Öregkorú ül. Nagyon, nagyon szeret Téged (Jn 16:27). Sátán egymaga áll veled szemben mint vádoló. 
A mennyei bíróságon Jézus, aki szeret téged − legjobb barátod − lesz a védőügyvéd, a bíró és a tanú. 
Arra tesz ígéretet, hogy ítélet adatik a „magasságos egek szenteinek” (Dn 7:22). 

3.   Milyen forrásból származnak azok a bizonyítékok, amik a 
vizsgálati ítélet során kerülnek elő? Milyen mérték szerint 
ítéltetik meg valamennyi ember? Ha egyszer Isten minden 
emberről tud mindent, miért van szükség ítéletre? 
 
„Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg” (Dn 7:10). „és 
megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, 
az ő cselekedeteik szerint” (Jel 20:12). „Úgy szóljatok és úgy 
cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni” 
(Jak 2:12). „mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek” (1Kor 4:9).  

Answer: A bíróság elé tárt bizonyítékok abból a könyvből kerülnek elő, amelyben az egyes ember 
életének minden egyes részlete fel van jegyezve. 
Ott a hűségesekkel kapcsolatban minden imára, bűnbánatra és a bűnök bocsánatára fény derül. A 
feljegyzések azt bizonyítják majd, hogy Isten ereje képessé teszi a keresztényeket arra, hogy 
megváltozott éljenek. Isten együtt örül majd szentjeivel, örömmel tölti majd el, hogy előadhatja e 
bizonyítékokat az életükről. Az ítélet annak megerősítése lesz majd, hogy „nincsen azért immár semmi 
kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek 
szerint” (Róm 8:1). 
 
Isten mértéke az ítéletben a Tízparancsolat (Jak 2:10-12). A bűn az Ő törvényének az áthágása (1Jn 
3:4). A törvény igazságát Jézus fogja betölteni valamennyi gyermekében (Róm 8:3-4). Ha valaki azt 
állítja, hogy ez lehetetlen, azzal megkérdőjelezi Jézus szavát és hatalmát. 
 
Az ítélet semmilyen új információval nem szolgál Istennek. Ő minden információnak birtokában van 
(2Tim 2:19). Mindazáltal a megváltott emberek egy olyan világból jutnak a mennybe, amit lealacsonyított 
a bűn. Sem az angyalok, sem az el nem bukott világok lakói nem fogják könnyűnek érezni, hogy Isten 
mennyei országába befogadjanak bárkit, akik netán elölről kezdhetik a bűn cselekvését. Az ítélet épp 
ezért minden részletet fel fog tárni számukra és minden kérdésükre megválaszol. Sátán valódi célja 
mindig az volt, hogy Istent lejárassa, mondván, hogy igazságtalan, könyörtelen, szeretet nélkül való és 
méltánytalan. Ez még inkább jelentőségteljessé teszi a világegyetem valamennyi lénye számára, hogy 
első kézből lássa meg, milyen végtelen türelmet tanúsított Isten a bűnösök iránt. Isten jellemének 
védelme az ítélet elsődleges oka (Jel 11:16-19; 15:2-4; 16:5-7; 19:1-2; Dán 4:36, 37). Figyeld meg, hogy 
Istennek azért adnak dicsőséget, azért zengnek dicséretet ezek a lények, mert látják, hogy miként 

gyakorolja az ítéletet. 

4.   Az emberi élet melyik darabja lesz tekintetbe véve a vizsgálati 
ítélet során? Miről kell itt döntésnek születnie? Hogyan születik 
döntés a megjutalmazásról? 
 
„Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos 
dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az” (Préd 12:16). „Hagyjátok, hogy 
együtt nőjön mind a kettő [a búza és a konkoly] az aratásig… Az 
embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a 
botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekesznek” (Mt 
13:30,41). „És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy 
megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:12).  

Answer:  



 
 
Az élet legapróbb részletei is át lesznek tekintve, beleértve a titkos 
gondolatokat és cselekedeteket is. Ezért nevezzük az ítéletnek ezt 
az első szakaszát vizsgálati ítéletnek is. Az ítélet arról fog döntést 
hozni, hogy ki fog üdvözülni azok közül, akik keresztényeknek 
vallották magukat. Ez természetesen magában foglalja azt a döntést 
is, hogy azok, akiknek nevei nem kerülnek sorra a vizsgálati ítélet 
során, azok elvesztek. Jóllehet kegyelem által nyerjük el az 
üdvösséget, a megjutalmazás a tettek, a cselekedetek illetve 
magaviselet függvénye − tudniillik ezek bizonyítják a keresztény hit 
valódiságát (Jak 2:26). 

5.   Melyik embercsoport vesz részt a mennyei ítéletben az ezer esztendő idején Jelenések 
könyve 20. fejezetének tudósítása szerint? Mi az ítélet eme második szakaszának a rendeltetése? 
 
„Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg?... Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni” 
(1Kor 6:2-3). „És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel” (Jel 20:4).  

Answer:  

A szentek, vagyis a különböző korokban élt igazak, 
akiket Krisztus elvisz magával a felhőkön át a 
mennybe az Ő második eljövetelekor, részt fognak 
venni az ítélet második szakaszában. 
 
Képzelj el családot, amely számára kiderül, hogy 
hőn szeretett fiuk, aki gyilkosság áldozata lett, nincs 
a mennyben. Ellenben a gyilkos ott van. Kétségkívül 
kérdéseik lehetnek, a kérdések pedig válaszokat 
igényelnek. Az ítélet második szakasza az igazak 
minden kérdésére meg fog válaszolni. Minden 
elveszett (ideértve Sátánt és az ő angyalait is) élete 
alaposan meg fogják vizsgálni az igazak, akik 
ezután teljesen egyet fognak érteni Jézus 
döntésével, amit az egyes emberek 
megjutalmazására nézve hozott. Mindenki számára 
nyilvánvaló lesz, hogy az ítéletben szó nincs 
bármiféle önkényről. Sőt inkább csupán azoknak a 
döntéseknek a megerősítésével állunk szemben, 
amiket az emberek már meghoztak, tudniillik, hogy Jézust vagy egy más urat szolgálnak (Jel 22:11-12). 

(Az ezer esztendővel kapcsolatban tekintsd át ismét a 12. tanulmányban elsajátítottakat.) 

6.   Mikor és hol kerül sor az ítélet harmadik szakaszára? Milyen új embercsoport lesz jelen az 
ítélet ezen szakaszában? 
 
„És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel… Bizony eljő az 
Úr, az én Istenem, és minden szent vele… Az egész föld síksággá változik Gebától kezdve Rimmonig, 
déli irányban Jeruzsálem felé” (Zak 14:4-5,10). „És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, 
amely az Istentől szálla alá a mennyből” (Jel 21:2). „És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán … 
kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket” (Jel 20:7-8).  

Answer:  

 
 

 
Isten különböző korokban élt szentjei 
részt fognak venni az ítélet második 
szakaszában.  



Az ítélet harmadik szakaszára a földön, a Jelenések könyve 
20. fejezetében leírt ezer esztendő lezárásakor kerül sor − azt 
követően, hogy Jézus visszatér a földre a szent várossal 
egyben. Valamennyi gonosz, aki egykor a földön élt − ideértve 
az ördögöt és az ő angyalait is −, jelen lesz. Az ezer esztendő 
lejártakor minden egykor élt gonosz fel lesz támasztva (Jel 
20:5). Sátán mindjárt erőteljes propagandakampányba kezd, 
hogy elhitesse őket. Meglepő módon sikerül meggyőznie arról 
a föld nemzeteit, hogy elfoglalhatják a szent várost. 

7.   Mi jön ezután? 
 
„És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek 
táborát és a szeretett várost” (Jel 20:9).  

Answer: A gonoszok körbekerítik a várost és felkészülnek a 
támadásra. 

8.   Mi fogja útját állni harci terveiknek és mi lesz e beavatkozás 
végkimenetele? 
 
„És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; 
és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, 
amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, 
amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint” (Jel 
20:12). „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus 
ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, amiket e 
testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt” (2Kor 5:10). „Mert meg 
van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, 
és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad 
számot magáról az Istennek (Róm 14:11-12).  

Answer: Isten nem várt módon, anélkül, hogy előre szólna, olyan fényességgel jelenik meg a városból, 
hogy az csakhogy nem bénultságot okoz a támadók körében (Jel 19:11-21). Az igazság pillanat 
elérkezett. Valamennyi elveszett lélek, aki e világ kezdete óta élt, beleértve Sátánt és az ő angyalait, 
most szembe találja magát Istennel az ítéletben. E pillanatban minden szem e Királyok Királyára 
szegeződik (Jel 20:12. 
 
Minden ember előtt le fog peregni a saját élete 
Ekkor minden elveszett lélek vissza fog emlékezni saját élettörténetére: Isten meg nem szűnő, kedves 
kérlelései a megtérésre; az a barátságot kereső halk és szelíd hang; az a bizonyos meggyőződés, ami 
gyakran előjött; a megtérésre hívások ismételt visszautasítása. Mindez egyszerre felidéződik. Mert hogy 
mindezek mennyire helytállók voltak, az megkérdőjelezhetetlenek. A tények nem cáfolhatók. Isten 
akarata az, hogy a gonoszok mindent megértsenek. Minden részletbe beavatja az embert annak 
érdekében, hogy minden megvilágosodjék. A könyvek és a feljegyzések elérhetők lesznek. 
 
No Cover-Up 
Isten nincs szüksége arra, hogy bármit is elleplezzen, hogy ezzel vagy azzal takarózzék. Semmilyen 
bizonyítékot nem tüntetett el, semmilyen magnószalagot nem törölt le. Nincs rejtegetnivalója. Minden 
nyitott, s minden ember, aki egykor e földön élt, továbbá minden jó és rossz angyal szemlélője lesz a 
drámák drámájának. 
 
Az elveszettek térdre esnek 
Valami hirtelen megmozdul. Az egyik elveszett lélek, térdre esik és megvallja bűnös voltát. Nyíltan 
megvallja, hogy Isten a lehető legméltányosabb volt vele. Az ő megátalkodott büszkesége akadályozta 
meg őt abban, hogy engedelmeskedjen a megtérésre hívásnak. És ebben a pillanatban mindenfelől 
emberek és gonosz angyalok ereszkednek térdeikre. Csaknem egyszerre, egyetlen hatalmas mozdulat 
gyanánt esnek térdeikre mind: az emberek maradéka és a gonosz angyalok, valamint Sátán (Róm 

 
A gonoszok megpróbálnak 
támadást intézni a szent 
város ellen.  



14:11). Egyértelműen elhárítanak Istenről minden hamis vádat és tanúvallomást tesznek Isten irántuk 
megnyilvánuló szerető, igazságos és irgalmas bánásmódjáról. 
 
Mindnyájan megvallják, hogy az ítélet méltányos 
Mindnyájan megvallják, hogy a felettük kimondott halálos ítélet méltányos − lévénaz egyetlen 
biztonságos módozat a bűn elrendezésére. Valamennyi elveszett emberről elmondható: „Romlásodra 
lett Izráel, hogy ellenem törekedtél” (Hós 13:9). Isten ily módon igazolást nyer a világegyetem előtt. 
Sátán állításai és vádjai le lesznek leplezve és megkeményedett bűnösök romlott hazugságaiként 
lesznek megcáfolva. 

9.   Milyen végső lépésekkel irtja ki Isten a bűnt a 
világegyetemből, így nyújtva biztonságos otthont, 
biztonságos jövőt az igazak számára? 
 
„És … körülvevék a szentek táborát…; és Istentől a mennyből 
tűz szálla alá, és megemészté azokat. És az ördög, aki elhitette 
őket, vetteték a tűz és kénkő tavába...” (Jel 20:9-10). „És 
széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok 
nyomása alatt azon a napon” (Mal 4:3) „Mert ímé, új egeket és 
új földet teremtek” (Ézs 65:17). „De új eget és új földet várunk 
az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik” (2Pt 3:13). 
„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” (Jel 21:3).  

Answer: Tűz száll alá a mennyből a gonoszokra. A tűz teljesen és örök örvénnyel ki fogja irtani a bűnt 
és a bűnösöket a világegyetemből. (A pokol tüzére vonatkozóan további részletekért lásd a 11. 
tanulmányt.) Isten népe számára a mély szomorúság és megpróbáltatás időszaka lesz ez. Gyakorlatilag 
minden embernek lesznek szerettei, barátai a tűzben. Az őrző angyalok is valószínűleg könnyeket 
fognak ejteni azon emberek elveszése miatt, akiket éveken keresztül védelmeztek és szerettek. Még 
Krisztus is minden bizonnyal meg fogja siratni azokat, akiket szeretett és akikért oly sokáig járt közben. 
Isten lelki fájdalma, amit e rettenetes pillanatban a bűn szörnyű ára miatt fog érezni, minden képzeletet 
felülmúl. 
 
Új ég és új föld 
Isten ezután minden könnyet letöröl az Ő megváltottjainak arcáról (Jel 21:4) és új eget és új földet fog 
teremteni a szenteknek, ami leírhatatlanul pompás lesz. És mindenek felette Isten ott fog lakni népe 

között az örökkévalóságokon át. Egyetlen gondolkodó lény nem szeretne 
lemaradni erről. 

10.   Mi módon jelképezte az ószövetségi földi szentélyben a „nagy 
engesztelés napi” szolgálat az ítéletet, valamint Istennek a bűn kiirtására 
és a tökéletes összhang helyreállítására irányuló tervét? 

Answer: 

 



 
A 2. tanulmányból megismerhettük Sátán Istennel szembeni hamis 
vádjait és kihívó magatartását, továbbá azt, ahogy a bűn undok ragályát 
behozta a világegyetembe. A nagy engesztelési nap az ősi Izraelben 
arról tanított, hogyan kezeli majd Isten a bűn kérdését, s miképpen 
hozza vissza az összhangot a világegyetem számára az engesztelés 
által. (Érdekes megjegyezni, hogy az engesztelés szó jelentése az 
angolban a következő jelentéseredetre vezethető vissza: „at-one-ment”, 
azaz „eljuttatni minden dolgot a teljes isteni összhangra”). A földi 
szentélyben a szertartás az alábbi jelképes lépésekben zajlott le: 
A. Leölték az Úrért való bakot, mellyel a nép bűneit fedezték be. 
B. A pap a kegyelem királyiszéke elé hintette a vért. 
C. Az ítélet az alábbi rend szerint zajlott le: (1) az igazak felmentésben 
részesültek, (2) a meg nem térők kivágattattak, majd (3) a bűnről szóló 
feljegyzések el lettek távolítva a szentélyből. 
D. A bűnről szóló feljegyzés az Azázelért való bakra helyezték. 
E. Az Azázelért való bakot kivitték a pusztába. 
F. A nép megtisztíttatott bűneitől. 
G. Minden ember tiszta lappal kezdte az új esztendőt. 
 
Ez az öt jelképes lépés az engesztelés valóságos eseményeit ábrázolta ki, s e lépések a mennyei 
szentély − a világegyetem mennyei székhelye − mintája alapján kerültek beiktatásra. A fenti első pont 
annak a valóságos engesztelési eseménynek a jelképe, amit az alant következő első pontban, a fenti 
második pont annak a valóságos engesztelési eseménynek a jelképe, amit az alant következő második 
pontban találunk stb. Figyeljük meg, mennyire világos jelképekbe ágyazta Isten az engesztelés 
eseményrendjét: 
A. Jézus áldozati halála az ember helyett (1Kor 15:3, 5:7). 
B. Jézus, a mi főpapunk, helyreállítja az emberben Isten képmását (Zsid 4:14-16; Róm 8:29). 
C. Az ítélet feljegyzéseket tár fel, ily módon szentesítve az egyes életek felől − jók és rosszak felől 
egyaránt − meghozott határozatokat, majd eltávolítja a bűnökről szóló feljegyzéseket a mennyből (Jel 
20:12; ApCsel 3:19-21). 
D. A bűn keletkezéséért, valamint az azért viselt felelősség, hogy a bűn minden emberre elhatott, 
Sátánra lesz helyezve (1Jn 3:8; Jel 22:12). 
E. Sátán száműzése a pusztába (A Jelenések könyve 20. fejezetében leírt ezer esztendő). 
F. Sátán, a bűn és a bűnösök mindörökre megsemmisülnek (Jel 20:10, 21:8; Zsolt 37:10,20; Náh 1:9). 
G. Isten új földet teremt népe számára. Az Úr helyre fog állítani mindent, amit a bűn tönkretett, szentjei 
számára (2Pt 3:13; ApCsel 3:20-21). 
 
Az engesztelés csak akkor lesz teljes, amikor a világegyetem visszanyeri a bűn bejövetele előtti 
állapotát, azzal a biztosítékkal, hogy a bűn nem üti fel többé a fejét. 

11.   Mi a jó hír az ítéletben? Gondoljuk végig, amit e tanulmány 
során átvettünk, s amit az alábbi felsorolás segítségével 
átismételhetünk! 

Answer:  
A. Isten maga, miképpen az a mód is, ahogy a bűn kérdését 
elrendezi, dicső igazolást nyer az egész világegyetem előtt. Ez az 
ítélet fő-fő célja. 
B. Az ítéletben Isten népe javára történik ítélethozatal. 
C. Az igazak örökre biztonságban lesznek a bűnnel szemben. 
D. Isten teljesen megsemmisíti a bűnt. A bűn nem üti fel másodszor 
a fejét.  
E. Minden, amit Ádám és Éva elvesztett a bűn által, helyre lesz állítva a megváltottak számára. 
F. A gonoszok porrá és hamuvá lesznek − nem lesz vég nélküli gyötrelem az osztályrészük. 
G. Az ítéletben Jézus bíránk, ügyvédünk és tanúnk egy személyben. 
H. Az Atya és a Fiú egyaránt szeret bennünket. Az ördög vádol bennünket, nem Ők. 
I. A mennyei könyvek az igazak számára segítségül szolgál, mert azok fogják megmutatni, hogyan 
változtatta meg az életüket az evangéliumi kegyelem. 

 
A papnak a kegyelem 
királyiszéke előtt 
végzett szolgálata 
Jézus érdekünkben 
végzett mennyei 
szolgálatát jelképezte.  



J. Nincsen kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Egyedül az ítélet fogja ezt az 
igazságot nyilvánvalóvá tenni. 
K. Egy lélek (ember vagy angyal) sem fog panaszt tenni arra, hogy Isten igazságtalanul járna el. 
Mindenki számára egyértelmű lesz, hogy Isten mindenkivel szemben szeretettel, méltányossággal, 
kegyesen és jóakarattal járt el. 

12.   Isten megígéri számodra, hogy felmentő ítéletben részesít téged, amennyiben beengeded őt 
az életedbe és megengeded Neki, hogy mindvégig Ő irányítsa az életedet. Kész vagy még ma 
meghívni Őt, hogy legyen életed Ura? 

Answer:  

 
Thought Questions 

Lényeges a különbség. Amikor elfogadom Őt Megváltóként, megvált engem a bűntől és a bűn 
büntetésétől, továbbá újjászül. Bűnösből szentté formál át. Ez a „csereügylet” dicsőséges csoda és 
alapvető fontosságú az üdvösség szempontjából. Ennek hiányában senki nem nyerheti el az 
üdvösséget. Jézus azonban nem végezte el ezzel minden dolgát velem. Újjászülettem, az Ő terve 
azonban az, hogy felnőtté váljak, hasonlóvá lévén Hozzá (Ef 4:13). Amikor elfogadom Őt naponként 
életem uralkodójának illetve Urának, az Ő csodatevő hatalma által elvégzi bennem azt, hogy 
növekedjem a kegyelemben és a keresztény életvitelben, a Krisztusban való érett felnőttkorig (2Pt 3:18). 
 
Mi szokott lenni a baj? Az, hogy mindenki ragaszkodik a saját útjaihoz  
Az a bökkenő, hogy az ember általában a saját életét akarja élni és ragaszkodik a saját útjaihoz. A Biblia 
ezt „vétek”-nek vagy „bűn”-nek nevezi (Ézs 53:6). Az, hogy Jézust Urammá tegyem, annyira fontos, 
hogy az Újszövetség 766 ízben tesz róla említést ebben a formában: Úr. Egyedül az Apostolok 
Cselekedeteiben 110 alkalommal történik utalás rá ezzel a szóval, míg a „Megváltó” névvel mindössze 
kétszer. Ez is azt bizonyítja, mennyire fontos ismernünk Őt életünk Uraként és Uralkodójaként.  
 
Egy elhanyagolt kötelességünkről: Úrrá tenni Őt életünkben 
Jézus újra és újra hangsúlyozta, hogy Urunk Ő, mivel tudta, hogy Úrként való megkoronázásából 
elfeledett és elhanyagolt kötelesség lesz (2Kor 4:5). Ha nem teszem Őt életem Urává, semmi módon 
nem válhat belőlem érett keresztény, aki felöltözködött Krisztus igazságába. Hanem én leszek „a 
nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen”, aki azt gondolja, hogy „semmire nincs 
szüksége” (Jel 3:17).  

1.   Mi a különbség Jézus Megváltómként illetve Uramként való elfogadása között? (Ef 4:13 )  

2.   Tekintettel arra, hogy a nagy engesztelés napján Isten népének bűnei át lettek hárítva a 
bűnbakra, nem lett ezzel ő is a bűnhordozónkká? Én azt hittem, hogy egyedül Jézus viselte a mi 
bűneinket. (Jn 1:29 )  

A bűnbak, aki Sátánt jelképezi, semmi módon nem viseli bűneinket illetve nem fizethet váltságot azokért. 
Az Úrért való bak − akit a nagy engesztelés napján megáldoztak − jelképezi Jézust, aki magára vette 
bűneinket és váltságot fizetett értük a Golgotán. Jézus egymaga „vette el a világ bűneit” (lásd Jn 1:29). 
Sátán saját bűneiért szenved büntetést (csakúgy, mint az összes többi bűnös: Jel 20:12-15), amely 
bűnök magukba foglalják 1) a bűn létrejöttéért, 2) tulajdon gonosz cselekedeteiért, továbbá 3) a földi 
emberek bűnre való befolyásolásáért megállapítható felelősséget. Isten egyértelműen neki tulajdonítja 
mind e gonoszságokat. Ezt az igazságot volt hivatott közvetíteni a bűnnek a bűnbakra (Sátánra) való 
áthelyezésének a jelképe.  

3.   A Biblia egyértelműen szól arról, hogy Isten megbocsát minden megvallott bűnt (1Jn 1:9). Az 
is kiderül ugyanakkor, hogy, jóllehet megbocsáttattak, az e bűnökről szóló feljegyzések a vég 
idejéig benn maradnak a mennyei könyvekben (ApCsel 3:19-21). Miért nem töröltetnek ki a 
bűnök, ha egyszer megbocsáttattak? (1Jn 1:9 )  



Nagyon fontos oka van ennek. A mennyei ítélet nem lehet teljes addig, míg sor nem kerül a gonoszok 
feletti ítéletre − ami közvetlenül az elpusztításukat megelőzően zajlik le, a világ végekor. Ha Isten 
kitörölné e feljegyzéseket, még mielőtt az ítéletnek erre az utolsó szakaszára sor kerülne, ugyancsak 
megvádolhatnák azzal, hogy eltüntette a nyomokat. Valamennyi feljegyzés az emberek viselt dolgairól 
meg lesz tekinthető, míg az ítélet be nem végeztetik.  

4.   Vannak, akik azt mondják, hogy az ítélet a kereszten ment végbe. Mások szerint a halál 
pillanatában zajlik le. Bizonyosak lehetünk abban, hogy az ítélet idejének meghatározása e 
tanulmányban helytálló? (Jel 14:7 )  

Igen. Az ítélet idejének meghatározását Isten azzal tette bizonyossá, hogy Dániel könyve 7. fejezete 
három ízben is pontos kijelentést tett róla. Figyeljük meg, Istennek mennyire gondja volt e pontos 
időmeghatározásra. Nem hagyott teret a bizonytalanságnak. Az isteni számsor három ízben (8-14., 20-
22. és 24-27. versek) nyer kinyilatkoztatást egy fejezeten belül: 
A. A kis szarvval jelzett hatalom − 538 és 1798 között uralta a világot. (Lásd erről a 15. tanulmányt.) 
B. Az ítélet − 1798 után veszi kezdetét (1844-ben) és Jézus második eljöveteléig tart. 
C. Isten újjáteremtett országa − az ítélet lezárását követően állíttatik fel. 
 
Egyszóval Isten egyértelműen bizonyságot tesz arról, hogy az ítélet nem a halálkor zajlik le és nem is a 
kereszten ment végbe, hanem 1844 és a második eljövetel közti időszakban. 
 
Emlékezzünk arra, hogy az első angyal üzenetének van egy ilyen része: „Mert eljött az ő ítéletének 
órája” (Jel 14:6-7). Isten végidőben élő népének el kell mondania a világnak, hogy a végidei ítélet már 
most folyik!  

5.   Milyen fontos tanulságokat vonhatunk le az ítéletről szóló tanulmányunkból? (Dán 7:9 )  

Tekintsük át az alábbi öt gondolatot: 
A. Időnként úgy tűnik, oly sok idő telik el, míg Isten cselekvéshez lát, ám az Ő időzítése mindig 
tökéletes. Egy kárhozatra jutott ember sem mondhatja majd, hogy „nem értettem” vagy „nem tudtam”. 
B. Sátán és minden rendű-rangú gonosz legvégül Isten ítélete elé kerül az ítéletben. Minthogy az ítélet 
Isten munkája és Ő birtokában van minden ténynek, fel kell hagynunk mások ítélgetésével és rá kell azt 
hagynunk egészen Istenre. Súlyos vétséget követ el az, aki meg akarja előzni Istent az ítélkezésben. Az 
Ő hatalmát bitorolja ezzel. 
C. Isten szabadságot ad nekünk abban, hogy eldöntsük, hogyan kívánunk hozzá viszonyulni és kit 
kívánunk szolgálni. Mindazonáltal fel kell készülnünk arra, hogy amennyiben az Ő Igéjével 
szembehelyezkedve döntünk valamely dologban, annak súlyos következményei lesznek. 
D. Isten annyira szeret bennünket, hogy megajándékozott bennünket Dániel és Jelenések könyvével, 
hogy a végidő e komoly tétre menő kérdéseit megvilágítsa számunkra. Biztonságunk egyes-egyedül 
abban van, ha hallgatunk Rá és követjük e nagyszerű profetikus könyvekben közölt tanácsait. 
E. Sátán eltökélte magában, hogy mindnyájunkat elpusztít. Hitető munkája annyira hatékony és annyira 
meggyőző, hogy kevés kivétellel mindenkit be tud hálózni. Ha Jézus feltámadásának ereje nem 
nyilatkozik meg naponta az életünkben, hogy megoltalmazzon bennünket Sátán csapdáitól, Sátán 
prédájává válunk.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Hány szakasza van az ítéletnek? (1) 
___   Hat.  
___   Egy.  
___   Három.  
 
2.   Az alábbi állítások közül melyek igazak az ítélet első szakaszára nézve? (7) 
___   Ez az advent előtti ítélet.  
___   1844-ben kezdődött.  



___   Most is folyik.  
___   Sátán a vádoló.  
___   Gábriel angyal a bíró.  
___   Isten elnököl a perben.  
___   Jónás próféta jövendölt róla.  
___   Isten törvénye a mérce.  
___   Azok életét helyezik mérlegre, akik keresztényeknek vallották magukat.  
 
3.   Az alábbi állítások közül melyek igazak az ítélet második szakaszára nézve, amelyre az ezer 
esztendő alatt kerül sor. (3) 
___   A föld történelme során élt valamennyi igaz jelen lesz.  
___   Sátán állandóan meg fogja szakítani a tárgyalás menetét.  
___   Minden jelenlevő egyet fog érteni abban, hogy jogos Sátán megbüntetése.  
___   Sátán angyalai bocsánatot fognak nyerni.  
___   A gonoszok követelni fogják a jogaikat.  
___   Az igazak meg fogják érteni, miért kárhozott el néhány barátjuk.  
 
4.   Jézus ekkor három minőségében fog szolgálni. Melyekben? (3) 
___   Bíróként.  
___   Tanúként.  
___   Törvényszolgaként.  
___   Bírósági jegyzőként.  
___   Védőügyvédként.  
 
5.   A gonoszok, miután körbeveszik a szent várost, mind személyesen is jelen lesznek az ezer 
esztendő lezárásakor sorra kerülő ítélethirdetésen. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
6.   Isten minden kárhozott embernek és angyalnak világossá teszi, miért vesznek el. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
7.   Az ítélet melyik szakaszában lesz jelen személyesen minden ember, jó és rossz egyaránt, aki 
e földön élt, továbbá valamennyi gonosz angyal és Sátán? (1) 
___   Az első szakaszában: a most folyó advent előtti ítéletben.  
___   A második szakaszában: az ezer esztendő alatt.  
___   A harmadik szakaszában: az ezer esztendő lezárásakor.  
 
8.   Miért szükségesek a feljegyzéseket tartalmazó könyvek a mennyei ítéletben? (1) 
___   Hogy Isten előtt ismertek legyenek a tények.  
___   Hogy emlékeztetni lehessen Istent arra, amit esetleg elfelejtett.  
___   Hogy az angyaloknak is adjon valami munkát.  
___   Hogy emberek, angyalok és más világok lakói is mind megérthessék, hogy Isten méltányosan és 
igazságosan jár el az ítéletben.  
 
9.   Az „engesztelés” jelentése: „minden dolgot tökéletes isteni összhangba hozni”. Az alábbiak 
közül melyek részei a nagy mennyei engesztelésnek? (5) 
___   Jézus kereszthalála.  
___   Az ítélet.  
___   Jézus Főpapi szolgálata érettünk.  
___   Az özönvíz Noé napjaiban.  
___   Dániel az oroszlánok vermében.  
___   A bűn és a bűnösök végleges elpusztítása.  
___   Új egek és új föld teremtése.  
 
10.   Az alábbi tények közül melyek jó hírek az ítélettel kapcsolatban? (5) 
___   Az ítélet a szentek javára hozatik meg.  
___   Az ördög örökké ég a pokolban.  
___   A bűn soha többé nem üti fel a fejét.  



___   A bűn története könnyen újra kezdetét veheti a távoli jövőben.  
___   Jézus bíránk, védőügyvédünk és tanúnk.  
___   Isten bűnnel szembeni eljárása és az üdvösség odaítélésének módja teljes igazolást nyer.  
___   Mindaz, amit Ádám és Éva a bűn folytán elvesztett, helyre lesz állítva.  
 
11.   Mi az igazság Sátánnal mint az Azázelért való bakkal kapcsolatban? (3) 
___   Büntetést szenvedett a bűn bejöveteléért.  
___   Büntetést szenvedett, amiért minden embert bűnbe taszított.  
___   Semmi köze nincs a bűneinkből való megváltáshoz.  
___   Sátán visszautasítja a bűnbak szerepét és kereket old.  
 
12.   Az ítélet nem önkényes. Mi több, tulajdonképpen csak megerősíti azt a döntést, amit már 
minden ember meghozott arról, hogy Jézust vagy másik urat szolgál. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
13.   Az ítélet fő célja, hogy embereknek, a Sátánnak, jó és rossz angyaloknak, valamint a más 
világok lakóinak egyaránt egyértelművé tegye, hogy Isten bölcsen, méltányosan és igazságosan 
kezelte a bűn tragédiáját, már a bűn megfoganásától kezdve. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  

 

    



 

A-fenevad-bélyege.  
    Egy bőrbe tetovált szám, vagy egy bőrbe épített számítógépes 

chip? Netán valami igazán körmönfont módszer? Az egész Biblia 
egyik legfélreértettebb próféciáját kell szemügyre vennünk − mert 
ha valamiben, hát ebben a témában igazán fontos a tisztánlátás. 
Ám a fenevad bélyegének tanulmányozása során óhatatlanul 
előkerül néhány érzékeny kérdés: neveknek kell elhangozniuk és 
konkrét tényeket kell nevükön neveznünk. Korántsem népszerű 
dolog ez manapság, mindazáltal nekünk eltökélteknek kell e 
tekintetben lennünk, mert Isten szereti az Ő népét és azt akarja, 
hogy ismerjék meg az igazságot. Ez az üzenet nem a miénk, 
hanem Jézusé. Márpedig ha az örök halál leselkedik mindazokra, 
akik felveszik magukra a fenevad bélyegét, bűn lenne, ha nem 
vinnénk el számukra ezt az üzenetet. Ezt a tanulmányt, meglehet, 
az alábbi figyelmeztetéssel kellene indítani: „AZ ÖRDÖG NEM 
AKARJA, HOGY ÁTOLVASD E TANULMÁNYT ÉS VÁLASZOLJ 
ANNAK KÉRDÉSEIRE.” Olvasd el Jelenések könyve 13:1-8, 14:9-
12 szakaszait, továbbá a 16-18. fejezeteket, majd imádkozz, hogy 
a Szentlélek adjon neked őszinte és értő szívet, hogy így érkezz 
révbe e tanulmánytúra végén. 
 
Fontos figyelmeztetés 

A 2. tanulmány alapján világos lehet számunkra, hogy félelmetes háború zajlik Isten és az ördög között. 
Ez a háború évszázadok óta tombol − egész pontosan azóta, hogy Lucifer, a menny legerősebb angyala 
fellázadt Isten ellen. A hozzá csatlakozó angyalokkal egyben megpróbált Isten fölébe kerekedni, 
kísérletet tett a világegyetem feletti uralom megszerzésére. Istennek és a hűséges angyaloknak nem 
volt más választásuk, ki kellett zárniuk Lucifert és az ő angyalait a mennyből. Lucifer, aki az ördög illetve 
Sátán néven vált ismertté, haragra gerjedt. Minden egyes esztendővel nőttön-nőtt benne az eltökéltség, 
hogy elpusztítja Istent és uralma alá hajtja a világegyetemet. Lázadásában egészen megdöbbentő 
módon sikerült megnyernie a földön élő emberek túlnyomó többségének támogatását is. Az Úr is igényli 
az emberek hűségét és támogatását, ő azonban mindenkinek megadja ebben a döntés szabadságát. 
Hamarosan eljön az az idő, amikor kivétel nélkül valamennyi ember felsorakozik vagy Sátán vagy Isten 
mögött. A Sátán és az Isten közötti végső harc küszöbén állunk, e harcról pedig Jelenések könyvében 
találunk leírást. Ez a könyv bemutatja, hogy Istennek van egy jele, egy jegye, aminek segítségével 
azonosítani fogja népét. Sátánnak is van egy jele vagy jegye, amely azonosítani fogj az ő támogatói 
körét. Sátán, mint azt már megszokhattuk, egy földi hatalom által fejti ki munkáját (ezt a hatalmat 
Jelenések könyvében egy vadállat fogja jelképezni), ő fogja kikényszeríteni az ő jelvényének felvételét. 
Jelen tanulmányunk fel fogja tárni a vadállat jelének − azaz a fenevad bélyegének − mibenlétét, amit 
valamennyi, a vég idején élő elveszett lélek magára fog venni. Ha nem tudod, mi az ő „bélyeg”-e, 
hogyan fogod elkerülni annak felvételét?  

1.   Ahhoz, hogy megtudjuk, mi a fenevad „bélyeg”-e, előbb azonosítanunk 
kell a fenevadat. Milyen leírást ad a Biblia a fenevadról? 

Answer:  
Jelenések könyve 13:1-8, valamint a 16-18. fejezet 11 azonosító jeggyel szolgál. 
Az alábbiakban elősoroljuk ezeket: 
A. A tengerből támad (1. vers). 
B. Dániel könyve 7. fejezetének négy vadállatát egyesíti magában (2. vers). 
C. A sárkány adja annak erejét és hatalmát (2. vers). 
D. Halálos sebet ejtenek rajta (3. vers). 
E. A halálos seb be fog gyógyulni (3. vers). 
F. Erős politikai hatalom (3. és 7. vers). 
G. Erős vallási hatalom (3. és 8. vers). 
H. Káromlásokat szól (1., 5-6. vers). 
I. Hadakozik a szentekkel és legyőzi őket (7. vers). 



J. 42 hónapon át uralkodik (5. vers). 
K. Van egy titokzatos száma, a 666 (18. vers).  

Ismerősen cseng e pontok egyike-másika? Bizonyára! Többükkel már 
korábban is találkozhattunk akkor, amikor Dániel könyve 7. fejezete 
alapján az Antikrisztusról folytattunk tanulmányt. Jelenések könyvében 
a „fenevad” csupán egy másik neve az „Antikrisztus”-nak, amely, 
mint azt Dániel könyve 7. fejezetéből megtudhatjuk, a pápaság. 
Dániel és Jelenések könyvében a jövendöléseknek gyakran vannak 
egyazon vonatkozásai már korábban elhangzott jövendölésekkel, de 
mind ahányszor új elemekkel egészülve ki, amelyekkel a jövendöléseket 
még biztosabb alapokra állítják. Ily módon bízvást várhatjuk, hogy ezen 
tanulmány segítségével is új dolgokat tudhatunk majd meg az 
Antikrisztusról. Vizsgáljuk meg azért egyenként mind a 11 pontot, 
amelyek a fenevadat jellemzik. 
 
A. A tengerből támad (Jel 13:1). 
A tenger (vagy víz) a jövendölésekben mindig népekre vagy lakott 
területre utal (Jel 17:15). Ily módon a fenevad, avagy az Antikrisztus, az akkor ismert világ letelepedett 
népei közül támad majd. Mint tudjuk, a pápaság Nyugat-Európában indult útjára, így tehát e tekintetben 
ráillik a jellemzés. 

Rövid megjegyzés 
Isten parancsolatával összhangban, amely arra tanít 
bennünket, hogy „mindenkit tiszteljünk” (1Pt 2:17), megállunk 
egy pillanatra, hogy elismerésünket fejezzük ki a pápai 
hatalomnak megannyi jó tettéért és tiszteletet parancsoló 
tevékenységéért. Kórházai, árvaházai, a szegényekről és az 
idősekről való gondoskodása, az egyedülálló anyáknak 
nyújtott otthonok világszerte nagyra becsültek. Sok mindennel 
kiérdemelheti a dicsérő szót. Mégis, mint minden más 
intézmény, hibákat is követett el. Isten a Jelenések 
könyvében hajszálpontosan rámutat tévelygéseire. Az áldó és 
vigasztaló Istennek időnként feddenie és fenyítenie kell. Kérd 
az Ő Lelkét, hogy miközben e rendkívül fontos tanulmányba 
mélyedsz, Ő szóljon hozzád.  

 
B. Dániel könyve 7. fejezetének négy vadállatát egyesíti magában (Jel 13:2). 
 
Tanulmányozd az alábbi összevetést, aminek alapján megláthatod, mennyire összetartoznak az egyes 
elemek: 

 
Dániel könyve 7. 
fejezet 

Babilon 

Jelenések könyve 13. 
fejezet 

Az oroszlánhoz 
hasonló vadállat (4. 
vers) 

„Az ő szája, mint az 
oroszlán szája” (2. vers) 

Médo-
Perzsia 

A medvéhez hasonló 
vadállat (vs. 5) 

„Az ő lábai, mint a medvéé” 
(2. vers) 

 
Jelenések könyve 13. 
fejezetében a vadállat 
(a fenevad) az 
Antikrisztust jelképezi.  



Görögország A párduchoz hasonló 
vadállat (6. vers) 

„hasonló volt a párduchoz” 
(2. vers) 

Róma Tízszarvú fenevad (7. 
vers) „Tíz szarva volt” (1. vers) 

 

Dániel könyve 7. fejezete a négy vadállatot az Antikrisztus, vagyis a 
fenevad részeként ábrázolja, mivel a pápaság mind a négy 
birodalomból különböző pogány hiedelmeket és hitgyakorlatokat 
ötvözött magába. Mindezeket spirituális köntösbe öltöztette, hogy 
aztán keresztény tanításokként terjessze azokat széles e világon. 
Számtalan történeti elemzés támasztja alá a fentieket, ezekből 
közlünk az alábbiakban egyet: „A pápaság bizonyos tekintetben 
intézményi szervezetét a Római Birodalom szervezetéről másolta, 
megtartotta és felvirágoztatta Szókratész, Platón és Arisztotelész 
gondolatait, amik a barbároktól és a Keletrómai Birodalmon 
keresztül jutottak el hozzá, de mindig önmaga maradt: bármilyen külső forrásból merített is, valamennyi 
alkotórészt mindig alaposan átszűrte magán.”1 Ez a pont is határozottan ráillik a pápaságra. 
 
C. A fenevad erőt, királyiszéket (fővárost) és hatalmat kap a sárkánytól (Jel 13:2). 

A sárkány azonosításához Jelenések könyve 12. fejezetéhez 
folyamodunk, amelyben Isten végidei egyházát egy tiszta asszony 
képében szemlélhetjük. A tiszta asszony a próféciákban Isten igaz népét 
illetve egyházát jelenti (Jer 6:2; Ézs 51:16). (A 23. tanulmányban részletes 
tanulmányt fogunk folytatni Isten végidei egyházáról Jelenések könyve 12. 
fejezete alapján. A 22. tanulmány pedig Jelenések könyve 17-18. fejezetét 
fogja magyarázni, ahol is a bukott egyházak egy bukott nő és annak 
bukott leányainak képében állnak előttünk.) A tiszta asszony az ábrázolás 
szerint terhes és szülni készül. A sárkány a közelben ólálkodik és azt 
reméli, hogy amikor a kisgyermek megszületik, „felfalhatja”. A kisgyermek 
azonban kikerüli a sárkány karmait, betölti küldetését, majd felmegy a 
mennybe. A gyermek kétségkívül Jézus, akit Heródes meg akart ölni, s 
ezért öletett meg minden kisgyermeket Betlehemben (Mt 2:16). A sárkány 
tehát a pogány Rómát jelképezi, amelyben Heródes az egyik tartomány 
királya volt. Heródes titkos terve mögött a felbujtó hatalom természetesen 
az ördög volt (Jel 12:7-9). Sátán a legkülönbözőbb kormányzatokon − jelen esetben ez a pogány Róma 
volt − keresztül munkálkodik, hogy ekképpen véghezvigye visszataszító terveit. 

 
A pápaság az 
Antikrisztus.  

 
Heródes király 
megpróbálta 
„megenni”, azaz 
megölni Krisztust, 
amikor megszületett.  



Noha számtalan létezik, mindössze két olyan történelmi utalást 
idézünk, amelyek alátámasztják a prófécia bizonyságtételét: (1) „A 
Római Egyház ... a Római Világbirodalom helyébe tolta fel magát, 
annak lett tényleges folytatója. ...A pápa ... pedig Caesar utóda.” 2 (2) 
„A hatalmas katolikus egyház nem volt más, mint a megkeresztelt 
Római Birodalom. Róma csak annyiban öltött új formát, amennyiben 
új hitre tért. A régi birodalom fővárosa lett a keresztény birodalom 
fővárosa is. A Pontifex Maximus hivatalát a pápa vitte tovább.” 3 Ez a 
pont is ráillik tehát a pápaságra. Fővárosát és hatalmát a pogány 
Rómától kapta. 
 
D. Halálos sebet ejtenek rajta (Jel 13:3). 
A halálos sebet akkor ejtették rajta, amikor Napóleon tábornoka, 
Alexander Berthier 1798. februárjában bevonult Rómába és fogságba 
vitte VI. Pius pápát. Napóleon később, a pápa halálakor rendeletben 
rögzítette, hogy a pápai hatalomnak vége szakadt. A pápa 1799 
augusztusában halt meg Franciaországban. "Fél Európa ekkor úgy 
gondolta ... hogy ha nincs pápa, akkor nincs pápaság sem.” 4 
 
Ez a pont tehát szintúgy ráiillik a pápaságra. 

 
 
E. A halálos seb meggyógyul és az 
egész föld imádni fogja a fenevadat 

(Jel 13:3). 
Meggyógyulása óta a pápaság ereje nőttön-nőtt, egészen napjainkig, 
amikor is ő az egyik legerősebb vallási-politikai szervezet és hatalmi 
központ világszerte. Martin Malachi, igazi vatikáni bennfentesként és 
hírszerzés-szakértőként az alábbiakat tárja fel az E vér kulcsai című 
bestsellerében 5 (oldalszámok zárójelben):  

A PÁPÁRÓL: 
Legalább annyira eltökélte magában, hogy ő lesz a világ ura, miként Konstantin 
volt a maga idejében (49). Négy kormány oltalmát élvezi (120). Ő a 20. század 
legismertebb személyisége (123). 91 ország vezetőjével ápol személyes 
barátságot (490). A világ népei úgy tekintenek rá, mint aki képes egy világszéles 
erkölcsi kormányzat felállítására, erős vezetéssel (160). Tizenhat ezer újságíró 
tudósított amerikai látogatásáról (490). 
 
A PÁPASÁGRÓL: 
Az amerikai nagykövet úgy nyilatkozott, hogy a Vatikán egy egészen páratlan 
„figyelőállás” (120). A Vatikán már szombaton tudja, mi fog történni hétfőn a világ 
különböző pontjain (439). A pápai hatalom építménye már most készen áll a 
világszéles kormányzatra (143). 
 
A seb szemmel láthatóan meggyógyult és népek tekintete a Vatikánra 
szegeződik. Vagyis e pont is ráillik a pápaságra. 

F. Erős politikai hatalom lesz (Jel 12:3,7). 
Lásd ezzel kapcsolatban az „E” pont kapcsán leírtakat. 
 
G. Rendkívül erős vallási szervezet válik belőle (Jel 13:3,8). 
Lásd ezzel kapcsolatban is az „E” pont kapcsán leírtakat. 

 
Berthier tábornok 
halálos sebet ejtett a 
pápaságon azzal, hogy 
VI. Pius pápát fogságba 
vitte.  

 
Több mint száz 
nemzetnek van 
képviselete a 
Vatikánban.  



 
H. Káromlásokat szól (Jel 13:5-6). 
A pápaság az istenkáromlás bűnét követi el azzal, hogy papjai azt állítják, hogy van joguk megbocsátani 
a bűnöket, pápái pedig azt állítják magukról, hogy ők Krisztus. 
 
I. Hadakozik a szentekkel és legyőzi őket (Jel 13:7). 
A pápaság a középkor folyamán a szentek millióit üldözte és pusztította el. 
 
J. Uralmának ideje negyvenkét hónap lesz (Jel 13:5). 
A pápaság negyvenkét hónapon át uralkodott, ami 1260 évvel egyenlő. Ez a Kr. u. 538 és 1798 közötti 
időszakra esik.  
 
A H-tól a J-ig valamennyi pont egyértelműen ráillik a pápaságra. Csupán azért szóltunk ezekről annyira 
érintőlegesen, mert ezeket alaposan kielemeztük a 15. tanulmány 8. kérdésének „E”, „G” és „H” 
pontjainál. 

K. Van egy titokzatos száma, a 666 (Jel 13:18). 
E vers szerint ez egy „emberi szám”, majd Jelenések könyve 15:2 azt is 
kijelenti, hogy ez a "nevének száma". Milyen emberre gondolhatunk a 
pápasággal kapcsolatban? Természetesen mindnyájunknak a pápa jut 
eszünkbe. Mi is az ő hivatalos neve? Lássuk csak az erről szóló katolikus 
nyilatkozatot: „A római pápa címe ez: „Vicarius Filii Dei” (magyarul Isten 
Fiának földi helytartója).6 Martin Malachi, az E vér kulcsaiban szintén ezt a 
címet használja a pápára vonatkozóan (114. és 122. oldal). Egy Jelenések 
könyve 13:18-höz fűzött lábjegyzet szerint egynémely Douay-i [katolikus] 
fordítás szerint a szóban forgó helyen ez áll: „Nevének számértéke adhatja ki 
a keresett számot”. Figyeld meg a mellékelt ábra segítségével, milyen 
végeredményhez jutunk e név számértékének összeadásakor. 
 
A pápaság ezúttal is eleget tesz az ismérvnek. A „bélyeg”-et viselő vadállat a 
pápaság. Egyetlen más hatalom sem képes eleget tenni ezeknek az Istentől 
származó azonosító jegyek ismérveinek. Miután sikerült beazonosítanunk a 
vadállatot, felismerhetjük, mi az ő bélyege, vagyis hatalmának jelképe. Előtte 
azonban nézzük meg, mi Isten hatalmának a jele. 
 
1Andre Rétif: The Catholic Spirit (A katolikus szellem), angolra ford. Dom 
Aldhelm Dean, A katolicizmus 20. századi enciklopédiájának 88. kötete (New 
York, Hawthorne Books, 1959), p. 85. 
2Adolf Harnack: What is Christianity? Mi a kereszténység?, angolra fordította 
Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2. − javított − kiadás, 1901), p. 
270. 
3Alexander Clarence Flick: The Rise of the Mediaeval Church A középkori 
egyház születése (reprint: New York, Burt Franklin, 1959), pp. 148, 149. 
4Joseph Rickaby: „The Modern Papacy” Lectures on the History of Religion „A 
modern pápaság” Vallástörténeti előadások, 24. előadás, (London: Catholic 
Truth Society [Katolikus Igazság Társasága], 1910), p. 1. 
5(New York, Simon & Schuster, 1990) 
6„Válaszok az olvasói kérdésekre”Our Sunday Visitor (Vasárnapi vendégünk), 

1914. november 15. 

2.   Mi Isten hatalmi jegye illetve jelképe? 
 
„És adtam nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül 
köztem és őközöttük; hogy megtudják, hogy én vagyok 
az Úr, az ő megszentelőjük” (Ez 20:12). „Legyen 
közöttem és az Izrael fiai között örök jel ez: mert hat napon teremtette az Úr a 
mennyet és a földet” (2Móz 31:17).  

Answer: Isten az alant olvasható igékben arról beszél, hogy a szombatot teremtő 

 
* A római 
számrendszerben 
a „V” és az „U” 
egyaránt ötöt 
jelent.  



hatalmának és megszentelő (megtérésre vezető és üdvözítő) erejének dicső jegyeként adta nekünk. A 
Bibliában a pecsét, a jel, a jegy és a jelzés szó váltófogalmak, egymással felcserélhetők.7 Isten jele, a 
szombat az Ő szent erejének, Teremtőként és Üdvözítőként való uralkodásának jelképe. Jelenések 
könyve 7:1-3-ben az áll, hogy ez a jel fel lesz írva az Ő népének homlokára (ami Zsid 10:16 szerint az 
elmét jelenti). Ez azt fogja jelenteni, hogy az Ő tulajdonai lesznek és az Ő jellemével bírnak. Zsid 4:4-10 
ezt azzal erősíti meg, hogy amikor belépünk az Ő nyugodalmába (elnyerjük az üdvösséget), meg kell 
tartanunk a szombatot, az üdvösség jelképeként és jegyeként. A valódi szombattartás azt jelenti, hogy 
az ember átadja életét Jézus Krisztusnak és kész követni Jézust, valahová vezeti őt. 
 
Tekintve, hogy Isten hatalmának és erejének jelképe, jegye az Ő szombatnapja, valószínűnek tűnik, 
hogy Isten kihívójának − a fenevadnak − jelképe illetve jegye is egy szent nap. Lássuk, hogy vajon így 
van-e ez. 
 
7(1Móz 17:11, vö. Róm 4:11; Jel 7:3, vö. Ez 9:4.) 

3.   Mire hivatkozik a pápaság, mi az ő hatalmának jelképe illetve jegye? 

Answer: Figyeld meg, hogyan fogalmaz a katolikus katekizmus alábbi 
szakasza:  
 
„Kérdés: Tudod más módon is bizonyítani, hogy az egyháznak van hatalma 
megváltoztatni az ünnepnapokat és a törvényeket?” 
„Válasz: Ha nem rendelkezne ezzel a hatalommal, nem vihette volna végbe 
azt, amiben valamennyi mai vallástudós egyetért  
vele − nem válthatta volna fel a vasárnap, vagyis a hét első napjának 
ünneplését a hetedik napi szombat ünneplésével, mely változtatásra 
semmilyen felhatalmazása nincs a Szentírás alapján.”8 
 
Vagyis a pápaság arról beszél itt, hogy a szombatot felváltotta a 
vasárnappal, s hogy tulajdonképpen valamennyi egyház elfogadta ezt az új 
szent napot. Ily módon a pápaság nem kevesebbet állít, mint hogy a 
vasárnap mint szent nap az ő hatalmának és erejének jegye illetve jelképe. 
 
8Stephen Keenan: A Doctrinal Catechism (A tanítás katekizmusa) [FRS No. 7.], (A harmadik − javított 

amerikai kiadás), New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 
174. 

4.   Jövendölt Isten efféle változtatásról a Szentírásban? 

Answer: De még mennyire! Dániel könyve 7:25-ben az 
Antikrisztus jellemzése gyanánt Isten azt mondja róla, hogy „véli, 
hogy megváltoztatja az időket és a törvényt”. 
 
A. Hogyan próbálta a pápaság megváltoztatni Isten törvényét? 
Háromféle módon is: A katekizmusában (1) elhagyta a képek 
tiszteletét tiltó második parancsolatot, (2) a negyedik, a szombatról 
rendelkező negyedik parancsolatot pedig megkurtította, a 94 

szóból álló bekezdést nyolc szóra redukálta. A szombat parancsolata (2Móz 20:8-11) egyértelműen a 
szombatot nevezi meg a hét hetedik napjaként. A pápaság által megváltoztatott formában a parancsolat 
így olvasható: „Az Úrnak napját megtartsad.” Ebben a formában bármelyik napra vonatkozhat. Végül (3) 
a tízedik parancsolatot kettéosztotta, így hozva − a második elhagyása után − a tízes számot. 
 
B. Hogyan tett kísérletet a pápaság Isten idejének megváltoztatására? Kétféle módon: (1) A 
szombat napját áttette a hét hetedik napjáról a hét első napjára. (2) Az Isten időszámítását a tekintetben 
is megváltoztatta, hogy megváltoztatta a szombat kezdő és záró időpontját. Ahelyett, hogy a 
szombatnapot a péntek esti naplementétől a szombati naplementéig számították volna, amint azt Isten 
meghagyta (3Móz 23:32), magáévá tette a pogány Rómának azt a szokását, miszerint a napot szombat 
éjféltől vasárnap éjfélig számítják. Isten megjövendölte ezeket a „változtatási” kísérleteket a fenevad, 



azaz az Antikrisztus részéről. 
 
Figyeljük meg az alábbiakban, hogyan fogalmaz egy katolikus katekizmus: 
„Kérdés: Melyik a heti nyugalomnap?  
Válasz: A szombat a heti nyugalomnap.  
Kérdés: Miért tartjuk meg a vasárnapot a szombat helyett? 
Answer: Azért tartjuk meg a vasárnapot a szombat helyett, mert a katolikus egyház áthelyezte annak 
ünneplését szombatról vasárnapig.” 9  
 
Vagy lássunk csak egy másik katolikus kijelentést: „Az Egyház a Biblia felett áll. A heti nyugalomnap 
áthelyezése szombatnapról vasárnapra világos bizonyítéka ennek a ténynek.” 10 
 
A pápaság nem kevesebbet állít ezeken a helyeken, mint hogy a szombatünneplés módjának 
megváltoztatására tett sikeres kísérlete, a vasárnapünneplés bevezetése annak bizonyítéka, hogy 
tekintélye a Szentírásénál nagyobb illetve „feljebb való”.  
 
9Peter Geiermann: The Convert's Catechism of Catholic Doctrine (A katolikus tanítások katekizmusa 
újonnan megtértek számára) (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957), p. 50. 
10The Catholic Record (Katolikus évkönyv) (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923). 

5.   Hogyan veheti valaki magának a bátorságot arra, hogy 
kísérletet tegyen Isten szent napjának megváltoztatására? 

Answer:  
Megkérdezzük a pápaságtól: „Valóban áthelyeztétek a szombatot 
vasárnapra?”  
Ezt válaszolja: Igen, áthelyeztük. Ez a mi hatalmunk és erőnk 
jelképe illetve jegye.” 
Megkérdezzük: „Hogyan juthatott egyáltalán ilyen az eszetekbe?” 
A kérdés jogos. Ám az a kérdés, amit a katolikusok hivatalosan 
feltesznek a protestánsoknak, még helytállóbb. Kérlek, olvasd el 
figyelmesen: 
 
„Azt fogjátok mondani, hogy a szombat a zsidók számára volt nyugalomnap, ámde a keresztény 
nyugalomnap át lett helyezve vasárnapra. Át lett helyezve! De ki helyezte át? Ki rendelkezik azzal a 
hatalommal, hogy a Mindenható Isten egyik nyilvánvaló parancsolatát megváltoztassa? Amikor Isten így 
szólt, hogy a hetedik napot szenteld meg, ki veszi magának a bátorságot, hogy azt mondja: Nem, csak 
dolgozz és végezd nyugodtan hétköznapi teendőidet a hetedik napon; ellenben szenteld meg a hét első 
napját? Ez az igazán fontos kérdés, amire nem is tudom, mit válaszolhattok. Protestánsok vagytok, azt 
valljátok, hogy a Biblia és csakis a Biblia szerint jártok; és lám, egy ilyen fontos kérdésben, mint hogy a 
hét melyik napját kell megszentelni, máris szembementek a Biblia nyilvánvaló kijelentésével, és más 
napot állítotok a Biblia által elrendelt nap helyébe. A hetedik nap megszentelésére vonatkozó parancs a 
tíz parancsolat egyike; hisztek benne, hogy a többi kilenc továbbra is kötelez; ki jogosított fel titeket arra, 
hogy megmásítsátok a negyediket? Ha tartjátok magatokat tulajdon elveitekhez, ha igazán a Bibliát és 

csakis a Bibliát követitek, elő kellene állnotok az Újszövetség valamelyik 
részletével, amelyben e negyedik parancsolat megváltoztatásáról 
egyértelmű kijelentés olvasható.” 11 
 
11Library of Christian Doctrine (A keresztény tanítás könyvtára): Miért nem 
szentelitek meg a hetedik napi nyugalomnapot? (London: Burns and Oates, 
Ltd.), pp. 3, 4.  
 
Szomorú, hogy mind a katolicizmus, mind a protestantizmus 
bűnösnek nyilváníttatik a mennyei ítéletben, mivel elvetették Isten 
szent szombatját − az Ő szent azonosító jelét. 

6.   Milyen komoly figyelmeztetést közölt Isten az Ő törvényével és 
jelével, azaz jegyével kapcsolatban? 



Answer:  
A. Isten figyelmezteti a vallási vezetőket, hogy ne okozzanak a botránkozást az emberekben 
azzal, hogy azt állítják, hogy ez vagy az a parancsolat nem lényeges (Mal 2:7-9). Példának okáért 
egyes lelkészek azt tanítják, hogy „nem számít, melyik napot szenteljük meg”. 
B. Isten figyelmezteti a népet is, amely sokszor azt várja lelkészeitől, hogy a törvényt igazán 
képviselő igazság helyett fülbemászó meséket tanítsanak (Ézs 30:9-10). 
C. Isten figyelmezteti az embereket, nehogy megkeményítsék szíveiket az Ő törvényének 
igazságával szemben (Zak 7:12). 
D. Isten figyelmezteti azokat az embereket, akik azt mondják, hogy Isten törvényének − így 
például a szombatnak − megtartása „idegen” számukra (Hós 8:12). 
E. Isten kijelenti, hogy a földet azért sújtják a zűrzavarok, a tragédiák, a gondok és a jajok, mivel 
az emberek nem akarják követni az Ő törvényét, mi több, még a megváltoztatására is kísérletet 
tesznek (Ézs 24:4-6). 
F. Isten figyelmezteti a vallási vezetőket, akik nem akarják a vég idejére szóló jövendöléseket 
prédikálni (Ézs 29:10, 11). 
G. Isten komoly figyelmeztetést közöl azzal kapcsolatban, hogy azok a vezetők, akik azt tanítják, 
hogy igazából nincs különbség a szent (úgymint Isten hetedik napi szombatja) és a közönséges 
dolgok (úgymint a vasárnap) között, szembe kell, hogy nézzenek az Ő haragjával (Ez 22:26,31). 

7.   Jelenések könyve 13:16 arról beszél, hogy az emberek meg fogják kapni 
a fenevad jegyét (bélyegét) a homlokukra vagy a kezükre. Mit jelent ez? 

Answer: A homlok az értelmet, az elmét jelképezi (Zsid 10:16). Az ember azáltal 
lesz megjelölve a homlokán, hogy a vasárnap megtartása mellett dönt. A kéz a 
cselekedet jelképe (Préd 9:12; az angolban ez áll: „valamely dolog kezed ügyébe 
kerül, azt cselekedjed”). Az az ember lesz a kezén megjelölve, aki Isten szent 
szombatján munkáját végzi, vagy olyan gyakorlati megfontolásból tart a vasárnap 
megszentelőivel, mint a munkahely megtartása vagy a család szava stb. A jel, a 
jegy − legyen az Istentől vagy a fenevadtól − minden emberen látható lesz. 
Tulajdonképpen magadat fogod megjelölni Isten jelével avagy jegyével, tudniillik a 
szombat elfogadása által − avagy a fenevad bélyegével, a vasárnap elfogadása által. Habár ez a jegy az 

emberek számára nem lesz látható, Isten tudni fogja, kin 
milyen jel található (2Tim 2:19). 

8.   Ézsaiás könyve 58:1,13-14 értelmében Isten milyen 
döntő üzenetet küld az Ő népe számára ezen utolsó 
időben? 
 
„Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel 

hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit… Ha megtartóztatod szombaton 
lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségednek hívod…, akkor 
gyönyörűséged lesz az Úrban” (Ézs 58:1,13-14).  

Answer: Arról beszél, hogy meg kell mutatni az „Ő népének”, hogy a nép − meglehet, nem tudatosan, 
hanem ártatlanul − vétkezik azzal, hogy nem tartóztatja meg lábát az Ő szent napján, és kérnünk kell a 
népet, hagyjon fel a szombat megrontásával, mert csak úgy áldhatom 
meg őt. Kiáltsunk nekik hangosan, hogy meghalljanak bennünket! 
 
Figyeljük meg, hogy Jelenések könyve 14:9-12-ben a harmadik angyal, 
aki a fenevad bélyegéről szóló üzenetet hozza, szintén hangosan − 
„nagy szóval” − kiált (9. vers). Az üzenet túl fontos ahhoz, hogy a 
szokványos módokon álljunk hozzá. Ez az üzenet élet vagy halál 
kérdése. Jézus azt mondja, hogy az Ő nyája, vagyis az Ő népe hallja az 
Ő hívó hangját, és követi Őt (Jn 10:16, 27). 

9.   Azokon, akik ma a vasárnapot tartják meg szent napként, máris 
rajtuk van a fenevad bélyege? 



Answer: Szó sincs róla! Senkin nincs rajta a fenevad bélyege mindaddig, amíg a vasárnapünneplés 
nem egy törvény által kényszerített cselekedet lesz. Akkor (de csakis akkor) kapják meg azok a fenevad 
bélyegét, akik úgy döntenek, hogy a fenevad hamis tanításait követik és vasárnapot ünnepelnek (a 
szent nap fenevad által készített hamisítványát).  
 
Akik követik Jézust és az Ő igazsága iránt engedelmesek lesznek, megtartják az Ő szombatnapját és 
elnyerik az Ő pecsétjét. Akik szeretnének arra felkészülni, hogy amikor eljön az ideje, vissza tudják 
utasítani a fenevad bélyegét, jó már most Jézus védelmi övezetébe menekülniük, a szombat 
megtartásával. Az Ő ereje közel van azokhoz, akik engedelmeskednek Neki (ApCsel 5:32). Nélküle 
semmit sem cselekedhetünk (Jn 15:5). Vele együtt viszont minden lehetséges (Mk 10:27). 

10.   Hogy olvassuk Jelenések könyvében, kikről, milyen 
emberekről beszél János az Isten örök országában látható 
„nagy sokaság” kapcsán? 

Answer: A válasz három részből áll és nagyon egyértelmű: 
 
A. Ezek azok, akiknek homlokán rajta van Isten pecsétje 
avagy jele (Isten szombatja) (Jel 7:3). 
B. Ezek azok, akik nem azonosulnak a fenevaddal vagy annak 
képmásával, s akik nem engedik, hogy a homlokukra üssék a 
fenevad bélyegét vagy annak nevét (Jel 15:2). 
C. Ezek azok az emberek, akik − most és mindörökké − 
követik Jézust, valahová vezeti őket, minden dologban 
teljesen Őrá bízva magukat és sorsukat (Jel 14:4). Ez az 
egyetlen út és nincs más. 

11.   Mit mond Jézus az Ő 
népének ma? 
 
„Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az 
életnek világossága” (Jn 8:12).  

Answer: Milyen csodálatos ígéret! Ha követjük Őt, nem fogunk 
sötétségben botorkálni, ellenben bírni fogjuk az Ő dicsőséges 
igazságát. Nincs ehhez fogható, nincs mi szívdobogtatóbb! Továbbá 
azzal, ha követjük Őt és megtartjuk az Ő szombatnapját, elnyerjük 
Isten pecsétjét a homlokunkra, ami meg fog oltalmazni bennünket 
azoktól a rettenetes csapásoktól (Zsolt 91:10), ami az engedetleneket 
fogja sújtani (Jel 16. fej.). Ez a pecsét azt is fogja jelezni, hogy 
elkészültünk a mennybe való elragadtatásra Jézus második 
eljövetelekor. Micsoda áldott oltalmat és biztonságot kínált fel ezzel 
Jézus számunkra! 
 
Sürgős riadó 
A Jelenések könyve 14:6-14-ben található három angyal üzenetével 
foglalkozó kilenc tanulmány közül az utolsó háromhoz érkezünk el, és 
itt szembe fogjuk találni magunkat néhány meghökkentő ténnyel. Ezek a bibliatanulmányok el fogják 
magyarázni, (1) milyen szerepet fog játszani az Egyesült Államok ebben az utolsó küzdelemben, (2) 
melyik oldalon és hogyan fognak beavatkozni az egyházak és a vallások, (3) milyen állapotban lesz 
ekkor a világ, ami csak siettetni fogja ennek az utolsó ütközetnek a kirobbanását, végül (4) milyen 
módon viszi végbe Sátán lenyűgöző haditervét sok milliárd ember elhitetésére. 
 
Bizonyára felmerül benned a kérdés, mit mondanak a protestáns egyházak arról a pápai állításról, 
miszerint neki joga van áthelyezni a nyugalomnap megünneplését szombatról vasárnapra. Azok az 
idézetek, amelyek a „Továbbgondolandó kérdésekre adott válaszok” részben kaptak helyet, 
megdöbbentő válaszokkal szolgálnak. 



12.   Ezennel eltökéltem, hogy elkezdem megtartani az Ő hetedik napi nyugalomnapját, a 
szombatot, valamint hogy követni fogom Őt, bármerre vezet. 

Answer:  

 
Thought Questions 

 
Válasz: A szombattal kapcsolatos kommentárok egész garmadájából válogathatunk. Így vélekednek a 
különböző egyházak és szaktekintélyek: 
 
Baptisták: „Létezett, létezik a szombati nyugalomnap megszentelését előíró parancsolat. Ez a 
nyugalomnap azonban nem a vasárnap. … Ugyanakkor azt fogják mondani, némileg diadalittasan, hogy 
a nyugalomnap át lett helyezve a hét hetedik napjáról az első napra. ... Hol találhatunk erről rendelkező 
feljegyzést? Nos, az Újszövetségben semmiképpen sem. Nincs szentírási bizonyítéka annak, hogy a 
szombat át lett volna helyezve a hét hetedik napjáról az első napra.” (Dr. Edward T. Hiscox, a Baptista 
Kézikönyv szerzője, egy újságban, amit egy New York-i lelkészek számára tartott konferencia előtt 
olvastak fel 1893. november 13-án. 
 
Katolikusok: „Bizonyára elolvasták a Bibliát a Teremtés könyvétől a Jelenésekig, s bizonyára egyetlen 
olyan sort sem fog találni, amely előírná a vasárnap megszentelését. A Szentírás a szombat 
megtartását írja elő: a szombatét, amit mi [katolikusok] sosem szentesítünk.” James Gibbons bíboros: 
The Faith of Our Fathers (Atyáink hite), 16. kiadás, 1880, p. 111. 
 
Krisztus egyháza: „Végül, ott van e témával kapcsolatban Krisztus bizonyságtétele. Márk evangéliuma 
2:27 szerint így szól: ’A szombat lőn az emberért és nem az ember a szombatért.’ E szakasz alapján 
egyértelmű, hogy a szombat nem pusztán az izraeliták számára adatott, ahogy azt Paley és 
Hengstenberg szeretné velünk elhitetni, hanem az ember ... vagyis az emberi faj számára. Ennélfogva 
arra kell jutnunk, hogy a szombatot kezdettől fogva megszentelték, már Ádám is ünnepelte az Édenben, 
azon korai intézmények egyikeként, amit Isten szentelt meg az ember boldogsága érdekében.” (Robert 
Milligan: Scheme of Redemption (A megváltás története), St. Louis, The Bethany Press, 1962, p. 165.) 
 
Kongregacionalisták: „A keresztény szombatról [ti. a vasárnapról] nincs szó a Szentírásban, és az 
ősegyház sem nevezte azt szombatnak.” Dwight’s Theology (Dwight teológiai kézikönyve), 4. köt., p. 
401. 
 
Episzkopálisok: „A vasárnapot (a római naptárban a Dies Solis, vagyis a ’A nap napja’, mivelhogy a 
nap tiszteletének szentelték), a hét első napját a korai keresztények fogadták el ünnepnap gyanánt. ... 
Nincs semmilyen szabályrend az Újszövetségben arra nézve, hogyan kell megtartani, és egyáltalán 
magáról a megtartásról sincsen rendelkezés.” („Sunday”, A Religious Encyclopedia (Vallási 
enciklopédia), 3. köt., (New York, Funk and Wagnalls, 1883, p. 2259. 
 
Lutheránusok: „Az Úr napjának [a vasárnapnak] a megtartása nem található meg Isten egyetlen 
parancsolatában sem, pusztán az egyház tekintélyén alapul.” (Az Augsburgi Hitvallás; idézi a Catholic 
Sabbath Manual (Katolikus szombat kézikönyv), 2. rész, 1. fejezet, 10. szakasz 
 
Metodisták: „Vegyük csak a vasárnap kérdését. Vannak az Újszövetségben arra mutató jelzések, 
hogyan kezdte el az egyház megünnepelni a hét első napját, ám olyan igeszakasz akkor sincs, amely 
megmondaná a keresztényeknek, hogy tartsák meg azt a napot, vagy hogy helyezzék át a zsidó 
szombatot arra a napra.” (Harris Franklin Rall: Christian Advocate (Keresztény Szószóló), 1942. július 2. 
 
Moody Biblia Intézet: „A szombat kötelező volt az Édenben, és azóta is érvényben van. A negyedik 
parancsolat így kezdődik: „Megemlékezzél”, azt jelezve ezzel, hogy a szombat már azelőtt is létezett, 
hogy Isten a Sínai-hegyen kőtáblákra írta a törvényt. Hogyan is állíthatják az emberek, hogy ez az egy 
parancsolat meg lett szüntetve, miközben elfogadják, hogy a többi kilenc ma is kötelező?” (D. L. Moody: 

1.   Mit mondanak más egyházak prédikátorai és lelkészei a szombatról és a vasárnapról? (2Móz 
20:8 )  



Weighed and Wanting (Megméretett és könnyűnek találtatott), p. 47. 
 
Presbiteriánusok: „Addig tehát, amíg nem nyer bizonyítást, hogy az egész erkölcsi törvény hatályon 
kívül lett helyezve, a szombat is megáll. ... Krisztus tanítása megerősíti a szombat örökkévaló voltát.” (T. 
C. Blake, D.D.: Theology Condensed (Teológiai összefoglalás), pp. 474-475. 
 
Pünkösdi egyházak: „Miért tartjuk istentiszteleteinket vasárnap? Nem azt tanítja a Biblia, hogy a 
szombat az Úr napja? … A válaszért kétségtelenül nem az Újszövetséghez, hanem valamely más 
forráshoz kell folyamodnunk.” (David A. Womack: „Is Sunday the Lord's Day?” (A vasárnap az Úr 
napja?) The Pentecostal Evangel (Pünkösdi evangéliumi hírnök), 1959. aug. 9., No. 2361, p. 3. 
 
Lássunk végül egy enciklopédiai szócikket: „A vasárnap olyan elnevezés, amit a pogányok aggattak 
a hét első napját, mert ez volt az a nap, amelyen a napot tisztelték, … a szombatot maga Isten áldotta 
és szentelte meg, és megköveteli teremtményeitől, hogy szenteljék azt Neki. Ez a parancsolat 
egyetemes és örök kötelezettség.”  
--Eadie's Biblical Cyclopedia, 1872. kiadás, p. 561.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Sok ember már felvette magára a fenevad bélyegét. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
2.   Mi a fenevad bélyege? (1) 
___   A TAJ számunk.  
___   A vasárnap mint szent nap.  
___   Az élelmiszeráruk vonalkódja.  
 
3.   Melyik a fenevaddal jelképezett szervezet, amelytől való a bélyeg? (1) 
___   Az Egyesült Nemzetek Szervezete.  
___   A pápaság.  
___   Az Európai Unió.  
___   A Háromhatalmi Egyezmény.  
 
4.   A bélyeg (jel) szó szerint veendő és mindenki láthatja majd. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
5.   Isten hatalmának és uralmának szintén van egy jele vagy jelképe. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
6.   Mi Isten hatalmának a jele? (1) 
___   Egy titkos szám, amely minden hívő keresztény tudomására van hozva.  
___   A nyelveken szólás.  
___   A teremtés és a megszentelődés emlékünnepeként gyakorolt szombatünneplés.  
___   A keresztség.  
 
7.   Hogyan tett kísérletet a „fenevad” Isten törvényének megváltoztatására? (2) 
___   A negyedik parancsolat szerinti szombat áthelyezése vasárnapra.  
___   Azt tanítja, hogy a házasságtörés nem bűn.  
___   Eltávolította a képek tiszteletét tiltó parancsolatot.  
 
8.   Mennyi időt jelent a jövendölésekben negyvenkét hónap? (1) 
___   420 valóságos esztendőt.  
___   Három és fél valóságos esztendőt.  



___   Ezerkettőszáz valóságos napot.  
___   Ezerkettőszáz valóságos évet.  
 
9.   Hová kerül a fenevad bélyege? (2) 
___   A kézre.  
___   A szájra.  
___   Az állra.  
___   A homlokra.  
 
10.   Hová kerül Isten pecsétje (jele)? (1) 
___   A kézre.  
___   A homlokra.  
___   Az illető ember nyelvére.  
 
11.   Melyik angyal üzenete figyelmeztet arra, hogy ne vegyük fel a fenevad bélyegét? (1) 
___   Az első angyal üzenete.  
___   A második angyal üzenete.  
___   A harmadik angyal üzenete.  
 
12.   Hogyan tett kísérletet a fenevad Isten idejének megváltoztatására? (2) 
___   Az újév napjának megünneplésével.  
___   Isten nyugalomnapjának áthelyezésével a hét hetedik napjáról a hét első napjára.  
___   Isten szent napját nem naplementétől naplementéig, hanem éjféltől éjfélig számítják.  
 
13.   A fenevad bélyegével kapcsolatos figyelmeztető üzenetet Jézust adta nekünk. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
14.   A jel, a bélyeg, a jegy, a jelölés szavakat egymással felcserélhető módon használja a 
Szentírás. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
15.   Nincs semmilyen szentírási felhatalmazás a vasárnap szent napként való megtartására. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  

 

    



 

Az-Egyesült-Államok-a-próféciákban.  
    Igaz lehet? Amerika a bibliai jövendölésekben? Minden bizonnyal! 

Ha erről gondolkodunk, könnyen megérthetjük, hogy a föld 
legerősebb és legbefolyásosabb nemzete elsőrendű szerepet fog 
játszani a világtörténelem e záró szakaszának megdöbbentő 
eseményeiben. De ennél is meglepőbb lesz számunkra az arról 
szóló bibliai kinyilatkoztatás, hogy hogyan és miért jött létre a világ 
vezető nemzete! Mielőtt hozzákezdenél e rész 
áttanulmányozásához, olvasd el, kérlek Jelenések könyve 13:11-
18 igeszakaszát, ugyanis ez a nyolc vers felvázolja profetikus 
szempontból, milyen képet fog mutatni Amerika az előttünk álló 
időszakban.  

1.   Jelenések könyve 13. fejezetében a világhatalmak jelennek 
meg jelképek mögé rejtve. Melyik az első ilyen hatalom? 

Answer: A hétfejű fenevad (Jel 13:1-10) nem más, mint a római 
pápaság. (E téma teljes áttekintéséhez lásd a 15. tanulmányt.) 
Emlékezzünk, hogy a vadállatok a Bibliában nemzeteket vagy 
világhatalmakat jelképeznek (Dán 7:17,23). 

2.   A próféciák szerint a 
pápaságnak melyik évben kellett elvesztenie világhatalmát és 
befolyását? 
 
„És adatott néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig” (Jel 
13:5).  

Answer: A Biblia megjövendölte, hogy a pápaság a negyvenkét hónap 
elteltével fogja elveszteni világhatalmát és befolyását. A jövendölés 
akkor teljesedett be, amikor Berthier tábornok fogságba vitte a pápát, a 
pápai hatalom pedig ezzel halálos sebet kapott. (További részletekért 
lásd a 15. tanulmányt.) 

3.   Melyik nemzetről szól az a 
jövendölés, hogy körülbelül akkor 
keletkezik, amikor a pápaság halálos 
sebet kap? 

 
„Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a 
Bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány” (Jel 13:11).  

Answer: Az a fogság, amiről a 10. vers szól, 1798-ban következett be, 
az új hatalom (11. vers) pedig ugyanakkor emelkedik fel. Az Egyesült 
Államok 1776-ban nyilvánította ki függetlenségét, 1787-ben szavazta 
meg alkotmányát, 1791-ben fogadta el a Jognyilatkozatot, 1798-ban 



pedig a világ előtt nyilvánvaló lett egy világhatalom megszületése. Az idői egybeesés egészen 
nyilvánvaló, Amerikáról van szó. Semmilyen más hatalom nem rendelkezik ezekkel az azonosító 
jegyekkel. 

4.   Mi a jelentése annak a részletnek, miszerint a fenevad „a földből 
jön fel”? 

Answer: A nemzet a „földből jön fel” és nem a vízből, mint azok a 
nemzetek, amelyekről Dániel és Jelenések könyve tesz említést. 
Jelenések könyvéből tudjuk, hogy a víz a világ azon vidékeit jelképezik, 
amelyek nagy népességgel rendelkeznek. „A vizek, amelyeket láttál, ahol 
a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek” (Jel 
17:15). Következésképpen a föld ennek éppen az ellentétét jelenti. Azt 
jelenti, hogy ez az új nemzet a világnak azon a területén fog támadni, 
amely az 1700-as évek második feléig gyakorlatilag lakatlan volt. Nem 
támadhatott az Óvilág sűrűn lakott és egymással hadakozó nemzetei 
közül. Egy ritkán lakott földrészen kellett „feljönnie”. 

5.   Mit jelképez e fenevadnál az a részlet, hogy bárányéhoz hasonló 
szarvai vannak, továbbá, hogy nincsen koronája? 

Answer: A szarvak királyokat, országokat (királyságokat) vagy kormányzatokat jelentenek (Dán 7:24, 
8:21). Esetünkben a szarvak Amerika két vezérlő elvét ábrázolják: a polgári és vallásszabadságot. E két 
vezérlő elv védjegye volt a „republikanizmus” (köztársaságiság, azaz király nélküli kormányzat) és a 
„protestantizmus” (pápa nélküli egyház) is. A többi nemzet a legrégibb időktől fogva egy államvallás 
eltartására kényszerítette az embereket. Többségükben elnyomták a vallási másként gondolkodókat. 
Amerika azonban valami egészen újat hozott létre: szabad vallásgyakorlat, éspedig úgy, ahogyan azt az 
egyén helyesnek látja, kormányzati beavatkozás illetve ellenőrzés nélkül, továbbá oly módon, hogy a 
kormányzat éppen e semlegesség felett őrködik. A korona hiánya köztársasági kormányzati formát 
jelent, szemben a személyi uralmi formákkal (monarchiák). A bárányéhoz hasonló szarvak egy ártatlan, 
fiatal, elnyomástól mentes, békeszerető és lelki nemzetet jelent. Jelenések könyve huszonnyolc 
alkalommal utal Jézusra a bárány jelképével. Ez az új kormányzat tehát az Ő elveinek védelmezésére 
tett kísérletet. Egyetlen más földi nemzetre sem illenek rá a fenti jegyek − nem is beszélve az idői 
meghatározásról −, csakis az Amerikai Egyesült Államokra.  
 
Külön megjegyzés: Milyen jó lenne, ha itt meg is állhatnánk! Itt, Amerika ezen formában történő 
leírásánál, mely ráadásul Jézustól való. Jó lenne, de nem tehetjük, mert Jézus sem állt meg ennél a 
pontnál. Ami ezután következik, az kiábrándító és nyugtalanító. Amerika igazán nagyszerű ország: 
lelkiismereti, sajtó-, szólás- és vállalkozási szabadságával; az általa nyújtott oltalommal, kínálkozó 
lehetőségeivel, az egyenlő elbánás elvével, az elnyomottak iránti együttérzésével és erős keresztény 
irányultságával. Korántsem tökéletes ország, mégis évről-évre egész embertömegek hagyják ott saját 
hazájukat és igyekeznek amerikai állampolgárságot szerezni. Ha Amerika egészen szélesre tárná a 
kapuit, a világ népeinek még hatalmasabb része szedné a sátorfáját és költözne az Egyesült Államokba 
− e „földi menyországba”, ahogy ezt ők látják. Fájdalom, e gazdagon megáldott ország azonban 
drasztikus változásokon fog átmenni az előttünk álló időszakban, ami páratlan szívfájdalmat és 
megpróbáltatást fog hozni Isten népére. Mély nyugtalansággal vegyes aggodalommal kell számot 

adnunk erről. 

6.   Mit jelent Jelenések könyve 13:11-ben az a részlet, miszerint 
Amerika „úgy szól” majd, „mint a sárkány”? 

Answer: Ahogy azt a 20. tanulmány során már rögzítettük, a sárkány 
Sátán, aki a földi kormányzatok által munkálkodik, hogy felállítsa az ő 
gonosz birodalmát és összeroppantsa Isten egyházát azáltal, hogy üldözi és 
elpusztítja az Ő népét. Sátán célja mindig is Isten hatalmának és 
királyiszékének bitorlása volt, továbbá az, hogy az embereket 
rákényszerítse az Ő imádatára és a neki való engedelmességre. (Bővebben 
lásd a 2. tanulmányt.) Az tehát, hogy „úgy szól, mint a sárkány”, annyit 



jelent, hogy az Egyesült Államok (Sátán befolyására) a vég idején arra fogja kényszeríteni az 
embereket, hogy a lelkiismeretükkel szemben tiszteljenek és imádjanak valamit, mert ha nem, 
megbünteti őket. 

7.   Mit fog egész pontosan tenni Amerika, ami alapján illik majd rá a 
jellemzés: úgy szól, mint a sárkány? 

Answer: Figyeljük meg a tartalmi magyarázat négy lényeges pontját:  
 
A. „És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi őelőtte” (Jel 
13:12). Amerika üldöző hatalommá válik, amely arra kényszeríti az embereket, 
hogy lelkiismeretük ellenére cselekedjenek. Így járt el Róma is − erről kapunk 
képet Jelenések könyve 13. fejezetének első felében. 
 
B. „És azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első 
fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult” (Jel 13:12). Az Egyesült 
Államok rá fogja venni a világ nemzeteit, hogy kényszerítsék ki az embereknél a pápai Antikrisztus 
imádatát és az iránta való hűséget. A tét mindig az, hogy kit imádunk. Kit fogunk imádni és kinek 
szolgálunk majd engedelmességgel? Krisztusnak − Teremtőnknek és Megváltónknak − vagy az 
Antikrisztusnak? Minden lélek, aki e földön él, imádni fogja végül vagy az egyiket vagy a másikat. Az 
egész kezdeményezés nagyon lelki látszatot fog ölteni. Hihetetlen csodák fognak végbemenni (Jel 
13:14-15), ami emberek milliárdjait fogja elhitetni (Jel 13:3). Akik nemet mondanak e mozgalomra és 
nem csatlakoznak hozzá, azokat istentelen szélsőségeseknek fogják tekinteni. Jézus a végidei 
protestáns Amerikát „hamis próféta”-ként jellemzi (Jel 19:20, 20:10), mert lelkinek és bizalomra méltónak 
fog látszani, miközben viselkedése kifejezetten sátáni lesz.  
 
Mindez, meglehet, képtelenségnek tűnik, de Jézus szavai mindig megbízhatóak és igazak (Tit 1:2). Ő 
előre szólt a négy világbirodalom és az Antikrisztus felemelkedéséről és bukásáról (Dán 2. és 7. fej.), 
éspedig még akkor, amikor mind e jövendölések egészen idegenül hangoztak és hihetetleneknek 
tűntek. Mégis egytől-egyig teljesültek a megjövendöltek szerint. A próféciákra vonatkozó figyelmeztetése 
ma így hangzik felénk: „És most mondtam meg nektek, mielőtt meglenne: hogy amikor majd meglesz, 
higgyetek” (Jn 14:29). 
 
C. „…azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel 
megsebesíttetett, de megelevenedett” (Jel 13:14). Az Egyesült Államok azzal fogja elkészíteni a 
fenevad képmását, hogy egy bizonyos vallásgyakorlatot törvényileg ír elő. Trvényeket hoz, amelyek 
imádatot követelnek meg, és kényszeríti az embereket, hogy engedelmeskedjenek, mert ha nem, úgy 
halál fiai. Ez az eljárás annak az állam-egyházi együttesnek a másolata vagy képmása, amit a pápaság 
érvényesített hatalmi állásának csúcspontján, a középkorban, amikor emberek millióit gyilkolták meg 
hitükért. Amerika a polgári kormányzatot és a hitehagyó protestantizmust „házasítja össze” oly módon, 
hogy ez a frigy a pápaság támogatását tűzi ki célul. Ez a világ valamennyi országát arra fogja indítani, 
hogy kövessék az Egyesült Államok példáját. A pápaság ily módon nyeri majd el az egész világ 
támogatását.  
 
D. „…és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek” (Jel 
13:15). E nemzetek feletti mozgalom vezetőjeként az Egyesült Államok ezután arra fogja rábírni a világ 
országait, hogy általánosan halálbüntetéssel sújtsák mindazokat, akik nem óhajtják imádni a fenevadat 
illetve annak képmását. Van egy másik elnevezése is ennek a világméretű politikai szövetségnek: „a 
nagy Babilon”. (Erről a 22. tanulmányban fogunk kiterjedtebben szólni.) Ez a világszéles szövetség − 
Krisztus nevében − rendőri hatalommal fogja helyettesíteni a Szentlélek szíveket meggyőző munkáját és 

ki fogja kényszeríteni a fenevad imádását. 

8.   Melyek lesznek azok a konkrét kérdések, amelyekkel kapcsolatban 
erő alkalmazására és halálbüntetés kiszabására kerül sor? 
 
„És adatott 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. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, 
gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb 



kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, 
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma” (Jel 13:15-17).  

Answer: A vita végső soron arra hegyeződik ki, hogy vajon a fenevadat imádjuk-e és neki 
engedelmeskedünk-e és ezzel magunkra vesszük-e az ő bélyegét (a vasárnap megünneplésével) vagy 
Krisztust imádjuk és Neki engedelmeskedünk, elnyerve az Ő pecsétjét (a szombat megünneplése). 
(Bővebben lásd a 20. tanulmányban.) Amikor a tét egyértelmű lesz és az emberek − halálbüntetés terhe 
alatt − rá lesznek kényszerítve arra, hogy meg is tartsák a vasárnapot és a szombatot is megszegjék, 
akkor azok, akik a vasárnapot választják a szombat helyett, lényegileg a fenevadat fogják imádni. Úgy 
döntenek, hogy egy teremtmény, egy ember szavának engedelmeskednek, nem pedig Teremtőjük, 
Jézus Krisztus szavának. Íme, hogyan vall erről magának a Katolikus Egyháznak egyik képviselője: „Az 
egyház áthelyezte a nyugalomnapot vasárnapra, és ekkor az egész világ meghajol, ezen a napon 
csendes engedelmességben hódol a Katolikus Egyház parancsa előtt” (Hartford Weekly Call, 1884. 
február 22.). 

9.   Egy kormányzat valóban képes az eladás és a vásárlás ilyen mérvű 
kézben tartására? 

Answer: A második világháború alatt egyes cikkek (úgymint a cukor, a 
ruházati cikkek, üzemanyag) vásárlását jegyrendszer bevezetése révén 
felügyelték. Jegy nélkül a pénznek nem volt értéke. Ebben a nagymértékben 
informatikai rendszerre épülő korban, amikor egy TAJ-szám segítségével 
mindenki könnyen beazonosítható, ez a rendszer még könnyebben műbe állítható. El tudjuk képzelni, 
hogy amennyiben valaki nem működik együtt ezzel a világszéles politikai szövetséggel, egy vásárlásnál 
valamelyik azonosító szám alapján a rendszer kiadhatja számára, hogy nem jogosult a vásárlásra. 
Persze nem tudjuk pontosan, mindez hogyan fog pontosan végbemenni. Azt viszont biztosan tudhatjuk, 
hogy ez be fog következni, mert Jelenések könyve 13:16-17 szerint Isten kijelenti, hogy be fog.  
 
Két hatalom felemelkedése 
Jelenések könyve 13. fejezete egyértelmű. Két szuperhatalom emelkedik fel a vég idején: az Egyesült 
Államok és a pápaság. Az Egyesült Államok segédkezet nyújt a pápaságnak azzal, hogy élére áll annak 
a politikai kezdeményezésnek, miszerint rá kell kényszeríteni a világon élő embereket arra, hogy 
imádják a fenevadat (a pápaságot) és felvegyék annak bélyegét, mert ha nem teszik, halállal 
büntettetnek. A következő két kérdésben e két szuperhatalom erejének felbecsülésére teszünk 

kísérletet. 

10.   Mennyire erős és befolyásos a pápaság napjainkban? 

Answer: A pápaság messze a világ legerősebb valláspolitikai 
hatalma. Tulajdonképpen a világ valamennyi vezető országának 
van nagykövete vagy magas szintű képviselete a Vatikánban. 
Vegyük figyelembe a következő tényeket: 
 
A. A pápaság annyira befolyásos és erős, hogy szinte minden 
jelentős ország a politikai irányvonalak meghatározásakor kikéri a 
véleményét. Hatalmas diplomáciai testülete révén kapcsolatot tart 

fenn több mint száz országgal.” U.S. News and World Report, 1978. október 30., p. 24. 
 
B. Az ő érdemének tudták be a kommunizmus kimúlását, azt állítva, hogy Mária, Jézus anyja vezérelte a 
pápa hadviselését, ami megdöntötte a kommunizmust. „Handmaid or Feminist (Kézilány vagy feminista)” 
Time, 1991. december 30., pp. 64-65. 



 
C. A pápa célja a keresztény világ egyesítése a pápa vezetése 
alatt, még e század végéig. Több mint negyvenszer kelt útra a 
világ különböző országaiban, hogy előkészítse a talajt e cél 
kivitelezésére. Gene H. Hogberg: The Plain Truth (A teljes 
igazság), 1989. november-december, pp. 24-25. 
 
D. Fogadtatása világszerte szinte elsöprő erejű lett. Az iraki válság 
idején a pápa és az amerikai elnök olykor heti rendszerességgel 
beszélték meg a fejleményeket telefonon. U.S. News and World 
Report, 1990. augusztus 13., p. 18. 
 
E. 1982. június 7-én Ronald Reagan korábbi elnök és II. János Pál 
pápa ötven perces eszmecserét folytattak a Vatikánban, melynek 
során felvázoltak egy tervet a kommunizmus felszámolására. Az 
Egyesült Államok a modern hírközlő eszközök tonnáit szállította le Lengyelországba (a kiinduló 
állomásra), hogy ily módon segítse az információ áramlását szélesebb tömegek számára. „The Holy 
Alliance” (A Szent Szövetség)” Time, 1992. február, pp. 28,31,35. 
 
F. Gorbacsov utólagos értékelése így hangzik: „Ami itt, Kelet-Európában az utóbbi években végbement, 
nem lett volna lehetséges a pápa tevékeny közreműködése nélkül; a nélkül a mérhetetlen szerepvállalás 
nélkül − a politikait is ideértve −, amit a világ küzdőterén az ő nevéhez fűződött”. Mihail Gorbacsov: 
Toronto Star, 1992. március 9. 
 
A pápaság, amely korábban mint „eretnekek”-ről beszélt a protestánsokról, most mint „elszakadt 
testvérek”-et emlegeti őket, és nagylelkűen olyan javaslatokkal áll elő, hogy mindnyájan munkálkodjanak 
és imádkozzanak a békéért és Isten jelenlétéért. Ez protestánsok millióira gyakorol mély benyomást. 
Számos protestáns felekezet kezdeményezett hivatalos párbeszédet a pápasággal azoknak a 
nézeteltéréseknek a rendezésére, amik a reformációt is előidézték. 

11.   Mennyire erős és befolyásos ma az Amerikai Egyesült 
Államok? 

Answer: Az Egyesült Államokat a világ első számú katonai 
hatalmának és befolyási centrumának tekintik. Gondoljuk végig az 
alábbiakat:  
 
A. „[Amerika] a föld immár egyedüli szuperhatalma.” „The U.N. Obsession (Az ENSZ-lidércnyomás),” 
Time, 1994. május 9., p. 86. 
 
B. „A közeljövőben semmilyen kilátás nincs arra, hogy az Egyesült Államoknak igazi hatalmi vetélytársa 
akadna.” Charles Krauthammer: „The Lonely Superpower (Az egyedüli [magányos?] szuperhatalom)”, 
The New Republic, 1992. július 29., p. 23. 
 
C. Jasszer Arafat Amerikát „az új Róma” elnevezéssel illette, tudniillik azért, mert miként az egykori 
Róma kora szuperhatalma volt − amit akkor senki nem vont kétségbe −, ma az Egyesült Államok tölti be 
ugyanezt a szerepet. Newsweek, 1991. augusztus 12., p. 33. 
 
D. „Amerika hatalma ma minden jelentős világeseményben döntő súllyal bír.” Jim Hoagland: „…Of 
Heroes (Hősökről)”, The Washington Post, 1991. augusztus 21., p. A-23. 
 
Amikor egy marxista csoport elmozdította helyéről az etiópiai kormányt, Amerikát kérték a tárgyalásos 
rendezésre. Amikor Borisz Jelcin a függetlenségét épphogy kinyilvánító Oroszország élén elfoglalta 
elnöki hivatalát, első hivatalos útja az Amerikai Egyesült Államokba vezetett. A korábbi szovjet 
államelnök, Mihail Gorbacsov, válságos helyzetében Amerikához fordult segítségért. Amikor Kuvaitba 
ellenséges erők hatoltak be, az ottani kormány Amerika segítségéért folyamodott. Az Egyesült Államok 
által vezetett iraki háború szinte az egész világot szövetségbe forrasztotta. Az egyik állami rádió 
tudósítója az amerikai elnököt a „világ elnöké”-nek titulálta. Egy „meglehetősen szokatlan világhatalmi 
berendezkedéssel van dolgunk, amikor is a nemzetközi hatalmi rendszer csúcsán egyetlen hatalom, az 

 
A pápa hallatlanul 
népszerű vezető a 
világpolitika színpadán.  



Egyesült Államok áll”.” Krauthammer: The New Republic, p. 23. 

 
A világ valamennyi országa ma az Egyesült 
Államokhoz folyamodik oltalomért és 
támogatásért.  

12.   Egyértelmű, hogy mind az Egyesült Államok, mind a pápaság hatalma és befolyása hallatlan 
gyorsasággal emelkedik. Milyen egyéb tényezők játszhatnak közre egy, a világ minden részére 
kiterjedő törvény kidolgozásában, amely törvény erejénél fogva ki is végezhetik azokat, akik nem 
akarnak a lelkiismeretükön erőszakot tenni? 

Answer: Nem tudjuk ezeket bizonyossággal néven nevezni, de lehet néhány többé-kevésbé homályos 
sejtésünk, mik lehetnek ezek: 
A. A terrorizmus fenyegetése.  
B. Zendülések, gyilkosságok és gonosztettek gyorsan növekvő számban.  
C. Drogháború.  
D. Hatalmas gazdasági összeomlás.  
E. Az AIDS és egyéb hasonló járványok.  
F. Egyes szélsőséges politikai rendszerek részéről megnyilvánuló nukleáris fenyegetés.  
G. Korrupció a politikában.  
H. A bírói hatalommal történő súlyos visszaélések.  
I. A jólét rossz célra való felhasználása.  
J. Növekvő adók.  
K. Pornográfia és undorító erkölcstelenség.  
L. Döbbenetes világméretű katasztrófák.  
M. Radikális „érdekcsoportok”.  
N. A balsikerű beavatkozások okozta válságok. 
 
Mi sem nyilvánvalóbb, mint hogy a korrupció, a törvénytelenség, az erkölcstelenség, az engedékenység, 
az igazságszolgáltatás gyengesége, a szegénység, a gyenge és hatékonyan cselekedni nem tudó 
politikai vezetők és sok más ehhez hasonló baj felerősítheti az igényt az erős, az életet apró részletekig 
szabályozó törvények beiktatására, szigorú szankciókkal. 

13.   A világ helyzetének fokozatos rosszabbodásával mivel áll elő Sátán a tömegek elhitetése 
céljából? 
 
„És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a 
földnek lakosait, a jelekkel, amelyek adattak neki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld 
lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett, de 
megelevenedett” (Jel 13:13-14).  

Answer: Amerika meg fog tapasztalni egy hamis ébredést, a világszéles ébredés centrumaként, és 
sürgetni fogja a vallási jellegű törvénykezést annak érdekében, hogy a világon minden embert rá 
lehessen kényszeríteni ennek az ébredésnek a megtapasztalására. (Ezt jelenti a „fenevad képmása” 
Jelenések könyve 13:14-ben.) Kötelezni fogják az embereket, hogy hagyják figyelmen kívül Isten 
hetedik napi szent szombatját, és tartsák meg inkább a fenevad „szent nap”-ját, a vasárnapot. Sokan 
egyszerűen gazdasági és társadalmi okokból fogják beadni a derekukat. A világ állapota annyira 
tűrhetetlen lesz, hogy az egyetlen lehetséges megoldásnak az tűnik, ha világszinten mindenki 



bekapcsolódik a „vissza Istenhez és az imához”-mozgalomba, a vasárnapi istentiszteletekkel és imákkal. 
Sátán azzal fogja elhitetni a világot, hogy az embereknek, hogy meg kell alkudniuk a bibliai igazsággal 
és a vasárnapot kell megtartaniuk. A valóság ezzel szemben az, hogy a fenevadnak való 
engedelmesség, a fenevad imádása kizárják az embereket Isten országából. Nem csoda, ha Jézus ily 
módon határozza meg a tétet Jelenések könyvében: az Isten országából zárják ki magukat azok, akik a 
fenevadat imádják és felveszik magukra annak bélyegét! 

14.   Miközben a hamis ébredés iránti érdeklődés mind 
magasabbra hág, mi történik azzal a hamisítatlan világébredéssel, 
ami Isten végidei népének védnöksége alatt megy végbe? 

Answer:  
A Biblia arról beszél, hogy az egész föld „fénylett annak dicsőségétől” 
(Jel 18:1). Isten három fő részből álló végidei üzenete − amit Jelenések 
könyve 14:6-14-ben olvashatunk − a világon élő valamennyi emberhez 
eljut (Mk 16:15). Isten végidőben élő egyháza elképesztő gyorsasággal 
fog növekedni: embermilliók csatlakoznak Isten népéhez azzal, hogy 
elfogadják a felkínált üdvösséget, ami a Jézus hitében és az ingyen 

üdvösségben található meg, s ami átformálja őket, Krisztus engedelmes szolgáivá válva. A világ 
valamennyi országából számtalan ember, köztük vezető személyiségek, politikusok is, mondanak nemet 
a fenevad imádására és az ő hamis tanításainak elfogadására. Ehelyett egyedül Jézust fogják imádni és 
csak Neki fognak engedelmeskedni. Ekkor fogják elnyerni Isten szent szombatjának jelét avagy 
pecsétjét a homlokukra (Jel 7:2, 3), így pecsételtetve el az örökkévalóságra. 
 
Ez a hirtelen növekedés feldühíti a hamis mozgalom képviselőit 
Ez a hirtelen növekedés, ami Isten népe között végbemegy, feldühíti a hamis mozgalom képviselőit. 
Vezetőik teljesen meg lesznek győződve arról, hogy a világra zúduló megannyi csapásnak (Dán 11:44) 
azok az okai, akik elutasítják a világszéles hamis ébredésben való részvételt. Kizárják őket annak 
lehetőségéből, hogy vásároljanak és eladjanak (Jel 13:16-17), ám ekkor maga Isten fogja táplálni az Ő 
népét (Ézs 33:16) és Ő maga veszi őket oltalmába (Zsolt 34:7). 

15.   Az Egyesült Államok vezette politikai szövetség ezután, végső elkeseredésében elhatározza, 
hogy halálbüntetéssel sújtja ellenségeit (Jel 13:15). Jelenések könyve 13:13-14 szerint mivel 
próbálják e koalíció vezetői meggyőzni Isten népét arról, hogy Isten velük van? 

Answer: Csodákat fognak tenni − amelyek annyira meggyőzőek lesznek, hogy Isten hűséges végidei 
népe kivételével mindenki a hatásuk alá kerül (Mt 24:24). Sátán démonainak (azaz bukott angyalainak) 
bevetésével (Jel 16:13-14), varázslat révén holtakat fognak megszemélyesíteni (Jel 18:23), és 
valószínűleg bibliai próféták és apostolok képét is magukra fogják ölteni. Ezek a hazug (Jn 8:44) démoni 
lelkek kétségkívül azzal az állítással fognak fellépni, hogy Isten küldte őket azért, hogy mindenkit 
felszólítsanak az együttműködésre. 

 
Sátán Krisztus képében jelenik meg;  
Angyalai keresztény lelkészek képében fognak pózolni 
Sátán angyalai szintúgy hívő papok képében fognak mutatkozni, Sátán 
pedig a világosság angyalaként fog fellépni (2Kor 11:13-15). Majd, 
csodái megkoronázásaképpen, Sátán azzal lép fel, hogy ő Jézus (Mt 
24:23, 24). Sátán, Krisztus képét magára öltve, könnyen állhat elő 
azzal, hogy ő áthelyezte a nyugalomnapot szombatról vasárnapra, 
majd felszólítja követőit, hogy álljanak be a sorba, haladjanak együtt a 
világszéles ébredési mozgalommal és tartsák meg az ő „szent” napját, 
a vasárnapot.  
 
Emberek milliárdjait fogja elhitetni 
Emberek milliárdjai − mivelhogy elhiszik azt, hogy Sátán Jézus − 
borulnak le a lábaihoz és csatlakoznak a hamis mozgalomhoz. „…és 
csodálván az egész föld követte a fenevadat” (Jel 13:3). A hitetés 

 
Csodái 
megkoronázásaképpen 
Sátán magát Jézust is 
meg fogja 
személyesíteni.  



elsöprő erejű és hatásfokú lesz. Isten végidőben élő népe azonban nem válik a hitetés áldozatává, mert 
ők mindent a Biblia alapján próbálnak meg (Ézs 8:19-20; 2Tim 2:15). A Biblia azt tanítja, hogy Isten 
törvénye nem változtatható meg (Mt 5:18). A Biblia abban is egyértelmű, hogy amikor Jézus visszajön, 
minden szem meg fogja látni Őt (Jel 1:7), valamint abban is, hogy Jézus lábai nem fogják érinteni a 
földet és a felhők között marad, és ott, a levegőben fogja magához szólítani népét (1Thessz 4:16, 17). 

16.   Hogyan lehetünk biztonságban a hatalmas végidei hitetésekkel szemben? 

Answer:  
A. Helyezzünk minden tanítást a Biblia mérlegére (2Tim 2:15; ApCsel 17:11; Ézs 8:19-20). 
B. Kövessük az igazságot a szerint, ahogy Jézus kinyilatkoztatja. Jézus megígéri, hogy akik cselekszik 
az Ő akaratát, soha nem fognak tévelyegni (Jn 7:17). 
C. Maradjunk szorosan Jézus mellett nap mint nap (Jn 15:5).  
 
Emlékeztető: Ez a hatodik tanulmány a három angyal üzenetéről szóló kilencrészes sorozatunkban. A 
következő tanulmány azt fogja feltárni, hogy a keresztény egyházak és a többi világvallás hogyan 
fognak viszonyulni a végidei eseményekhez. 

17.   Kész vagy Jézust imádni és Neki engedelmeskedni, még akkor is, ha ez gúnyolódással, 
netán üldözéssel és végül halálbüntetéssel járhat? 

Answer:  

 
Thought Questions 

Senkinek nem kell a végső válsággal úgy szembenéznie, hogy előbb ne hallhatnák (Mk 16:15) és ne 
érthetnék meg (Jn 1:9) Isten életbevágóan fontos, három részből álló, mára szóló üzenetét (Jel 14:6). Az 
emberek csupán azért választják ekkor a fenevad bélyegének felvételét, mert nem akarnak áldozatot 
hozni Krisztus követéséért.  

1.   Nem tűnik méltányosnak a végső válság idején, hogy azok az emberek, akik soha nem 
hallották Isten igazságát, ártatlanul és jóhiszeműen egy hamisítványt választanak és emiatt el 
fognak veszni. (Mk 16:15 )  

2.   Mi az a Harmagedóni Csata, amelyről Jelenések könyve 16. fejezet beszél? Mikor és hol vívják 
meg majd? (Jel 16:16 )  

A Harmagedóni Csata a Krisztus és a Sátán közötti végső ütközet lesz. A földön fogják megvívni s 
közvetlenül a vég bekövetkezte előtt veszi kezdetét. A csatának Jézus második eljövetele fog véget 
vetni. A csata az ezer év leteltével kiújul, amikor a gonoszok körülveszik a szent várost, abban a 
reményben, hogy beveszik majd. A csata azzal ér véget, hogy Isten tűzesőt hullat az égből a 
gonoszokra, ami megemészti őket (Jel 20:9). (A 12. tanulmány részletes magyarázattal szolgál az ezer 
esztendőre vonatkozóan.) 
 
Mit jelent a „Harmagedón” szó? 
Harmagedón a „Mindenható Isten ama nagy napjának” ütközetére utaló jelképes elnevezés, mely 
ütközet Krisztus és Sátán között zajlik, s amelyben a föld valamennyi nemzete részt fog venni (Jel 
16:12-16,19). A „napkelet felől jövő királyok” az Atya Isten és a Fiú Isten. A „napkelet” a Bibliában Isten 
mennyei országát jelképezi (Jel 7:2; Ez 43:2; Mt 24:27). E végső ütközetben gyakorlatilag az egész világ 
(Jel 16:14) a Bárány Jézus és az Ő népe ellen egyesíti erejét (Jel 17:14, 19:19). Céljuk mindazok 
megsemmisítése, akik nem imádják a fenevadat és nem veszik fel magukra az ő bélyegét (Jel 13:15-
17). 
 
Az üzenet elutasítóiból hitetés áldozatai lesznek 
Azok az emberek, akik nem fogadják el Isten három részből álló üzenetét az utolsó napokra 
vonatkozóan (jóllehet tudják, hogy ez az igazság), súlyos hitetés áldozatai lesznek, vagyis 



hazugságokat fognak bevenni (2Thessz 2:10-12). Őszintén hinni kezdenek abban, hogy Isten hatalmas 
országának építésén fáradoznak, miközben Isten népének elpusztítására törnek. A szenteket 
reménytelenül megtévesztett fanatikusoknak fogják tekinteni, akik az egész világot romlásba taszítják 
azzal, hogy nem veszik ki a részüket a hamis ébredésből. 
 
Jézus második eljövetele vet véget a csatának 
A csata az egész világot fogja érinteni. A kormányzatok egyidejűleg próbálják elpusztítani Isten népét, 
Isten azonban közbe fog lépni. A jelképes Eufrátesz ekkorra ki fog száradni (Jel 16:12). A víz népeket 
jelképez (Jel 17:15). Az Eufrátesz kiszáradása azt jelenti, hogy a fenevadat (Sátán országát) addig 
támogató népek hirtelen visszavonják ezt a támogatást. A kiszáradás tehát a fenevad támogatói 
körének az elfogyását jelenti. Szövetségi rendszere (Jel 16:13-14) darabokra hullik (Jel 16:19). Jézus 
második eljövetele vet véget ennek a csatának és menti meg az Ő népét (Jel 6:14-17, 16:18-21, 19:11-
20). 
 
A csata az ezer év letelte után kiújul 
Az ezer év letelte után Sátán ismét a nyilvánosság elé lép, hogy az Isten és az Ő népe ellen vezetett 
seregek élére álljon. Felújítja az Isten ellen viselt háborúját, megpróbálja bevenni a szent várost. Sátánt 
és követőit mennyből származó tűz fogja megemészteni (lásd a 11. és 12. tanulmányt). Sátán 
valamennyi követője a pusztulás sorsára jut. Jézus valamennyi követője bebocsátást nyer az Ő örök 
országába.  

3.   A Biblia azt mondja: „jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, isteni tiszteletet 
cselekszik” (Jn 16:2). Tényleg szó szerint be fog ez teljesedni a mi időnkben? (Jn 16:2 )  

Igen. A világi kormányok és a vallások alkotta végidei szövetség végül minden rokonszenvével leszámol 
Isten népével kapcsolatban, amely nem csatlakozik a hamis ébredéshez és nem teszi magáévá annak 
jelképét (a vasárnapünneplést). Úgy fognak vélekedni, hogy az ébredésüket kísérő nagyszerű csodák 
bizonyítják az ébredés hitelességét − olyan csodák, mint a betegek meggyógyulása, vagy megrögzött 
Isten-gyűlölők, erkölcstelen filmcsillagok, drogbárók és közismert bűnözők megtérése. A koalíció síkra 
száll amellett, hogy senkinek nincs joga tönkretenni ezt a világraszóló ébredést, amely valamennyi 
vallást maga mellé állítja. Mindenkit felszólítanak, hogy tegye félre személyes érzelmeit és „elvakult 
tanításait” (úgymint a szombatot), és álljon be maga is a világ többi része mögé, hogy részesévé váljon 
a békére és a testvériségre alapított ébredésnek. Az ébredésen kívül minden egyebet jelentéktelennek 
minősítenek. Mindazokat, akik nem akarják kivenni részüket ebből az ébredésből, előbb áruló és 
hazafiatlan anarchistáknak, végül veszedelmes fanatikusoknak fognak bélyegezni, akiket nem szabad 
megtűrni. Azokban az időkben, akik megölik Isten gyermekeit, úgy fogják gondolni, isteni tiszteletet 
cselekszenek.  

4.   Dániel és Jelenések jövendöléseinek tanulmányozása közben egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, 
hogy az igazi ellenség mindig az ördög. Jól látom? (Jel 12:17 )  

Tökéletesen! Száz százalékig igazad van! Mindig Sátán az igazi ellenség. Sátán munkálkodik a földi 
vezetőkön és nemzeteken keresztül, hogy Isten népének ártva szívfájdalmat okozzon Jézusnak és az 
Atyának. Nagyon könnyen szem elől tévesztjük, hogy Sátán az igazi ellenség. Ő az egyedüli felelős 
minden gonoszságért. Őt kell vádolnunk, ugyanakkor ezerszer is meg kell gondolnunk, hogyan ítélünk el 
és ítélünk meg embereket és szervezeteket, amelyek Isten népének és egyházának ártanak. Előfordul, 
hogy tudatlanok, előfordul, hogy egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy valakinek is ártanak. Ez 
azonban soha nem igaz Sátánra nézve. Ő mindig tökéletesen tisztában van azzal, mit csinál. Istennek 
és az Ő népének szándékkal van ártalmára.  

5.   Hogyan érintené a pápa halála vagy egy új elnök megválasztása az Amerikáról szóló 
jövendölést Jelenések könyve 13:11-18-ban? (Jel 13:18 )  

A prófécia be fog teljesedni, függetlenül attól, hogy ki a pápa vagy hogy ki az elnök. Egy új elnök vagy 
egy új pápa ideig-óráig felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a beteljesedést, ám az események végső 
kimeneteléről a bibliai jövendölések biztosítanak bennünket.  



6.   Jelenések könyvében a 13. fejezet második felében szereplő bárányszarvú fenevad illetve a 
16:13-ban szereplő „hamis próféta” egy és ugyanazon hatalom? (Jel 13:11 )  

Igen. Jelenések könyve 19:20-ban, ahol Isten említést tesz az antikrisztusi fenevad elpusztításáról, utal 
a hamis próféta elpusztítására is. Ebben az igeszakaszban Isten ama hatalomként azonosítja a hamis 
prófétát, amely „a csodákat tette” a fenevad előtt, „amelyekkel elhitetette azokat, akik a fenevad bélyegét 
felvették, és akik imádták annak képét”. Ez egyértelmű hivatkozás a bárányszarvú fenevad 
tevékenységére, amelyről Jelenések könyve 13:11-18 alapján nyerünk részletes leírást. 
Tanulmányunkban a bárányszarvú fenevadat az Amerikai Egyesült Államokkal azonosítottuk. Vagyis a 
bárányszarvú fenevad és a hamis próféta nyilvánvaló módon egy és ugyanazon hatalom.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Milyen jelképbe öltözve jelenik meg Amerika a próféciákban? (1) 
___   Egy piros, fehér és kék színű ruhába öltözött ember jelképében.  
___   Egy sas, számítógéppel a hátán.  
___   Fenevad, kettő, a bárányéhoz hasonló szarvval.  
 
2.   Kire vagy mire utal a két szarv? (1) 
___   A gazdagságra és a katonai hatalomra.  
___   Benjamin Franklinra és George Washingtonra.  
___   A polgári és a vallásszabadságra.  
 
3.   Mit jelent az a mozzanat, hogy „a földből jön fel”? (1) 
___   Azt, hogy az amerikaiak szeretik a vidéki életet.  
___   Azt, hogy ez az új ország egy csekély népességű területen emelkedik fel.  
___   Azt, hogy egynémely korai amerikai barlanglakó lesz.  
 
4.   Ebben a próféciában a bárányéhoz hasonló szarv azt jelenti, hogy Amerika… (1) 
___   …tartózkodó és visszafogott lesz.  
___   …egy birkatenyésztő ország lesz.  
___   …békeszerető és lelki nemzet lesz.  
 
5.   Körülbelül melyik esztendőre jövendöli meg Jelenések könyve 13. fejezete Amerika 
felemelkedését? (1) 
___   1492-re.  
___   1798-ra.  
___   1620-ra.  
 
6.   Jelenések könyve 13. fejezete arról ad jelzést, hogy Amerika később „úgy szól, mint a 
sárkány”. Mit jelent ez? (1) 
___   Azt, hogy népe haragos lesz és nehéz lesz megérteni őt.  
___   Azt, hogy pusztító tűzfegyvereket fog használni.  
___   Ki fogja kényszeríteni az embereknél, hogy lelkiismeretükkel ellentétes módon imádják Istent, mert 
különben halállal lakolnak.  
 
7.   Mi Isten hatalmának jele, jegye vagy jelképe? (1) 
___   Egy bárány.  
___   Egy kétszarvú fenevad.  
___   A szombat, Isten szent napja.  
 
8.   Hogyan készíti el Amerika „a fenevad képmását”? (1) 
___   Úgy, hogy a fenevadról nagyon sok képet készít és ad el.  
___   Úgy, hogy szobrot készíttet a fenevadról és felállítja Washington D. C.-ben.  
___   Létrehozza az egyház-állam szövetségét (a hatalma tetőpontján levő pápaságról véve a példát), 
amely vallási kérdésekben fog törvénykezni.  



 
9.   Jelenések könyve 13:15-17 szerint milyen büntetések sújtják majd azokat, akik nem veszik fel 
magukra a fenevad bélyegét? (2) 
___   Nem vásárolhatnak és nem adhatnak el.  
___   A világűr valamelyik részébe száműzik őket.  
___   Halálbüntetéssel.  
___   Kényszerítik őket, hogy személyesen kérjenek bocsánatot a fenevadtól.  
 
10.   Melyik két hatalom lesz a legbefolyásosabb a végidőben? (2) 
___   Az újraélesztett Európa.  
___   Japán.  
___   Kína.  
___   Az Egyesült Államok.  
___   A pápaság.  
 
11.   Az alábbi tényállítások melyek igazak a harmagedóni ütközetre nézve? (6) 
___   Ez az utolsó földi ütközet.  
___   A „napkelet felől jövő királyok” Japán és Kína.  
___   A csatában a fenevad célja Isten népének elpusztítása.  
___   A világ minden részére kiterjed.  
___   Jézus második eljövetele előtt veszi kezdetét és az ezer esztendő végén, miután a gonoszok 
körülveszik a szent várost, ér véget.  
___   Harmegedón a Krisztus és Antikrisztus illetve Sátán közötti végső nagy ütközet jelképes neve.  
___   Az Eufrátesz kiszáradása annyit jelent, hogy a fenevad, azaz az Antikrisztus, legvégül el fogja 
veszíteni hívei többségének támogatását.  
___   Ezt a csatát kizárólag Palesztinában fogják megvívni.  
 
12.   Mennyire lesz sikeres az Isten által indított végidőbeli ébredés? (2) 
___   Az egész világ meg fog térni.  
___   Valamennyi földön élő ember meg fogja hallani az üzenetet.  
___   Milliók fogják elfogadni.  
___   Nem lesz sikeres, az ördög megálljt fog parancsolni neki.  
 
13.   Mennyire lesz sikeres a végidei hamis mozgalom? (1) 
___   Sok ország nem fogja támogatni.  
___   Csak Amerikában és Európában lesz sikeres.  
___   Isten végidőben élő népét leszámítva valamennyi földön élő ember csatlakozik hozzá és támogatja 
azt.  
 
14.   Mennyire lesznek erőteljesek a hamis mozgalom csodái? (2) 
___   Nem túlságosan: az emberek csalásnak és trükközésnek fogják azokat tekinteni.  
___   Eléggé erőteljesek ahhoz, hogy gyakorlatilag az egész világot elhitessék.  
___   Csak a műveletlen emberek fognak nekik bedőlni.  
___   Annyira erőteljesek lesznek, hogy csak Isten választottai fognak megmenekülni a hitetéstől.  

 

    



 

A-másik-asszony.  
    Minden házasságnak a bizalmon kell alapulnia − és ez így van a 

Krisztussal való szövetségünkben is: hűségeseknek kell 
maradnunk Hozzá és az Ő Igéjéhez. A Kinyilatkoztatás szól 
Krisztus igazi vőlegényéről, de létezik egy másik asszony is, aki 
megpróbálja elcsábítani a hívőket Isten Igéjétől. A Kinyilatkoztatás 
megdöbbentő üzenetet tartalmaz Babilonnal, a másik asszonnyal 
kapcsolatban. Babilon elbukott és Krisztus népének el kell kerülnie 
az ő bájolásait, mert különben el fog veszni! Ezzel kezdődik a 
három angyal üzenetének második része. Ebből tudhatjuk meg, ki 
és mi is valójában a lelki Babilon, s innen tudhatjuk meg azt is, 
hogy kerülhetjük el azt, hogy végzetes szépsége elaltassa 
érzékeinket… Mi lehet ennél fontosabb?  

1.   Milyen jelkép segítségével jellemzi Jézus Babilont Jelenések 
könyvében? 
 
 
„Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának megmutatását, aki a sok vízen 
ül… És láttam egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt 
káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva volt. Öltözött pedig az 
asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett arannyal és drágakővel és 
gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő 
paráznaságának tisztátalanságával, és az ő homlokára egy név volt írva: TITOK; A NAGY BABILON, A 
PARÁZNÁKNAK ÉS A FÖLD UTÁLATOSSÁGAINAK ANYJA” (Jel 17:1,3-5).  

Answer:  
Jelenések könyve 17:1-6-ban Jézus egy bíborba és vörösbe öltözött parázna nőként jellemzi Babilont. 
Egy skarlátvörös fenevadon ül, amelynek hét feje van és tíz szarva van és sok vízen ül. 

2.   Kit takar Jelenések könyve 12. fejezetében a tiszta asszony jelképe? 

Answer: Jelenések könyve 12:1-6-ban egy napba öltözött tiszta asszonyt rajzol elénk. A 20. 
tanulmányban azonosítottuk: a tiszta asszony Isten tiszta egyházát jelképezi, aki hűséges az Ő 
szerelmeséhez, Jézushoz. Jelenések könyve 12. fejezetét tüzetesebben a 23. tanulmányban fogjuk 
megvizsgálni. 

3.   Mit jelképez a parázna asszony a bibliai jövendölésekben? 
 
„…add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait…: de elbíztad magadat szépségedben és paráznává 
lettél” (Ez 16:2,15).  

Answer: Ahogy a tiszta asszony a Jézushoz hűséges tiszta asszonyt jelképezi, úgy a tisztátlan 
(szemérmetlen) asszony egy tisztátlan (bukott), Jézushoz hűtlen egyházat jelképez (Jak 4:4). 



4.   Be tudjuk azonosítani Jelenések könyve 17. fejezetében a 
„Nagy Babilon”-nak nevezett parázna (egyház)at, a „paráznák 
Anyját”? 

Answer: Egyértelműen. Köztudott, hogy egyetlen olyan egyház 
van, amely azt állítja önmagáról, hogy ő az anyaszentegyház − a 
Római Katolikus Egyház. Egy neves katolikus pap, John A. O'Brien 
mondta: „A vasárnapünneplés annak az Anyaszentegyháznak az 
emlékköve, amelytől a nem katolikus szekták elszakadtak.” 1 
 
A Babiloni anya és az általa megült fenevad leírása Jelenések 
könyve 17. fejezetében egyértelműen ráillik a pápaságra: 
 
A. Üldözte a szenteket (6. vers). (Lásd a 15. és a 20. 
tanulmányokat.) 
B. Bíborba és skarlátvörösbe öltözött (4. vers). A pápák gyakran 
viselnek hivatalos alkalmakkor a királyoknak kijáró bíbor palástot, a 
vörös pedig a bíborosok palástjának színe. 
C. A fenevad − amin az asszony ül − hét feje (3. vers) hét hegy 
(9. vers). Köztudott, hogy Róma, a pápaság székhelye hét dombra 

illetve hegyre épült. 
D. A fenevad káromlásokat szól (3. vers). Ez a pont is egyértelműen ráillik a pápaságra. (Lásd a 15. 
és a 20. tanulmányt.) 
E. „Uralkodik a föld királyain” (lásd 18. vers). Alexander Flick arról beszél, hogy a 13. században a 
pápa „legalábbis elméletben és tulajdon jogigénye szerint mind evilági, mind lelki kérdésekben az egész 
világ uralkodója volt.” 2 Ez a pont semmilyen más földi országra vagy kormányzatra nem alkalmazható. 
Jelenések könyve 17. fejezetében a pápaság leírása túlságosan egyértelmű ahhoz, hogy bármi helye 
maradhatna a kételynek. 
 
Megjegyzés: A Reformáció számos vezéralakja (úgymint Husz, Wycliffe, Luther, Kálvin, Zwingli, 
Melanchton, Cranmer, Tyndale, Latimer, Ridley és mások) úgy tanított, hogy a fenevaddal jelzett 
hatalom a pápaság. 3 
 
1John A. O'Brien: The Faith of Millions (Milliók hite) (Huntington, IN: Our Sunday Visitor (Vasárnapi 
vendégünk), Inc., 1974), p. 401. 
2The Rise of the Mediaeval Church (A középkori egyház felemelkedése) (New York: Burt Franklin, 
1959), pp. 575, 576. 
3George Eldon Ladd: The Blessed Hope (Az áldott reménység) (Grand Rapids, Michigan: William B. 
Eerdman's Publishing Co., 1956), pp. 32-34. 

5.   Mi a „Babilon” név szó szerinti jelentése és honnan származik? 
 
„Jertek, építsünk magunknak… tornyot, melynek teteje az eget érje… És az Úr 
mondta:… Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy meg ne 
értsék egymás beszédét… Ezért nevezték annak nevét Bábelnek [zűrzavar]; 
mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét” (1Móz 11:4,6,7,9).  

Answer: A „Bábel” és „Babilon” szavak jelentése: „zűrzavar”. A Babilon 
elnevezés Bábel tornyának építésekor keletkezett. A tornyot az özönvíz után 
emelték Istennel dacoló pogány emberek, akik abban reménykedtek, hogy 
sikerül olyan magas tornyot építeniük, hogy semmilyen özönvíz nem lepheti el 
(4. vers). Az Úr azonban összezavarta a nyelvüket, az ebből fakadó zűrzavar pedig olyan hatalmas volt, 
hogy kénytelenek voltak felhagyni az építkezéssel. Ekkor nevezték el a tornyot „Bábel” -nak (Babilon), 
azaz „zűrzavar”-nak. Később, még az ószövetségi időkben, egy Babilonnak nevezett világbirodalom 
támadt, amely Isten népének, Izraelnek ellensége volt. A lázadást, az engedetlenséget, Isten népének 
üldözését, a büszkeségét és a bálványimádást testesítette meg (Jer 39:6-7, 50:29,31-33, 51:24,34,47; 
Dán 3. és 5. fej.). Mi több, Isten Ézsaiás könyve 14. fejezetében Babilont magának Sátánnak a 
jelképeként használja, mert Babilon Isten művével és népével szemben annyira ellenséges és romboló 
volt. Az Újszövetségben, Jelenések könyvében a „Babilon” név egy olyan vallási jellegű birodalom 



jelentésében kapott helyet, amely Isten lelki Izraelének − az Ő egyházának − ellensége (Jel 14:8, 
16:19). 

6.   Kik az anya Babilon parázna leányai, akikről Jelenések könyve 17:5 
beszél? 

Answer: Azon egyházak némelyikéről szól itt a jövendölés, amelyek eredetileg 
tiltakoztak (protestáltak) az anya Babilon hamis tanításai ellen és magára is 
hagyták őt a 16. századi nagy reformáció korszakától kezdődően. Később 
azonban kezdték maguk is követni az anya elveit és cselekedeteit, így maguk is a 
bukottak között találták magukat. Egy asszony sem születik paráznának. A 
jelképes protestáns leányegyházak sem voltak születésüktől fogva bukásra ítélve. 
Minden olyan egyház és szervezet, amely Babilon hamis tanításainak és 

hitgyakorlatainak követőjéül szegődik, bukott egyházzá avagy leánnyá válhat. Babilon tehát családnév, 
amely magában foglalja mind az anyaegyházat, mind az ő leányegyházait, amelyek szintúgy elbuktak. 

7.   Jelenések könyve 17. fejezete miért fenevadon ülőként szemlélteti 
az anya Babilont? Mit jelképez a fenevad? 

Answer: Jelenések könyve 13:1-10-ben Jézus az egyház és az állam 
szövetségeként ábrázolja a pápaságot. (Bővebben lásd a 20. tanulmányt.) 
Jelenések könyve 17. fejezetében Jézus az egyházat (parázna) és az 
államot (fenevad) két külön, noha egymással kapcsolatban álló létezőként 
jellemzi. Az, hogy az asszony a fenevadon lovagol, azt jelenti, hogy az 
egyház a kormányzat felett ellenőrzést gyakorol. 

8.   Milyen más hatalmak lépnek még szövetségre a pápasággal, így 
teljesítve be a végidei eseményeket? 
 
„És láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket 
kijönni, a békákhoz hasonlókat; mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek 
és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának 
viadalára” (Jel 16:13-14).  

Answer: Jelenések könyve 12:3-4 sárkánya valamint Jelenések könyve 13:11-14 (lásd még Jel 19:20) 
hamis prófétája szövetségre lép Jelenések könyve 13:1-10 fenevadjával, azaz a pápasággal. 
 

 
A. Jelenések könyve 12. fejezetének sárkánya a pogány Rómán keresztül munkálkodó 
Sátánt jelképezi. (További részletekért lásd a 20. tanulmányt.) Ezekben az utolsó 
napokban ez magában foglalja majd az olyan nem keresztény vallásokat is, mint a 
buddhizmus, a sintoizmus, a hinduizmus, a New Age, a humanista mozgalmak stb. 
 
 

 
B. A hamis próféta a hitehagyó protestantizmust jelképezi, amelynek 
középpontja Amerika, amely élére áll annak a mozgalomnak, amely 

felszólítja és arra fogja befolyásolni a világ lakosait, hogy imádják a fenevadat (lásd 
a 21. tanulmányt). 

  



C. A fenevad a pápaság (lásd a 20. tanulmányt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. E három hatalom: a nem keresztény vallások és kormányzatok, a római 
katolicizmus és a hitehagyó protestantizmus lépnek szövetségre egymással 
Harmagedónnál − az Istennel, az Ő törvényével és az Ő hűséges 
szövetségesével szemben viselt végső háborúban. Ezt a „nagykoalíciót” 
nevezi Jézus Jelenések könyve 18:2-ben „a nagy Babilon”-nak. 

9.   Hogyan egyesíthetik erejüket 
hatékonyan ily különböző háttérrel rendelkező szervezetek? 
 
„Ezeknek egy a szándékuk; erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják” 
(Jel 17:13).  

Answer: Jelenések könyve 16:13-14 arról beszél, hogy „békákhoz hasonló 
lelkek”, amelyek „holtak lelkei”, fogják egyesíteni erejüket, csodatételek 
által. A spiritizmus − az a hit, hogy a holtak élnek és kapcsolatba léphetnek 
az élőkkel − lesz az felfogás, amely egybeforrasztja őket. Sátán és 
angyalai − akik az emberek elhunyt szeretteinek, ősi prófétáknak, mennyei 
angyaloknak (2Kor 11:13-14) adják ki magukat, sőt magának Krisztusnak 
is (Mt 24:24) − arról győzik meg az embereket, hogy ügyüket magából a 
mennyből irányítják (lásd a 10. tanulmányt). Történetesen mindhárom szereplő ápolja azt a hitet, hogy a 
holtak élnek: 
 
A. A katolicizmus Máriához és más elhunyt szentekhez imádkozik és hisz abban, hogy ezek a szentek 
megáldják majd követőiket csodákkal. 
 
B. A nem keresztény vallások gyakorlatilag mind a holtak lelkeiben való hiten és az ő tiszteletükön 
alapulnak. A New Age a „csatornázás”-ra − a holtak lelkeivel való állítólagos beszélgetésre − helyez 
nagy hangsúlyt. 
 
C. A hitehagyó protestantizmus hisz abban, hogy a holtak nem halottak, hanem a mennyben vagy a 
pokolban tartózkodnak. Ily módon ők is nagy fogékonyságot mutatnak azoknak a démonoknak a 

hitetéseire, akik holtak lelkeinek állítják be magukat. 

10.   Milyen bűnökkel vádolja Isten Babilont? 
 
A. „Leomlott, leomlott a nagy Babilon” (Jel 18:2).  

Answer: Elbukni annyit tesz, mint elfordulni a Biblia igazságától és az igaz 
Isten igaz imádatától (2Pt 3:17). 
 
B. „És lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek 
tömlöcévé”. „…mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek” (Jel 
18:2,23). 
 

Válasz: Isten itt azzal vádolja Babilont, hogy ördögökkel társalog, azzal, hogy a spiritizmus által 

 
A nem keresztény 
vallások és a 
hitehagyó 
protestantizmus 
szövetségesekül 
ajánlkoznak a 
pápaságnak az 
Istennel és az Ő 
követői ellen viselt 
végső háborúban.  



meghívja a gonosz lelkeket saját táborába; azzal vádolja továbbá, (2) hogy a hazug, démoni lelkek által 
gyakorlatilag az egész világot elhiteti. 
 
C. „A föld lakosai megrészegedtek” az ő serlegében található utálatosságtól és paráznaságtól 
(lásd Jel 17:2,4, 18:3). 
 
Válasz: Az „utálatosság” szó a Bibliában a hazugságokat jelképezi (Péld 12:22). Babilon bora, ami a 
hamis tanításokat tartalmazza, megfosztja a tájékozódási képességétől és megbénítja azokat, akik 
abból isznak, hogy aztán le is részegedjenek lelki értelemben. 
 
D. „A földnek királyai ővele paráználkodtak” (Jel 18:3). 
 
Válasz: Az egyház Krisztus vőlegénye (Jel 19:7-8) és egyedül Őt kell szeretnie, egyedül Neki kell 
engedelmeskednie, ami Jézus szavai szerint annyit tesz, mint hogy megtartjuk az Ő parancsolatait (Jn 
14:15). A pápaságot azért rója meg az Úr, mert hűtlen lett férjéhez, Jézushoz (Jak 4:4), és meg nem 
engedett viszonyt folytatott a polgári kormányzatokkal (az egyház és az állam szövetsége), hogy 
élvezze azok támogatását. 
 
E. „Emberek lelkeivel” való kereskedelem (Jel 18:13). 
 
Válasz: Isten itt azzal vádolja Babilont, hogy úgy bánt az emberekkel, mint valami hitvány portékával, és 
nem úgy, mint Isten drága gyermekeivel. 

11.   Meg tudnánk nevezni néhányat ama hamis tanítások közül, amik 
Babilon borában találhatók s amik az emberekben lelki részegséget és 
zűrzavart okoznak? 

Answer: Meglepő módon számos nevezetes protestáns tanítás egyáltalán 
nem található meg a Bibliában. A római anyaszentegyház (amely egyébként 
a pogány vallásokból vette át azokat) révén jutottak be a protestáns táborba. 
Lássunk néhányat e hamis tanítások közül: 
 
A. Isten törvénye meg lett változtatva illetve hatályon kívül lett 
helyezve. 
Isten törvényét soha senki nem változtathatja meg és nem helyezheti 
hatályon kívül (Lk 16:17). A 6. tanulmány cáfolhatatlan bizonyítékokkal szolgál erre nézve. 
 
B. A lélek halhatatlan. 
A Biblia 1700 alkalommal használja a „lélek” szót. De ezeken a helyeken sehol sem nevezi 
halhatatlannak. Az emberek halandók (Jób 4:17), és senki nem is nyerheti el a halhatatlanságot Jézus 
második eljövetele előtt (1Kor 15:51-54). (Bővebben lásd a 10. tanulmányt.) 
 
C. A bűnösök a pokol lángjai között senyvednek az örökkévalóságon át. 
A Biblia arról tanít, hogy a bűnösök testestül-lelkestül teljesen megsemmisülnek a tűzben (ki lesznek 
törölve az életből), (Mt 10:28). A Biblia sehol nem tanít a pokol örök gyötrelméről. (További részletekért 
lásd a 11. tanulmányt.) 
 
D. Az alámerítéses keresztség nem szükséges. 
Az alámerítéses keresztség az egyetlen, a Szentírás által hitelesített keresztségi forma. (Továbbiakért 
lásd a 9. tanulmányt.) 
 
E. A vasárnap Isten szent napja. 
Nem is kérdés, a Biblia azt tanítja, hogy Isten szent napja a hetedik napi szombat. (Ezzel a 7. 
tanulmányban foglalkoztunk.) 
 
Megjegyzés: Mihelyt valaki e hamis tanításokat magáévá teszi, „zűrzavar” lesz a része (ezt jelenti szó 
szerint a „Babilon” név), s a Szentírás tanításának megértése is sokkal nehezebb lesz számára. 
 
Kijózanító gondolat 



Kijózanító arra gondolni, hogy sokan akaratlanul is isznak Babilon borából. Ez talán egészen új 
számodra. De ha ez tényleg így van, kérd Istent, hogy vezessen téged (Mt 7:7). Ezután kutasd a 
Szentírást, hogy meglásd „ha úgy vannak-e ezek” (ApCsel 17:11). Ígérd meg Jézusnak, hogy követed 
Őt mindenhová, és akkor nem engedi, hogy tévelyegjél (Jn 7:17). 

12.   Kik állnak majd az Úr oldalán az armageddóni ütközetben? 

Answer:  
E végső ütközetben a mennyei angyalok (Zsid 1:13-14; Mt 13:41-42) és 
Isten népe − a maradék (Jel 12:17) − állnak csatavonalba Jézussal, aki a 
mennyei seregek élén áll majd (Jel 19:11-16) a Sátánnal és támogatóival 
vívott háborúban. 
 

Isten maradéka azokból verbuválódik, akik elutasítják Babilon hamisságait (A 23. tanulmány további 
részletekkel szolgál majd). Arról ismerszenek meg, hogy: (1) szeretik Jézust (1Jn 5:2-3), (2) hűségesek 
Hozzá és hisznek Benne (Jel 14:12), valamint (3) „szorosan megtartják” (5Móz 6:17) az Ő Igéjét és 
parancsolatait (Jel 12:17; Jn 8:31-32). 

13.   Milyen hadicsellel fog Sátán fellépni ebben a végső ütközetben, 
amely Isten igazsága és Sátán hazugságai között fog zajlani? 

Answer: Habár Sátán gyűlöli Istent és az Ő Fiát, a legritkább esetben vallják 
be ezt nyíltan. Valójában ő és démonai szent angyalok és buzgó keresztény 
lelkészek képében fognak mutatkozni (2Kor 11:13-15). Amit maga mellett 
szóló bizonyítékként tár elő, annyira igaznak, lelkinek és jézusinak fog tűnni, 
hogy ezzel csaknem mindenkit a föld lakosai között a meg fog téveszteni és a 
saját követésére fog bírni (Mt 24:24). Minden kétséget kizáróan a Bibliára fog 
hivatkozni, ahogy tette ezt Jézus pusztai megkísértésekor is (Mt 4:1,11). Sátán 
érvelése annyira meggyőző, hogy az angyalok egyharmadát, Ádámot és Évát 
is megtévesztette, miképpen (az özönvíz előtti időben) nyolc ember kivételével a föld valamennyi lakóját 
is. 

14.   Hogyan száll szembe Isten Sátán hadifortélyaival? 
 
„A törvényre és a bizonyságtételre [figyeljetek]: ha nem ez ige szerint 
szólnak, úgy nincs bennük világosság” (Ézs 8:20, a King James 
bibliafordítás alapján).  

Answer: Egyértelművé fogja tenni, hogy Babilon hamis evangéliumot 
mutat be (Gal 1:8-12), amely szélesre tárta a kaput ember milliárdok 
elhitetése és elveszése előtt. Az 
Isten által támasztott 
ellenmozgalom munkájába 
részletes bepillantást nyerhetünk a 
Jelenések könyve 14:6-14-ben 

olvasható három angyal üzenete alapján, amit egyébként a huszonhét 
részből álló tanulmánysorozatunkon belül kilenc tanulmányban is 
tárgyalunk. E három nagyszerű üzenet leleplezi Sátán hazugságait és 
vallási hamisítványait, figyelmeztet rájuk, továbbá felszólítja az 
embereket, hogy Istent imádják és Neki engedelmeskedjenek, nem 
csupán lélekben, hanem a Biblia igazságai szerinti módon is. 

15.   Vajon hatásosak lesznek Isten végidei, figyelmeztetést és 
reményt hordozó üzenetei? 
 
„Ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy 
hatalma volt; és a föld fénylett annak dicsőségétől” (Jel 18:1).  



Answer: A Szentírásban az angyalok hírvivőket vagy üzeneteket jelképeznek (Zsid 1:13-14). Isten 
végidei felhívását egy hatalmas angyal jelképezi, akinek ereje olyan nagy, hogy az egész világ fénylik 
Isten igazságától és dicsőségétől. Ez a végső, Isten által adott üzenet eljut a föld valamennyi lakójához 
(Jel 14:6; Mk 16:15; Mt 24:14). 

16.   Milyen végső és sürgős felhívást címez Jézus a Babilonban levők 
számára? 

Answer: Így szól hozzájuk: „Fussatok ki belőle [Babilonból], én népem, hogy 
ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: mert 
az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól” 
(Jel 18:4-5). 
 
Figyeljünk fel arra, hogy Jézus a Babilonban levő emberek nagy 
sokaságáról e szavakkal szól: „én népem”. Őszinte keresztények milliói 
vannak Babilonban, akik még nem hallották ezt a sürgős figyelmeztető 
üzenetet. Ezek az emberek az Urat szeretik mindenekfelett, és Jézus azt 
mondja róluk, hogy ők az Ő gyermekei. 

17.   Hogyan fogadja majd Jézus Babilonban élő népe azt, amikor 
meghallja a Babilon elhagyására sürgető felhívását? 

Answer: Jézusnak erre is megvan a válasza. Tőle valók e szavak: „Más juhaim is vannak nékem, 
amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és 
lészen egy akol és egy pásztor… Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek 
engem” (Jn 10:16,27). 
 
Jézus felismeri az Ő Babilonban élő gyermekeit. Továbbá ígéretet tesz arra, hogy ki fogja 
szólítani őket Babilonból, még mielőtt sort kerítene annak elpusztítására. És ami valamennyi közt 
a legdicsőségesebb, Jézus megígéri, hogy a még Babilonban élő népe meg fogja hallani és fel 
fogja ismerni az Ő hangját, és ki fog onnan futni, hogy biztonságban legyen.  
 
Megjegyzés: Ez a három angyal üzenetével (Jel 14:6-14) foglalkozó kilencrészes tanulmánysorozat 
hetedik darabja. Következő tanulmányunk Isten végidei egyházát fogja jellemezni olyan félreérthetetlen 
módon, hogy lehetetlen lesz nem felismernünk azt. 

18.   Ha Babilonban vagy, kész vagy meghallani Jézus sürgős felhívását és elhagyni Babilont? 

Answer: 
Thought Questions 

Nem. Jézus nem azt mondja, hogy Babilont meg kell reformálni, hanem azt, hogy hamarosan elpusztul. 
Reménytelenül megrészegül saját borától (ami a 18. fejezet 5-6. verse szerint a hamis tanítások). Ezért 
szólítja ki onnan népét (Jel 18:4).  

1.   Nem kellene inkább a Babilonból való kijövetel helyett Babilonban maradnom és a 
megreformálásával próbálkoznom? (Jel 18:4 )  

2.   Kik a napkelet felől jövő királyok, akikről Jelenések könyve 16:12-ben olvashatunk? (Jel 16:12 
)  

A napkelet felől jövő királyok a mennyei Királyok (az Atya és a Fiú). Azért ez a jelképes elnevezés, mert 
a mennyei lények ebből az irányból közelítik meg a földet. Lássunk erre vonatkozóan néhány bibliai 
példát: 
A. Jézus a második eljövetelekor kelet felől fog feltűnni (Mt 24:27). 
B. Isten dicsősége kelet felől fog megjelenni (Ez 43:2). 



C. Az elpecsételést végső angyal kelet felől érkezik (Jel 7:2). 
D. A Jézust jelképező nap keleten kél (Mal 4:2).  

3.   A Babilon elbukására figyelmeztető szózat egyben azt is jelenti, hogy Babilon nem volt 
mindig elbukott állapotban? (Jel 14:8 )  

Igen, ez így van. A múltban sok egyház, így Babilon is, erősen, egyenesen és hűségesen megállt 
Jézusban. Az alapítók Isten kiváló emberei voltak, akik szorgalmasan kutatták a Bibliát, hogy minden 
igazságát megértsék. Ma sincs valamennyi egyház az elbukás állapotában. Mindazonáltal az az egyház, 
amely a babiloni anyaegyház hamis tanításait tanítja és követi annak gyakorlatait, maga is a bukott 
leányok közé kerülhet.  

4.   Hová kell mennie a keresztényeknek, amikor kiszólítja Isten őket Babilonból? (Jel 14:12 )  

Meg kell találnia azokat az embereket, akik megtartják Isten parancsolatait, megvan bennük Jézus hite 
és világszerte hirdetik a három angyal üzenetét, s miután rájuk talál, csatlakoznia kell hozzájuk (Jel 
14:6-12). A 23. tanulmány részletes leírását adja Isten végidőbeli egyházának.  

5.    ( )  

A tíz király a világ országait jelképezi. Dániel könyve 2. fejezetében a tíz lábujj, a 7. fejezetben pedig a 
„rettenetes ábrázatú” fenevad tíz szarva Európa tíz országát jelképezi. A jelentés mindazonáltal kitágul a 
Jelenések könyve 11-18. fejezetei közötti szakaszban: „a föld és az egész világnak királyai” (16:14), 
„valamennyi nép” (18:3).  

6.   Mit takar a „békák” jelképe Jelenések könyve 16:13-14-ben? (Jel 16:13 )  

A béka a nyelvével fogja el zsákmányát, ami a világon ma végigsöprő hamis nyelvek adományára 
utalhat. Jusson eszünkbe, hogy a csodák − beleértve a nyelvek adományát − csupán egy dolgot 
bizonyítanak, a természetfeletti erőt. A Biblia ugyanakkor értésünkre adja, hogy természetfeletti erő 
származhat mind Istentől, mind Sátántól. Ez ad arra is magyarázatot, hogy a világosság angyalának 
képében mutatkozó (2Kor 11:13-15) Sátán olyan hatékonyan fogja a természetfölötti erőket műbe 
állítani, hogy szinte az egész világ a hitetés áldozatául esik és követni fogja őt (Jel 13:3). Mostanság a 
nyelvek hamis adományát használja fel arra, hogy összekovácsolja a legkülönbözőbb egyházakat és 
vallásokat, ideszámítva a pogány vallások követőit és a spiritizmus és az animizmus híveit is. A 
felsoroltak mindegyike úgy vélekedik, hogy a nyelvek adománya a hitelesség bizonyítéka. 
 
Próbára kell tennünk a lelkeket 
A Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy próbára kell tennünk a lelkeket (1 John 4:1). Ha nincsenek 
összhangban a Bibliával, akkor hamisítványok (Ézs 8:19-20). Azonkívül, a Szentlélek igazi adományai 
soha nem adatnak olyan valakinek, aki tudva és akarattal engedetlen Istennel szemben (ApCsel 5:32). 
Létezik a nyelvek igazi adománya. Ez az a csoda, amikor valaki képességet nyer olyan idegen nyelven 
való folyékony beszédre, amit korábban nem tanult és nem beszélt (ApCsel 2:4-12). Isten ma akkor 
használja ezt az adományt, amikor a végidei üzenet eljuttatása más nyelven beszélő népekhez ezt 
szükségessé teszi. Pünkösdkor erre azért volt szükség, mivel tizenhét nyelv képviselője vegyült el a 
tömegben, a tanítványok viszont valószínűleg csak egy nyelvet beszéltek.  

7.   Jelentős szerepet játszhat a New Age mozgalom a jó és gonosz közötti végső küzdelemben? 
(Jel 16:14 )  

Ez nem lehet kétséges! A New Age nagyon erősen jelen van az okkult jelenségekben és a 
spiritizmusban. A spiritizmus egész biztosan hatalmas szerepet játszik majd a föld végső drámájában. A 
nyelvek hamis adományával valamint az egyházak világszéles szövetségével karöltve indul a spiritizmus 
az egész lakott földre kiterjedő hódító körútjára. A New Age a lelkek egymással való érintkezésébe, 
továbbá a reinkarnációba vetett hittel nem más, mint valami régi pogány vallás új köntösben. A 
földiekkel érintkezni tudó, halhatatlan lélekben való hite ugyanaz az ősi hazugság, amivel Sátán ámította 



Évát az Édenben: „Bizony nem haltok meg” (1Móz 3:4). (A halál mibenlétéről lásd a 10. tanulmányt.)  

8.   Nyilvánvaló, hogy Dániel könyve 7., valamint Jelenések könyve 13., 17. és 18. fejezetében az 
Antikrisztus, vagyis a pápaság tevékenységéről ad kinyilatkoztatást. Van szó az Antikrisztusról 
másutt is a Szentírásban? (Jel 13:1 )  

Igen, a fenevadról vagyis az Antikrisztusról (és annak tevékenységéről) az Ó- és Újszövetségben 
legkevesebb kilenc alkalommal tétetik említés: Dániel 7., 8-9., 11., 12., valamint Jelenések könyve 12., 
13., 16., 17., 18. és 19. fejezete. Nem kétséges, ha Isten egy bizonyos hatalomról kilenc rendben szól, 
azt bizonyára azért teszi, mert azt szeretné, ha felfigyelnénk rá.  

9.   Vajon Sátán „Babilon”-nak nevezett országa Bábel tornyáig tekinthet vissza? (Jel 18:2 )  

Nem. Ez az ország akkor keletkezett, amikor Sátán a mennyben fellázadt Istennel szemben. Ézsaiás 
próféta tulajdonképpen Babilon királyának jelképébe öltözteti, amikor a mennyből való kivettetését 
ábrázolja (Ézs 14:4,12-15). Isten a bűn keletkezésétől fogva Babilonként tekintett Sátán országára. 
Sátán bevallott célja Isten legyőzése, Isten országának megsemmisítése, és saját lázadó, az egész 
világegyetemre kiterjedő babiloni királyságának felállítása. Jézus arról beszélt, hogy két út létezik és 
középút nincs (Mt 7:13-14). Legvégül minden lélek fel fog sorakozni valamelyik oldalon: vagy Jézus, 
vagy Babilon mellett. Élet-halál kérdése ez. Akik Jézust szolgálják és Őmellé állnak, elnyerik az 
üdvösséget az Ő mennyei országában. Akik Babilon mellé állnak, tűz martalékaivá válnak. Idő pedig 
már nincs sok, hogy ki-ki meghozza döntését. Ezért olyan sürgős és életbevágó, hogy Jézus Babilonnal 
szembeni végidei felhívásának kellő figyelmet szenteljünk.  

10.   Mit jelent Jelenések könyve 16:12-ben az, hogy kiszárad az Eufrátesz vize, hogy a napkelet 
felől jövő királyoknak út készíttessék? (Jel 16:12 )  

Mielőtt az ókori Babilont bevette volna Dárius, a méd tábornok, a város falai alatt elhaladó Eufrátesz 
folyót átterelték egy mesterséges mederbe. Ez a folyóelterelés tette lehetővé Dárius serege számára a 
város bevételét az éj leple alatt: a falak alatt, a kiszáradt folyómederben vonultak be a városba. 
Jelenések könyvében a „víz” embereket jelent (Jel 17:15). Ekképpen az Eufrátesz vize „a nagy Babilon 
követői”-re utal, akiknek a támogatása „kiszárad”, amikor Babilon ellen fordulnak, hogy elpusztítsák őt 
(Jel 17:16). A „nagy Babilon” támogatásának kiszáradása biztosítja a napkelet felől jövő királyok, a 
mennyei Atya és a Fiú diadalát.  
Quiz Questions 
 
1.   Mi a „Babilon” név jelentése? (1) 
___   Zűrzavar.  
___   Lázadás.  
___   Hitető.  
 
2.   Kit jelképez Babilon a bibliai jövendölésekben? (1) 
___   Az Egyesült Nemzetek Szervezetét.  
___   A pápaságot.  
___   Máriát, Jézus anyját.  
 
3.   Kik Babilon leányai? (1) 
___   Az Újszövetségben szereplő hölgyek, úgymint Priszcilla, Erzsébet és Dorkás.  
___   Európa királynői.  
___   Azok az egyházak, amelyek követik az anya Babilon hamis tanításait és vallási gyakorlatait.  
 
4.   Mit jelképez a vörös fenevadon ülő Babilon? (1) 
___   Az államot ellenőrző egyházat, amely ugyanakkor élvezi előbbi szoros támogatását.  
___   Azt, hogy nőkből kiváló állatszelídítők lesznek.  
___   Azt, hogy a nőknek inkább lovagolniuk kell és nem gyalog járni.  
 
5.   Babilon mely hamis tanításai zavarják össze az embereket lelkileg? (4) 



___   A házasság szentsége.  
___   A halál alvás.  
___   A bűnösök örökké égnek a pokolban.  
___   A vasárnap Isten szent napja.  
___   A lélek halhatatlan.  
___   Az alámerítéses keresztség.  
___   Isten törvénye hatályon kívül van helyezve illetve módosításon ment keresztül.  
 
6.   Mit jelent az, hogy Babilon elesett (elbukott)? (1) 
___   Egy angyal zuhant alá a mennyből.  
___   Babilont földrengés általi csapás érte.  
___   Az anyaegyház és az ő hamis tanításait magukévá tevő egyházak elpártoltak a Biblia igazságától 
és az igaz Isten igaz tiszteletétől.  
 
7.   Ki(ke)t jelképeznek a „napkelet felől jövő királyok”? (1) 
___   Jézust és az Ő Atyját.  
___   A pogányság által munkálkodó Sátánt.  
___   A világ nemzeteit.  
 
8.   Mit jelképez az Eufrátesz kiszáradása? (1) 
___   A világ vízállományának súlyos megcsappanását.  
___   Nem lesz elegendő élelmiszer a végidőben.  
___   Babilon elveszti követői támogatását.  
 
9.   Babilon családnév, amely szinte valamennyi vallást és egyházat magában foglal. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
10.   Ki hívja ki valójában az embereket Babilonból? (1) 
___   Az angyalok.  
___   A tíz király.  
___   Lucifer.  
___   Jézus.  
 
11.   Nem lenne jobb megtéríteni egy bukott egyházat, semmint kijönni onnan? (1) 
___   De.  
___   Nem.  
 
12.   Mit jelent a Babilon borától való megrészegedés? (1) 
___   Alkoholizmusba merülni.  
___   Követni őt a nagyvilági életben.  
___   Testi betegségben szenvedni.  
___   Összezavarodni hamis tanításaitól.  
 
13.   Melyik három hatalom egyesíti erejét Jézus és az Ő népe ellen a végidőben? (3) 
___   A nem keresztény vallások.  
___   Az Egyesült Nemzetek Szervezete.  
___   A hitehagyó protestantizmus.  
___   Űrrepülők.  
___   A pápaság.  
 
14.   Amikor Jézus kihívja népét Babilonból, ki fognak jönni? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
15.   Sokan vannak Babilonban úgy, hogy nem is tudnak arról, hogy ott vannak. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  

 

    



Krisztus-menyasszonya.  
    A Biblia arról beszél, hogy csak egy test(ület) azaz egyház van, 

amelybe Jézus az Ő végidei népét hívja: ez az egy test a Krisztus 
menyasszonya. Sokakat bizonytalanít ez el, hiszen ma a 
legkülönbözőbb, önmagukat keresztényeknek nevező egyházak 
ezreit ismerjük. Elvileg mind azt mondja önmagáról, hogy Isten 
egyházai, mindazáltal hatalmas különbség van közöttük a Biblia 
magyarázatában, a hitben és a hit gyakorlatában. Az igazság után 
kutató ember számára ugyancsak lehetetlen ezen állítások 
valamennyiét megvizsgálni. Viszont hálásak lehetünk Jézusnak, 
aki feloldotta számunkra e dilemmát azzal, hogy olyan részletes 
jellemzést adott egyházáról, hogy mindnyájan könnyedén 
beazonosíthatjuk azt! Ezt az eleven és erőteljes leírást Jelenések 
könyve 12. és 14. fejezetében találjuk meg. A leírás lenyűgöző 
igazságokkal fog megörvendeztetni bennünket, ami segíteni fog 
minket a végidőben. Mielőtt azért elindulnál e felfedező útra, 
amelynek végcélja ezen átformáló igazságok megismerése, 
kérünk, olvasd el Jelenések könyve 12:1-17 szakaszát.  

1.   Milyen profetikus jelkép segítségével ábrázolja Jézus az Ő igaz egyházát? 
 
„A szép és elkényeztetett asszonyhoz tettem hasonlóvá Sion leányát” (Jer 6:2). „…és ezt mondjam 
Sionnak: Én népem vagy te” (Ézs 51:16).  

Answer: A 22. tanulmány segítségével megtanulhattuk, hogy Jézus az Ő igaz és tiszta egyházát (a 
Siont) a tiszta asszony, a hitehagyó egyházat a parázna asszony jelképével ábrázolja. E 
jelképrendszerre vonatkozóan lássunk még néhány igeszakaszt: 2Kor 11:2; Ef 5:22-23 és Jel 19:7-8. 

2.   Jelenések könyve 12:1-ben Jézus a „napba öltözött asszony” − amelynek „lábai alatt volt a 
hold, és a fejében tizenkét csillagból korona” − gyanánt jellemzi egyházát. Mit jelent e jelkép-
együttes? 

Answer: A. A nap Jézust, az Ő evangéliumát és igazságos jellemét jelképezi. „Mert nap és pajzs az Úr 
Isten” (Zsolt 84:11). (Lásd még Mal 4:2.) Jézuson kívül, Jézus nélkül nincs üdvösség (ApCsel 4:12). 
Jézus minden másnál jobban vágyik arra, hogy egyháza váljék teljessé az Ő dicsőségével és 
jelenlétével. 
 
B. Az, hogy „a lábai alatt van a hold” az ószövetségei áldozati rendszert jelenti. Miként a hold a nap 
fényét veri vissza, úgy az áldozati rendszer is annyiban nyújtott lelki segítséget, amennyiben az az 
eljövendő Messiásból áradó világosságot sugározta vissza (Zsid 10:1). 
 
C. A „tizenkét csillagból álló korona” a tizenkét tanítvány munkáját jelképezi, amely az újszövetségi 
egyház korai éveinek megkoronázása volt. 

3.   A prófécia ezután arról beszél, hogy az asszony vajúdik, szülni 
készül, egy olyan gyermeknek fog hamarosan életet adni, aki 
vasvesszővel uralkodik majd a nemzetek felett. Meg is szülte a „fiú-
magzatot”, aki aztán majd Isten mennyei királyiszékéhez ragadtatik 
(Jel 12:1,2,5). Vajon ki ez a kisgyermek? 

Answer: A kisgyermek, akiről itt szó van, Jézus. Eljön majd a nap, amikor 
vasvesszővel uralkodik az egész világ felett (Jel 19:13-16; Zsolt 2:7-9). A bűneinkért megfeszített Jézus 
feltámadt halottaiból és felvitetett a mennybe (ApCsel 1:9-11). A feltámadásának ereje, ami a mi 
életünkben is megmutatkozhat, Jézus egyik leghatalmasabb ajándéka népe számára (Fil 3:10). 



4.   Jelenések könyve 12:3-4 egy „nagy veres sárkányt” mutat be, aki 
gyűlölte a „fiú-magzatot” és már születésétől fogva megpróbálta 
megölni őt. Emlékezhetünk erre a sárkányra a 20. tanulmányból. Ki ez 
a sárkány? 

Answer: A sárkány Sátánt jelképezi, aki kivettetett a mennyből (Jel 12:7-9) 
és aki Jézus születésének idején a pogány római birodalmon keresztül 
munkálkodott. Az uralkodó, aki születésétől fogva Jézus életére tört, a 
pogány Róma fennhatósága alá tartozó Heródes volt. Abban a reményben 
ölt meg minden fiúgyermeket Betlehemben, hogy a megöltek között ott lesz 
Jézus is (Mt 2:16). 

5.   Mit jelent ebben a jelképes ábrázolásban az, hogy a sárkánynak 
„hét feje” van és „tíz szarva”, továbbá, hogy „az ég csillagainak 
harmadrésze” levettetett a földre? 

Answer: A. A „hét fej” a hét dombot illetve hegyet ábrázolja, amelyre 
Róma épült (Jel 17:9-10). Tanulmánysorozatunkban immár harmadízben 
találjuk magunkat szembe egy hét fejjel és tíz szarvval rendelkező 
fenevaddal (Jel 12:3; 13:1; 17:3).  
 
B. A „tíz szarv” azokat a kormányokat illetve nemzeteket jelképezi, amelyek támogatást nyújtanak az 
erős hatalmaknak Isten népének és egyházának elnyomásában. A pogány Róma uralmának idején (Jel 
12:3-4) azt a tíz barbár törzset ábrázolták, amelyek a római birodalom meggyengítésével támogatták a 
pápaságot (Dán 7:23-24). A törzsek képezték a későbbi modern Európát. Ezekben az utolsó napokban 
a világ nemzeteit − valamennyit! − jelképezik, amelyek a végidei politikai szövetségben egyesítik 
erejüket (Jel 16:14; 17:12,13,16), hogy aztán mind támogatást nyújtsanak a „nagy Babilon”-nak, az Isten 
népével szemben vívott háborújában.  

 
C. „Az ég csillagainak harmadrésze” azok az angyalok, akik Lucifer mellé 
álltak a mennyei lázadásában, így vele együtt is vettettek ki (Jel 12:9; Lk 
10:18; Ézs 14:12).  
 
Összefoglaló áttekintés 
 
A prófécia mindeddig a következő bibliai tényeket rögzítette: 
 
1. Isten igaz egyháza a tiszta asszony jelképében jelenik meg. 
2. Jézus az egyház berkeiben születik meg. 
3. Sátán − a pogány Róma fennhatósága alá tartozó Heródes királyon 
keresztül munkálkodva − a gyermek Jézus életére tör. 
4. Sátán terve kudarcot vall. 
5. Jézus mennybemenetelére is kifejezett utalás 
történik. 

6.   Mihez folyamodott Sátán azután, hogy 
kudarcot vallott a gyermek Jézus megölésére 
irányuló terve? 
 
„Kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte” (Jel 
12:13).  

Answer: Tekintve, hogy nem volt többé módja arra, hogy magára Jézusra 
törjön, minden dühét és üldözői hevét Isten egyháza és népe ellen irányította. 
 
Hat azonosító jegy 
Jelenések könyve 12. és 14. fejezetében Jézus hat jellemzést nyújt, amelyek 
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segítségével azonosíthatjuk az Ő végidei egyházát. Bibliatanulmányunk hátralevő részeinek átvételekor 
tartsuk ezeket szem előtt. 

7.   Mihez folyamodott az asszony (az egyház) saját védelme érdekében, 
továbbá mit ért Jelenések könyve 12:6 és 14. verse a „puszta” kifejezésen? 

Answer: A. A 6. és a 14. versben ez áll: „Az asszony pedig elfutott a pusztába”, 
ahol védelmet talált „ideig, időkig és az időnek feléig” (vagyis 1260 valóságos 
éven át) Sátán haragjával szemben, aki az idő tájt a pápai Rómán keresztül 
munkálkodott. A „két szárny” Isten oltalmát és támogatását jelképezi, amelyet 
Isten „pusztai” tartózkodása idején nyújtott az egyháznak (2Móz 19:4; 5Móz 
32:11). A pusztában töltött idő ugyanaz az 1260 éves − a pápai főhatalommal és 
üldözéssel fémjelzett − időszak (538-tól 1798-ig), amit Jézus újra és újra előhoz 
a próféciákban. Egy profetikus nap egy valóságos esztendőnek felel meg (Ez 
4:6). 

 
 
 
 
B. A „puszta” kifejezés a föld elhagyatott helyeire 
(hegyek, barlangok, erdők stb.) utal, ahol Isten 
népe menedékre lelhetett, ily módon  
menekedve meg a teljes megsemmisítéstől 
(Zsid 11:37-38). Ezek a helyek nyújtottak rejteket a 
valdenseket, az albigenseknek, a huganottáknak 
és sokaknak másoknak. Isten népe (az Ő egyháza) 
az emlékezetből is kitöröltetett volna, ha a pápaság 
gyilkos üldözései idején nem menekült volna a pusztába, hogy ott leljen menedéket. („Az 1540-től − a 
jezsuita rend megalakulásától kezdődően − 1580-ig tartó mindössze negyven éves időszakban 
kilencszázezer ember lelte halálát az üldözések miatt. Harminc év alatt százötvenezer ember vált az 
inkvizíció áldozatává.” 1) Az üldözéssel fémjelzett 1260 éves időszakban legkevesebb ötvenmillió ember 
esett áldozatul. Isten egyháza nem létezett hivatalos szervezetként az 1260 éves korszakban. 538 és 
1798 között is létezett ez az egyház, még ha mint szervezet nem is volt azonosítható. Amikor az 1260 
év elteltével az egyház előjött rejtekéből, ugyanannak az apostoli egyháznak a tanításaival és 
tulajdonságaival bír, mint amelyekkel a pusztába vonult 538-ban. 

Megjegyzés: Ezzel fel is fedeztük Isten végidei egyházának első 
két azonosító jegyét: 
1. Nem létezik hivatalos szervezetként 538 és 1798 között. 
2. 1798-ban előlép a homályból és megkezdi végidei munkáját.  
 
Sok nemes lelkű és igaz keresztény volt azokban az egyházakban, 
amelyek hivatalosan is léteztek 1798 előtt. Ám ezen egyházak 
egyike sem lehet Isten végidei egyháza, amelybe Isten az Ő népét 
hívja, ugyanis Jézus végidei egyházának 1798 után kell támadnia. 
Ez azt is jelenti, hogy napjaink rendkívül népszerű protestáns 
felekezeteinek jó része sem lehet Isten végidei egyháza, mert már 
1798 előtt is hivatalosan léteztek. 
 
1Albert Barnes: Notes on Daniel (Megjegyzések Dániel könyvéhez), 

a Dániel könyve 7:25-höz fűzött 
magyarázat, p. 328. 

8.   Jelenések könyve 12:17-ben Isten az Ő végidei egyházát 
maradéknak nevezi. Mit jelent ez a szó, hogy „maradék”? 

Answer: Ez annyit jelent, hogy az utolsó maradék darab. Jézus 
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egyházára utalva az Ő utolsó idei egyházát jelenti, amely tanítás tekintetében azonos az apostoli 
egyházzal. 

9.   Milyen két további jellemzést adott Jézus az Ő végidei 
maradék egyházáról Jelenések könyve 12:17-ben? 

Answer: Maradéktalanul megtartja a Tízparancsolatot, beleértve a 
negyediket is a hetedik napi szombatnap megünneplésével (Jn 
14:15; Jel 22:14). Megvan neki a „Jézus bizonyságtétele” is, ami a 
Biblia szerint a prófétaság lelke (Jel 19:10). (A 24. tanulmány 
mindenre kiterjedő magyarázattal szolgál, mit jelent a Bibliában a 
prófétaság lelke.) 

Vagyis ebben az igében Jézus újabb két azonosító jeggyel 
szolgál az Ő végidei maradék egyházára nézve:  
 
3. Megtartja Isten parancsolatait, köztük a negyedik parancsolatot a 
hetedik napi szombat megünneplésével. 
 
4. Megvan nála a prófétaság lelke. 
 
Ne felejtsük, hogy noha őszinte keresztények tömegei találhatók 
azokban az egyházakban, amelyek nem tartják meg a szombatot és 
nincs meg nekik a prófétaság lelke, ezen egyházak egyike sem lehet 
Isten végidei maradék egyháza, amelybe Jézus az utolsó idők 
keresztényeit kihívja, hiszen Isten végidei egyháza az Isten 
parancsolatait is megtartja és megvan nála a prófétaság lelke is. 

10.   Mi az a két utolsó azonosító jegy, 
amellyel Jelenések könyve Isten 
maradékára vonatkozóan szolgál? 

Answer: A hatból a két utolsó a 
következő: (5) Ez az egyház egy 
világszéles misszióval rendelkező egyház 
(Jel 14:6), továbbá (6) ez az egyház 
hirdetni fogja a Jelenések könyve 14:6-14-
ben található három angyal üzenetét, 
amelynek tartalmát az alábbiak szerint 
foglalhatjuk össze.  

 
A. Isten ítélete elkezdődött. Imádjátok Őt! Isten végidei egyházának hirdetnie kell, hogy az ítélet 
1844-ben elkezdődött (lásd ezzel kapcsolatban a 18. és a 19. tanulmányt). Ennek az egyháznak fel kell 
szólítania a világot, hogy „imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek 
forrásait” (Jel 14:7). Hogyan imádhatjuk Istent mint Teremtőt? Isten a negyedik parancsolatban írta meg 
a választ: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt… Mert hat napon teremtette az Úr 
az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. Azért 
megáldotta az Úr a szombat napját és megszentelte azt” (2Móz 20:8,11). Vagyis az első angyal üzenete 
minden embert arra szólít fel, hogy imádjuk Istent mint Teremtőt, éspedig a hetedik napi szombat 
megtartásával, amit a teremtés emléknapjaként adott mindnyájunknak.  
 
B. Fussatok ki Babilon bukott egyházaiból. 
 
C. Ne imádjátok a fenevadat és ne vegyétek fel magatokra annak bélyegét, ami a vasárnap szent 
napként való megtartása. Óvakodjatok mindenféle vallási hamaisítványtól. 
 
Megjegyzés: Ez tehát a két utolsó azonosító jegy: 
5. Isten végidei egyháza egy világszéles missziós egyház lesz. 
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6. Hirdetni és tanítani fogja azt a három részből álló üzenetet, amely Jelenések könyve 14:6-14-ben 
található. 
 
Tekintsük hát át azt a hat pontot, amiket Jézus azért adott nekünk, hogy beazonosíthassuk az Ő 
végidei maradék egyházát: 

1. Nem állhatott fenn hivatalos egyházszervezetként 538 és 1798 között. 
2. 1798 után támadt és kezdte meg munkáját. 
3. Megtartja a Tízparancsolatot, köztük a negyedik parancsolatot a hetedik 
napi szombat megünneplésére vonatkozóan. 
4. Megvan nála a prófétaság lelke. 
5. Világszéles misszióval rendelkező egyház lesz. 
6. Tanítja és hirdeti Jézus három pontból álló üzenetét, amely Jelenések 
könyve 14:6-14-ben található. 

11.   Miután meghatároztuk Jézus hat 
azonosító jegyét, amelyek segítségével 
beazonosíthatjuk az Ő végidei maradék 
egyházát, mire szólít fel bennünket Jézus? 
Miben reménykedhetünk egészen 
bizonyosan, ha engedelmeskedünk a 
felszólításának? 

Answer: „Keressetek és találtok” (Mt 7:7). 
Jézus átnyújtja nekünk ezt a hat ismertetőjelet 
és így szól: „Menj és találd meg azt az egyházat.” Arra tesz ígéretet, hogy 
akik a mennyei dolgokat keresik, megtalálják azokat. 

12.   Hány egyházra illik rá ez a hat ismertetőjel? 

Answer:  
Jézus olyan sajátos és különleges ismertetőjeleket adott, amelyek 
mindössze egyetlen egyházra illenek rá. Jézus nem afféle homályos 
általánosságokban beszélt, hogy például „az én egyházamban nagyon sok 
jó ember lesz”, vagy „lesz egynéhány képmutató benne”. Ezek hány 
egyházra illenének rá? Valamennyire. Ezek a sarki fűszeresre ugyanúgy 
ráillenének, mint a külvárosi közösségi egyletekre. Mindenkire és 
mindenre, így semmi értelmük nem lenne. Jézus azonban olyan 
egyértelmű, sajátos, alaposan körülírt azonosító jegyekkel szolgált, hogy 

azok csak egy − és csakis egy − egyházra illenek rá, éspedig a Hetednapi Adventista Egyházra. 
Ellenőrizzük le ismét ezeket az ismertetőjeleket. 
 
 
 
A Hetednapi Adventista Egyház: 
 
1. Nem létezett hivatalos egyházszervezetként 538 és 1798 között. 
2. 1798 után keletkezett. Kezdetei az 1840-es évek első felére nyúlnak vissza. 
3. Megtartja a Tízparancsolatot, köztük a negyediket, az Isten hetedik napi nyugalomnapjának, a 
szombatnak megünneplésével. 
4. Megvan nála a prófétaság lelke. 
5. Ez egy világszéles misszióval rendelkező egyház, amely a világ 236 országa közül 208-ban 
munkálkodik. 
6. Tanítják és hirdetik Jézus három fő részből álló nagyszerű üzenetét, amely Jelenések könyve 14:6-
14-ben található. 
 
Jézus arra kér téged, hogy vedd e hat ismertetőjelet és ellenőrizd ezeket magad számára. Nem lesz 
nehéz dolgod. Nem tévesztheted el. 

 
Az az egyház, 
amely nem hirdeti 
a három angyal 
üzenetét a világon 
mindenütt, nem 
lehet Isten 
maradék egyháza 
a végidőben.  



 
Megjegyzés: Ne feledjük el, hogy rengeteg nemes lelkű keresztény található azokban az egyházakban, 
amelyekre nem illenek rá a fenti ismertetőjelek, mindazonáltal ezek az egyházak nem lehetnek Isten 
végidei maradék egyházai, amelyekbe Isten ma kihívhatja az Ő népét. 

13.   Ha Jézus valamely gyermeke meghallja az Ő szeretetteljes figyelmeztetését és elhagyja 
Babilont (Jel 18:2,4), mire kéri Jézus ezután őt? 
 
„Erre vagytok elhíva az egy testben” (Kol 3:15, prot. ford.). „És Ő a feje a testnek, az egyháznak” (Kol 
1:18).  

Answer: A Biblia arról beszél, hogy Isten népe egy test(ület)be, azaz egyházba hívatik ki. Jézus arra 
kéri azokat, akik elhagyják Babilont, hogy csatlakozzanak a maradék egyházhoz − amelynek Ő a feje. 
Jézus így szól: „Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók” (Jn 10:16). „Én 
népem”-nek is nevezi őket mind az Ó- (Ézs 58:1), mind az Újszövetségben (Jel 18:4). Azokról a 
bárányairól mondja, amelyek nem tartoznak még az ő nyájához (egyházához): „…azokat is elő kell 
hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor… Az én juhaim hallják az 
én szómat, … és követnek engem” (Jn 10:16,27). 

14.   Mi módon lehet valaki ennek a testnek, azaz egyháznak a tagja? 
 
„Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, 
akár zsidók, akár görögök” (1Kor 12:13).  

Answer: Jézus végidei maradék egyházának tagja keresztség által 
lehetünk. (A keresztségről részletesebben lásd a 9. tanulmányt.) 

15.   Szolgál a Biblia egyéb bizonyítékkal is arra nézve, hogy Jézusnak 
csak egy maradék egyháza van, amelybe egész népét hívja? 

Answer: Igen, szolgál. Nézzük meg ezeket: 
 
A. A Biblia azt tanítja, hogy csupán egy igaz test(ület), azaz egyház létezik 

(Ef 4:4; Kol 1:18). 
B. A Biblia arról is beszél, hogy a mi korunk a Noé napjaihoz hasonlít (Lk 17:26-27). Hányféle módja volt 
a megmenekülésnek Noé napjaiban? Mindössze egy: a bárka. Hasonlóan van ez ma is: Isten egyetlen 
egy csónakról, azaz egyházról gondoskodott, amely biztonságban eljuttatja népét az Ő mennyei 
országába. Bizonyosodj meg arról, hogy a jó csónakba szállsz! A Biblia beszámolója szerint „az Úr 
pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel” (ApCsel 2:47). Ez igaz volt az apostoli 

időkben, s igaz napjainkban is. 

16.   Mi a jó hír Isten maradék egyházával kapcsolatban? 

Answer:  
A. Központi tanítása az „örökkévaló evangélium”, miszerint az ember 
egyedül a Jézusban való hit által igazulhat meg (Jel 14:6). 
B. Jézusra, a Kősziklára épült (1Kor 3:11; 10:4), és „a pokol kapui sem 
vesznek rajta diadalmat” (Mt 16:18). 
C. Jézus meghalt az Ő egyházáért (Ef 5:25). 
D. Jézus olyan egyértelműen írja körül maradék egyházát, hogy egészen 
könnyű lesz a beazonosítása. Leírja a bukott egyházakat is és népét 

felszólítja, hogy fusson ki azokból. Sátán csak azokat ejti tőrbe, akik szemeiket is behunyják és a 
szívüket is bezárják. 
E. Tanításai mind helytállók (1Tim 3:15). 

17.   Mi a jó hír Isten maradék népével kapcsolatban? 



Answer: Ez a nép: 
A. Ott lesz üdvözültek között a mennyek országában (Jel 15:2). 
B. Jézus „ereje” és „vére” által diadalt arat az ördög felett (Jel 12:10-11). 
C. Állhatatos lesz (Jel 14:12). 
D. Bírni fogja a Jézus hitét (Jel 14:12). 
E. Dicső szabadság lesz az osztályrésze (Jn 8:31-32). 

18.   A világtörténelem órája szerint későre jár. Jézus második eljövetele közvetlenül a három 
angyal üzenetének átadása után várható (Jel 14:12-14). Milyen sürgős kéréssel fordul Isten ma az 
Ő népéhez? 
 
„Menj be te és egész házad népe a bárkába” (1Móz 7:1).  

Answer: Noé napjaiban − Noét is beleértve − mindössze nyolc ember hallotta meg Isten hívását. Jézus 
az Ő végidei bárkájának, maradék egyházának ajtajánál vár ránk. 
 
Megjegyzés: Ez volt a Jelenések könyve 14:6-14-ben található három angyal üzenetéről szóló lelkesítő 
tanulmánysorozat nyolcadik része. A tanulmánysorozat záró része a prófétaság ajándékát tárgyalja 
majd. 

19.   Kész vagyok meghallani Jézus hívását és elfogadni tőle azt a biztonságot, amit az Ő végidei 
maradék egyháza nyújt. 

Answer:  

 
Thought Questions 

„Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges” (Mk 10:27; 
megjegyzendő, hogy a mondat második része az eredeti görög alapján „az Istennel minden lehetséges” 
fordítást is megengedi). A Biblia másutt azt is mondja, hogy Isten „a dolgot bevégzi és rövidre metszi 
igazságban: mivel rövidesen végez az Úr a földön” (Róm 9:28). Ugyanaz az Úr, aki képessé tette Jónást 
arra, hogy egy hatalmas várost kevesebb mint negyven nap leforgása alatt megtérésre vezessen (Jón 3. 
fej.), nagyon gyorsan be fogja végezni művét ezen utolsó napokban. Azt mondja, hogy műve olyan 
lélegzetelállító sebességgel fog előrehaladni, hogy Isten egyházának csakhogy nem lehetetlen lesz 
megfelelő módon gondoskodni a beözönlő lelkek sokaságáról (Ám 9:13). Isten ígérte meg ezt és ez így 
is lesz. Az egész hamarosan, nagy hirtelenséggel bevégeztetik. Aki ma Isten művében hosszú távokban 
gondolkodik és tervez, elvéti a lényeget. Súlyos szükséghelyzet van, márpedig a szükséghelyzet 
azonnali cselekvést követel. Azok, akik hosszú távban gondolkodnak, előfordul, hogy tőrbe esnek és túl 
későn ébrednek.  

1.   A világ népességének egynegyedét kitevő Kínát még alig sikerült elérni az evangéliummal. 
Nem fog sok időbe kerülni, míg ott is mindenkit sikerült megszólítani? (Róm 9:28 )  

2.   Tényleg komoly a veszélye annak, hogy sok hitvalló keresztény felhagy a vigyázással és az 
elveszendők között lesz Jézus visszatérésekor? (Lk 21:34 )  

Igen, Jézus nagyon világosan beszélt erről. Számos olyan dologgal kapcsolatban közölt intelmet, amely 
tőrbe ejti és megrontja a keresztényeket: (1) dobzódás, (2) részegség, (3) az élet gondjai és (4) az alvás 
(Lk 21:34; Mk 13:34-36). 
 
A. A dobzódás a mérték nem ismerését jelenti, éspedig bármely dologban − az evésben, a munkában, 
az olvasásban, a pihenésben stb. Ez felborítja az egyensúlyt és tönkreteszi a tiszta gondolkodást. Ezek 
attól is megfosztják az embert, hogy legyen idejük Jézusra. 
B. Részegség − olyan dolgokat jelent ez, amik egyrészt bódulatot okoznak, másrészt ellenszenvet a 
mennyei dolgok iránt. Ilyen lehet a pornográfia, a tiltott szex, gonosz társaságok, az ima és a 



bibliatanulmányozás elhanyagolása és az istentiszteletek kerülése. Az efféle dolgok folytán az emberek 
egy, a valóságtól elrugaszkodott álomvilágban élnek és elvétik a célt. 
C. Ez élet gondjai tönkreteszik a keresztényeket, akik teljesen jó dolgokban foglalatoskodva annyira 
elfoglaltak lesznek, hogy a Jézusra, az imára, az Ige tanulmányozására, a bizonyságtételre és a 
gyülekezeti alkalmakra nem marad idő. Ily módon levesszük szemünket a valódi célról és mellékes 
dolgokba merülünk bele. 
D. Alvás − ez a lelki alvásra utal. Meglehet, ez korunk legnagyobb baja. Ha valaki alszik, nem is tudja, 
hogy alszik. Amikor a Jézussal való kapcsolatunkat örökre bebiztosítva gondoljuk, amikor gyakoroljuk az 
istentisztelet külső formáit, de annak ereje nélkül, amikor mindig másokra alkalmazzuk a nagy 
prédikációkat, és amikor nem vesszük ki részünket tevékenyen Krisztus művéből − mind e dolgok és 
még sok más egyéb is úgyannyira alvajárókká teszi azokat, hogy ha csak valami csoda folytán fel nem 
ébrednek az álmukból, át fogják aludni az igazság pillanatát.  

3.   Csatlakoztam Isten maradék egyházához és soha életemben nem voltam még ennyire boldog. 
De az ördög sem háborgatott soha még ennyire. Minek tulajdonítsam ezt? (Jel 12:17 )  

Annak, hogy az ördög haragszik Isten maradék népére és minden idejét annak szenteli, hogy fájdalmat 
okozzon nekik és elcsüggessze őket (Jel 12:17). Jézus nem ígért olyat népének, hogy nem kell 
próbákat, csapásokat és támadásokat elszenvedniük az ördögtől, nehéz pillanatokat, sőt súlyos 
bántásokat a Sátántól. Igazából jó előre megmondta, hogy ilyesmik nagyon is történhetnek az Ő népével 
(2Tim 3:12). Ugyanakkor dicső ígéretet tett: (1) népének győzedelmet ad (1Kor 15:57), (2) mindig, 
mindenben népével lesz, bármi is vár rájuk (Mt 28:20), (3) békességet ad nekik (Jn 16:33; Zsolt 
119:165), (4) és soha nem hagyja magukra őket (Zsid 13:5). Végül, Jézus és az Atya arra is ígéretet tett, 
hogy oly szorosan ragaszkodik gyermekeihez, hogy senki ki nem ragadhatja őket az Ő karjaiból (Jn 
10:28-29). Ámen!  

4.   Mit jelent a „gyülekezet” szó? (ApCsel 2:47 )  

A „gyülekezet” szó a görög „ekklesia” szó fordítása, jelentése: „kihívottak”. Mennyire alkalmas kifejezés! 
Jézus népét a világból és Babilonból kihívottak alkotják, drága nyájában lelve biztonságra. Az emberek 
azáltal csatlakozhatnak Jézus végidei egyházához, hogy Jézus hívásának engedelmeskedve 
megkeresztelkednek. Jézus így szól: „Az én juhaim hallják az én szómat, … és követnek engem” (Jn 
10:27).  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Milyen jelképben állítja Isten elénk az Ő igaz egyházát a jövendölésekben? (1) 
___   Egy magas templomtorony jelképében.  
___   Fenevadként.  
___   Egy fényes angyal jelképében.  
___   A tiszta asszonyéban.  
___   Egy titokzatos felhőében.  
 
2.   Mi volt az a „puszta”, ahova az egyház menekült? (1) 
___   Magányos, elhagyatott helyek, úgymint barlangok, erdők stb.  
___   A Szahara.  
___   Irak.  
___   A Góbi-sivatag.  
 
3.   Az alábbi állítások közül melyek képezik részét a három angyal üzenetének? (3) 
___   Babilon elesett. Jöjjetek ki onnan!  
___   A pokol tüze örökkön-örökké égni fog.  
___   Az ítélet már most folyik. Tiszteljétek, dicsőítsétek és imádjátok a Teremtőt az Ő szent szombat 
napjának megtartásával, amely az Ő jele avagy jegye.  
___   A csapások lezárultak.  



___   Mindenki üdvözülni fog.  
___   Ne imádjátok a fenevadat és ne vegyétek magatokra az ő bélyegét.  
 
4.   Jézus hat ismertetőjellel szolgál, ily módon irányítva bennünket az Ő maradék egyházához. 
Ez az egyház… (6) 
___   …sok derék keresztényt rejt magában.  
___   …megtartja a Tízparancsolatot, beleértve a szombatot is.  
___   …néhány képmutatót is tudhat soraiban.  
___   …örömét leli abban, hogy nagyszerű keresztény énekeket énekelhet.  
___   …sokat imádkozik.  
___   …nem állt fenn hivatalos egyházszervezetként 538 és 1798 között.  
___   …bírja a prófétaság ajándékát.  
___   …szól nyelveken.  
___   …világszéles missziós egyház.  
 
5.   Meddig kellett az egyháznak a pusztában tartózkodnia? (1) 
___   Öt évig.  
___   Ezer évig.  
___   Hatszáznyolcvan évig.  
___   Ezerkétszázhatvan évig.  
___   Harminchárom évig.  
 
6.   Kit jelképez Jelenések könyve 12. fejezetében az asszonynak született gyermek? (1) 
___   Az apostoli egyházat.  
___   Jézust.  
___   A pogányokhoz eljutó evangéliumot.  
 
7.   Kiszólítja Jézus népét a világból és Babilonból, s hívja eközben őket az Ő maradék 
egyházába? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
8.   Hogyan lehet csatlakozni a maradék egyházhoz? (1) 
___   Ha kezet fogunk a gyülekezet lelkészével.  
___   Ha aláírjuk a tagsági igazolványt.  
___   Keresztség által.  
___   Egy jelentős adomány felajánlásával.  
 
9.   Nagyon sok derék keresztény található a többi egyházban, mi több, olyanok is, akik semelyik 
egyháznak nem tagjai. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
10.   Az alábbiak közül mi miatt hagyhatnak fel a keresztények a vigyázással és veszhetnek el? (4) 
___   A mértéktelenség miatt.  
___   Az élet gondjai miatt.  
___   Ha túlzott buzgalommal követik vallásukat.  
___   A lelki részegség miatt.  
___   A lelki alvás miatt.  
___   A hívő bizonyságtétel miatt.  
___   Az újságolvasás miatt.  
 
11.   Isten rövidre metszi művét a földön azáltal, hogy nagyon gyorsan eljuttatja az evangéliumot 
minden teremtményhez. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
12.   Az alábbiak közül mit ígért meg Isten gyermekeinek? (4) 
___   Békességet.  
___   Nem szenvednek háborgattatást.  



___   Győzelmet.  
___   Soha nem lesznek betegek.  
___   Senki nem ragadhatja ki őket az Ő és Jézus karjaiból.  
___   Soha nem hagyja el őket.  
___   Gazdagok lesznek.  
 
13.   Mit jelent szó szerint a gyülekezet (egyház) szó az eredeti görögben? (1) 
___   Istentisztelet céljára alkalmas módon kiválasztott hely.  
___   Hívők gyülekezete.  
___   „Kihívottak”.  
___   Székesegyház.  

 

    



 

Istentől-valók-a-csillagjósok-és-a-médiumok?  
    Ha hirtelen fellépne valami önjelölt próféta, pezsdítő üzenetekkel, 

betegeket gyógyítva, halottakat támasztva, tüzet hozva alá az 
égből, személyes titkokat kijelentve, és ezzel nagy tömegeket 
vonzana maga után − hinnél benne? Kellene hinned benne? 
Végső sorsod akár közvetlenül azon is múlhat, hogy képes vagy-e 
különbséget tenni az igaz és a hamis próféták között. Rendkívül 
fontos tehát tudni, mit mond valójában a Biblia erről az időszerű 
kérdésről!  

1.   Van a Bibliában olyan tanítás, miszerint a föld történelmének utolsó napjaiban lesznek igaz 
próféták? 
 
„És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és 
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok” (ApCsel 2:17).  

Answer: Igen, az utolsó napokban férfiak és nők prófétálnak majd (Jóel 2:28-32). 

2.   Jézus a mennybemenetelekor − négy más ajándékkal, az apostolok, az 
evangélisták, a pásztorok és a tanítók ajándékával egyben − a „prófétaság” 
ajándékát bízta rá az egyházra (Ef 4:7-11). Miért bízta Isten ezeket az 
ajándékokat az egyházra? 
 
„A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére” 
(Ef 4:12).  

Answer: Jézus mind az öt ajándékot a szentek tökéletesítésére adta. Isten végidei 
egyházának tökéletesítése nem lenne lehetséges, ha a felsorolt öt ajándék közül 

bármelyik nem állna rendelkezésre. 

3.   A bibliai időkben a prófétaság ajándéka férfiaknak volt 
fenntartva? 

Answer: Korántsem! Sok férfi mellett, aki elnyerte a prófétaság 
ajándékát, Isten legkevesebb nyolc nőnek is megadta ezt az ajándékot: 
Annának (Lk 2:36-38); Mirjamnak (2Móz 15:20); Deborának (Bír 4:4); 
Huldának (2Kir 22:14), továbbá az evangélista Fülöp négy 
leánytestvérének (ApCsel 21:8-9). 

4.   Meddig kell ezeknek az ajándékoknak megmaradniuk az egyházban? 



 
„Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett 
férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére” (Ef 4:13).  

Answer: Addig kell megmaradniuk, míg Isten népe el nem jut az érett keresztény egységére − amely 
nyilvánvaló módon az időknek végén érkezik el. 

5.   Milyen forrásból nyerik az igaz próféták az értesüléseiket? 
 
„Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a 
Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei” (2Pt 
1:21).  

Answer: A próféták a „Szentlélektől indíttatva” szólnak. A próféták 
nem saját véleményüknek adnak hangot, lelki kérdésekről szólva. 
Gondolataik Jézustól valók és a Szentlelken keresztül érkezik el 
hozzájuk. 

6.   Isten három különböző módon szól a 
prófétákhoz. Melyek ezek? 
 
„Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én 
megjelenek annak látásban, vagy álomban 
szólok azzal… Szemtől szembe szólok 
ővele” (4Móz 12:6,8).  

Answer: Látomások, álmok által, valamint 
szemtől-szembe. 

7.   Milyen külső, testi megnyilvánulásai vannak annak, ha egy próféta látomást él át? 

Answer:  
A. Először is elveszti a testi erejét (Dán 10:8). 
B. Azután viszont természetfeletti erővel ruháztathat fel (Dán 10:18-19). 
C. Szemmel láthatóan nem lélegzik (Dán 10:17). 
D. Képes beszélgetni (Dán 10:16). 
E. Megfeledkeznek a külső földi történésekről (Dán 10:5-8; 2Kor 12:2-4). 
F. A szemei nyitva vannak (4Móz 24:4). 
 
Megjegyzés: Noha a fenti pontok szerint a látomást átélő igaz prófétának ilyen külső testi 
megnyilvánulásai vannak, ezek nem jelennek meg mindig egy időben. A próféta látomása hiteles lehet 

akkor is, ha ez a hat külső jel nem nyilatkozik meg egyszerre. 

8.   Ha valaki nagy csodákat tesz, ez vajon annak bizonyítéka, hogy az 
illető Isten prófétája? 
 
„Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek” (Jel 16:14).  

Answer: Nem! Sátán és ügynökei szintúgy rendelkezik csodatevő 
hatalommal. A csoda csupán egyetlen dolgot bizonyít: a természetfeletti 
erőt. Ilyen erő azonban egyaránt jöhet Istentől és Sátántól (5Móz 13:1-5; Jel 
13:13-14). 



9.   Milyen súlyos veszélyre figyelmeztet Jézus a végidővel 
kapcsolatban? 
 
„Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket 
és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a 
választottakat is” (Mt 24:24).  

Answer: Isten hamis krisztusokra és hamis prófétákra figyelmeztet, 
akik hallatlanul meggyőzőek lesznek, annyira, hogy Isten 
választottain kívül mindenkit elhitetnek. Emberek milliárdjai esnek áldozatul a hitetésnek s vesznek el. 

10.   Hogyan tudom eldönteni, hogy az illető próféta igaz vagy hamis? 
 
„A törvényre és a bizonyságtételre [hallgassatok]: ha nem ezen ige szerint 
szólnak, úgy nincs bennük világosság” (Ézs 8:20, a King James 
bibliafordítás alapján).  

Answer: Tanításaikat és magatartásukat helyezzük Isten Igéjének, azaz a 
Biblia mérlegére. Ha nem a Szentírás szerint tanítanak és járnak, akkor 
hamis próféták és „nincs bennük világosság”. 

11.   A hamis próféták mely típusairól tesz külön is említést elítélően a 
Biblia? 

Answer: Mózes ötödik könyve 18:10-12 és Jelenések könyve 21:8 a hamis 
próféták alábbi típusait nevezi néven: 
 
A. Bűbájos − ezek az igézők illetve a varázslások művelői. 
B. Jegymagyarázó − csillagjós.  
C. Halottidéző − aki azt állítja, hogy kapcsolatban van a holtak lelkeivel. 
D. Ördöngösöktől tudakozó − médium vagy „csatornázó”. 
E. Jövendőmondó. 
F. Igéző. 
G. Titok-fejtő − ez is a varázslás egy fajtája. 
H. Boszorkány − női médium. 

I. Varázsló − férfi médium. 

Megjegyzés: A hamis próféták többsége azt állítja, hogy kapcsolatban áll 
a holtak lelkeivel. A Biblia egyértelműen szól arról, hogy a holtak nem 
léphetnek kapcsolatba az élőkkel. (A 10. tanulmány mindenre kiterjedően 
eligazít bennünket abban, hogy mit tanít a Biblia a halálról.) A holtak 
állítólagos lelkei gonosz angyalok vagy ördögök (Jel 16:13, 14). A 
kristálygömbök, a tenyérjóslás, asztaltáncoltatás, csillagjóslás és a holtak 
állítólagos lelkeivel való társalgás nem azok az utak, amelyeken keresztül 
Isten kapcsolatba kívánna lépni az emberekkel. A Szentírás nyilvánvaló 
módon tanítja, hogy utálatosság az ilyen dolgokkal való foglalkozás (5Móz 
18:12). És ami még rosszabb, hogy akik továbbra is űzik ezeket, ki 

lesznek zárva Isten országából (Gal 5:19-21; 
Jel 21:8; 22:14-15). 

12.   Miben áll elsősorban az igaz próféta 
munkája: az egyház avagy a hitetlenek 
szolgálatában? 
 
„A prófétálás pedig nem a hitetleneknek, 
hanem a hívőknek [vannak jelül]” (1Kor 

 
Isten nem szól 
népével 
kristálygömbök által.  



14:22).  

Answer: A Biblia válasza egyértelmű: habár a próféta üzenete olykor a szélesebb közönség építésére is 
szolgálhat, a prófétai munka elsődleges rendeltetése az egyház szolgálata. 

13.   Isten végidei egyházánál megvan a prófétálás ajándéka? 

Answer: A 23. tanulmány segítségével felfedeztük azt a hat ismertetőjelet 
felsoroló jellemzést, amit Jézus az Ő végidei egyházáról ad. Tekintsük át, 
melyek ezek: 
 
A. Nem áll fenn hivatalos egyházszervezetként 538 és 1798 között. 
B. 1798 után támad és kezdi meg munkáját. 
C. Megtartja mind a tíz parancsolatot, köztük a negyediket, amely a 
hetedik napi szombat megünneplésére szólít fel. 
D. Megvan nála a prófétálás ajándéka. 
E. Világszéles misszióval rendelkezik. 
F. Tanítja és hirdeti Jézus három pontból álló üzenetét, amely Jelenések könyve 14:6-14-ben található. 
 
Fontos emlékeznünk arra, hogy Isten végidei maradék egyházára mind a hat ismertetőjelnek rá kell 
illenie. Ennek értelmében a prófétálás ajándékának is. Kell, hogy legyen prófétája. 

14.   Amikor csatlakozunk Isten végidei egyházához, hogyan érint ez 
majd bennünket, arra való tekintettel, hogy ebben az egyházban 
valamennyi lelki ajándék fellelhető? 
 
„Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a 
tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés 
ravaszságához való csalárdság által” (Ef 4:14).  

Answer: Szilárd lelki horgonyunk lesz. Nem bizonytalanodunk el, nem 
ingunk meg hitünkben. 

15.   A Korinthusiakhoz írt első levele 12:1-18-ban Pál apostol a test 
részeihez hasonlítja azokat az ajándékokat, amiket Jézus az egyháznak 
adott. Melyik testrész lenne a legalkalmasabb a prófétálás ajándékának 
ábrázolására? 
 
„Régen Izraelben azt mondták, mikor valaki elment Istent megkérdezni: Jertek, 
menjünk el a nézőhöz; mert akit most prófétának neveznek, régen nézőnek 
hívták” (1Sám 9:9).  

Answer: Tekintve, hogy a prófétát helyenként nevezi a Biblia „látó”-nak (olyan valakinek, aki képes a 
jövőbe látni) is, a szem lenne a prófétálás ajándékának legalkalmasabb 
jelképe. 

16.   Ha a prófétálás az egyház szeme, akkor milyen állapotban 
leledzik a prófétálás ajándéka nélküli egyház? 

Answer: Az ilyen egyház vak. Jézus ennek veszedelmes 
következményeire utalt, amikor így szólt: „Ha pedig vak vezeti a vakot, 
mind a ketten a verembe esnek” (Mt 15:14). 



17.   Isten maradék egyházában meg kell lennie valamennyi, Krisztus 
által adott ajándéknak? 

Answer: Igen. A Szentírás egyértelműen tanítja, hogy Isten végidei egyháza 
„semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködik”, ami azt jelenti, hogy meg 
kell lennie benne valamennyi ajándéknak, beleértve a prófétálás ajándékát is 
(1Kor 1:5-8). 

18.   Jelenések könyve 12:17 rámutat, hogy Isten végidei maradék 
egyházánál megvan „a Jézus Krisztus bizonyságtétele”. A 19. fejezet 10. 
verséből pedig kiderül, hogy „a Jézus bizonyságtétele a prófétaság 
lelke”. Biztosak lehetünk benne, hogy ennek értelmében az egyháznak 
lesz egy prófétája? 

Answer: Igen. Jelenések könyve 19:10 szerint az angyal azt mondta 
Jánosnak, hogy ő János szolgatársa: egy azon „testvérek” sorában, akiknél a Jézus bizonyságtétele 
van. Ugyanez az angyal a 22. fejezet 9. verse szerint még egyszer elismételte ezt a tényt Jánosnak: 
„Mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak, a prófétáknak”. Figyeljük meg, hogy ezúttal 
prófétának és nem annak nevezte magát, akinél van a Jézus bizonyságtétele. Tehát a „Jézus 
bizonyságtételé”-vel bírni és prófétának lenni nyilvánvaló módon egy és ugyanaz. 

19.   Milyen további különleges jelentése van a „Jézus 
bizonyságtétele” kifejezésnek? 

Answer: A „Jézus bizonyságtétele” azt jelenti, hogy a próféta szavai 
Jézustól valók. Ily módon úgy is tekinthetünk az igaz próféta szavaira, 
mint Jézus hozzánk intézett különleges üzenetére (Jel 1:1; Ám 3:7). 
Végtelenül veszélyes dolog bármi módon gyalázni egy igaz prófétát. 
Aki a prófétát gyalázza, azt a Jézust gyalázza, aki e prófétákat küldi és 
ihleti. Nem csoda, ha Isten ilyen módon figyelmezteti a népet: „Az én 
prófétáimnak ne ártsatok” (Zsolt 105:15). 

20.   Milyen tulajdonságok alapján azonosíthatjuk az igaz prófétát? 

Answer: A Biblia az alábbiak alapján próbálja meg az igaz prófétát: 
A. Istenfélő életet él-e (Mt 7:15-20). 
B. Isten hívta-e el a szolgálatra (Ézs 6:1-10; Jer 1:5-10; Ám 7:14-15). 
C. A Bibliával összhangban ír és szól-e (Ézs 8:19-20). 
D. Az általa megjövendölt események beteljesednek-e (5Móz 18:20-22). 
E. Szól-e hozzá Isten látomásban (4Móz 12:6). 

21.   Küldött prófétát Isten az Ő végidei maradék egyházába? 

Answer: Igen, küldött! Hadd mutassunk rá röviden néhány tényre: 
 
Isten egy ifjú nőt hív el 
Isten végidei egyháza az 1840-es évtizedben kezdte meg működését és nagyon 
nagy szüksége volt az isteni vezetésre. Isten ezért az Ámos könyve 3:7-ben 
megfogalmazott ígérethez híven elhívott egy Ellen Harmon nevű nőt, hogy 
prófétája legyen. Ellen elfogadta a hívást. Az ifjú nő kilenc esztendős korában egy baleset 
következtében sérülést szenvedett, ezért abba kellett hagynia iskolai tanulmányait, s csak három 
osztályt tudott kijárni. Az egészségi állapota addig szinte csak romlott, s amikor Isten tizenhét esztendős 
korában elhívta őt, alig harmincöt kilót nyomott és már-már elhagyta az élni akarás. 
 
70 éven keresztül szolgált 



Ellen abban a tudatban fogadta el Isten hívását, hogy Ő fizikailag képessé tudja tenni őt a feladat 
ellátására és meg tudja tartani őt az alázatosságban. Hetven évet kapott még az Úrtól és 87 éves 
korában hunyt el. Hangoztatta, hogy célja és munkája az, hogy a Bibliához vezesse az egyházat s 
annak minden tagját, mondván, hogy a Bibliának kell lennie az egyház hitvallásának. Vágyott arra, hogy 
be tudja mutatni az egyháznak az igazzá válás ingyen ajándékát Jézusban. Ellen az igaz prófétaság 
valamennyi fent nevezett ismérvének eleget tett. 
 
Írói tevékenysége, könyvei 
Ellen férjhez ment James White-hoz, az egyház egyik elöljárójához, így íróként már Ellen G. White 
néven vált ismertté. Ő lett az egyik legtermékenyebb írónője a világon. A világ minden táján olvasott 
könyvei ihletett tanácsokkal szolgálnak egészségügyi, nevelési, mértékletességi témában, a keresztény 
otthonra, a nevelésre a könyvkiadásra és az írásra, a szűkölködők megsegítésére, a sáfárságra, az 
evangelizálásra, a keresztény életmódra és sok egyéb témára vonatkozóan. 
 
Nevelés (magyarul: Előtted az élet) című műve a maga területén nagy tekintéllyel 
bír. Ezt a könyvet egy világi egyetem is tankönyvként használta. A könyv annyira 
lényeglátó és időszerű, hogy egy bizonyos ország oktatási minisztere egy ízben 
plagizálta is, szinte változtatás nélkül közölve le azt, saját nevét feltüntetve szerző 
gyanánt. Dr. Florence Stratemeyer, a Columbia Egyetem egykori 
neveléstudomány professzora azt mondta a könyvről, hogy az rendkívül „haladó 
neveléstudományi elveket” fektet le és „több mint ötven esztendővel megelőzte 
korát”. Dr. Clive McCay, a Cornell Egyetem egykori professzora, a 
táplálkozástudomány elismert alakja, azt mondta Ellen G. White 
egészségtudományi tárgyú írásairól: „Dacára annak, hogy White asszony írásai jóval a modern 
táplálkozástudomány megszületése előtt születtek, ma sem találni ennél jobb vezérfonalat ehhez a 
témához”. Paul Harvey hírmagyarázó pedig azt mondta vele kapcsolatban, hogy „a 
táplálkozástudomány témájában olyan hozzáértésről és alaposságról tett tanúságot írásaival, hogy az 

általa lefektetett számtalan alapelvek, kettő kivételével, mind tudományos 
bizonyítást nyert”. 
 
A Krisztus életéről szóló Világ reménye (magyar nyelven: Jézus élete) című 
művét a londoni Stationers Hall „angol nyelvű remekmű”-nek nevezte. 
Leírhatatlanul szívhez szóló és felemelő írásmű. Az értelmi képességek dolgában 
azt nyilatkozta, hogy az ember IQ-ja növelhető. Ezzel a kijelentésével is jóval 
előtte járt a tudósok későbbi megállapításainak. 1905-ben kijelentette, hogy a rák 
egy kórokozó (vagy vírus), amit az orvostudomány csupán az 1950-es években 

kezdett felismerni. Ellen G. White-ről tudnunk kell, hogy ő minden idők negyedik leggyakrabban fordított 
szerzője. A keresztény életvitelről szóló könyvét, a Lépések Krisztushoz (magyar nyelven: Jézushoz 
vezető út) címűt több mint százötven nyelvre illetve nyelvjárásra fordították le. (A mű magyar nyelven is 
megvásárolható, sőt, akár ingyenes példány is igényelhető. A lehetőségekkel kapcsolatban, kérünk, 

keresd fel e tanulmánysorozat honi gazdáját.) 

22.   Kapott Ellen White látomásokat? 

Answer: Igen, több ízben is. Voltak, amelyek néhány percig tartottak, volt, 
amely hat óráig tartott. Azonkívül eleget tesznek azokkal a látomásokkal 
kapcsolatos bibliai követelményeknek, amiket jelen tanulmányunk 7. 
kérdésénél soroltunk elő. 

23.   Ellen White kijelentéseinek az a rendeltetésük, hogy a Biblia 
részeként vagy kiegészítéseként tekintsünk rájuk? 

Answer: Nem! A tanítás egyedül a Bibliából származik. A végidő 
prófétájaként célja Jézus szeretetének és a közeli visszajövetelének 
hangsúlyozása volt. Sürgette az embereket, hogy szolgálják Őt és fogadják 
el az Ő igazságos életét ingyen ajándékként. Továbbá, az emberek 



figyelmét a végidőre vonatkozó bibliai jövendölésekre irányította − különös tekintettel Jézus három 
részből álló üzenetére (Jel 14:6-14), amelyet a mai világnak címzett −, és felszólított őket, hogy maguk 
is osszák meg másokkal a reménységnek ezt az üzenetét mihamarabb, mégpedig a világ minden 
részén. 

24.   Ellen White a Szentírással összhangban szól? 

Answer: Igen, írásai át vannak itatva a Szentírással. Kijelentett és nyilvánvaló szándéka, hogy utat 
mutasson az embereknek a Bibliához. Szavai soha nem állnak ellentétben Isten Igéjével. 

25.   Mi módon fogadhatom el Ellen White-ot igaz prófétának, mikor azt sem tudom, miket írt? 

Answer: Nem is lehetséges elfogadnod őt, amíg el nem olvasod, mit írt. Azt ugyanakkor máris tudhatod, 
hogy (1) megfelel a prófétával szemben támasztott követelményeknek, (2) a próféta munkáját végezte, 
továbbá (3) azt, hogy Isten végidei egyházának prófétának kell lennie. Bátorítunk, hogy szerezd be 
valamelyik könyvét és olvasd el. (A Jézus élete című könyvét első helyen ajánlhatjuk, és a könyv meg is 
vásárolható az Advent Irodalmi Műhelytől.) Olvasása közben tedd fel magadnak a kérdést, vajon a 
könyv közelebb vezet Jézushoz és összhangban áll-e a Bibliával. Ez a könyv neked íródott. Azt 
gondoljuk, hogy te is feltétlenül lebilincselőnek fogod találni. 

26.   Mit tartalmaz Pál apostol három részből álló parancsa a prófétákkal kapcsolatban? 

Answer: „A prófétálást meg ne vessétek. Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok” (1Thessz 
5:20-21). Pál arról beszél, hogy nem szabad megvetni a prófétákat, sem nem szabad „kikapcsolni a 
vevőkészülékünket”, ha prófétai szóval találjuk magunkat szembe. Sőt, inkább alaposan meg kell 
vizsgálnunk azt, amit a próféta mond, s amit a Biblia alapján tanít. Ha a próféta szavai és magatartása 
összhangban vannak a Bibliával, törődnünk kell velük. Ezt kéri Jézus ma az Ő végidőben élő népétől. 

27.   Hogyan ítéli meg Jézus a próféta szavainak és tanácsainak elutasítását? 

Answer: Jézus úgy veszi az igaz próféta megvetését, mint ha az illető Isten tanácsát vetné meg (Lk 
7:28-30). Továbbá egyértelműen kijelenti, hogy a lelki jólét annak függvénye, ha vajon hiszünk az Ő 
prófétáinak (2Krón 20:20). 

28.   Származnak-e új tanítások a végidei igaz prófétáktól, avagy tanítások szigorúan csak a 
Bibliából eredhetnek? 

Answer: A végidőben működő igaz prófétáktól nem származnak új tanítások (Jel 22:18-19). A Biblia 
minden tanítás forrása. Az igaz próféták ugyanakkor: 
A. Az ősi bibliai tanítások új és izgalmas oldalait tárják fel: olyanokat, amelyek addig, míg a próféta meg 
nem világította őket, nem voltak nyilvánvalók (Ám 3:7). 
B. Isten népe előtt járnak, hogy a Jézussal való szorosabb együtt járásra és az Ő Igéjének mélyebb 
tanulmányozására vezessék őket. 
C. Segítik Isten népét abban, hogy a Biblia nehéz, bizonytalan értelmű illetve kellő figyelemben nem 
részesített szakaszait megértsék, úgy, hogy azok hirtelen életre kelnek és nagy örömet szereznek. 
D. Oltalmat nyújtanak Isten népének a fanatizmussal, a csalódással és a lelki bódultsággal szemben. 
E. Segítenek Isten népének megérteni azokat a végidőre vonatkozó jövendöléseket, amelyek azzal, 
hogy a napi események által igazolást nyernek, hirtelen új jelentéssel gazdagodnak. 
F. Segítenek Isten népének abban, hogy érzékeljék Jézus közeli eljövetelének és a világ végének 
bizonyosságát. 
 
Ha szeretnéd, hogy a Jézus iránti szereteted mélyüljön, ha vágysz arra, hogy a Biblia olvasása újra 
izgalommal töltsön el, továbbá törekedsz a bibliai jövendölések újabb és újabb mélységeinek 
megértésére − fordíts figyelmet Isten végidei prófétáira. Életet találsz majd abban, ahogy dicsőséges új 



mélységeket fedezel fel. Emlékezz Jézus ígéretére, miszerint végidei egyházát a lehető leghasznosabb 
profetikus üzenetek áldásaival veszi körül. Hála legyen érte az Úrnak! Mindent, ami a mennyeiek szerint 
elgondolható, elvégez az Ő végidei népéért. Szándéka, hogy üdvözítse népét és elvigye őket az Ő dicső 
mennyei országába. Az őt követők számára biztosított a mennyek országába való belépés (Mt 19:27-
29). 
 
Megjegyzés: A három angyal üzenetét (Jel 14:6-14) tárgyaló kilenc részes tanulmánysorozatunkban ez 
volt az utolsó darab. Három nagyszerű és fontos téma maradt hátra, amelyek mindegyikéhez egy-egy 
tanulmány kapcsolódik. 

29.   Készen állok arra, hogy Ellen White írásait a Szentírás mérlegére helyezzem és elfogadjam 
azokat, ha valóban összhangban állnak a Szentírással. 

Answer:  

 
Thought Questions 

„Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul: ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog” (Péld 
29:18). Amikor egy egyháznak nincs prófétája, aki tanácsolná őt, irányt mutatna neki, aki Jézushoz és a 
Bibliához vezetné őt, tántorogni fog, mint egy utat vesztett ember (Zsolt 74:9), végül teljes romlásra jut.  

1.   Mi lesz azzal az egyházzal, amelyiknek nincs prófétája? (Péld 29:18 )  

2.   Várható netán, hogy Jézus második eljöveteléig újabb igaz próféták támadnak? (Jóel 2:28 )  

Jóel jövendölése (Jóel 2:28-32) alapján ez nagyon is lehetségesnek tűnik. Lesznek hamis próféták is (Mt 
7:15, 24:11,24). Fel kell készülnünk arra, hogy a prófétákat a Biblia alapján próbáljuk meg (Ézs 8:19-20; 
2Tim 2:15), és csak akkor fogadjuk meg a tanácsaikat, ha igaz próféták, viszont, ha hamisak, el kell 
vetnünk őket. Isten a tudója, mikor van szükség prófétára a nép ébresztgetése, intése, továbbá avégett, 
hogy Jézushoz és az Ő Igéjéhez térítse őket. Prófétát (Keresztelő Jánost) küldött, hogy embereket 
készítsen fel Jézus első eljövetelére (Mk 1:1-8). Arra is ígéretet tett, hogy a végidőre nézve is profetikus 
üzenetekkel lát el. Isten azért küldi ezeket, hogy a Bibliához és annak fontos végidei jövendöléseihez 
irányítsanak bennünket; hogy megerősítsenek, bátorítsanak és biztos talajra állítsanak bennünket; 
végül, hogy Jézushoz hasonlóvá tegyenek bennünket, s „szeplőtelenül” állhassunk Mesterünk elé, 
amikor megjön. Prófétai segítség nélkül sokan vesznének el, mert visszaesnek, lelkileg elaludnak vagy 
mert túlontúl belemerülnek saját dolgaikba. Fogadjuk hát szívesen a profetikus üzeneteket és dicsőítsük 
Istent, amiért elküldte azokat a mi személyes javunkra.  

3.   Miért nem rendelkezik ma az egyházak többsége a prófétálás ajándékával? (JerSir 2:9 )  

Azért, mert Isten rendszerint akkor küld prófétákat az Ő egyházának, ha az megtartja az Ő 
parancsolatait. Figyeljük meg, hogyan fogalmazza ezt meg Jeremiás Siralmai: „Nincsen törvény, sőt 
prófétái sem nyernek kijelentést az Úrtól” (2:9). Tekintsük át a következő igehelyeket: Ez 7:26; Jer 26:4-
6; Ez 20:12-16 és Péld 29:18. Ezek az igeversek azt igazolják, hogy amikor Isten népe semmibe veszi 
az Ő parancsolatait, Isten nem küld prófétát. Amikor elkezdenek engedelmeskedni az Ő 
parancsolatainak, prófétát küld, aki segíti, bátorítja és útbaigazítja őket. Így tehát amikor Isten végidei 
maradék egyházáról nyilvánvaló lett, hogy megtartja az Ő parancsolatait, ideje volt, hogy prófétát 
küldjön Isten. És Isten küldött is egyet − pontosan az ütemterv szerint.  

4.   Mit tehetek azért, hogy a prófétaság adománya számomra is értelemmel bírjon? (1Kor 1:8 )  

A prófétaság adományát oly módon tölthetem be értelemmel a magam számára, ha saját magam is 
tanulmányozom a prófétai szót és imádságos szívvel követem azt úgy, hogy Jézus tudjon vezetni, 
megőrizni és felkészíteni engem az Ő eljövetelére. „Hálát adok az én Istenemnek mindenkor…, 



mivelhogy mindenben meggazdagodtatok őbenne,…amint megerősített tibennetek a Krisztus felől való 
bizonyságtétel [a prófétaság lelke]: úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, ami 
Urunk Jézus Krisztusnak napján” (1Kor 1:4-8).  

5.   A prófétaság ajándéka vagy a nyelvek ajándéka játssza a legfontosabb szerepet Isten 
végidőben élő maradék egyházában? (1Kor 12:10 )  

A prófétaság ajándéka viszi a vezető szerepet. Az első korinthusi levél 12. fejezetében másodikként van 
megnevezve az ajándékok sorában, míg a nyelvek adománya az utolsó helyen (28. vers). A prófétaság 
ajándéka nélkül való egyház vak (lásd e tanulmány 16. kérdését). Jézus ünnepélyesen figyelmezteti 
végidőben élő gyülekezetét, mennyire veszedelmes dolog a vakság, majd felszólítja őket, kenjék meg 
szemeiket mennyei szemkenőccsel, hogy megjöjjön a látásuk (Jel 3:17-18). A szemgyógyító ír (kenőcs) 
a Szent Lelket jelképezi (1Jn 2:20,27; Jn 14:26), Ő az egyház valamennyi ajándékának adományozója 
(1Kor 12:4,7-11). Ha a végidőben élő maradék nép hallgat Isten prófétájának szavaira, úgy világosan 
megérti majd a Bibliát, és ez megóvja majd őt a bizonytalanságtól és a zűrzavartól.  

6.   Én hiszem és vallom a „Biblia és csakis a Biblia” elvét, vagyis hogy csak a Biblia lehet 
minden tanítás forrása és a helyes keresztény élethez való egyetlen útmutató. Ennélfogva 
elutasítok minden mai prófétát is. (Ef 4:11 )  

Azt jól teszed, ha hiszel a Bibliában mint a keresztény tanítás egyetlen forrásában. Ugyanakkor hadd 
emlékeztessünk arra, hogy maga a Biblia mutat rá világosan arra, hogy: 
A. A prófétaság ajándéka a vég idejéig meg fog maradni Isten egyházában (Ef 4:11,13). 
B. Jézus végidei egyháza bírni fogja a prófétaság ajándékát (Jel 12:17, 19:10, 22:9). 
C. Aki megveti a próféta tanácsát, magát Istent veti meg (Lk 7:28-30). 
D. Azt a parancsot kaptuk, hogy vizsgáljuk meg a prófétákat, és ha a Bibliával összhangban szólnak, 
fogadjuk meg és kövessük az ő tanácsaikat (1Thessz 5:20-21). 
 
Akik hite „a Biblián és csakis a Biblián” alapul, kövessék a Biblia tanácsát abban is, amit a Biblia a 
prófétákról mond. Az igaz próféták mindig a Bibliával összhangban szólnak. Az Isten Igéjének 
ellentmondó próféták hamisak és el kell vetnünk őket. Ha nem hallgatom meg és nem vizsgálom meg a 
prófétákat, nem mondhatom, hogy a Bibliára alapítom a hitemet, hiszen épp a Biblia utasított arra, hogy 
így cselekedjem.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Jelöljük be azokat a sorokat, amelyeknek azonos a jelentése. (4) 
___   Jézus bizonyságtétele.  
___   A nyelvek adománya.  
___   A prófétaság lelke.  
___   Látnokok jóslatai.  
___   A prófétaság adománya.  
___   A holtak lelkeivel való társalgás.  
___   Próféták szólnak az egyházhoz.  
 
2.   Megadja Isten a prófétaság ajándékát mind férfiaknak, mind nőknek? (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
3.   Az Efézusi levél 4. fejezete alapján mi az az öt ajándék, amit Jézus az egyházra hagyott az Ő 
mennybemenetelekor? (5) 
___   Próféták.  



___   Tanítók.  
___   Az éneklés.  
___   A szükségben levőkkel való beszélgetés.  
___   Pásztorok (lelkészek).  
___   Apostolok.  
___   Bizonyságtevés.  
___   Evangélisták.  
 
4.   Meddig kell ennek az öt ajándéknak − beleértve a prófétait is − megmaradnia az egyházban? 
(1) 
___   Csupán az újszövetségi próféták haláláig.  
___   Az ítélet kezdetéig.  
___   A világ végéig.  
 
5.   A Biblia szerint melyek igazak az alábbiak közül a látomást átélő prófétával kapcsolatban? (5) 
___   Ismeretlen nyelveken szól.  
___   Látomás közben soha nem szól egy szót sem.  
___   A szemük nyitva marad.  
___   Gyakran elragadtatják magukat.  
___   Nem lélegeznek.  
___   Időnként megszólalhatnak látomás közben.  
___   Nem vesznek tudomást a körülöttük zajló történésekről.  
___   Természetfeletti erőt nyerhetnek.  
 
6.   A csodatétel mindig annak bizonyítéka, hogy az azt művelő próféta Istentől van. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
7.   Honnan tudhatom biztosan, hogy a próféta Istentől van? (1) 
___   Ha menyerő és kedves modorú.  
___   Ha fantasztikus csodákat visz végbe.  
___   Ha ragyogóan fényes.  
___   Szemmel láthatóan jól ismeri a Bibliát.  
___   Hasonlít a küllemében Jézusra.  
___   A Bibliával összhangban szól és cselekszik.  
 
8.   Az alább felsoroltak közül melyik felett nem mond ítéletet a Biblia? (1) 
___   Jövendőmondók.  
___   Férfi és női látnokok.  
___   Csillagjósok.  
___   Boszorkányok.  
___   Igézők, varázslók.  
___   Médiumok, túlvilági jövendőmondók.  
___   A Bibliával összhangban szóló és élő próféták.  
 
9.   A próféta elsődleges feladata az egyház szolgálata. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
10.   Az az egyház, amelyiknek nincs prófétája, nem lehet Isten végidőben élő igaz egyháza. (1) 
___   Igaz.  
___   Hamis.  
 
11.   Melyik testrész jelképezi a prófétaságot? (1) 
___   A száj.  
___   A kezek.  
___   A lábak.  
___   A fül.  



___   A szem.  
 
12.   Jézus eljövetele előtt jelenhetnek meg még további igaz végidei próféták. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
13.   A „Biblia és csakis a Biblia” elvének követése azt is jelenti, hogy az embernek el kell 
fogadnia az igaz prófétát. (1) 
___   Igaz.  
___   Hamis.  
 
14.   Mi az a három dolog, amit a Biblia a thesszalonikaiakhoz írt első levél 5:20-21-ben a 
prófétasággal kapcsolatban megparancsol? (3) 
___   Ne vessük meg a prófétákat és a prófétálást.  
___   Kövessünk minden prófétát.  
___   Helyezzük a próféta szavait és tetteit a Biblia mérlegére.  
___   Kérdezzük meg a prófétákat, hogy igazak-e vagy hamisak.  
___   Higgyünk abban, illetve ragaszkodjunk erősen ahhoz, ami jó.  
___   Ne vegyünk tudomást egyetlen prófétáról sem.  
 
15.   Amikor megvetjük az igaz próféta szavát, Isten tanácsát vetjük meg. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
16.   A végidei igaz próféták olyan új tanításokat is tanítanak, amik nem találhatók meg a 
Szentírásban. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
17.   Miért nem rendelkezik a legtöbb egyház igaz prófétával vagy prófétákkal? (1) 
___   Akármennyi jöhetne, nem hinnének neki.  
___   Mert nem tartják meg Isten minden parancsolatát.  
___   Próféta nélkül is megvan náluk az a világosság, amire szükségük van.  
 
18.   Ahol nincs látomás, a nép elvész. (1) 
___   Igaz.  
___   Hamis.  
 
19.   A prófétaság lelke nélküli egyház vak. (1) 
___   Igaz.  
___   Hamis.  

 

    



 

Istenben-bízunk?  
    Bízol Istenben? Mármint: bízol-e benne igazán? Az az igazság, 

hogy sokan talán igennel válaszolnának, ámde nem ennek 
megfelelően élik az életüket. S ami a legelképesztőbb, azzal, hogy 
nem bíznak Benne, még meg is lopják Őt! „Ugyan már − 
mondhatod erre −, ki lopna Istentől, mit lehet elsikkasztani 
Istentől!” Isten megdöbbentő üzenete ezzel szemben így szól az Ő 
népéhez: „Csaltatok engem” (Mal 3:8). Valóságos feljegyzések 
tanúsítják, hogy emberek milliárdjai lopják meg Istent, és 
bármilyen meghökkentőn is hangzik, mind e lopott pénzt saját 
meggondolatlan költekezéseik folytatására használják! Mindazáltal 
sokan nincsenek is tudatában annak, hogy tolvajlást követnek el, 
így ebben a bibliatanulmányban meg fogjuk mutatni, hogyan 
kerülhetjük el ugyanezt a hibát s hogy mi módon tehetünk szert 
anyagi jólétre az Istenben való hit által.  

1.   Jövedelmünk mekkora hányada illeti az Urat a Biblia szerint? 
 
„A földnek minden tizede… az Úré” (3Móz 27:30).  

Answer: A tizedrész illeti Istent. 

2.   Mi a „tized”? 
 
„De ímé a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izraelben… Izrael 
fiainak tizedét… adtam a lévitáknak örökségül” (4Móz 18:21,24).  

Answer: A tized az ember jövedelmének egytizedét jelenti. A „tized” szó 
jelentése a szó szoros értelmében ez: „egy tized”. A tized Istent illeti. Ez 
az övé. Nincs jogom magamnak megtartani azt. A tizedfizetéssel nem 
adakozom: egyszerűen visszaadom Istennek azt, ami már az Övé. Ha 
nem adom vissza Istennek jövedelmem egytized részét, nem vagyok 
tizedfizető. 

3.   Isten felhívása szerint hová kell 
hoznia az Ő népének a tizedet? 
 
„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba” (Mal 3:10).  

Answer: Arra kér mindnyájunkat, hogy hozzuk be a tizedet az Ő 
tárházába. 

4.   Mire utal az Úr, amikor az Ő tárházáról beszél? 
 
„Az egész Júda pedig meghozta az olajnak, a mustnak és a gabonának tizedét a tárházakba” (Neh 3:12; 
a lapszéli igehelyek a kincstárat „tárház”-nak nevezik).  



Answer: Malakiás könyve 3:10-ben Isten az Ő „tárház”-áról szól, amely jelenthet „raktár”-at vagy 
„kincstár”-at is. Isten ezzel az Ő templomára, azaz az Ő egyházára gondol. Nehémiás könyve 13:12 
továbbá rámutat arra, hogy a tizedet be kell hozni a templomi kincstárba, ami Isten tárháza. A következő 
igehelyek szólnak erről a tárházról, amely mögött a templomi kincstár avagy kamara áll: 1Krón 9:26 
(lásd lapszél); 2Krón 31:11-12 (lásd lapszél); Neh 10:37-38. Az ószövetségi korban Isten népe 
jövedelmének, anyagi gyarapodásának − beleértve a föld terményeinek gyarapodásából és az állatok 
szaporodásából származó − tíz százalékát elhozta Isten tárházába. 

5.   Sokan úgy vélekednek, hogy a tizedfizetés annak a mózesi áldozati rendszernek és 
szertartásrendnek része, amely Jézus keresztáldozatakor lezárult. Hogyan segít a Biblia 
megértenünk azt, hogy ez koránt sincs így? 
 
„És tizedet adott neki mindenből” (1Móz 14:20). Emellett Jákóbtól valók a következő szavak: „És valamit 
adni fogsz nékem, annak tizedét néked adom” (1Móz 28:22).  

Answer: Ezek az igeszakaszok arról tesznek bizonyságot, hogy a jóval Mózes előtt élt Ábrahám és 
Jákób egyaránt tizedet adott minden jövedelme után. Ebből arra következtethetünk, hogy Isten rendje a 
tizedre vonatkozóan hamarabb létezett, mint Mózes törvénye. 

6.   De nem lehet, hogy Jézus megszüntette a tizedfizetés 
rendszerét? 
 
„Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok! Mert 
megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, 
amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a 
hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem 
elhagyni” (Mt 23:23).  

Answer: Épp ellenkezőleg, megerősítette azt! Jézus azért feddte 
meg a zsidókat, mert elhagyták, elhanyagolták a törvény 
legfontosabb dolgait, úgymint az „ítéletet, az irgalmasságot és a 
hívséget”, jóllehet eközben aprólékosan teljesítették a tizedfizetés 
kötelességét. Egyértelmű szavakkal hozta tudomásukra, hogy 
miközben továbbra is megadják a tizedet, leginkább igazságosaknak, 

irgalmasaknak és hűségeseknek kell lenniük. 

7.   Mire használták fel a tizedet az ószövetségi időkben? 
 
„De ímé a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izraelben; az ő 
szolgálatukért való osztályrész ez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet 
sátorának szolgálatát” (4Móz 18:21).  

Answer: Az ószövetségi korban a tizedet a papok fizetésére kellett 
felhasználni. Lévi nemzetsége (a papok) − a többi tizenegy törzstől 
eltérő módon − nem kapott területrészt, amelyen a nemzetséghez 
tartozók termelést vagy üzleti tevékenységet folytathattak volna. A 
léviták a templomi rendtartást és Isten népe szolgálatát végezték 
„teljes állásban”. Vagyis Isten terve az volt, hogy a tized révén tartsák 
el a papokat és azok családtagjait. 

 



8.   Megváltozott Isten terve a tized felhasználására vonatkozóan az 
újszövetségi időkben? 
 
„Nem tudjátok-e, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent 
helyből élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik 
el részüket? Ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot 
hirdetik, az evangéliumból éljenek” (1Kor 9:13-14).  

Answer: Nem! Ezt a tervet viszi tovább Isten. A tizedet ma az Ő 
elgondolása szerint azok eltartására kell felhasználni, akik egyes-egyedül 
az evangélium szolgálatában tevékenykednek. Ha minden ember 

megadná a tizedet és a tizedet szigorúan az evangélium munkásainak eltartására használnák fel, 
bőséges és elegendő pénz állna rendelkezésre ahhoz, hogy a világ minden részébe gyorsan eljusson 
Isten végidei evangéliumi üzenete. 

9.   Milyen meglepő javaslattal áll Isten azon emberek elé, akik 
bizonytalanok a tized dolga felől? 
 
„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba… és ezzel próbáljatok 
meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg 
néktek az egek ablakait, és nem árasztom reátok az áldásokat olyan 
bőségben, hogy nem lesz elég hely annak befogadására” (Mal 3:10, 
a King James fordítás alapján).  

Answer: Így szól: „Próbáljatok meg engem”, és lássátok meg, ha 
vajon „nem árasztok reátok áldást bőségesen”, feljebb, semmint befogadhatnátok. Isten ezen egyetlen 
alkalommal él ezzel a javaslattal a Biblia lapjain. Így szól: „Tegyél próbát. Működni fog. Megígérem. 
Világszerte tizedfizetők százezrei tesznek majd bizonyságot Isten tizedre vonatkozó ígéretének igaz 
voltáról. Mindnyájan megértették e szavak igazságát: „Istennek lehetetlen túl sokat adnunk.” 

10.   Amikor megadjuk a tizedet, ki kapja valójában a pénzünket? 
 
„És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki bizonyság szerint él” (Zsid 7:8).  

Answer: Jézus, a mi mennyei főpapunk, kapja a tizedünket. 

11.   Mi volt az a próba, amelyen Ádám és Éva is elbukott, s amelyen 
nekünk, ha szeretnénk elnyerni az Ő mennyei országának örökségét, 
meg kell felelnünk? 

Answer: Olyasmiket vettek el, amikről Isten azt mondta, hogy nem az övék. 
Isten Ádámnak és Évának adott minden gyümölcsöt az Éden kertjében − 
leszámítva egyet, a jó és gonosz tudásának fáján szedhető gyümölcsöt 
(1Móz 2:16-17). Messze el kellett volna kerülniük. Éva azt mondta, hogy még 
csak hozzányúlniuk sem volt szabad (1Móz 3:3). Ámde nem bíztak Istenben. 
Ettek a gyümölcsből és elbuktak − ezzel vette kezdetét a bűn hosszú, 
förtelmes és fájdalmas uralma. Isten ma az embereknek javakat, bölcsességet ad, részesíti őket a 
menny minden egyéb gazdagságában és áldásaiban. Minden a miénk − kivéve a jövedelmünk 
egytizedét, ami az Övé (3Móz 27:30). De miképpen Ádámnál és Évánál, úgy náluk sem erővel szerez 
érvényt e jogának. Nálunk hagyja, de így figyelmeztet: „Ne vedd el. Szent az. Az enyém az.” Amikor 
tudatosan elvesszük Isten tizedét, és tulajdon céljainkra sajátítjuk ki azt, Ádám és Éva bűnét ismételjük 
meg, a Megváltónkkal szembeni fájdalmas bizalomhiányról tanúskodva ezzel. Istennek nincs szüksége 
a pénzünkre, de rászolgál a hűségünkre és a bizalmunkra.  
 
 



Tedd meg Istent társaddá 
Azzal, hogy megadom Istennek a tizedet, társammá teszem Őt mindenben, amibe belekezdek. Milyen 
nagyszerű és áldott kiváltság: Isten és én társak vagyunk! Vele, ki az én társam, mindenem nyereségre 
fordul és semmim nem lehet veszteséges. Hallatlanul veszedelmes és kockázatos dolog elvenni Isten 
pénzét, amit Ő a lelkek megmentésére tett félre, hogy ehelyett saját személyes céljainkra használjuk fel. 

12.   A tized mellett mi Istené még, mit kér még Isten az Ő népétől? 
 
„Hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornácaiba” (Zsolt 96:8)!  

Answer: Az Úr arra kér minket, hogy járuljunk hozzá adományokkal az Ő 
művéhez, így adva kifejezését Iránta érzett szeretetünknek és az 
áldásaiért érzett hálánknak. 

13.   Mennyit kell adomány gyanánt 
Istennek adnunk? 
 
„Ki-ki, amint eltökélte szívében, nem 

szomorúságból vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti 
az Isten” (2Kor 9:7).  

Answer: A Biblia nem határozza meg az adománynak szentelendő 
összeg mértékét. Kinek-kinek magának kell arról döntenie (ahogy Isten 
indítja őt), mennyit ad, de amit ad, adja szíves-örömest. 

14.   Milyen egyéb bibliai alapelvet ad 
értésünkre az Úr azzal kapcsolatban, 
hogy mit jelent adni? 

Answer:  
A. Legfontosabb feladatom, hogy önmagamat adjam az Úrnak (2Kor 8:5). 
B. A tőlem telhető legjobbat és legtöbbet kell adnom az Úrnak (Péld 3:9). 
C. Isten megáldja a jószívű adakozót (Péld 11:24-25). 
D. Nagyobb áldás van abban, ha adunk, mint amikor kapunk (ApCsel 
20:35). 
E. Ha szűkkeblű vagyok, az azt jelenti, hogy nem jól használom fel az 
Istentől nyert áldásokat (Lk 12:16-21). 

F. Istentől többet kapok vissza, mint amennyit én adok (Lk 6:38). 
G. Minél nagyobb anyagi javakkal és áldással vett körül Isten, annál többet kell adnom (1Kor 16:2). 
H. A tehetségem szerint kell adnom (5Móz 16:17). 
 
A tizedet csupán visszaadjuk annak az Istennek, akié voltaképpen. Adományokat adunk. Az adományok 
önkéntesek: ha adunk, jó szívvel, örömmel kell adnunk. 

15.   Kié e világon minden? 

Answer:  
A. A világ összes ezüstje és aranya (Agg 2:8). 
B. A föld és annak valamennyi népe (Zsolt 24:1). 
C. Az Úré a világ és annak minden teremtett dolga (Zsolt 50:10-12). Viszont lehetővé teszi az emberek 
számára, hogy használják az Ő nagyszerű javait. Adott nekik bölcsességet és erőt is, hogy 
gyarapodjanak és javakat gyűjtsenek (5Móz 8:18). E javakért Isten mindössze annyit kér, hogy adjuk 
Neki vissza egész jövedelmünk tíz százalékát, mintegy a mi előmenetelünkbe és üzleti ügyeinkbe való 
befektetése elismeréseképpen, továbbá arra kér, hogy ajánljunk fel adományokat is szeretetünk és 
hálánk kifejezéseképpen. 



16.   Hogyan szól az Úr azokról az emberekről, akik nem adják 
vissza Neki jövedelmük tíz százalékát és nem adakoznak? 
 
„Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltatok engem. 
És azt mondjátok: mivel csalunk téged? A tizeddel és az 
áldoznivalóval” (Mal 3:8).  

Answer: Úgy szól róluk, mint tolvajokról. Ezek szerint létezhetnek 
emberek, akik meglopják Istent? 

17.   Mit mond Isten, mi lesz 
azok sorsa, akik újra és újra 
meglopják Őt a tizeddel és az 
adakoznivalókkal? 
 

„Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben” 
(Mal 3:9)! „Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se 
szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát” (1Kor 
6:10).  

Answer: Isten átka fog rajtuk maradni. Nem örökölhetik a mennyek 
országát. 

18.   Isten int bennünket, hogy ne legyünk pénzsóvárak. Miért olyan 
veszélyes dolog a pénzsóvárság? 
 
„Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Lk 12:34).  

Answer: Mert a szívünk ott van, ahol a mi befektetéseink. Ha a figyelmem 
arra összpontosul, hogy mind több és több pénzt gyűjtsek, nagyravágyó, 
kapzsi és büszke leszek a szívemben. Ha azonban minden erőmmel azon 
vagyok, hogyan tehetnék bizonyságot másoknak, hogyan segíthetek 
másokat, hogyan gyarapíthatnám Isten művének áldásait, akkor törődő, 
kedves, tágkeblű és alázatos leszek a szívemben. A pénzsóvárság az 
utolsó idők ama húsz legborzalmasabb bűneinek egyike, amelyek kizárják 
az embereket a mennyből (2Tim 3:1-7). 

19.   Milyen érzés Jézusnak az, amikor 
ellopjuk Tőle a megszentelt tizedet és a szeretetadományokat? 
 
„Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondtam: mindig 
tévelyegnek szívükben” (Zsid 3:10).  

Answer: Valószínűleg többé-kevésbé úgy érzi magát, mint az a szülő, 
akinek a gyermeke pénzt lop tőle. Nem maga a pénz a lényeges. Ami 
igazán mély csalódást keltő, az az, hogy a gyermekben ennyire nincs 

meg a tisztesség, a szeretet és a 
bizalom. 

20.   Milyen lebilincselő 
igazságokra hívja fel Pál a figyelmet a Macedóniában élő 
hívek pénzzel való bánásmódjukkal kapcsolatban? 

Answer: Pál levelet írt a Macedóniában levő gyülekezeteknek, 
amelyben kérte őket, hogy tegyenek félre valamennyi pénzt Isten 



Jeruzsálemben élő népe számára, amely rettenetesen szenvedett a hosszú ideje tartó éhség miatt. Azt 
mondta nekik, legközelebbi látogatása alkalmával, amikor városaikban jár, összeszedi majd ezeket az 
adományokat. A macedóniai gyülekezetek válasza igazán szívet-lelket melengető − Pál 
korintusbeliekhez írt második levelének nyolcadik fejezete alapján tárul elénk, milyen volt a 
macedóniaiak lelkülete: 
A. 5. vers: Első lépésben újra átadták az életüket Jézus Krisztusnak. 
B. 2-3. vers: Noha maguk is „nagy szegénység”-ben éltek, „erejük felett” adakoztak. 
C. 4. vers: Sürgették Pált, hogy menjen és szedje össze az adományaikat. 
D. 9. vers: Adományaikkal Jézus áldozatának példáját követték. 
 
Megjegyzés: Ha valóban szeretjük Jézust, az Ő művére való áldozatkész adakozás soha nem jelenthet 
terhet. Épp ellenkezőleg: dicső kiváltság ez, amit nagy örömmel és megelégedéssel teljesíthetünk be. 

21.   Mire tesz ígéretet Isten azok felé, akik hűségesen 
visszaadják a tizedet és híven adakoznak? 
 
„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen 
ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt 
mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg nektek az egek 
csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És 
megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek 
gyümölcsét, és nem lesz szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a 
Seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a 
nemzetek: mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a 
Seregeknek Ura” (Mal 3:10-12).  

Answer: Isten az ő hűséges sáfárainak ígéretet tesz arra, hogy jól 
megy majd dolguk, és áldásul lesznek a körülöttük élők számára. 
 
Gondoljuk csak végig, milyen sokféle módon mutatkozhat meg ez az isteni áldás: 
 
A. Isten megígéri, hogy a kilenc tized tovább kitart az Ő áldásával, mint a teljes jövedelem e nélkül az 
áldás nélkül. Ha netán kételkednél ebben, kérdezz meg erről bármely hűséges tizedfizetőt. 
B. Az áldások nem mindig anyagi jellegűek. Lehet az egészség, lelki béke, meghallgatott imák, oltalom, 
egy összetartó és kedves család, megnövekedett testi erő, bölcs döntések meghozatalának képessége, 
a hála lelkülete, a Jézussal való szorosabb kapcsolat, a lélekmentésben való sikeresség, de akár az is, 
hogy az öreg autónk vígan „ketyeg” és megbízhatóan szolgál hosszú távokon is stb. 
C. Társad lesz Ő minden dologban. Istenen kívül senki nem lenne képes egy ilyen nagyszerű terv 
kigondolására. 

22.   Készen állsz arra, hogy elkezdjél tizedet fizetni minden jövedelmed után, továbbá adakozni, 
mindezt pedig szereteted és hálád kimutatása végett? 

Answer:  

 
Thought Questions 

A tizedfizetés Isten parancsa. A tized szent pénz, ami az Úré (3Móz 27:30. Amikor tizedet adunk, 
Istennek adjuk. Isten elég hatalmas ahhoz, hogy gondot viseljen arról a pénzről, amit az Ő egyházának 
adunk. A mi felelősségünk az, hogy kifejezzük az Isten iránti hűségünket. Hagyjuk Istenre, hogy számon 
kérje azokat, akik helytelenül használják fel az Ő pénzeit.  

1.   Azért nem fizetek tizedet, mert nem szeretem azt, ahogy az egyházam a pénzzel bánik. (3Móz 
27:30 )  



2.   Nyomaszt a gondolat, hogy anyagi nehézségeim csak annyit tesznek lehetővé, hogy a tizeden 
felül legfeljebb egy kisebb összeget adjak. Ha az evangélium szükségleteire gondolok, vétkesnek 
érzem magam. (2Kor 8:12 )  

Adományunk mértéke nem fontos, ha a tőlünk telhető legtöbbet adjuk. Jézus azt mondta, hogy a 
szegény özvegy, aki csak egy csekély összeget (két fillért) adott, „többet vetett, hogynem mind a többi, 
aki a perselybe vetett” Mert míg a többiek „az ő fölöslegükből vetettek, ez pedig az ő szegénységéből, 
amije csak volt, mind bevetette”. Az Úr az áldozat nagyságával és az adásban tanúsított lelkülettel méri 
adományainkat. Ugyanez igaz a kérdésben felvetett gondra: Isten nagyon nagyra értékeli az ilyen 
adományokat. Adjunk örömmel és mindig tudnunk kell azt, hogy Jézusnak örömet szerzünk vele. 
Bátorításul olvassuk el a Korinthusiakhoz írt második levél 8:12-t.  

3.   Vajon a sáfárság nem foglal többet is magában a pénzem helyes kezelésénél? (Mk 13:34 )  

De igen. A sáfárság magában foglalja valamennyi Istentől kapott talentum és áldás helyes 
felhasználását, hiszen valamennyit Isten adja (ApCsel 17:24-25). Tulajdonképpen a teljes életünket 
átfogja! Az isteni adományokkal való helyes sáfárkodás magában foglalja: 
A. az Isten által számomra kijelölt munka elvégzésére (Mk 13:34), 
B. a Krisztusról való tevékeny bizonyságtételre (ApCsel 1:8), 
C. a Szentírás tanulmányozására (2Tim 2:15), 
D. az imára (1Thessz 5:17), 
E. a szükségben levők megsegítésére fordított időt, (Mt 25:31-46). 
F. de életem Jézusnak való naponkénti átadását is (Róm 12:1-2; 1Kor 15:31). 

4.   Nem gondoljátok, hogy egyes lelkészek túlságosan is jól vannak fizetve? (Préd 12:14 )  

De, ez minden bizonnyal így van. Ahogy egyes egyházi személyek szemmel láthatóan fitogtatják a 
gazdagságukat, az valamennyi lelkész befolyását csökkenti. Ez rossz fényt vet Jézus nevére. Emiatt 
mérhetetlenül sokan undorodva fordulnak el az egyháztól és az egyházak szolgáitól. Az ilyen vezetőkre 
rettenetes nap vár, amikor el kell számolniuk majd az ítéletben.  
 
A végidőben élő maradék egyház lelkészei 
Ugyanakkor végidei maradék egyház egyetlen lelkésze sincs túlfizetve. A szakmai gyakorlatot követően 
valamennyi lelkész lényegében ugyanazt a fizetést kapja (ami eltérés van, az jóformán elhanyagolható), 
függetlenül a műben betöltött tisztségétől illetve a gyülekezete nagyságától. Házastársaik gyakorta 
vállalnak munkát a családi bevételek kiegészítése érdekében.  

5.   Mi van akkor, ha nem engedhetem meg magamnak a tized megadását? (Mt 6:33 )  

Isten azt mondja, ha Őt tesszük az első helyre, akkor Neki gondja lesz arra, hogy minden 
szükségletünket betöltse (Mt 6:33). Az Ő matematikája gyakran egész máshogy működik, mint az 
emberi elgondolás. Az Ő terve szerint, ami a tized megadása után marad, sokkal többre megy, mint 
amire az egész jutna az Ő áldása nélkül. Összességében elmondhatjuk, hogy anyagilag nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy ne adjuk meg a tizedet!  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   A „tized” szó jelentése „egytized rész”. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
2.   A tized eleve Istené. (1) 



___   Igen.  
___   Nem.  
 
3.   Amíg nem adom meg Istennek jövedelmem egytized részét, nem mondhatom, hogy 
tizedfizető vagyok. (1) 
___   Igaz.  
___   Hamis.  
 
4.   Jézus helyeselte a tizedfizetést. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
5.   Az alábbiak közül melyek igaz bibliai irányelvek az önkéntes adakozásra? (5) 
___   Adakozzunk, ha maradt valamink.  
___   Adakozzunk jókedvűen.  
___   Adakozzunk nagylelkűen.  
___   Adjunk, s ez majd jóleső érzéssel tölt el bennünket.  
___   Adjunk az Isten bő áldásainak mértéke szerint.  
___   Több áldás van abban, ha adunk, mint ha kapunk.  
___   Isten többet ad vissza, mint amennyit mi adunk.  
___   Adjunk, ha jónak látjuk.  
___   Adjunk, így az emberek nem fogják azt gondolni, hogy fukarok vagyunk.  
 
6.   A Biblia szerint mi kell, hogy biztosítsa az evangélium lelkészeinek jövedelmét? (1) 
___   Bingónyeremények.  
___   Fehér elefántok eladása.  
___   A tized.  
___   Péktermékek eladása.  
___   Útonállásból származó bevételek.  
 
7.   Milyen ószövetségi pátriárkákról tudunk, akik Mózes kora előtt éltek és a Biblia szerint tizedet 
fizettek? (2) 
___   Ádám.  
___   Jákób.  
___   Noé.  
___   Izsák.  
___   Ábrahám.  
___   Methusáleh.  
 
8.   Malakiás könyve 3:8 szerint milyen bűnt követnek el azok az emberek, akik nem adnak tizedet 
és nem adnak adományokat? (1) 
___   A bálványimádás bűnét.  
___   Megtörik a szombatot.  
___   Gyilkosságot.  
___   Lopást.  
 
9.   A Zsidókhoz írt levél értelmében ki kapja a valóságban a pénzt, amikor tizedet adunk? (1) 
___   A lelkész.  
___   A szűkölködők.  
___   Jézus, a mi mennyei Főpapunk.  
 
10.   Pál apostol szerint (2Tim 3:1-7) az utolsó napok húsz bűne közül − amelyek mind kizárják az 
embereket Isten országából − az egyik a pénzsóvárság. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
11.   Bevinni a tizedet Isten tárházába annyit jelent, mint… (1) 
___   Lelki témájú könyvek vásárlására fordítani.  



___   Bármilyen lelki célra felhasználni.  
___   Isten egyházának kincstárába adni.  
 
12.   Mit ígér Isten a hűséges tizedfizetőnek Malakiás könyve 3:10-ben? (1) 
___   Hogy soha nem fog megbetegedni.  
___   Hogy soha nem veszíti el az állását.  
___   Hogy több áldásban részesül, mint amennyit be tud fogadni.  
 
13.   Isten Ádámot és Évát egy próbának vetette alá, ami egy gyümölcs elfogyasztásával volt 
kapcsolatos. Bibliatanulmányunk szerint milyen ehhez hasonló természetű próbának veti alá 
Isten ma az Ő népét? (1) 
___   Olvassa-e naponta a Bibliát.  
___   Tesz-e bizonyságot.  
___   Megadja-e a tizedet.  
___   Imádkozik-e.  
 
14.   A tized Mózes törvényének képezte részét, ami pedig a kereszten eltöröltetett. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
15.   Mi alapján értékeli Isten Neki felajánlott adományaimat? (2) 
___   Az alapján, hogy mennyit adok.  
___   Az áldozat mértéke alapján.  
___   A lelkület alapján, ahogy adok.  
 
16.   A hűséges sáfárság nem csupán a pénzzel való megfelelő bánásmódot foglalja magában, 
hanem azt az időmennyiséget is, amit olyan tevékenységeknek szentelek, mint az ima, a 
bizonyságtétel, a Szentírás tanulmányozása és mások segítése. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  

 

     



 

Az-átalakító-szeretet  
    Aki szerelmes lesz, annak minden megváltozik. Egy példával élve, 

képzeljünk el egy ifjú hölgyet, aki az egyetemen az angol irodalmi 
kurzusra egy vaskos kötettel birkózik. Az egészet mérhetetlenül 
unalmasnak találja, és már az is nehezére esik, hogy olvasása 
közben ne kalandozzon el a figyelme. Egyszer azonban egy 
délceg, fiatal tanárba botlik az egyetem valamelyik épületében, és 
mindjárt szerelmes lesz belé. Csakhogy nem sokkal ezután rájön, 
hogy a férfi, aki után sóvárog, a szerzője annak a könyvnek, 
amivel közelharcot vívott. Aznap éjszaka fenn maradt, és az egész 
könyvet felfalta, majd a végén így kiált fel: „Ehhez fogható 
nagyszerű könyvet még nem is olvastam!” Mi változtatta meg 
ennyire a látásmódját? A szerelem! Ugyanígy a Szentírást is ma 
sokan unalmasnak, nyomasztónak és érdektelennek találják. 
Mindez azonban egy csapásra megváltozik akkor, ha szerelmesek 
leszünk a szerzőbe. Hogy mi módon? Erre válaszol ez az igazán 
szívhez szóló bibliatanulmány!  

1.   Ki a Szentírás szerzője? 
 
„Amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták,… nyomozódván, 
hogy mely vagy milyen időre jelentette azt ki a Krisztusnak őbennük levő Lelke, aki 
eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről” 
(1Pt 1:10-11).  

Answer: A Biblia Istene (már az Ószövetségben is) gyakorlatilag mindig Jézus 
Krisztus. Jézus teremtette a világot (Jn 1:1-3,14; Kol 1:13-17), ő véste kőbe a 
Tízparancsolatot (Neh 9:6,13), Ő volt az izraeliták Istene (1Kor 10:1-4), és Ő ihlette a 
próféták írásait (1Pt 1:10-11). Vagyis a Szentírás szerzője Jézus Krisztus. 

2.   Hogyan viszonyul Jézus a földi emberekhez? 
 
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” (Jn 3:16).  

Answer: Jézus mindnyájunkat 
kimondhatatlan, múlhatatlan szeretettel 
szeret, amely minden értelmet felülhalad. 

3.   Miért kell szeretnünk Jézust? 
 
„Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket” (1Jn 4:19). „…mikor még bűnösök 
voltunk, Krisztus érettünk meghalt” (Rm 5:8).  

Answer: Azért kell szeretnünk Őt, mert annyira szeret bennünket, hogy meghalt 
értünk − habár mi ellenségei voltunk. 



4.   Milyen vonatkozásokban hasonlít egymásra a jó házasság és a keresztény élet? 
 
„És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, 
amelyek kedvesek előtte” (1Jn 3:22).  

Answer: A jó házasságban vannak okvetlenül szükséges dolgok, úgymint a házastársak egymáshoz 
való hűsége. Más dolgok talán nem látszanak ennyire fontosnak, de ha valamely házastársnak örömet 
okoznak, akkor szükségesek. Ha nem okoznak örömet, fel kell hagyni velük. Így van ez a keresztény 
életben is. Jézus parancsolatai nem tűrnek ellentmondást. Ám Jézus a Szentírásban szintúgy 
hangsúlyozott olyan alapelveket, lelki alapállást, amelyek kedvesek Őelőtte. Miként tehát a jó 
házasságban, a keresztény igazi örömöt talál abban, ha azokat cselekszik, ha a szerint jár, ami Jézust, 
Akit szeret, boldoggá teszi. Ahogy az is igaz, hogy kerüli mindazt, amik nem kedvesek Őelőtte. 

5.   Hogyan szó Jézus annak következményéről, ha valaki azokat 
cselekszi, amik kedvesek Őelőtte? 
 
„Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én 
szeretetemben;… Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek 
az én örömem és a ti örömetek beteljék” (Jn 15:10-11).  

Answer: Az ördög azt hangoztatja, hogy a keresztény életelvek követése 
örömtelen, unalmas, lealacsonyító és nem egyéb, mint törvényeskedés. 
Jézus azonban arról beszél, hogy a hívő teljes örömét leli abban (Jn 15:10-
11), s bővelkedő élet (Jn 10:10) jár nyomában. Akik elhiszik az ördög 
hazugságait, azok útja a szívfájdalom útja, hogy majd meg legyenek fosztva 
attól az élettől, amely „igazán élet”. 

6.   Miért lát el bennünket Jézus a keresztény életvitelre 
vonatkozó különleges alapelvekkel? 

Answer: Mert azok: 
A. Mindig tulajdon javunkat szolgálják (5Móz 6:24). Miként a jó 
szülők helyes alapelveket kötnek gyermekeik lelkére, úgy Jézus 
is helyes alapelveket tanít az Ő gyermekeinek. 
B. Biztonságot nyújtanak a bűnnel szemben (Zsolt 119:11). 
Jézus elvei megóvnak attól, hogy Sátán és a bűn veszélyzónáiba 
tévedjünk. 
C. Megmutatják nekünk, hogyan járhatunk Krisztus lábnyomában 

(1Pt 2:21). 
D. Igazi boldogsággal ajándékoznak meg bennünket (Jn 13:17). 
E. Alkalmat adnak az Őiránta érzett szeretetünk kifejezésére (Jn 15:10). 
F. Segítenek, hogy helyes példával éljünk mások számára is (1Kor 
10:31-33; Mt 5:16). 

7.   Jézus szerint hogyan kell a keresztényeknek viszonyulniuk a 
világ gonoszságaihoz és a világiassághoz? 

Answer: Parancsolatai és tanácsai egyértelműek és pontosan 
körülírtak: 
A. Ne szeressük a világot illetve a világ dolgait. A világ dolgai, amik nem 
Istentől valók, a következők: (1) a test kívánsága, (2) a szemek 
kívánsága és (3) az élet kérkedése (1Jn 2:16). Valamennyi bűn e három 
kategória valamelyikébe − akad, amely egyszerre többe is − sorolható. 
Sátán arra használja fel e három széles utat, hogy a világ szeretetére 
csalogasson általuk. Ha elkezdem szeretni a világot, Isten ellensége 



leszek (1Jn 2:15-16; Jak 4:4).  
B. Szeplő nélkül meg kell őriznem magam e világtól (Jak 1:27). 

8.   Milyen sürgető figyelmeztetést közöl velünk az Úr a világgal 
kapcsolatban? 

Answer: Jézus így inti a keresztényeket: „És ne szabjátok magatokat e 
világhoz” (Róm 12:2). Egy másik fordítás (Phillips translation) ezt így adja 
vissza: „Ne engedjétek, hogy a körülöttetek levő világ belepréseljen titeket a 
saját öntőformájába.” Az ördög nem semleges. Folyamatos nyomást 
gyakorol minden keresztényre. Jézus által, Jézusban (Fil 4:13), szilárdan 
ellen kell állnom az ördög sugallatainak, és el fog menekülni tőlem (Jak 4:7). 
Abban a minutában, hogy a legcsekélyebb tényezőnek is, amely mintegy 
öntőformaként befolyással lesz a magatartásomra, teret engedek, szinte 
észrevehetetlenül sodródni kezdek a hitehagyás felé. A keresztény 
gondolkodásmód lényege egyebek mellett az, hogy irányadónak nem a 
többség érzéseit és magatartását, hanem Jézus szavait veszem, éspedig 
úgy, ahogy a Szentírásból megismerem. 

9.   Miért kell vigyáznunk a gondolatainkra? 
 
„Mert amint gondolkodik magában, olyan ő” (Péld 23:7, a King James fordítás 
szerint).  

Answer: Azért kell vigyáznunk a gondolatainkra, mert a gondolatok szabják 
meg a magatartásunkat. Isten segíteni akar nekünk abban, hogy „foglyul 
tudjunk ejteni” „minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak” 
(2Kor 10:5). Sátán azonban mindent belead, hogy behozza a „világot” a 
gondolatainkba. Ezt csak az öt érzékszervünkön keresztül képes elérni: kivált 
a látást és a hallást veszi célba. Ránk kényszerítené az általa teremtett 
képeket és hangokat, és hacsak nem mondunk állhatatosan nemet, hogy azt 
nézzük és azt halljuk, amit ő kínál, a széles útra fog vezetni bennünket, ami a 
pusztulásba vezet. A Biblia egyértelműen nyilatkozik. Azzá válunk, amit 

folyamatosan látunk és hallunk (2Kor 3:18). 

10.   Milyen fontos alapelvei vannak még a keresztény életvitelnek? 
 
„Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak 
igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha 
van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok” (Fil 4:8).  

Answer: A keresztényeknek el kell szakadniuk minden olyan dologtól, ami 
nem igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves és jó hírű. El kell kerülniük: 
A. Mindenféle tisztességtelenséget: a csalást, a hazugságot, a lopást, 
tisztességtelen eljárást, megtévesztési szándékot, rágalmazást, 
cserbenhagyást. 
B. Mindenféle tisztátlanságot. Ezek közé számítjuk a fajtalankodást, a 
házasságtörést, vérfertőzést, a homoszexualitást, a legkülönbözőbb romlott 
vágyakat, a pornográfiát, a közönségességet, a szennyes tartalmú beszédeket, 
az ízetlen tréfákat, a nyilvános táncot, a romlott zeneszámokat és zenét és 
csaknem mindent, amit a televízióban és a filmszínházakban vetítenek. 

C. Az olyan helyek, amelyekre soha nem hívnánk magunkkal Jézust, úgymint az éjszakai klubokat, a 
kocsmákat, a játéktermeket, a lóversenyeket stb. 
 



Szánjunk néhány percet annak, hogy egy kicsit bővebben kitérjünk a popzene, a nyilvános tánc, a 
televízió, a videofilmek és a színház veszélyeire. 
 
Zene, zeneszámok 
Számos világi zene (a rap, a country, a pop, a rock, a heavy metal, a kortárs felnőtt és tánczene) vált 
nagymértékben Sátán zsákmányává. A szövegek gyakran magasztalják fel a bűnt és lerontják az 
emberben a lelki témák utáni vágyat. A kutatók már felfedeztek egynémely érdekes tényt a zene 
hatalmával kapcsolatban: 
(1) A zene az érzelmeken keresztül jut be az agyba, ily módon megkerülve a gondolkodóképességet. 
(2) Valamennyi testfunkcióra hat. 
(3) Megváltoztathatja a szívverést, a lélegzetvétel ritmusát, a reflexeket, mindezt pedig anélkül, hogy az 
illető érzékelné. 
(4) A szinkópás táncritmus hangulatváltozást idéz elő és a hallgatóban enyhe hipnotikus hatást vált ki. 
 
A zenének még szöveg nélküli puszta valójában is megvan a hatalma, hogy lealacsonyítsa az ember 
érzéseit, vágyait és gondolatait. A világi rock zenészek nyíltan meg is vallják ezt. Mick Jagger, a Rolling 
Stones énekese így nyilatkozott: „Érezheted a testeden végigfutó adrenalint. Hasonló a szexuális 
gyönyörhöz.”1 John Oates, a Hall and Oates duó tagja szerint a „Rock 'n' Roll 99%-ban szex”.2 Kedvét 
lelné Jézus az effajta zenében? A harmadik világban megtért pogányok arról beszélnek nekünk, hogy 
mai világi zenekari zenénk ugyanazon alapul, amit ők művelnek a boszorkányvallásokban és az 
ördögimádatban! Tedd fel magadnak a kérdést: „Ha Jézus ellátogatna hozzám, milyen muzsikának a 
közös meghallgatására kérném meg?” Az olyan zenét, amiben nem vagy bizonyos, hogy ezek közé 
számít, inkább magad se hallgasd. (A hanyatló világi zenéről mélyebb elemzést Carol és Louis Torres 
Notes on Music (Megjegyzések a zenéről) című könyvében olvashatunk. Az angol nyelvű mű 
beszerezhető az Amazing Facts kiadónál. Magyar nyelven is számos írás megjelent a témával 
kapcsolatban.) Amikor szerelmesek leszünk Jézusba, megváltoztatja a zenei ízlésünket is. „És új éneket 
adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban” (Zsolt 
40:3). Isten az Ő népe számára számtalan nagyszerű zenéről gondoskodott, amely jóra ösztönöz, 
felfrissít, felemel és megerősíti a keresztény tapasztalatot. Akik pótlék gyanánt elfogadják az ördög 
romboló zenéjét, az élet egyik legkiválóbb áldásáról maradnak le. 

A tánc 
A tánc elkerülhetetlenül távolra visz minket Jézustól és a lelki 
élettől. Amikor az iraeliták táncra perdültek az aranyborjú körül, 
elfelejtkeztek Istenről (2Móz 32:17-25). Amikor a gonosz 
Heródiás lánya táncot lejtett Heródes király előtt, a történet 
Keresztelő János lefejezésével végződött (Mt 14:2-12). Fontold 
meg az alábbi megdöbbentő statisztikákat: Egy New York-i 
katolikus pap elmondta, hogy a nála paráznaság miatt gyónó 
lányok az egészet a táncra fogták illetve vezették vissza. Más 
papok arról beszéltek, hogy a háromnegyed túl alacsony arány, 
szerintük inkább a kilencven százalékra igaz az előbbi. 
Emlékezz, hogy csak akkor lehetsz nyugodt, ha Krisztus részt 
vehet veled együtt valamilyen tevékenységben. Ha nem, akkor 
jobb, ha távol maradsz attól. 
 
Televízió, video és színház 
Vajon a televízióban, a videókon és a színházban látott műsorok 
alacsonyabb vagy a magasabb rendű természetedre játszanak 
rá? A Jézus vagy a világ iránti szeretet elmélyítését váltják ki 
benned? Jézust vagy inkább a sátáni bűnöket magasztalják? Napjainkban még a világiság hívei és a 
nem keresztények is kikelnek számos televíziós műsor és film ellen. Sátán milliárdok szemét és fülét 
ejtette fogságba, amelynek következtében a világ rohamosan átitatódik az erkölcsi fertővel, a bűnnel, a 
félelemmel és a reménytelenséggel. Egy tanulmány szerint televízió nélkül „évente tízezerrel kevesebb 
gyilkosságot, hetvenezerrel kevesebb erőszakos támadást és hétszázezerrel kevesebb nemi erőszakot 
követnének el az Egyesült Államokban”.3 Jézus, aki szeret téged, arra kér, hogy fordítsd el tekintetedet 
Sátán gondolaturaló eszközeiről és fordítsd inkább Őrá. Így szól: „Térjetek hozzám, hogy 
megtartassatok” (Ézs 45:22). 

 
A tánc mindig távolra visz 
minket Jézustól és a lelki 
élettől.  



 
1 Newsweek, „Mick Jagger and the Future of Rock” (Mick Jagger és a rock jövője), 1971. január 4., p. 
47. 
2Circus magazin, 1976. január 31., p. 39. 
3Newsweek, „Violence, Reel to Reel” (Tekercsről-tekercsre erőszak), 1995. december 11., p. 47. 

11.   Milyen félreérthetetlen felsorolást ad nekünk Jézus, amit a tévénézés útmutatója 
gyanánt használhatunk? 
 
„A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, 
tisztátlanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, 
gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, 
részegségek, dobzódások és ehhez hasonlók: amelyekről már előre mondom néktek, 
amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának 
örökösei nem lesznek” (Gal 5:19-21).  

Answer: A Szentírás túlontúl egyértelmű ahhoz, hogy félreérthető legyen. Ha a családnak 
minden olyan tévéműsort száműzne, amely az idézett igében elősorolt bűnöket teszi 
közszemlére vagy elnéző azok bármelyikével szemben, nem sok néznivaló marad. Ha 
Jézus elmenne hozzád látogatóba, mely tévéműsor közös megtekintésére hívhatnád meg 
Őt úgy, hogy eközben ne kellene kellemetlenül érezned magad? Ha van is ilyen, 
valószínűleg az összes többi nem való arra, hogy a keresztények megtekintsék azokat. 

12.   Mai világunkban, amikor mindenki a 
céltudatos és önálló gondolkodásával kérkedik, sokan teljességgel képesnek érzik 
magukat arra, hogy lelki döntéseket hozzanak, senki tanácsát − a Jézusét sem − 
igényelve. Mit mond Jézus az ilyen emberekről? 

Answer: Hallgassuk Jézus félreérthetetlen kijelentéseit: „Ne cselekedjetek ott mind a szerint, 
amint mi cselekszünk itt most, mindenik azt, ami jónak látszik neki” (5Móz 12:8). „Van oly út, 
mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja” (Péld 16:25). „A bolondnak útja 
helyes az ő szeme előtt; de aki tanáccsal él, bölcs az” (Péld 12:15). „Aki bízik magában, 
bolond az” (Péld 28:26). 

13.   Milyen ünnepélyes intésben részesít bennünket Jézus az életünk által nyújtott példára és a befolyására vonatkozóan? 
 
„Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem nem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára 
és a tenger mélyébe vessék” (Mt 18:6). „A ti atyátokfiainak ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást” (Róm 14:13). „Mert 
közülünk senki sem él önmagának” (Róm 14:7).  

Answer: Vezetőktől, befolyásos emberektől, neves sportolóktól és más jól ismert személyektől elvárjuk, hogy jó példát mutassanak és 
bölcsen használják fel a befolyásukat, mondván, hogy „tartoznak ezzel a társadalomnak”. Mai világunkban, gyakran kell kiábrándultan 
visszahőkölnünk, látva neves egyének visszataszító és felelőtlen tetteit. Jézus egyértelműen kijelenti a Római levél 1:14-ben, hogy a 
keresztények, akik Őt és az Ő országát képviselik, valóban tartoznak valamivel a többi ember felé. Ezért is ünnepélyesen inti őket, 
hogy azok a keresztények, akik nem jól használják fel a befolyásukat és rossz példát mutatnak és ily módon rossz útra vezetnek 

másokat is, nem juthatnak be az Ő országába. 

14.   Milyen életviteli alapelveket köt a lelkünkre Jézus az öltözködéssel és az 
ékszerviseléssel kapcsolatban? 

Answer:  
A. Öltözetünk legyen szerény. Lásd 1Tim 2:9. Emlékezzünk meg arról, hogy a világ a test 
kívánsága és a szemek kívánsága és az élet büszkesége által jön be az életünkbe (1Jn 2:16). A 
kihívó öltözet mindhármat magában foglalja és a keresztény ember nem tévedhet erre az útra. 
 
B. Vegyük le magunkról az ékességeket és az ékszereket. A baj gyökere itt az „élet 
büszkesége”. Jézus követőinek másként kell kinézniük. Megjelenésükkel bizonyságot tesznek és 
világosságot árasztanak másokra (Mt 5:16). Az ékszerek magukra vonják a figyelmet és az ént 
magasztalják. Az ékszerviselés a Bibliában a visszaesés és a hitehagyás jelképe. Amikor Jákób és 
családja újra átadta életét az Úrnak, ékszereiket földbe temették (1Móz 35:1-2,4). Amikor Izrael fiai 
az ígéret földje előtt álltak, az Úr megparancsolta nekik, hogy vegyék le magukról ékességeiket 
(2Móz 33:5-6). Ézsaiás könyve 3. fejezetében Isten egyértelműen szól arról, hogy népe azzal, hogy 
ékszert (karpereceket, gyűrűket, fülbevalókat stb., a teljes felsorolást lásd a 19-23. versben) visel, 

vétkezik (9. vers). Hóseás könyve 2:13 szerint az Úr arról tesz bizonyságot, hogy amikor Izrael elhagyta Őt, ékszert kezdett viselni. A 
Timóteushoz írt első levél 2:9-ben, valamint Péter első levele 3:3-ban mindkét apostol azt adja értésünkre, hogy Isten népe nem 
ékesítheti magát arannyal, gyöngyökkel és költséges cicomákkal. Figyeljünk fel arra is, hogy Péter és Pál is beszél arról az 
ékességről, amit viszont Isten kifejezetten akar, hogy viseljünk: „a szelíd és csendes lélek” (1Pt 3:4) és a „jó cselekedetek” (1Tim 



2:10). Jézus azzal teszi fel az „i”-re a pontot, hogy igaz egyházát a napba (Jézus fényességébe és igazságába) öltözött tiszta asszony 
jelképében mutatja be Jelenések könyve 12:1-ben, miközben a hitehagyó egyházat arannyal, drágakővel és gyöngyökkel 
felcicomázott parázna asszony képében jelenik meg előttünk (Jel 17:3-4). Isten azt kéri népétől, szakadjon el Babilontól (Jel 18:2-4) és 
mindattól, amit Babilon magában foglal − az ékszereket is, amely az énre akarja irányítani a figyelmet −, és öltözzön ehelyet t Jézus 
igazságának öltözetébe. Ha megszeretjük Jézust, teljes örömet fogunk találni abban, ha az Ő életmódját követhetjük. 

15.   Hogyan viszonyul az életvitel és az engedelmesség az üdvösséghez? 

Answer: Az engedelmesség és a keresztény életvitel a tényszerű bizonyítéka annak, hogy 
üdvösséget nyertem Jézus Krisztus által (Jak 2:20-26). A kérdés úgy is megfogalmazható, 
hogy ha egy ember életmódja nem változik meg a megtérése után, a megtérést aligha lehet 
valódinak nevezni. A megtért ember legfőbb örömét abban leli meg, hogy Jézus akaratát 
keresi mindenben, és követi Őt, valahová Ő megy. 
 
Oltalmazd meg magad a bálványimádástól! 
János első levele a keresztény életvitelről, gondolkodásmódról szól. Jézus a levél 
lezárásaként az Ő szolgáján, Jánoson keresztül arra int bennünket, hogy őrizzük meg 
magunkat a bálványoktól. A Mester ezzel minden olyan dologra utalást tesz, ami megzavarhatja vagy gyengítheti az Őiránta való 
szeretetemet: ilyen lehet a zene, a divat, a dolgok birtoklása, a külső ékességek, a szórakozás gonosz formái stb. Az igaz megtérés 
természetes gyümölcse − vagyis következménye − az, ha örömmel követjük Jézust és magunkévá tesszük az Ő életmódját. 

16.   Várhatjuk bárkitől is, hogy előnyös színben lássa a keresztény életformát? 

Answer: Nem. Jézus azt mondta, hogy Isten dolgai bolondságok a természetes ember 
előtt, mert ők nem lelki szemüvegen át nézik a dolgokat (1Kor 2:14). Amikor Jézus a 
követői életviteléről beszél, az Általa lefektetett alapelvek azokhoz szólnak, akik arra 
vágynak, hogy a Szent Lélek irányítsa az életüket. Népe hálás lesz és örömmel fogja 
követni az Ő tanácsait. Másoktól valószínűleg hasztalan várnak megértést vagy helyeslést. 

17.   Hogyan venné a mennyet az az ember, aki 
elutasítja Jézus alapelveit a keresztény életmódra 
nézve? 

Answer: Az ilyen ember nyomorultul érezné magát a 
mennyben. Panaszkodna, hogy miért nincsenek 
éjszakai klubok, miért nem iható pálinka, miért nem 

lehet nézni pornót, miért nincsenek prostituáltak, érzéki zene, erkölcstelen könyvek, közönséges 
dolgok, szerencsejáték. A menny pokol lenne azoknak, akik nem alakítottak ki igazi 
szeretetkapcsolatot Jézussal. Ezért nincs értelme rájuk erőltetni a keresztény életelveket (2Kor 
6:14-17). 

18.   Mi módon tehetem magamévá és követhetem ezeket a bibliai útmutatásokat anélkül, 
hogy ne tűnném farizeusinak, ítélkezőnek vagy törvényeskedőnek? 

Answer: Bármit cselekszünk, azzal a lelkülettel tegyük, hogy a Jézus iránti szeretetünket és 
nagyrabecsülésünket akarjuk kifejezni (1Jn 3:22). Ha Jézus emeltetik a magasba és Ő van bemutatva az embereknek (Jn 12:32), Ő is 
fogja az embereket magához vonni. Egyetlen kérdés forogjon szemünk előtt: „Tiszteletet szerez ez Jézusnak? Hallgatnám ezt, 
énekelném ezt, tenném ezt, nézném ezt, innám ezt, megvenném ezt, olvasnám ezt, mondanám ezt vagy elmennék erre meg erre a 
helyre, ha Jézus itt lenne velem személyesen?” Jézus itt van veled és velem (Mt 28:20), és lát mindent, amit teszünk. Éreznem kell 
Jézus jelenlétét az élet minden mozzanatában és dolgában. Ha tudatosan Vele töltök időt, Hozzá leszek hasonló (2Kor 3:18). Így 
pedig majd, ha emberek között leszek, úgy reagálnak majd, ahogy egykor a tanítványokkal kapcsolatban: „Csodálkoztak; meg is 
ismerték őket, hogy a Jézussal voltak” (ApCsel 4:13). Azok a keresztények, akik így élnek, soha nem lesznek farizeusiak, ítélkezők 
vagy törvényeskedők. Az ószövetségi időkben Isten népe szinte mindig hitehagyásba süllyedt, mert úgy döntöttek, hogy inkább a 
szomszédos pogány népek életformáját követik, semmint hogy azt az jellegzetes és megkülönböztetett életformát kövessék, amit 
Isten a lelkükre kötött (5Móz 31:16; Bír 2:17; 1Krón 5:25; Ez 23:30). Ez ma is így van. Senki sem szolgálhat két úrnak (Mt 6:24). Sátán 
azokat, akik a világhoz és annak életmódjához ragaszkodnak, lassan átalakítja, hogy az ő érzéseit és vágyait tegyék magukévá, hogy 
ily módon eggyé legyenek vele az elveszésben is. Akik keresztény életükben Jézus alapelveit követik, az Ő képmására változnak át 
és előkészülnek a mennyre. Nincs középút. 

19.   Annyira akarom szeretni Krisztust, hogy az Ő alapelveinek a követése a keresztény életben öröm és gyönyörűség 
legyen számomra. 

Answer:  

 
Thought Questions 



Kezdd el a cselekvést azonnal! Soha ne hagyd, hogy az érzéseidtől függj. Isten a Szentírás igéin keresztül vezet (Ézs 8:20). Az 
érzések gyakran félrevezetnek. A zsidó vezetők úgy érezték, hogy meg kell feszíteniük Jézust, de tévedtek. Sokan érzik majd úgy 
Jézus második eljövetelekor, hogy elnyerték az üdvösséget, holott elvesznek (Mt 7:21-23). Az ördög befolyásolja az érzelmeket. Ha 
az érzelmeimtől függök, a romlásba vezet engem.  

1.   Tudom, mit kellene Jézusnak tennie velem, csak éppen nem érzem, hogy kész lennék rá. Mit tegyek? (Ézs 8:20 )  

2.   Zavarban vagyok. Szeretnék egy bizonyos dolgot megtenni. Ugyanakkor tudom, hogy a dolognak olyan látszata van, 
hogy emiatt sokan úgy vélekedhetnek, hogy valami gonosz dolgot művelek. Mit tegyek? (1Thessz 5:22 )  

A Biblia szava egyértelmű: „Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek” (1Thessz 5:22). Pál apostol pedig arról beszél, hogy ha 
az, hogy ő húst eszik, megbotránkoztat valakit, inkább nem is illeti az ilyen ételt többé (1Kor 8:13). Mi több, azt is hozzáteszi, hogy ha 
nem venné figyelembe a megbotránkozott ember érzéseit és tovább enne húst, vétkezne ezzel.  

3.   Nekem az az érzésem, hogy az egyházaknak túl hosszú listájuk van arról, hogy mit kell, és arról is, hogy mit nem szabad 
megtennem. Lélegezni sem hagynak. Hát nem Jézus követése a legfontosabb? (Jel 22:14 )  

De, Jézus követése a legfontosabb. Jézus követése mindazonáltal mást jelent az egyik embernél és mást egy másiknál. Az egyetlen 
biztos út annak megismerésére, mit jelent Jézust követni, annak megismerése, hogy mit mond Jézus a Bibliában ezzel vagy azzal a 
kérdéssel kapcsolatban. Akik szeretetből követik Jézus parancsait, ők is bejuthatnak majd egykor az Ő országába (Jel 22:14). Akik 
ember alkotta szabályokat követnek, rossz útra tévednek és messze kerülnek az Ő országától (Mt 15:3-9).  

4.   Van néhány olyan isteni rendelkezés, amik számomra értelmetlennek és szükségtelennek tűnnek. Képtelen vagyok 
megérteni, miért fontosak. Hogyan igazodjam el e kérdésben? (1Jn 5:4 )  

A gyermekek gyakran érzik úgy, hogy a szülőktől való rendelkezések egyike-másika (pl. az, hogy „ne játssz az utcán”) értelmetlen. De 
lám, telnek-múlnak az évek, s ugyanazok a gyermekek köszönetet mondanak a szüleiknek azokért a parancsokért. Istennel szemben 
mi is „gyermekek” vagyunk, mert az Ő gondolatai és az Ő cselekedetei annyival magasabbak a mieinknél, amennyivel magasabbak 
az egek a földnél (Ézs 55:8-9). Bíznunk kell a mi szerető mennyei Atyánkban abban a néhány kérdésben is, amit nem értünk és abba 
kell hagynunk „az utcán való játszadozást”, ha Ő úgy kívánja. Ő soha semmi jót nem von meg tőlünk (Zsolt 84:11). Ha igazán 
szeretem Jézust, a legjobbat fogom feltételezni róla, és még akkor is cselekedni fogom az Ő akaratát, ha nem mindig értem, mit miért. 
Az egésznek kulcsa az újjászületés. A Biblia azt mondja, hogy amikor igazán újjászületem, a világ legyőzése nem lesz gond, mert a 
megtért embernek lesz hite és bizalma ahhoz, hogy örömmel kövesse Jézust mindenben (1Jn 5:4). Ha nem követem Őt azért, mert 
nem világos számomra, hogy mit miért csinál úgy, ahogy, ez az én Megváltóm iránti bizalmatlanságról tanúskodik.  

5.   Javamat szolgálja majd Jézus szeretettörvénye, törvénye és rendelkezései? (Jer 29:11 )  

Feltétlenül! Jézus minden elve, szabálya, törvénye és parancsolata hihetetlenül nagy áldásokkal ajándékoz meg. A történelem 
legnagyobb lottónyereménye is jelentéktelenné halványul, amikor Isten gazdag áldásaival, amiket engedelmes gyermekeire áraszt, 
vetjük össze. Csak néhány a Jézus követéséből származó javakból: 
1. Jézus személyes barátunk lehet. 
2. Jézus üzlettársunk lehet. 
3. Szabadok vagyunk a bűntudattól. 
4. Lelki békénk lehet. 
5. Mentesek lehetünk a félelemtől. 
6. Kimondhatatlan örömmel ajándékoz meg. 
7. Hosszabb élet. 
8. Biztosak lehetünk abban, hogy van egy otthonunk a mennyben. 
9. Jobb egészségnek örvendhetünk. 
10. Soha nem leszünk másnaposak. 
Micsoda gazdagság! Az igaz keresztények olyan javakban részesülnek az Ő mennyei Atyjuk által, amit a világ leggazdagabb emberei 
sem nyerhetnek meg sosem.  

6.   Kell felelősséget viselnem abban, hogy megfeddjek más embereket életvitelük vagy a lelki életük színvonala miatt? (2Kor 
13:5 )  

A követendő szabály leginkább az legyen számunkra, hogy legelébb saját életvitelünk miatt nyugtalankodjunk. „Magatokat próbáljátok 
meg”, mondja a Biblia (2Kor 13:5). Amikor a saját életvitelünk olyan, amilyennek lennie kell, életpéldánk csendes bizonyságtételként 
szolgál majd és nem kell majd senkit megfeddenünk. A szülőknek természetesen külön felelősségük az, hogy útbaigazítsák 
gyermekeiket, hogyan kell követni Jézust.  

7.   Melyek a legsúlyosabb veszélyek a mai keresztények számára? (Mt 6:24 )  

A legnagyobb veszedelem a megosztott imádat, a félszívűség: a Jézus iránti szeretettel együtt a világ és annak bűnös dolgainak és 
gyönyöreinek szeretete. Úgy tűnik, túl sokan akarják azt próbálgatni, meddig követhetik a világot úgy, hogy eközben még 



keresztényeknek lehet őket tekinteni. Ez nem fog működni. Jézus világosan int mindnyájunkat: senki nem szolgálhat két úrnak (Mt 
6:24).  

8.   Nem törvényeskedés követni ezeket a keresztény életszabályokat? (Ef 2:8TL )  

Nem, hacsak az illető nem azért cselekszi ezeket, hogy elnyerje az üdvösséget. Az üdvösség kizárólag Jézus csodálatos és ingyen 
ajándékaként nyerhetjük el. A cselekedetek (avagy a magatartás) általi üdvösség nem üdvösség. Ugyanakkor amikor azért követjük 
Jézus életszabályait, mivel elnyertük az üdvösséget és szeretjük Őt, az sosem törvényeskedés.  

9.   A keresztény életszabályokra is értendő Jézus parancsa, miszerint fényljék a mi világosságunk? (Mt 5:14 )  

Kétségtelenül! Jézus azt mondja, hogy az igaz keresztény világosság (Mt 5:14). Azt is mondta, „úgy fényljék a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:16). A világosságot nem halljuk, hanem 
látjuk. A keresztény ember világosság ragyogását az emberek a keresztény ember életvitele, öltözködése, étrendje, társalgása, 
lelkülete, együtt érző képessége, tisztasága, kedvessége és becsületessége (Jézus életelvei) alapján ismerik fel. Kérdezősködni 
fognak majd az életmódjuk felől, és ez által gyakran Krisztushoz vezettetnek.  

10.   A keresztény életszabályok nem kultúrák kérdése? Nem változhatnak azok az idő múlásával? (2Kor 6:17 )  

A szokások változhatnak, de a bibliai életszabályokon nem fog az idő. „Istenünk beszéde megáll örökké” (Ézs 40:8). Az egyháznak 
vezetnie és nem utánoznia kell. Az nem lehet, hogy a kultúra, a humanizmus vagy a napi divatok szabják meg a rendjét. Nem a 
tévelygő ember, hanem Jézus elveihez kell szabnunk az egyház színvonalát. Ha az egyház úgy él, szól, úgy néz ki és úgy viselkedik, 
mint a világ, ki folyamodik hozzá segítségért? Jézus a harsona hangjával keresi fel az Ő népét és az Ő egyházát, ezt mondva: 
„Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el… és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket” (2Kor 6:17). 
Jézus egyházának nem szabad követnie a világot, hanem meg kell tagadnia azt. A „világ” ember milliárdokat tett tönkre. Az egyház 
nem csatlakozhat annak felfordult rendjéhez. Az egyháznak rendíthetetlenül meg kell állnia, s kedves, ugyanakkor határozott hangon 
meg kell szólítania az embereket, kérve őket, hogy figyeljenek Jézusra és emelkedjenek az Ő színvonalára. Ha a hallgató szeretetre 
lobban Jézus iránt, és kéri Őt, hogy vegye birtokba az életét, a Megváltó elvégzi a csodát, ami ahhoz szükséges, hogy átformálja Őt 
és hajóját biztonságos révbe, Isten örök országába kormányozza. Nem vezet más út a mennybe.  

11.   Nem lehet minden tánc gonosz. Hát nem táncolt Dávid is az Úr előtt? (2Sám 6:14 )  

Ez igaz, nem minden tánc gonosz. Dávid ugrándozott és táncolt az Úr előtt, az áldásokért dicsérte így Őt (2Sám 6:14-16). Viszont 
egymagában táncolt. Dávid tánca hasonló volt annak a sánta embernek a táncához, aki, miután Jézus meggyógyította, nagy örömmel 
ugrándozott (ApCsel 3:8-10). Az ilyen táncot − vagy ugrándozást − Jézus is javasolja azoknak, akiket üldöznek (Lk 6:22 -23). Az 
ellenkező neműekkel való tánc (ami erkölcstelenséget és széttört családokat okoz) és az érzéki tánc (úgymint a vetkőző tánc) a Biblia 
által elítélt táncok.  

12.   Mit mond a Biblia az egymást ítélgető és megítélő emberekről? (Mt 7:1 )  

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek” (Mt 7:1-2). „Annakokáért menthetetlen vagy, óh 
ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz” (Róm 
2:1). Lehet-e ezt ennél világosabban mondani? Nincs sem mentség, sem igazolás arra, ha saját magamon kívül bárki mást elítélek. 
Jézus a bíró (Jn 5:22). Amikor másról ítéletet mondok, Krisztus bírói székébe ülök be és az Antikrisztus kicsinyített mása lesz belőlem 
(1Jn 2:18). Nos, ez tényleg megfontolandó!  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Jézus életvitelre vonatkozó szeretetparancsolatainak követése örömmé válik számomra, mihelyt szeretetre ébredek 
Iránta. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
2.   Ha azért követem Jézus életvitelt szabályozó törvényeit, mert elnyertem az üdvösséget és szeretem Őt, az 
törvényeskedés. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
3.   A Biblia valódi szerzője Jézus. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
4.   Az az ige, hogy „ne szeressétek a világot”, azt jelenti, hogy nem szerethetjük… (1) 
___   …a hazánkat.  



___   …a Föld nevű bolygót.  
___   …a világ bűnös, gonosz és istentelen útjait és dolgait.  
 
5.   Miért ad nekünk Jézus pontos törvényeket, szabályokat és rendelkezéseket? (5) 
___   Mindig a javunkat szolgálva.  
___   Ily módon tudhatjuk, hogyan adhatunk jó példát másoknak.  
___   Hogy megfosszon a szabadságunktól.  
___   Így követhetjük Krisztus nyomdokait.  
___   Hogy megőrizzen bennünket a bűntől.  
___   Hogy uralma alatt tartson bennünket.  
___   Hogy igazi boldogsággal ajándékozzon meg bennünket.  
 
6.   Két jó szabály annak eldöntésére, hogy mi a helyes keresztény magatartás: (2) 
___   Fel kell fedezni, mit mond a Biblia.  
___   Meg kell jól figyelni, mit csinál a többi gyülekezeti tag.  
___   El kell menni egy spiritiszta szeánszra.  
___   Rá kell hagyatkozni az érzéseinkre.  
___   Végig kell gondolnunk, mit tenne az adott helyzetben Jézust.  
 
7.   Sátán kizárólag az érzékszerveinken keresztül tud ránk hatni. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
8.   A keresztény életvitel alább felsorolt vonatkozásaival kapcsolatban nyújt nekünk Jézus pontos irányelveket és 
tanácsokat? (5) 
___   Hogyan öltözködjünk.  
___   Az egészséges életmód.  
___   A külsőnk ékítése.  
___   A síelés.  
___   Evés és ivás.  
___   Utazzunk-e repülőn.  
___   Házvásárlás.  
___   Példa és befolyás.  
 
9.   Mi a kapcsolat az életvitel, az engedelmesség és az üdvösség között? (1) 
___   Az életvitelünk és az engedelmesség által üdvözülünk.  
___   Aki elnyerte az üdvösséget, az figyelmen kívül hagyhatja az életvitelt és az engedelmességet, és eközben készen állhat a 
mennyre.  
___   Az életvitel és az engedelmesség a bizonyítéka annak, hogy egy ember megtért és újjászületett.  
 
10.   Ha nem hagyok el valamit, holott Jézus arra kér, hogy hagyjam el az adott dolgot − például az ékszerviselést, a rockzene 
hallgatása, vagy szentségtelen tévéműsorok nézése −, Isten bálványnak tekinti azt az el nem hagyott dolgot. (1)  
___   Igen.  
___   Nem.  
 
11.   A keresztény élet olyan, mint egy jó házasság, amelyben a siker attól függ, hogy szeretnék-e kedvében járni annak, akit 
szeretek. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
12.   Az alább felsorolt útvonalak közül melyeken keresztül taszítja Sátán bűnbe az embert? (3) 
___   Eldugja a Bibliát előlük.  
___   Az élet büszkesége.  
___   Üzeneteket ír fel az égre.  
___   A test kívánsága.  
___   A szemek kívánsága.  
 
13.   Nagyon fontos megőriznünk a gondolatainkat, mert a gondolatokból tettek lesznek. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
14.   Az alábbiak közül melyek a Jézus hűséges követéséből fakadó megígért áldások? (7) 
___   Megismerhetjük, hogyan lehet prófétálni.  
___   Tovább fogunk élni.  
___   Leírhatatlan boldogságban lesz részünk.  
___   Jobb egészségnek örvendünk majd.  
___   Nem fogunk megőszülni.  
___   Milliomosok leszünk.  
___   Biztosítva lesz az otthonunk a mennyben.  
___   Szabadok leszünk a félelemtől.  
___   Jézus személyes barátunk lesz.  
 
15.   Ha magatartásom sérti valamely keresztény testvéremet, mit kell tennem? (1) 
___   Nem kell figyelembe venni. Nem tetszhetünk mindenkinek.  



___   Meg kell küzdenünk egy az egyben.  
___   Meg kell próbálni kizáratni a testvért.  
___   Mondd el mindenkinek, hogy a gyülekezeti tagok el tudják dönteni, ki mellé álljanak.  
___   Abba kell hagyni a bántó dolog cselekvését.  
 
16.   Minek nevezi Jézus azt az embert, aki eltökéli magában, hogy inkább a saját útjait követi, semmint hogy hallgatna a 
Biblia tanácsaira? (1) 
___   Önállóan gondolkodó embernek.  
___   Bölcs embernek.  
___   Balgának, azaz bolondnak.  
 
17.   Aki elutasítja Jézus keresztényekre vonatkozó életszabályait,… (1) 
___   ...majd amikor bejut a mennybe, akkor kezd el hirtelen vonzódni a mennyei dolgok iránt.  
___   ...majd miután eltölt néhány napot a szent városban, meg fogja bánni a szíve keménységét.  
___   …nyomorultul érezné magát a mennyben.  

 

    



 

Nincs-mód-visszafordulni  
    Amikor egy ejtőernyős a repülőgép ajtajához lép, majd kiugrik a 

gépből, tudja, nincs visszaút, visszafordulni nincs mód. Túl 
messzire ment, s ha netán megfeledkezett volna arról, hogy jól 
magára szíjazza az ejtőernyőt, semmi sem mentheti meg őt attól, 
hogy a földre zuhanva szörnyethaljon. Micsoda tragédia! De van 
valami ennél is borzasztóbb, ami egy emberrel történhet. Igen, 
ennél is rettenetesebb az Istennel való kapcsolatunkban eljutni 
addig a pontig, ahonnan nincs visszatérés. Márpedig emberek 
egész tömege jár e pont közelében, miközben halvány fogalmuk 
sincs minderről! Lehetséges, hogy te is egy ember vagy ebben a 
tömegben? Mi lehet az a szörnyű bűn, ami ehhez a szörnyű 
végkifejlethez vezethet? Miért nem tud megbocsátani, mi az, ami 
miatt nem bocsáthat meg Isten? Az egyértelmű és metsző 
élességű − de ugyanakkor reménységgel teljes − válaszért 
szánjunk néhány percet e csodálatos bibliatanulmány átvételére.  

1.   Mi az a bűn, amit Isten nem bocsáthat meg? 
 
„Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az 
embereknek” (Mt 12:31).  

Answer: A bűn, amit Isten nem bocsáthat meg, az „a Szentlélek elleni káromlás”. De mi „a Szentlélek 
elleni káromlás”? Az embereknek sokféle elgondolásuk létezik arról, hogy mi a bűn. Sokan úgy hiszik, 
hogy a gyilkosság ez a bűn. Mások úgy, hogy a Szentlélek nevével való szitkozódás. Megint mások úgy, 
hogy ez a bűn az öngyilkosság, egyebek úgy, hogy ez a már megfogant magzat megölése. Akadnak, 
akik azt mondják, hogy ehhez Krisztust kell megtagadni. Sokan úgy vannak, hogy ez valami förtelmes, 
borzalmas és különlegesen gonosz cselekmény nyomán áll elő. Olyanok is vannak, akik szerint 
valamely hamis isten imádása ez a bűn! A következő kérdés nyomán világosság fog gyúlni e rendkívül 
fontos kérdéssel kapcsolatban. 

2.   Mit mond a Biblia a bűnről és a káromlásról? 
 
„Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek” 
(Mt 12:31).  

Answer: A Biblia egyértelműen szól arról, hogy minden 
bűnért és káromlásért elnyerhető a bocsánat. Így tehát az 

előző kérdésben felsorolt bűnök egyike sem olyan bűn, amit Isten ne bocsáthatna meg. Nincs az a tett, 
nincs az a bűnfajta, ami önmagában megbocsáthatatlan lenne. 
 
Ellentmondásosnak hangzanak 
Igen, ellentmondásosnak hangzanak, ám az alábbi két kijelentés mindegyike igaz: 
A. Minden bűn és káromlás − típustól függetlenül − megbocsáttatik. 
B. A Szentlélek elleni bűn és káromlás nem bocsáttatik meg. 
 
Mindkét kijelentés Jézustól származik 
Mindkét kijelentést Jézus tette Máté evangéliuma 12:31-ben, tehát szó sincs tévedésről. A két kijelentés 
között úgy teremthető összhang, ha megismerjük, miben áll a Szentlélek munkája. 



3.   Miben áll a Szentlélek munkája? 
 
„Amikor [a Szenlélek] eljön, meggyőzi a világot bűnről, az igazságról és az 
ítéletről” (Jn 16:8, katolikus fordítás).  

Answer: A Szentlélek munkája abban áll, hogy meggyőzze az embereket a 
bűnről és elvezesse az embereket minden igazságra. A Szentlélek Isten 
képviselője, cselekvő ereje az emberek megtérésre vezetésében. A 
Szentlélek nélkül senki nem élheti át a bűn miatti megszomorodást, sem a 
megtérésre el nem juthat. 

4.   Amikor a Szentlélek meggyőz engem a bűnről, 
mit kell tennem, hogy elnyerjem a bűnbocsánatot? 
 
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy 
megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket 
minden hamisságtól” (1Jn 1:9).  

Answer: Amikor a Szentlélek meggyőz a bűnről, meg kell vallanom a bűneimet, 
hogy elnyerjem rájuk a bocsánatot. Amikor megvallom azokat, Isten nem 
egyszerűen megbocsát, hanem csodálatosan meg is tisztít minden hamisságtól. 
Isten vár ránk és kész arra, hogy megbocsásson minden bűnért, amit netán 
elkövetek (Zsolt 86:5), de csak akkor, ha megvallom és elhagyom azokat. 

5.   Mi történik, ha nem vallom meg bűneimet, 
noha a Szentlélek meggyőzött róluk? 
 
„Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és 
elhagyja, irgalmasságot nyer” (Péld 28:13).  

Answer: Ha nem vallom meg bűneimet, Jézus nem bocsáthatja meg 
azokat. Ily módon minden meg nem vallott bűnöm megbocsáthatatlan, 
valameddig meg nem vallom, ugyanis a megbocsátás mindig a 
megvallásra kell következnie. Soha nem előzi meg. 
 
Rettenetes veszély rejlik abban, ha valaki ellenáll a Szentléleknek  
A Szentléleknek való ellenállás rettenetesen veszedelmes, mert ez 
nagyon könnyen elvezet a Szentlélek elutasításáig, ami az a bűn, amit 
Isten soha nem bocsáthat meg. Azt jelenti, hogy az illető átlépte azt a 
pontot, ahonnan nincs visszatérés. Minthogy a Szentlélek az egyetlen olyan hatalom, aki azért adatott, 
hogy meggyőzzön, folyamatos elutasítása okán helyzetem teljesen reménytelenné válik. Ez a kérdés 
annyira fontos, hogy Isten sokféle módon szemlélteti és magyarázza azt a Szentírásban. A tanulmány 

további részében kísérd figyelemmel a magyarázatok e 
tarka sorát. 

6.   Amikor a Szentlélek meggyőz a bűnről vagy 
elvezet valamely új igazságra, mikor kell 
cselekednem? 

Answer: A Biblia válasza ez: 
A. „Amint hall a fülük, engedelmeskednek” (Zsolt 18:44). 
B. „Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te 
parancsolataidat” (Zsolt 119:60). 

C. „Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja” (2Kor 6:2). 
D. „Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, 



segítségül híván az Úrnak nevét” (ApCsel 22:16).  
 
A Biblia visszatérő módon tesz arról bizonyságot, hogy ha Isten meggyőz engem a bűnről, azonnal meg 
kell vallanom azt. Ha pedig egy új igazság birtokába jutok, haladéktalanul magamévá kell tennem azt. 

7.   Milyen ünnepélyes figyelmeztetést közöl Isten az Ő 
Szentlelkének embereket kérlelő munkájáról? 
 
„Ne viaskodjék az én lelkem örökké az emberrel” (1Móz 6:3, a 
King James fordítás alapján).  

Answer: Isten ünnepélyesen figyelmezteti az embereket, hogy a 
Szentlélek nem folytatja végtelen hosszú ideig egy-egy emberrel 
kérlelő-meggyőző munkáját, hogy elfordítsa őt a bűntől és 
engedelmeskedjen Istennek. 

8.   Mikor jön el az a pillanat, amikor a Szentlélek felhagy az 
ember kérlelésével? 
 
„Azért szólok velük példázatokban, mert… hallván nem 
hallanak” (Mt 13:13).  

Answer: A Szentlélek akkor nem szól tovább egy-egy 
emberhez, amikor az illető immár süket az Ő hangjára. A Biblia 
úgy jellemzi ezt a helyzetet, amikor az ember hallván nem hall. 
Nincs értelme felhúzni az ébresztőórát egy süket ember 
szobájában. Nem fogja meghallani. Ugyanígy tudja bármely 

ember olyan állapotba taszítani saját magát, hogy már nem hallja meg az ébresztőóra csörgését, miután 
annyiszor lecsapta és nem kelt fel. Aztán eljön a nap, amikor az ébresztőóra csörgése elhalkul, de ezt ő 
már végképp nem hallja. 
 
Ne hallgattasd el a Szentlelket! 
Így van ez a Szentlélekkel is. Ha egyre csak elhallgattatom, eljön a na, hogy szól hozzám és én nem 
hallom Őt. Azon a napon a Lélek szomorúan fordul el tőlem, mivel süket lettem az Ő kérleléseire. 
Átléptem azon a ponton, ahonnan nincs visszatérés. Micsoda ünnepélyes és ébresztő figyelmeztetés 
ez, nehogy visszautasítsuk a Szentlélek hangját! 

9.   Isten az Ő Szentlelke által valamennyi földön élő embert 
világosságban részesít (Jn 1:9), valamennyinél kifejti szívet meggyőző 
munkáját (Jn 16:8). Mit kell cselekednem, ha világosság árad rám a 
Szentlélektől? 
 
„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél 
tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig. Az istentelenek útja pedig 
olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg” (Péld 4:18). 
„Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket” (Jn 
12:35).  

Answer: A bibliai szabály az, hogy amikor a Szentlélektől új világosság árad 
rám vagy meggyőz egy bűnről, hamar, haladéktalanul kell cselekednem. Ha, 
mihelyt elnyerem, engedelmeskedem a világosságnak és abban járok, Isten 
továbbra is rám fogja árasztani a világosságát. Ha azonban elutasítom, még 
az a világosság is kialszik, amellyel bírtam, hogy aztán belepjen a teljes sötétség. A sötétség, ami a 
világosság követésének kitartó és végérvényes elutasításából származik, a Szentlélek elutasításának 
következménye, melynek vége a teljes reménytelenség. 



10.   Válhat valamely bűn Szentlélek elleni bűnné? 

Answer: Igen, ha rendületlenül visszautasítom, hogy valamely bűnömet 
megvalljam és elhagyjam, végül süketté válhatok a Szentlélek kérleléseivel 
szemben és átléphetem azt a pontot, ahonnan nincs visszatérés. Erre látunk az 
alábbiakban néhány bibliai példát: 
 
A. Júdás megbocsáthatatlan bűne a pénzsóvárság volt (Jn 12:6). De miért is? 
Mert Isten nem tudta volna megbocsátani azt? Korántsem! Mindössze azzal vált 
e bűn megbocsáthatatlanná, mert Júdás elutasította, hogy hallgasson a 
Szentlélek késztetésére és megvallja bűnét, a pénzsóvárságot. Végül süketté 
vált a Szentlélek hangjára. 
 
B. Lucifer megbocsáthatatlan bűne a büszkeség és az önfelmagasztalás volt 
(Ézs 14:12-14). Isten ezeket a bűnöket is megbocsáthatja. Lucifer is elnyerhette 

volna a bűnbocsánatot, megtisztulhatott volna, ő azonban addig-addig utasította vissza a Szentlélek 
késztetését, míg egyszer teljesen elhalkult számára a Szentlélek hangja. 
 
C. A farizeusok megbocsáthatatlan bűne az volt, hogy elvetették Jézust mint Messiást (Mk 3:22-30). 
Újra és újra meggyőződhettek róla, mélyen és szívükből, hogy Jézus, a Menny Istenének, az élő 
Istennek Fia a Messiás. Ők azonban megkeményítették a szívüket, s makacsul elutasították, nem 
fogadták el, hogy Megváltójuk és Uruk. Végül egészen süketté váltak a Szentlélek hangjával szemben, 
hogy aztán eljöjjön a nap, amikor Jézusnak valamely újabb hatalmas csodáját látva a farizeusok azt 
mondják a sokaságnak, hogy Jézus az ördögtől nyerte a hatalmát. Krisztus mindjárt azzal válaszolt 
nekik, hogy azzal, hogy a farizeusok az ördögnek tulajdonítják az Ő csodatevő hatalmát, annak adták 
bizonyítékát, átléptek egy olyan pontot, ahonnan nincs visszatérés, és káromolják a Szentlelket. Isten 
megbocsáthatta volna és örömmel meg is bocsáthatta volna ezeket a bűnöket. Ámde addig utasították 
vissza a Szentlélek késztetését, mígnem egészen süketté váltak rá és nem lehetett többé megszólítani 
őket.  
 
Nem választhatom meg a következményeket 
Amikor a Lélek megszólít, eldönthetem, hogy igent vagy nemet mondok, a következményeket azonban 
nem. Azok mindig ugyanazok. Ha rendre maghallom és igent mondok, Jézushoz válok hasonlóvá. A 
Szentlélek el fog pecsételni, illetve meg fog jelölni engem a homlokomon, ily módon nyilvánítva az Ő 
gyermekévé (Jel 7:2-3), s így biztosítva engem arról, hogy fenntart nekem egy helyet a mennyek 
országában. Ha viszont kitartóan nemet mondok az Ő késztetésére, megszomorítom a Szentlelket, 
eltaszítom magamtól, hogy aztán örökre elhagyjon engem, így helyezve pecsétet az elkárhozásomra. 
Micsoda ünnepélyes figyelmeztetés ez, nehogy hallatlanra vegyük a 
Szentlelket! 

11.   Miután Dávid király elkövette a házasságtörés és a gyilkosság 
kettős bűnét − külön-külön is borzalmas mind a kettő −, milyen 
aggodalmas imádsággal fordult a menny felé? 
 
„A te szent lelkedet ne vedd el tőlem” (Zsolt 51:11).  

Answer: Kérlelte Istent, hogy Szentlelkét ne vegye el tőle. Miért? Azért, mert 
Dávid tisztában volt vele, hogy ha a Szentlélek magára hagyná őt, attól a 
pillanattól fogva a kárhozat fia lenne. Tudta, hogy egyedül a szentlélek 
vezetheti el őt bűnbánatra és meggyógyulásra, és megremegett arra a 
gondolatra, hogy süketté válhat az Ő hangjára. A Biblia más helyen arról 
beszél nekünk, hogy Isten azért hagyta magára végül Efraimot, mert 
ragaszkodott bálványaihoz (Hós 4:17) és nem akart hallgatni a Lélek 
késztetésére. Lelkileg süketté vált. Rettenetesebb nem is történhet egy 
emberrel, mint amikor Isten elfordul tőle és magára hagyja őt. Ne engedd, 
hogy veled ez megtörténjék! 



12.   Milyen súlyos és komoly parancsolatot kötött Pál a thesszalonikai 
gyülekezet lelkére? 
 
„A lelket meg ne oltsátok” (1Thessz 5:19).  

Answer: A Szentlélek kérlelése olyan, akár a tűz, ami egy ember szívében és 
lelkében ég. A bűn ugyanolyan hatással van a Szentlélekre, miként a víz a 
tűzre. A Szentlélek semmibevételével és a bűn folytatásával vizet öntök a 
Szentlélek tüzére. Pálnak a thesszalonikabeliekhez intézett nagyszerű szavai 
hozzánk is szól, akik ma élünk. Ne oltsátok ki a Szentlélek tüzét azzal, hogy 
újra és újra elutasítjátok a Szentlelket, hogy engednétek az Ő késztetésének. 
Ha a tűz kialszik, átléptem azon a ponton, ahonnan nincs visszatérés. 
 
Bármely bűn kiolthatja a tüzet 
Minden meg nem vallott és el nem hagyott bűn legvégül kioltja a Szentlélek 
tüzét. Lehet, hogy egy ember mind egyre csak nemet mond a hetedik napi 
szombatra. Lehet, hogy valaki nem akar felhagyni a dohány élvezetével. Az is 
lehet, hogy csupán nem tudunk vagy nem akarunk megbocsátani valakinek, aki 

cserbenhagyott vagy valahogy más módon megbántott. Lehet, hogy valaki nem akar felhagyni 
erkölcstelen életmódjával. Lehet, hogy a tizedfizetés a tét. Azzal, ha bármely területen nem akarunk 
engedelmeskedni a Szentlélek késztetésének, a Szentlélek tüzére öntünk vizet. Ne oltsd ki a tüzet. 
Ennél nagyobb tragédia nem is történhetne. 

13.   Milyen egyéb megdöbbentő, csakhogy nem felfoghatatlan kijelentést tett Pál a 
thesszalonikabeli hívőknek? 
 
„És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az 
igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy 
higgyenek a hazugságnak; hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem 
gyönyörködtek az igazságtalanságban” (2Thessz 2:10-12).  

Answer: Milyen erőteljes, milyen megdöbbentő szavak! Isten arról beszél, hogy akik nem akarják 
befogadni a Szentlélek által kinyilvánított igazságot, továbbá a Lélek bűnről való meggyőzését, (a Lélek 
eltávozását követően) súlyos megtévesztés áldozatai lesznek, hogy azt higgyék, hogy a tévedés az 

igazság. Kijózanító gondolat, amelyről érdemes beszélni! 

14.   Milyen szívet tépő tapasztalatban lesz részük az ítélet napján 
azoknak, akikre e súlyos megtévesztések bocsáttattak? 
 
„Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a te nevedben 
prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem 
cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek 
majd nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők” (Mt 
7:22-23).  

Answer: Azok, akik szüntelen így kiáltanak, hogy „Uram, Uram”, döbbenten és 
rémülten állnak a tény előtt, hogy kizárattak. Teljesen abban a hiszemben 
lesznek, hogy elnyerték az üdvösséget. Ekkor Jézus nyilvánvaló módon 
emlékezteti őket életük azon fontos pillanataira, amikor a Szentlélek új 
igazságokkal látogatta meg őket, amikor meggyőzte őket valamely bűnükről. A 
Szentlélek késztetése kristálytisztán érződött és nyilvánvaló módon igaz volt. 

Éjszakákon át hánykolódtak ágyukban, nyugtalanok voltak, küzdöttek, míg meghozták a döntésüket. Ó, 
hogy égett a szívük akkor! De legvégül azt mondták: „Nem!” És ekkor elvégezték magukban, hogy nem 
hallgatnak tovább a Szentlélek késztetésére. Ekkor lettek annak a súlyos megtévesztésnek az áldozatai, 
aminek nyomán úgy érezték, hogy elnyerték az üdvösséget, holott elvesztek. Hát mi lehet ennél 
nagyobb tragédia egy ember életében! 



15.   Milyen különleges figyelmeztetést intéz hozzánk 
Jézus, amely megóvhat bennünket attól a hamis hittől, 
hogy miénk az üdvösség, miközben a valóságban az 
elveszés állapotában vagyunk? 
 
„Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megy 
be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én 
mennyei Atyám akaratát” (Mt 7:21).  

Answer: Jézus ünnepélyesen figyelmeztet bennünket, 
hogy nem mindenki, akit eltölt az üdvbizonyosság tudata, jut be az Ő országába, hanem csupán azok, 
akik cselekszik az Ő akaratát. Mindnyájan vágyunk az üdvbizonyosságra. Ez egy Istentől nyert ajándék, 
feltétlen szükség van rá. Mindazáltal létezik a bizonyosságnak egy hamis ajándéka is − amely 
ugyanakkor magával ragadta a keresztény világot −, amely üdvösséget ígér az embereknek, noha azok 
továbbra is bűneikben élnek és semmilyen változást az életvitelükben nem mutatnak fel. 
 
Sok lelkészhez jut el az ébredésre hívás 
Mind több és több neves egyházi vezetőhöz jut el az ébredésre hívó szó, miszerint a templomok és 
imatermek telis-tele van olyan emberekkel, akikben megvan a „bizonyosság” érzése, miközben nem 
hagyták, hogy Jézus Krisztus átformálja az életüket. Nem is engedelmeskednek Neki. 
 
Jézus megtisztítja a levegőt 
Jézus arról beszél, hogy igazi bizonyosságuk csak azoknak van, akik cselekszik az Ő Atyjának akaratát. 
Amikor elfogadom Jézust életem Urának és Uralkodójának, életvitelem gyökeresen meg fog változni. 
Mindenestül új teremtés (2Kor 5:17) leszek. Örömmel tartom meg az Ő parancsoalatait, cselekszem az 
Ő akaratát (Jn 14:15), és örömmel követem Őt, valahová vezet engem (1Pt 2:21). Feltámadásának 
csodálatos ereje (Fil 3:10) átformál engem az Ő képmására (2Kor 3:18). Dicső békessége elárasztja 
életemet (Jn 14:27). Azzal, hogy az Ő Lelke által Jézus bennem lakik (Ef 3:16-17), „mindenre van erőm” 
(Fil 4:13) és „semmi sem lehetetlen” (Mt 17:20). 
 
Csodálatos igaz bizonyosság szemben a hamis bizonyossággal 
Ha követem a Megváltót mindenhová, ahová vezet, ígéretet tesz, hogy senki ki nem ragadhat az Ő 
kezéből (Jn 10:28) és vár engem az életnek koronája (Jel 2:10). Milyen lenyűgöző, dicsőséges és 
hamisítatlan bizonyosságban részesíti Jézus az Ő követőit! Hamis az a bizonyosság, amely nem ezeken 
a feltételeken alapul. Ez az embereket a vádlottak padjára kárhoztatja a mennyei ítéletben, noha 

bizonyosságot éreznek afelől, hogy övék az üdvösség, miközben 
valóság szerint elvesztek (Péld 16:25). 

16.   Milyen áldott ígéret szól az Ő hűséges követőihez, akik 
életük Urává koronázták Őt? 
 
„Aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus 
Jézusnak napjáig” (Fil 1:6). „Mert Isten az, aki munkálja 
bennetek mind az akarást, mind a 
munkálást jó kedvéből” (Fil 2:13).  

Answer: Istené legyen érte a 
dicsőség! Azokhoz szól az ígéret, 
akik Jézust életük Urává és 

Uralkodójává tették: át fogják élni Jézus csodáját, bizton révbe érnek az Ő 
örökkévaló országában. Semmi más nem érhet fel ezzel az ígérettel! 

17.   Milyen további dicső ígérettel ajándékoz még meg Jézus 
mindnyájunkat? 
 
„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és 



megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem” (Jel 3:20).  

Answer: Jézus ígéretet tesz nekünk, hogy mihelyt kitárjuk előtte az ajtót, belép az életünkbe. Jézus 
kopogtat mindnyájunk szíve ajtaján az Ő Szentlelke által. Ő − a Királyoknak Királya és a Világ 
Megváltója −, miközben a világmindenség felügyeletét is ellátja, szakít időt arra, hogy meglátogasson 
téged és engem, rendszeres meghitt együttlétekre, hogy baráti és törődő vezetésével és tanácsával 
vegyen körül bennünket. Milyen balgák, milyen képtelenül szánalmasak vagyunk, valahányszor túl 
elfoglaltnak vagy túl közömbösnek érezzük magunkat ahhoz, hogy Jézussal egy ilyen meghitt, szerető 
és tartós baráti kapcsolatot alakítsunk ki. Jézus közeli barátai nem forognak majd abban a veszélyben, 
hogy az ítélet napján elutasításban lesz részük. Jézus személyesen üdvözli majd Őket az Ő országában 
(Mt 25:34). 

18.   Kész vagy eltökélni magadban, hogy mindig kitárod 
az ajtót Jézus előtt, valahányszor kopogtat szíved 
ajtaján? Kész vagy követni is Őt, valahová vezet téged? 
 
 
 
Rövid búcsú 
Ez volt 27 részből álló tanulmánysorozatunk utolsó darabja. 
Hő vágyunk és reményünk, hogy igazán közel kerültél általa 
Jézushoz és átérzed a Vele való új kapcsolat 

nagyszerűségét. Reméljük továbbá, hogy napról napra közelebb jutsz a Mesterhez és hamarosan 
csatlakozol azoknak az embereknek a vidám csoportjához, akik az Ő eljövetelekor elragadtatnak az Ő 
áldott országába. Ha e földön nem is találkozunk, egyezzünk meg abban, hogy találkozunk majd ama 
nagy napon az égnek felhőiben. 
 
Kérjük, hogy hívjál vagy írjál, ha ezután is számítasz segítségünkre a mennybe vezető utazás során.  

Answer:  

 
Thought Questions 

A Szentlélek minden emberért közbenjár (1Jn 1:9), csakúgy, ahogy a nap mindenkire és mindenre lesüt. 
Ugyanaz a nap, amely megszikkasztja az agyagot, megolvasztja a viaszt. A Szentlélek munkája is 
különböző hatással van az emberi szívekre, attól függően, hogy miként viszonyulunk az Ő 
közbenjárásához. Ha engedek az Ő kérlelésének, a szívem meglágyítja és teljesen megváltozom (1Sám 
10:6). Ha ellenállok a Léleknek, a szívem megkeményedik (Zak 7:12). 
 
A fáraó válasza 
A fáraó végül is megkeményítette a szívét azzal, hogy ellenállt a Szentléleknek (2Móz 8:15,32, 9:34). A 
Biblia azonban azt is tudtunkra adja, hogy Isten azért keményítette meg az ő szívét, mert Isten 
Szentlelke tovább kérlelte a fáraót. Minthogy pedig a fáraó továbbra is ellenállt a Szentléleknek, a szíve 
megkeményedett, miként a nap megkeményíti az agyagot. Ha a fáraó hallgatott volna a kérlelésre, szíve 
meglágyult volna, miként a nap meglágyítja a viaszt. 
 
Júdás és Péter 
Ugyanezt az elvet szemlélteti Júdás és Péter. Mindketten súlyosan vétkeztek. Az egyik elárulta, a másik 
megtagadta Jézust. Melyik rosszabb? Ki mondhatná meg? A Szentlélek ugyanazzal a jóakarattal 
kérlelte mindkettejüket. Júdás páncéllal vette körül magát, szíve így kemény lett, mint a kő. Péter 
ugyanakkor befogadta a Lelket, így szíve meglágyult. Igazán megbánta bűnét és hamarosan az apostoli 
egyház egyik legnagyobb prédikátora lesz belőle. Olvassuk el Zakariás könyve 7:12-13-at, amelyből 

1.   A Biblia azt mondja, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét (2Móz 9:12). Ez nem tűnik 
igazságosnak. Mit jelent ez a rész? (2Móz 9:12 )  



meghallhatjuk Isten komoly figyelmeztetését, miszerint ha nem halljuk meg az Ő Szentlelkének 
kérlelését és nem engedelmeskedünk Neki, magunk keményítjük meg saját szívünket.  

2.   Mit gondoljunk arról, ha valaki „jeleket” kér az Úrtól? (Mt 12:39 )  

Jézus az Újszövetségben határozottan szót emelt ellene. Így szólt: „E gonosz és parázna nemzetség jelt 
kíván” (Mt 12:39). Ő az igazságot tanította, s az Ószövetségből − abban az időben ez volt a teljes 
Szentírás − támasztotta alá azt. Nagyon is jól értették, miről beszélt. Látták a csodáit, mégis elvetették 
Őt. Később ezt mondta: „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki 
a halottak közül feltámad” (Lk 16:31). A Biblia arra utasít, hogy helyezzünk mindent a Szentírás 
mérlegére. Ha eltökéljük magunkban, hogy Jézus akaratát cselekedjük, és követjük Őt, ahová vezet, 
ígéretet tesz nekünk arra, hogy segíteni fog megkülönböztetni az igazságot a tévelygéstől (Jn 7:17).  

3.   Előfordulhat olyan, hogy az ima nem segít? (Zsolt 66:18 )  

Igen. Ha valaki tudatosan engedetlen Istennel szemben (Zsolt 66:18), ugyanakkor áldását kéri 
(miközben esze ágában sincs megváltozni), akkor az ilyennek imája nemcsak hogy semmit nem ér, 
hanem Isten minősítése szerint: utálatosság (Péld 28:9).  

4.   Mélyen nyugtalanít, hogy a Szentlélek esetleg elutasít, és nem nyerhetem el a bűnbocsánatot. 
Lehet segíteni rajtam? (Jn 16:13 )  

A Szentlélek nem utasított el téged. Ezt onnan tudhatod, hogy nyugtalannak vagy ítélet alatt levőnek 
érzed magad. Egyedül a Szentlélektől jöhet ez a nyugtalanság vagy az elítéltség tudata (Jn 16:8-13). Ha 
a Szentlélek elhagyott volna, nem volna a szívedben nyugtalanság vagy az elítéltség tudata. Örvendezz 
és dicsérd Istent! Add át Neki az életedet most, majd kövesd és légy Neki engedelmes a 
következőkben! Ő győzelmet ad Neked (1Kor 15:57), megtart (Fil 2:13) és megőriz téged az Ő második 
eljöveteléig (Fil 1:6).  

5.   Mit jelent a megvető példázatában (Lk 8:5-18) az útfélre esett mag, illetve az, hogy az ilyen 
magot felkapkodják a madarak? (Lk 8:5 )  

A Bibliában ez áll: „A mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják; azután eljő az 
ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek” (Lk 8:11-12). Jézus 
arra mutat rá itt, hogy amikor a Szentírásból áradó új világosság okán megértjük, mit kér tőlünk a 
Szentlélek, azonnal meg kell azt cselekednünk. Mert ha nem, az ördög kihasználja az alkalmat és 
„kikapkodja” az igazságot az elménkből.  

6.   Mi módon mondhat az Úr némelyeknek olyat, hogy „sohasem ismertelek titeket” (Mt 7:21-23)? 
Én azt hittem, hogy az Úr mindenkit és mindent ismer! (Mt 7:21 )  

Isten az „nem ismer” szóval arra utal, hogy nem ismeri őket személyes barátként. Akkor ismerjük Őt 
barátként, amikor naponta érintkezünk, társalgunk Vele, amikor örömmel követjük Őt, és a legnagyobb 
természetességgel osztjuk meg Vele örömeinket és bánatainkat, miként bármely földi baráttal. Jézus így 
szólt a barátságról: „Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek” 
(Jn 15:14). A Máté evangéliuma 7. fejezetében megszólított emberek megvetették a Szentlelket. A 
bűnben való üdvözülés vagy a cselekedetek általi üdvözülés teológiáját tették magukévá: bármelyiket is 
vesszük, egyikben sincs szükség Jézusra. Ezek az emberek a maguk erejére támaszkodnak, akik nem 
szánnak időt arra, hogy Jézust igazán megismerjék. Ezért kapjuk Jézustól azt a magyarázatot, hogy Ő 
nem ismerte őket, vagyis nem jutott velük személyes barátságra.  

7.   Hogyan lehet értelmezni az Efézusi levél 4:30-at? (Ef 4:30 )  

Ebben a versben ez áll: „És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által 



megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára”. Pál itt egyértelműen azt sejteti, hogy a Szentlélek 
személy, mert csakis egy személyt lehet megszomorítani. De a legfontosabb itt az a kijelentés, miszerint 
a Szentlelket az Ő szeretetteljes hívásainak elutasításával szomorítom meg. Ahogy egy udvarlás is 
véglegesen lezárulhat akkor, ha az egyik fél folyamatosan elutasítja a másik közeledését, úgy a mi 
kapcsolatunk is a Szentlélekkel végleg véget érhet, ha kitartóan elutasítjuk az Ő szeretetteljes hívásait.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Minden bűnből lehet olyan bűn, amit Isten nem bocsáthat meg. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
2.   Mi a Szentlélek elleni bűn? (1) 
___   A gyilkosság.  
___   Az Isten nevével való káromkodás.  
___   A Szentlélek megvetése.  
 
3.   A Szentléleknek időnként nagy szomorúsággal vissza kell, hogy vonuljon egy bűnöstől, 
mert… (1) 
___   …a Szentléleknek más dolgai is vannak.  
___   …a Szentlélek jogosan háborodik fel a bűnös rossz viselkedése miatt.  
___   …Isten azt mondja Neki, hogy csináljon valami mást.  
___   …a bűnös süket lett az Ő kérleléseire.  
 
4.   A Szentlelket meg lehet „oltani” azzal, ha továbbra is vétkezünk, noha tisztán látjuk, mit 
teszünk. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
5.   Minden bűn és káromlás megbocsáttatik, ha… (1) 
___   …eleget imádkozom érte.  
___   …őszintén megvallom Jézusnak.  
___   …több napon keresztül böjtölök.  
___   …hűséges bizonyságtevő leszek.  
 
6.   A Szentlélek nélkül soha senki nem érezhet a bűn miatt szomorúságot és senki meg nem 
térhet. (1) 
___   Igaz.  
___   Hamis.  
 
7.   Az üdvbizonyosság olykor hamis is lehet. Némely emberek, akik biztosak abban, hogy 
elnyerték az üdvösséget, végül elkárhoznak. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  
 
8.   Jelöljük meg az alábbiak közül azokat, amelyek János evangéliuma 16:8,13 értelmében a 
Szentlélek munkája. (2) 
___   Megtanít énekelni.  
___   Nekem adja a prófétálás lelkét.  
___   Megtart az örömben.  
___   Meggyőz a bűnről.  
___   Elvezet az igazságra.  
 
9.   Mi a teendőm akkor, ha a Szentlélek meggyőz engem egy új igazságról vagy rámutat valamely 
bűnömre? (1) 



___   Meg kell kérdeznem a lelkészt a dolog felől.  
___   El kell mennem egy médiumhoz.  
___   Kérni kell Istentől egy jelet.  
___   Habozás nélkül követnem kell a Lélek iránymutatását.  
___   Fej vagy írás alapján kell döntenem.  
 
10.   Miért könyörgött Dávid úgy, hogy Isten ne vegye el tőle Szentlelkét? (1) 
___   Mert a Szentlélek segítette őt abban, hogy tudjon hárfázni.  
___   Mert attól félt, hogy a Szentlélek netán kioltja az életét.  
___   Mert tudta, hogy azzal elveszett ember lenne.  
 
11.   Máté evangéliuma 7:21-23 szerint hiába tesz valaki csodákat, hiába űz ki ördögöket, hiába 
prófétál Jézus nevében, hiába nevezi Őt Úrnak, mindez nem lesz elegendő az ítélet napján. Mi 
egyébről mondta Jézus azt, hogy az az igazán fontos? (1) 
___   Sok bizonyságot kell tenni.  
___   Gyakran kell közösségben imádkozni.  
___   Gyakran kell böjtölni.  
___   Rendszeresen el kell járni a gyülekezetbe.  
___   A mennyei Atya akaratát kell cselekedni.  
 
12.   A Biblia szerint (2Thessz 2:10-12) mi történik azokkal, akik nem akarják befogadni az 
igazságot? (1) 
___   Akkor is üdvözülnek.  
___   Isten arra fogja kérni őket, hogy gondolják át újra.  
___   Isten reájuk bocsát egy nagy hitetést, melynek nyomán a hazugságot tartják majd igazságnak.  
 
13.   Mit ért azon az Úr, amikor majd azt mondja az ítéletben, hogy „sohasem ismertelek titeket”? 
(1) 
___   Nem tudja, kicsoda az illető.  
___   Ismerős az arca, de elfelejtette az illető nevét.  
___   Az illető soha nem szánt időt arra, hogy személyes baráti kapcsolatba kerüljön Vele.  
 
14.   Jézus az Újszövetségben óva intett attól, hogy jeleket kérjünk. (1) 
___   Igen.  
___   Nem.  

 

    

 


