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Errõl a kiadványról
A világon több tucat egyházi

szervezet létezik, melynek mindegyik
azt vallja, hogy a Bibliát hiszi, és azt
tanítja. Mindegyiknek van bizonyos, a
többitol eltérő tana, és mindegyik tanít
valamilyen emberi hagyományt.

Az Egyházak Világ Tanácsa és más
egyházi szervezetek évek óta azon
fáradoznak, hogy valamilyen közös
nevezon egyesítsenek minden egyházat.
Idorendileg meghatározni ezt a
törekvés mindezidáig nem járt tökéletes
sikerrel.

Ez a kis kiadvány a keresztény élet
legfontosabb témáival kapcsolatos bibliai
tanításokat mutatja be. Valamint a jövő
eseményeit illetően is tartalmaz egy
prófécia tanulmányt. A Jelenések
könyvének 13: 11- 18 -ből megtudhatjuk,
hogy az Egyesült Állomok a szabadság
és esélyegyenlőség országaként fog
felemelkedni – egy olyan nemzetként,
melyet maga a nép alkot a népért – ahol
az egyháznak nincs pápája és a
kormánynak nincs királya. De a prófécia
sajnos azt is közli, hogy sárkányként fog
szólni. Vagyis a spiritualizmus és a hamis
tanok megtéveszto hatására az emberek
hazugságnak adnak helyet, mely szerint
Isten a szombatot, a hét hetedik napját,
vasárnapra, a hét elso napjára helyezte át.
A nép követelni fogja a Kongresszustól,
hogy változtassanak az Amerikai
Egyesült Állomok Alkotmányán.
Törvényerőre léptetik a vasárnap
megünneplésének kötelező voltát,
melynek áthágását eleinte pénzbírsággal,
majd szabadságvesztéssel, végül pedig
halálbüntetéssel büntetik. A Biblia a
vasárnap eme törvényét A FENEVAD
BÉLYEGÉNEK nevezi. A föld minden
kormánya hasonló törvényeket fog hozni.

A korszakok válsága szélvészként
közelit és mint az éjfélkor besurranó
tolvaj meglepetésként éri majd a
világot. Az egész föld két csoportra
oszlik – szombatünneplőkre és
vasárnapünneplőkre.

Kedves olvasó! Ez a kis kiadvány
segítséget kíván nyújtani Önnek a
helyes döntés hozatalban, hogy
felkészülhessen az örök életre, mely a
mi Urunk Jézus Krisztus Második
Eljövetelével veszi kezdetét.

A témák bővebb
tanulmányozásához kérem, írjon a
kiadónak (ld. Utolsó oldal).

A Biblia tanulmányozásának
értéke

A Biblia magába foglalja isteni
eredetének bizonyítékát. Nincs még egy
olyan könyv, mint a Biblia, mely ilyen
mértékig választ tudna adni az emberi
elme kérdéseire, és kielégíteni lelkének
sóvárgását. Az élet minden korához és
körülményéhez igazodik, és tele van
olyan tanításokkal, melyek
megvilágosítják az elmét és
megszentelik a lelket.

A Biblia az élő Isten kinyilatkoztatása.
Ha hittel fogadjuk kijelentéseit, életünket
megváltoztató hatalommal bírnak.
Történelme során mindenkor isteni kéz
nyugodott rajta és megőrizte mind e mai
napig a világ számára.

A világ most, Isten szavával ellátva,
előtte áll a minden embernek szóló záró
evangélium hirdetésnek, a bűn uralma
megtörésének, és Urunk dicsőséges
eljövetelének. “És az Isten országának
ez az evangéliuma hirdetetik majd az
egész világon, bizonyságul minden
népnek; és akkor jön el a vég.” Máté
evangéliuma 24: 14.

A Bibliával egyetlen útmutató sem

kelhet versenyre. Békeséget nyújt a
hitben és szilárd reménységet a jövőbe.
Megoldja az élet és sors nagy kérdéseit,
és tiszta, béketűrő, jó cselekedetekkel
gazdag életre késztet. Isten iránti
szeretettel tölti meg a szívet és jó
akarattal mások iránt, hasznos életre
készítve fel ezáltal az egyént mind itt e
földi életre, mind pedig a mennyei
életre. Megtanít az élet értékére azáltal,
hogy feltárja az érte fizetett árat.
Megismerteti az emberrel a bűn
egyetlen ellenszerét és bemutatja az
egyetlen tökéletes erkölcsi törvényt.
Feltárja elottünk a jövő és azt is, hogy
hogyan készülhetünk fel rá. Erőt ad az
igazság melletti kiállásban és megtart
a hányattatásban és megpróbáltatásban.

Mire hasznos a teljes Írás?
“A teljes Írás Istentől ihletett, és

hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való
nevelésre.” 2 Timóteus 3: 16.

Mi volt ezáltal Isten célja az
Írásokkal?

“Hogy tökéletes legyen az Isten
embere, minden jó cselekedetre
felkészített.” 2 Timóteus 3: 17.

Kinek az irányítása alatt álltak az
ekképpen Isten nevében nyilatkozó
emberek?

“Mert sohasem ember akaratából
származott a prófétai szó; hanem a
Szent Lélektol indíttatva szólottak az
Istennek szent emberei.” 2 Péter 1: :21.

Milyen céllal íródott az Írás?
“Mert amit korábban megírtak, a mi

tanulságunkra írták meg, hogy az
Írásokból türelmet és vigasztalást
merítve reménykedjünk.” Róma 15: 4.

Hogyan nyilatkozott Krisztus az
Írások tanulmányozását illetően?

“Kutassátok az Írásokat, mert azt
gondoljátok, hogy azokban van az örök
életetek: pedig azok rólam tesznek
bizonyságot.” János 5: 39.

Milyen szilárd volt Ésaiás hitte
Isten szavában?

“Megszáradt a fű, elhullt a virág; de
Istenünk beszéde mindörökre
megmarad!” Ésaiás 40: 8.

Milyen áldást adott Krisztus
tanítványinak feltámadása után?

“Akkor megnyitotta értelmüket,
hogy értsék az Írásokat.” Lukács 24: 45.

Az Isten szavában rejlő hatalom
Hogyan feddte meg Krisztus

azokat, akik ismerték ugyan az Írás
betuit, de elmulasztották megérteni
értelmét?

“Jézus így válaszolt nekik:
“Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem
az Írásokat, sem az Isten hatalmát.”
Máté 22: 29.

Kiket nevezett Krisztus
boldogoknak?

Erre ő így felelt: “De még
boldogabbak azok, akik hallgatják az
Isten beszédét, és megtartják.” Lukács
11: 28.

Milyen imádat származik a
tévtanokból?

“De hiába tisztelnek engem, ha
olyan tanításokat tanítanak, amelyek
emberek parancsolatai.” Máté 15: 9.

Milyen tanítások vezetnek félre
egyeseket az utolsó napokban?

A Lélek pedig világosan
megmondja, hogy az utolsó időkben
némelyek elszakadnak a hittől, mert
megtévesztő lelkekre és ördögi
tanításokra hallgatnak.” 1 Timóteus 4:
1. Lásd még 2 Péter 2: 1.

Mire fordítják oda a fülüket az
emberek?

“Mert lesz idő, amikor az egészséges
tanítást nem viselik el, hanem saját
kívánságaik szerint gyűjtenek
maguknak tanítókat, mert viszket a

“Ímé eljő felhőkkel, és
minden szem meglátja Ot.”

Jelenések 1:7.
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fülük. Az igazságtól elfordítják a
fülüket, de a mesékhez odafordulnak.”
2 Timóteus 4: 3-4.

Hogyan határozhatjuk meg
bármely tanítás igazságát?

“Mindent vizsgáljatok meg: a jót
tartsátok meg.” 1 Thesszalonikaiak
5: 21.

Mire képesítik az Írások azt, aki
hisz nekik?

“Gyermekségedtol ismered a szent
írásokat, amelyek bölccsé tehetnek
téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba
vetett hit által.” 2 Timóteus 3: 15.

Mi által kell megszentelődnünk?
“Szenteld meg őket az igazsággal: a

te igéd igazság.” János 17: 17.
Kik Jézus tanítványai és milyen

kegyes művet végez el azokban az
igazság, akik őt befogadják?

“Ha megtartjátok az én igémet,
valóban tanítványaim vagytok;
megismeritek az igazságot, és az
igazság megszabadít titeket.” János 8:
31-32.

Mi jellemző Isten szavára?
“Mert az Istennek beszéde élő és

ható, és élesebb minden kétélű
fegyvernél, és elhat a szívnek és
léleknek, az ízeknek és a velőknek
megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat
és a szívnek indulatait.” Zsidók 4: 12.

Mi által tisztulnak meg a hivők?
“Ti már tiszták vagytok az ige által,

amelyet szóltam nektek.” János 15: 3.
Hogyan tarthatja tisztán az útjait

egy fiatalember?
“Hogyan tarthatja tisztán életútját az

ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.”
Zsoltár 119: 9.

Az ima fontossága
Hogyan szólítja meg a zsoltáros az

Istent?
“Te hallgatod meg az imádságot,

hozzád fordul minden ember.” Zsoltár
65: 2.

Milyen feltételek mellett kapjuk a
szükséges áldások ígéretét?

“Kérjetek, és adatik nektek,
keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind
kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek
megnyittatik.” Máté 7: 7-8.

Megjegyzés – Az imádság nyitja meg
szívünket Isten előtt, mint barátunk
előtt. Az ima nem Istent változtatja
meg; bennünk viszi véghez a változást,
Istenhez való viszonyulásunkat
módosítja. Ima által kerülünk az
áldások csarnokába és olyan lelkületbe,
hogy Isten következetesen és
biztonságosan megadhassa kérésünket.

A zsoltáros szerint mikor nem
hallgathatja meg az Úr imáink?

“Ha álnok szándék lett volna
szívemben, nem hallgatott volna meg
az Úr.” Zsoltár 66: 18, ld. még Ésaiás
59: 1-2, és Jakab 4: 3.

Mit mond Salamon, kinek utálatos
az imája?

“Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat
a tanításra, annak még az imádsága is
utálatos.” Példabeszédek 28: 9.

Kikért tanított Krisztus
imádkozni?

“Én pedig azt mondom néktek:
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok
azokat, a kik titeket átkoznak, jót
tegyetek azokkal, a kik titeket
gyulölnek, és imádkozzatok azokért, a
kik háborgatnak és kergetnek titeket.”
Máté 5: 44.

Hogyan állhatunk meg a
kísértésben?

“Virrasszatok, és imádkozzatok,
hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan
kész, de a test erőtlen.” Máté 26: 41.

Hogyan kell kérnünk, hogy imánk
meghallgatásra találjon?

“De hittel kérje, semmit sem
kételkedve, mert aki kételkedik, az
olyan, mint a tenger hulláma, amelyet
a szél sodor és ide-oda hajt. Ne
gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is
kaphat az Úrtól.” Jakab 1: 6-7; ld. még
Márk 11: 24.

Megjegyzés – Az ima kulcs a hit
kezében, mellyel feltárható a menny
gazdag tárháza.

Mire kell ügyelnünk?
“Mindennek a vége pedig már közel

van: legyetek tehát bölcsek és józanok,
hogy imádkozhassatok.” 1 Péter 4: 7.

Milyen kitartóan imádkozzunk?
“A reménységben örvendezzetek, a

nyomorúságban legyetek kitartók, az
imádkozásban állhatatosak.” Rómaiak
12: 12.

A teremtett mindenség és a
Teremtő

Ki teremtette a mennyet és a földet?
“Kezdetben teremtette Isten a

mennyet és a földet.” 1 Mózes 1: 1.
Milyen eszközzel hozta létre Isten

a mennyet és a földet?
“Az ÚR igéje alkotta az eget, egész

seregét szájának lehelete… mert amit
o mondott, meglett, és amit parancsolt,
eloállott.” Zsoltár 33: 6-9.

Ki által teremtett Isten mindent?
“Mert benne teremtetett minden a

mennyen és a földön, a láthatók és a
láthatatlanok, akár trónusok, akár
uralmak, akár fejedelemségek, akár
hatalmasságok: minden általa és reá
nézve teremtetett.” Kolossébeliek 1:
16; ld. még János 1: 3; Zsidók 1: 1-2.

Mi volt Isten célja a föld
megalkotásával?

“Ezt mondja az ÚR, aki az eget
teremtette, ő, az Isten, aki a földet
formálta, alkotta és megszilárdította,
nem kietlennek teremtette, hanem
lakóhelynek formálta.” Ésaiás 45: 18.

Hogyan gondoskodott Isten
lakosokról a teremtett föld számára?

“Azután megformálta az Úristen az
embert a föld porából, és élet leheletét
lehelte orrába. Így lett az ember
élőlénnyé.” 1 Mózes 2: 7.

Kinek a képére teremtette Isten az
embert?

“Megteremtette Isten az embert a
maga képmására, Isten képmására
teremtette, férfivá és nővé teremtette
őket.” 1 Mózes 1: 27.

Minden Krisztus által lett.
“Mert benne teremtetett minden a

mennyen és a földön, a láthatók és a
láthatatlanok, akár trónusok, akár
uralmak, akár fejedelemségek, akár
hatalmasságok: minden általa és reá
nézve teremtetett. Ő előbb volt
mindennél, és minden őbenne áll fenn.
Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a
kezdet, az elsőszülött a halottak közül,
hogy minden tekintetben ő legyen az
első.” Kolossébeliek 1: 16-18.

Hogyan jelenti ki a Szentírás
egyértelműen, hogy alkotó hatalom az,
mely átalakítja a hivőt?

“Mert az ő alkotása vagyunk, akiket
Krisztus Jézusban jó cselekedetekre
teremtett, amelyeket előre elkészített
Isten, hogy azok szerint éljünk.” Efézus
2: 10.

A gonosz eredete
Hogyan írja le a Biblia Krisztus és

Sátán küzdelmét?
“Ezután háború támadt a mennyben:

Mihály és angyalai harcra keltek a
sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt
angyalaival együtt, de nem tudott
felülkerekedni; és azért többé nem volt
maradása a mennyben. És levettetett a
hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit
ördögnek és sátánnak hívnak, aki
megtéveszti az egész földkerekséget;
levettetett a földre, és vele együtt angyalai
is levettettek.” Jelenések 12: 7-9.

Megjegyzés  – Ez a küzdelem a
mennyben kezdődött és a földön
folytatódik.

Kivel vette kezdetét a bűn?
“Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől

van, mert az ördög cselekszi a bűnt
kezdettől fogva.” 1 János 3: 8.

Mióta embergyilkos az ördög?
“Ti atyátoktól, az ördögtől

származtok, és atyátok kívánságait
akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt
kezdettől fogva, és nem állt meg az
igazságban, mert nincs benne igazság.”

János 8: 44.
Mindig bűnnel teli volt-e Sátán?
“Feddhetetlen életű voltál

teremtésed napjától fogva, míg
álnokság nem lett található benned.”
Ezékiel 28: 15.

A János 8: 44-ben azt olvassuk,
hogy Sátán “nem állt meg az
igazságban”, ami azt jelenti, hogy
egykor tökéletes volt és az igazságban
állt. Péter is beszél “bűnbe esett
angyalokról” (2 Péter 2: 4), Júdás pedig
utal olyan angyalokra, akik “nem
tartották meg fejedelemségüket
(elsodleges állapotukat” (Júdás 6).
Ezek az angyalok egykor bűntelen
állapotban voltak.

Krisztusnak milyen további
kijelentése teszi Sátánt és angyalait
felelőssé a bűn eredetéért?

“Akkor szól a bal keze felől állókhoz
is: Menjetek előlem, átkozottak, az
ördögnek és angyalainak elkészített
örök tűzre.” Máté 25: 41.

A Sátán és Krisztus szembeállása
Mi vezetett Sátán bűnéhez,

lázadásához és bukásához?
“Szíved felfuvalkodott szépséged

miatt; megrontottad bölcsességedet
fényességedben.” Ezékiel 28: 17
(Károli). “Ezt mondtad magadban:
Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé
emelem trónomat, odaülök az istenek
hegyére a messze északon… Fölmegyek
a felhők csúcsára, hasonló leszek a
Felségeshez!” Ésaiás 14: 13-14.

Miért mondja a Biblia, hogy jaj a
földnek?

“Ezért vigadjatok egek, és akik
bennük lakoztok: jaj a földnek és a
tengernek, mert leszállt hozzátok az
ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy
kevés ideje van”. Jelenések 12: 12.

“Láttam a Sátánt villámként leesni
az égből.” Lukács 10: 18.

Az ember bukása
Mikor jött be a bűn és a halál a

világba?
“Ahogyan tehát egy ember által jött

a bűn a világba, és a bűn által a halál,
úgy minden emberre átterjedt a halál
azáltal, hogy mindenki vétkezett.”
Rómaiak 5: 12.

Milyen szavakkal kárhoztatta Isten
Káint, mint bűnöst?

“Hiszen ha jól cselekszel, emelt
fővel járhatsz. Ha pedig nem jól
cselekszel, a bűn az ajtó előtt
leselkedik, és rád vágyódik, de te
uralkodjál rajta… az ÚR így szólt: Mit
tettél? Testvéred kiontott vére kiált
hozzám a földről. Most azért légy
átkozott.” 1 Mózes 4: 7-11.

Milyen további átok nehezedik az
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emberre az első gyilkosság
eredményeként?

“Akkor az ÚR ezt mondta Káinnak:
Most azért légy átkozott, kitaszítva
arról a földről, amely megnyitotta a
száját, hogy befogadja testvéred
kiontott vérét a kezedből. Ha a földet
műveled, nem adja többé neked
termőerejét.” 1 Mózes 4: 12.

Hogyan hatott ki Ádám bűne
magára a földre és annak
növényzetére?

“Legyen a föld átkozott miattad,
fáradsággal élj belőle egész életedben!
Tövist és bogáncsot hajt neked.” 1
Mózes 3: 17-18.

Mi a bűn zsoldja?
“Mert a bűn zsoldja a halál.”

Rómaiak 6: 23. “A mely napon eszel
arról, bizony meghalsz.” 1 Mózes 2: 17.
“Annak a léleknek kell meghalnia, aki
vétkezik.” Ezékiel 18: 4.

Mi a bűn meghatározása?
“Aki bűnt cselekszik, törvényszegést

követ el, mert a bűn törvényszegés.” 1
János 3: 4.

Mi előzi meg a bűn
megnyilvánulását?

“Azután a kívánság megfoganva
bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve
halált nemz.” Jakab 1: 15.

“Mert minden, ami nem hitből
származik, az bűn.” Rómaiak 14: 23.

Megjegyzés – Akkor vétkezünk, és
leszünk engedetlenek Isten iránt, amikor
nélkülözzük a bizalmat, a hitet Őbenne.

A bűn eredménye
Mi a bűn végső eredménye, a bűn

gyümölcse?
“A bűn kiteljesedve halált nemz.”

Jakab 1: 15.
Hogyan menekülhet meg ez elől az

ember?
“Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten

kegyelmi ajándéka pedig az örök élet
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
Rómaiak 6: 23.

Szükségünk van Megváltóra
Kinek adatik a fent említett

kegyelmi ajándék?
“Mert úgy szerette Isten a világot,

hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” János 3: 16.

Hogyan nyeri el az ember ezt az
ajándékot?

“Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre,
aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van,
mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának
nevében.” János 3: 18.

“Akik pedig befogadták, azokat
felhatalmazta arra, hogy Isten
gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik
hisznek az ő nevében.” János 1: 12.

Mi a bun?
Hogyan jellemzi a Biblia a bűnt?
“Aki bűnt cselekszik, törvényszegést

követ el, mert a bűn törvényszegés. Azt
pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg,
hogy elvegye a bűnöket, és hogy
őbenne nincsen bűn.” 1 János 3: 4, 5.

Mi az eredménye a szándékos
bűnnek?

“Mert ha szándékosan vétkezünk az
igazság megismerése után, nincs többé
bűneinkért való áldozat, hanem az
ítéletnek valami félelmes várása, amikor
tűz lángja fogja megemészteni az
ellenszegülőket.” Zsidók 10: 26, 27-29.

Az Isten törvénye
Hogyan jelentette ki Isten az Ő

népének az Ő törvényét?
“A tűz közepéből az ÚR beszélt

hozzátok. Szavának hangját hallottátok,
de alakot nem láttatok, csak hangot
hallottatok. Kijelentette nektek
szövetségét, amikor megparancsolta,
hogy tartsátok meg a tíz igét, és felírta
azokat két kőtáblára.” 5 Mózes 4: 12-
13; ld. még Nehémiás 9: 13-14. A
tízparancsolatot ld. 2 Mózes 20: 1-17.

Mennyire átfogók ezek a
parancsolatok?

“Mindezt hallva a végső tanulság ez:
Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait,
mert ez minden embernek
kötelessége!” Prédikátor 12: 13.

Milyen természetű a törvény?
“A törvény tehát szent, a parancsolat

is szent, igaz és jó… Tudjuk ugyanis,
hogy a törvény lelki, én pedig testi
vagyok: ki vagyok szolgáltatva a
bűnnek.” Rómaiak 7: 12, 14.

Miből látni, hogy a Sinai hegyen
elhangzott és leirt tízparancsolat a
keresztény számára azonos a
szabadság törvényével?

“Mert aki valamennyi törvényt
megtartja, de akár csak egy ellen is vét,
az valamennyi ellen vétkezett. Mert aki
ezt mondta: “Ne paráználkodj!” - ezt
is mondta: “Ne ölj!” Ha pedig nem
paráználkodsz, de ölsz, megszegted a
törvényt. Úgy beszéljetek, és úgy
cselekedjetek, mint akiket a szabadság
törvénye ítél meg.” Jakab 2: 10-12.

Ismerheti-e valaki Istent, de
ugyanakkor ne tartsa meg
parancsolatait?

“Aki azt mondja: ismerem őt, de
nem tartja meg parancsolatait, az
hazug, és abban nincs meg az
igazság.” 1 János 2: 4.

Honnan tudhatjuk, hogy szeretjük
testvéreinket?

“Abból tudjuk meg, hogy szeretjük
Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent,
és megtartjuk az ő parancsolatait.” 1

János 5: 2.
Mi az Isten iránti szeretet?
“Mert az az Isten iránti szeretet, hogy

parancsolatait megtartjuk.” 1 János 5: 3.
Hogyan viszonyult Krisztus Atyja

parancsolataihoz?
“Ha parancsolataimat megtartjátok,

megmaradtok a szeretetemben,
ahogyan én mindig megtartottam az én
Atyám parancsolatait, és megmaradok
az ő szeretetében.” János 15: 10.

Hogyan kell annak járnia, aki azt
vallja, hogy Krisztusban van?

“Aki azt mondja, hogy őbenne van,
annak magának is úgy kell élnie,
ahogyan ő élt.” 1 János 2: 6.

Hogyan nyilatkozott Krisztus a
törvényhez való viszonyulásáról?

“Ne gondoljátok, hogy azért jöttem,
hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy
a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy
érvénytelenné tegyem, hanem hogy
betöltsem azokat.” Máté 5: 17.

Mit tanított a törvény
maradandóságáról?

“Mert bizony mondom néktek, hogy
amíg az ég és a föld el nem múlik, egy
ióta vagy egy vessző sem vész el a
törvényből, míg minden be nem
teljesedik.” Máté 5: 18.

Milyen mértékig terjed ki Isten
figyelme a keresztény életvitelre e
tekintetben?

“Mert aki valamennyi törvényt
megtartja, de akár csak egy ellen is vét,
az valamennyi ellen vétkezett.” Jakab
2: 10-12.

A törvény és az evangélium
Mi a törvény rendeltetése?
“Mert a törvény cselekedeteiből nem

fog megigazulni egyetlen halandó sem
őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn
felismerése adódik.” Rómaiak 3: 20.

Mi az evangélium?
“Mert nem szégyellem az

evangéliumot, hiszen Isten ereje az,
minden hívőnek üdvösségére.”
Rómaiak 1: 16.

Mit ígér Krisztus az új szövetséggel
kapcsolatban?

“Most azonban a mi főpapunk
annyival különb szolgálatot nyert,
amennyivel annak a különb
szövetségnek lett a közbenjárója, amely
jobb ígéretek alapján köttetett… Ez lesz
az a szövetség, amelyet Izráel házával
ama napok múltán kötök, így szól az
Úr; törvényeimet elméjükbe adom, és
szívükbe írom azokat, és Istenük leszek,
ők pedig az én népemmé lesznek.”
Zsidók 8: 6, 10.

Miért ellenségeskedés a test
törekvése (gondolkodása) Istennel?

“A test törekvése ellenségeskedés

Istennel, mert az Isten törvényének nem
veti alá magát, és nem is tudja magát
alávetni.” Rómaiak 8: 7.

Meg tudja-e az ember saját
erejéből, Krisztus nélkül, tartani a
törvényt?

“Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők: aki énbennem marad, és
én őbenne, az terem sok gyümölcsöt,
mert nélkülem semmit sem tudtok
cselekedni.” János 15: 5; ld. még
Rómaiak 7: 14-19.

Ki megy be a mennyek országába?
“Nem mindenki megy be a mennyek

országába, aki ezt mondja nekem:
Uram, Uram, hanem csak az, aki
cselekszi az én mennyei Atyám
akaratát.” Máté 7: 21.

Hogyan értékelik az embert a
parancsolatokkal kapcsolatban?

“Tehát ha valaki a legkisebb
parancsolatok közül akár csak egyet is
eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az
a legkisebb lesz a mennyek országában;
ha pedig valaki ezeket megtartja és
tanítja, nagy lesz az a mennyek
országában.” Máté 5: 19.

Maradjon-e meg a bűnben a hivo?
“Mit mondjunk tehát? Maradjunk a

bunben, hogy megnövekedjék a
kegyelem? Szó sincs róla! Akik
meghaltunk a bunnek, hogyan élhetnénk
még benne?” Rómaiak 6: 1-2.

Mely ige vágja el minden
cselekedetek általi megigazulásba
vetett reménység alatt az ágat?

“Mert a törvény cselekedeteiből nem
fog megigazulni egyetlen halandó sem
őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn
felismerése adódik.” Rómaiak 3: 20.

Mi módon igazul meg minden hivő
a Jézusban?

“Ezért Isten ingyen igazítja meg őket
kegyelméből, megváltva őket a
Krisztus Jézus által.” Rómaiak 3: 24.

Milyen mélyebb értelmezését adta
Jézus a hatodik és a hetedik
parancsolatnak?

“Hallottátok, hogy megmondatott a
régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó
arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig
azt mondom nektek, hogy aki haragszik
atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek
felette.” Máté 5: 21-22. “Hallottátok,
hogy megmondatott: Ne paráználkodj!
Én pedig azt mondom nektek: aki
kívánsággal tekint egy asszonyra, már
paráznaságot követett el vele szívében.”
27-28 vers.

Krisztus szenvedése
Mit jelentett ki a próféta, mit kell

majd Krisztusnak elszenvednie?
“Amikor kínozták, alázatos maradt,

száját sem nyitotta ki. Mint a bárány,
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ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh,
mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem
nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül
hurcolták el, de kortársai közül ki
törődött azzal, hogy amikor kiirtják a
földön élők közül, népe vétke miatt éri
a büntetés?!” Ésaiás 53: 7-8.

Tudta-e Krisztus előre, hogy milyen
bánásmódban fog részesülni?

“Azután maga mellé vette a
tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: “Most
felmegyünk Jeruzsálembe, és az
Emberfián beteljesedik mindaz, amit a
próféták megírtak. A pogányok kezébe
adják, kigúnyolják, meggyalázzák,
leköpik, és miután megostorozták,
megölik.” Lukács 18: 31-33.

Milyen szégyenteljes módon
viselkedtek vele a katonák?

“Tövisből font koronát tettek a
fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe,
és térdet hajtva gúnyolták őt:
“Üdvözlégy, zsidók királya!” Azután
leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a
fejéhez verték.” Máté 27: 29-30.

Mikor a keresztre feszítés helyére
vitték, milyen itallal kínálták, hogy
elkábítsák?

“Epével kevert bort adtak neki inni.
De amikor megízlelte, nem volt
hajlandó meginni.” Máté 27: 34.

Milyen imával tett Krisztus
bizonyságot a valódi evangéliumi
lelkületről – a bűnösök iránti
szeretetrol?

“Jézus pedig így könyörgött: “Atyám,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek.” Lukács 23: 34.

Mivel gúnyolták a főpapok és a
tömeg a keresztre feszített Krisztust?

“Hasonlóan a főpapok is
gúnyolódva mondták az írástudókkal és
a vénekkel együtt: “Másokat
megmentett, magát nem tudja
megmenteni. Ha Izráel királya, szálljon
le most a keresztről, és hiszünk benne!”
Máté 27: 41-42.

Mivel zárult ez a borzalmas
jelenet?

“Miután Jézus elfogadta az ecetet,
ezt mondta: “Elvégeztetett!” És fejét
lehajtva, kilehelte lelkét.” János 19: 30.

Krisztus feltámadása
“Én vagyok az első és az utolsó, és az

élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-
örökké, és nálam vannak a halál és a pokol
kulcsai.” Jelenések 1: 18.

Feltámadása után, milyen hatással
volt ennek előre megjövendölése a
tanítványira?

“Amikor azután feltámadt a
halálból, visszaemlékeztek tanítványai
arra, hogy ezt mondta, és hittek az
Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus

mondott.” János 2: 22.
“Mert én elsősorban azt adtam át

nektek, amit én magam is kaptam; hogy
tudniillik Krisztus meghalt a mi
bűneinkért az Írások szerint.
Eltemették, és - ugyancsak az Írások
szerint - feltámadt a harmadik napon.”
1 Korinthusiak 15: 3-4.

“És megjelent Kéfásnak, majd a
tizenkettőnek. Azután megjelent több
mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik
közül a legtöbben még mindig élnek,
néhányan azonban elhunytak. Azután
megjelent Jakabnak, majd valamennyi
apostolnak.” 1 Korinthusiak 15: 5-7.

Hit általi megigazulás
Hogyan igazítja meg Isten az

embert?
“Hogy az ő kegyelméből

megigazulván, örökösök legyünk az
örök élet reménysége szerint.” Titus 3:
7 (Károli).

Mi által lesz ez a megigazító
kegyelem elérhető a bűnösnek?

“Ha tehát már most megigazított
minket az ő (Krisztus) vére által, még
inkább meg fog menteni minket a
haragtól.” Rómaiak 5: 9.

Hogyan ragadja meg az ily módon
felkínált kegyelmet az ember?

“Hiszen azt tartjuk, hogy hit által
igazul meg az ember, a törvény
cselekvésétől függetlenül.” Rómaiak
3: 28.

Mi az egyetlen útja tehát annak,
hogy a bűnös megigazuljon, igaz
legyen Isten előtt?

“Tudjuk, hogy az ember nem a
törvény cselekedetei alapján igazul
meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett
hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban
hittünk, hogy megigazuljunk a
Krisztusban való hit, és nem a törvény
cselekvése által, mert a törvény
cselekvése által nem igazul meg egy
ember sem.” Galata 2: 16.

Hogyan nem igazulhat meg a
bűnös?

“Mert a törvény cselekedeteiből nem
fog megigazulni egyetlen halandó sem
őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn
felismerése adódik.” Rómaiak 3: 20.

Hogyan tesz erről bizonyságot
Jézus halála?

“Én nem vetem el az Isten
kegyelmét: mert ha a törvény által van
a megigazulás, akkor Krisztus hiába
halt meg.” Galata 2: 21.

Mit bizonyít minden olyan
igyekezet, hogy a cselekedetek által
igazuljon meg az ember?

“Akik törvény által akartok
megigazulni, elszakadtatok a
Krisztustól, a kegyelembol pedig

kiestek.” Galata 5: 4.
Miért mulasztotta el Izráel

megragadni az igazságot?
“Izráel viszont, amely kereste az

igazság törvényét, nem jutott el a törvény
szerinti igazságra. Miért? Azért, mert
nem hit, hanem cselekedetek útján
akarták ezt elérni, és beleütköztek a
megütközés kövébe.” Rómaiak 9: 31-32.

Mi kerül felszínre a törvény által?
“Hiszen a törvényből csak a bűn

felismerése adódik.” Rómaiak 3: 20.
Mi tesz bizonyságot a hit általi

megigazulás eredetiségéről?
“Most pedig a törvény nélkül jelent

meg Isten igazsága, amelyről
bizonyságot is tesznek a törvény és a
próféták.” Rómaiak 3: 21.

Mennyire szükséges a hit?
“Hit nélkül pedig senki sem lehet

kedves Isten előtt.” Zsidók 11: 6.
Hogyan szól az Írás arról, hogy a

hit által elnyert kegyelmi megigazulás
nem kifogás a további vétkezésre?

“Mit mondjunk tehát? Maradjunk a
bűnben, hogy megnövekedjék a
kegyelem? Szó sincs róla! Akik
meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk
még benne?” Rómaiak 6: 1-2.

Érvényteleníti-e a hit a törvényt?
“Érvénytelenné tesszük tehát a

törvényt a hit által? Szó sincs róla! Sőt
inkább érvényt szerzünk a törvénynek.”
Rómaiak 3: 31.

Bűnbánat
Kiket szólít fel a Biblia

bűnbánatra?
“Nem azért jöttem, hogy az igazakat

hívjam, hanem a bűnösöket
megtérésre.” Lukács 5: 32.

Hányan vannak a bűnösök?
“Mert az elébb megmutattuk

nyilván, hogy zsidók és görögök
mindnyájan bűn alatt vannak.”
Rómaiak 3: 9.

Mi a helyes kérdés azok részéről,
akik meggyőződtek bűnösségükről?

“Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?”
“Uraim, mit kell cselekednem, hogy
üdvözüljek?” Apostolok cselekedetei 2:
37; 16: 30.

Mi az ihletett válasz ezekre a feltett
kérdésekre?

“Térjetek meg, és keresztelkedjetek
meg valamennyien Jézus Krisztus
nevében, bűneitek bocsánatára.”
“Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz
mind te, mind a te házad népe!”
Apostolok cselekedetei 2: 38; 16: 31.

Mi az Isten szerinti szomorúság
eredménye?

“Mert az Isten szerinti szomorúság
megbánhatatlan megtérést szerez az
üdvösségre.” 2 Korinthusiak 7: 10.

Mit mondott Keresztelő János a

keresztelkedni akaró farizeusoknak és
sadduceusoknak?

“Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett
titeket, hogy meneküljetek az eljövendő
harag elől?” Máté 3: 7.

Mire utasította őket?
“Teremjetek hát megtéréshez illő

gyümölcsöt.” Máté 3: 8.

A bűnök megvallása és a
megbocsátás

Milyen ígéret szól azoknak, akik
megvallják bűneiket?

“Ha megvalljuk bűneinket, hű és
igaz ő: megbocsátja bűneinket, és
megtisztít minket minden
gonoszságtól.” 1 János 1: 9.

Milyen különbözo eredményt szül
a bűnök takargatása és azok
megvallása?

“Aki takargatja vétkeit, annak nem
lesz jó vége, aki pedig megvallja és
elhagyja, az irgalmat nyer.”
Példabeszédek 28: 13.

Mit kész tenni Isten mindazokkal,
akik a megbocsátást keresik?

“Mert te jó vagy, Uram, és
megbocsátasz, nagyon szereted
mindazokat, akik hozzád kiáltanak.”
Zsoltár 86: 5.

Miért remélte Dávid a
megbocsátást?

“Könyörülj rajtam kegyelmeddel,
Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy
irgalmaddal!” Zsoltár 51: 3.

Miután megvallotta bűnét, mit
mond, mit tett Isten?

“Megvallottam neked vétkemet,
bűnömet nem takargattam.
Elhatároztam, hogy bevallom
hűtlenségemet az Úrnak, és te
megbocsátottad bűnömet, amit
vétettem.” Zsoltár 51: 1.

Mire szólít minket az a tény, hogy
Isten megbocsátott nekünk?

“Viszont legyetek egymáshoz
jóságosak, irgalmasak, bocsássatok
meg egymásnak, ahogyan Isten is
megbocsátott nektek a Krisztusban.”
Efézus 4: 32.

Ki által adatik a bűnbánat és a
megbocsátás?

“A mi atyáink Istene feltámasztotta
Jézust, akit ti fára függesztve
kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé
és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy
megtérést (bűnbánatot) és
bűnbocsánatot adjon Izráelnek.”
Apostolok cselekedetei 5: 30-31.

A Szent Lélek és munkája
Milyen értékes ígéretet adott

tanítványinak Krisztus nem sokkal a
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keresztre feszítése előtt?
“És én kérem az Atyát, és más

vigasztalót ad néktek, hogy veletek
maradjon mindörökké.” János 14: 16
(Károli).

Miért kívánatos, hogy Krisztus
elmenjen?

“Én azonban az igazságot mondom
nektek: jobb nektek, ha én elmegyek;
mert ha nem megyek el, a Vigasztaló
nem jön el hozzátok, ha pedig
elmegyek, elküldöm őt hozzátok.”
János 16: 7.

Kicsoda a Vigasztaló, és mire
hivatott?

“A Vigasztaló (pártfogó) pedig, a
Szentlélek, akit az én nevemben küld az
Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre,
és eszetekbe juttat mindent, amit én
mondtam nektek.” János 14: 26.

Mit tesz még a Vigasztaló?
“És amikor eljön, leleplezi a világ

előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és
mi az ítélet.” János 16: 8.

Milyen elnevezése van még a
Vigasztalónak?

“Amikor eljön a Vigasztaló, akit én
küldök nektek az Atyától, az igazság
Lelke, aki az Atyától származik, az tesz
majd bizonyságot énrólam.” János 15: 26.

Mit mondott Jézus, mit tesz majd
az igazság Lelke?

“Amikor azonban eljön ő ,  az
igazság Lelke, elvezet titeket a teljes
igazságra; mert nem önmagától szól,
hanem azokat mondja, amiket hall, és
az eljövendő dolgokat is kijelenti
nektek.” János 16: 13.

Milyen figyelmeztetésünk van
tehát?

“Ne szomorítsátok meg az Isten
Szentlelkét, aki által el vagytok
pecsételve a megváltás napjára.” Efézus
4: 30.

Van-e határ szabva Isten Lelke
munkásságának?

“Akkor ezt mondta az ÚR: Ne
pereskedjen (győzködjön) lelkem
örökké az emberrel.” (a héber
szöveggel összevetett helyesbített
fordítás szerint) 1 Mózes 6: 3.

Miért imádkozott Dávid?
“Ne vess el orcád elől, szent lelkedet

ne vedd el tőlem!” Zsoltár 51: 13.
Ki ihlette a prófétákat üzenetük

átadására?
“Mert sohasem ember akaratából

származott a prófétai szó; hanem a
Szent Lélektől indíttatva szólottak az
Istennek szent emberei.” 2 Péter 1: 21
(Károli).

Mi a Lélek gyümölcse?
“A Lélek gyümölcse pedig: szeretet,

öröm, békesség, türelem, szívesség,
jóság, hűség, szelídség,

önmegtartóztatás.” Galata 5: 22-23.
Mivel kapcsolatban kell. hogy

tájékozottak legyünk?
“A lelki ajándékokra nézve pedig,

testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok
lennétek.” 1 Korinthusiak 12: 1.

Melyek ezek az ajándékok?
“Ezek közül pedig némelyeket

először apostolokká rendelt az Isten az
egyházban, másodszor prófétákká,
harmadszor tanítókká. Azután adott
csodatevő erőket, kegyelmi
ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra,
vezetésre, különféle nyelveken
szólásra.” 1 Korinthusiak 12: 28.

Keresztény keresztség
Milyen szertartás kapcsolódik

szervesen az evangélium hitbéli
elfogadásához?

“Ezután így szólt hozzájuk:
“Menjetek el szerte az egész világba,
hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz, és
megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig
nem hisz, elkárhozik.” Márk 16: 15-16.

Hogyan válaszoltak az emberek
Keresztelo János prédikációira?

“Akkor kiment hozzá Jeruzsálem,
egész Júdea és a Jordán egész környéke;
és amikor megvallották bűneiket,
megkeresztelte őket a Jordán
folyóban.” Máté 3: 5-6.

Pünkösdi prédikációjában Péter
mivel kapcsolta össze a keresztséget?

“Péter így válaszolt: “Térjetek meg,
és keresztelkedjetek meg valamennyien
Jézus Krisztus nevében, bűneitek
bocsánatára, és megkapjátok a
Szentlélek ajándékát.” ApCsel. 2: 38.

Mit mos le az ember a
keresztségben?

“Most tehát miért késlekedsz? Kelj
fel, keresztelkedj meg, mosd le
bűneidet, segítségül híván az Úr nevét.”
ApCsel. 22: 16; ld. még Titus 3: 5; 1
Péter 3: 21.

Mi által töröltetnek el bűneink?
“Aki szeret minket, és vére által

megszabadított bűneinktől,… övé a
dicsőség és a hatalom örökkön-
örökké.” Jelenések 1: 5.

Amikor a hivők
megkeresztelkednek, kit öltöznek fel?

“Akik Krisztusba keresztelkedtetek
meg, Krisztust öltöttétek magatokra.”
Galata 3: 27.

Milyen tapasztalatban részesülnek
azok, akik Krisztusban
keresztelkednek meg?

“Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik
a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az
ő halálába kereszteltettünk?” Rómaiak
6: 3.

Milyen leírást találunk a Bibliában
az ilyen keresztségről?

“A keresztség által ugyanis
eltemettettünk vele a halálba, hogy
amiképpen Krisztus feltámadt a
halálból az Atya dicsősége által, úgy mi
is új életben járjunk.” Rómaiak 6: 4.

Milyen mértékig egyesülünk így
Krisztussal az Ő halálának és
feltámadásának a tapasztalatában?

“Ha ugyanis eggyé lettünk vele
halálának hasonlóságában, még inkább
eggyé leszünk vele a feltámadásának
hasonlóságában is.” Rómaiak 6: 5.

Milyen kérdést tett fel az udvari
főmester Fülöpnek, miután ő Jézusról
prédikált neki?

“Amint tovább haladtak az úton,
valami vízhez értek, és így szólt az
udvari főember: “Íme, itt a víz! Mi
akadálya annak, hogy
megkeresztelkedjem?” Apostolok
cselekedetei 8: 36.

Hová vitte Fülöp az udvari
főmestert ahhoz, hogy megkeresztelje?

“Megparancsolta, hogy álljon meg
a hintó, és leszálltak a vízbe mind a
ketten, Fülöp és az udvari foember, és
megkeresztelte őt.” Apostolok
cselekedetei 8: 38.

Szolgálata kezdetén milyen példát
adott Jézus követői javára?

“Akkor eljött Jézus Galileából a
Jordán mellé Jánoshoz, hogy
keresztelje meg őt.” Máté 3:13.

Az adakozás ajándéka
Mit mondott Krisztus az adakozás

boldogságáról?
“Minden tekintetben megmutattam

nektek, hogy milyen kemény munkával
kell az erőtlenekről gondoskodni,
megemlékezve az Úr Jézus szavairól.
Mert ő mondta: Nagyobb boldogság
adni, mint kapni.” Apostolok
cselekedetei 20: 35.

Milyen az a böjt, ami kedves az
Istennek?

“Nekem az olyan böjt tetszik, amikor
leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket,
kibontod a járom köteleit, szabadon
bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz
minden jármot! Oszd meg kenyeredet az
éhezővel, vidd be házadba a szegény
bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd
fel, és ne zárkózz el testvéred elől!”
Ézsaiás 58: 6-7.

Mi az egyik módja annak, hogy
tiszteljük Istent?

“Tiszteld az Urat vagyonodból és
egész jövedelmed legjavából.”
Példabeszédek 3: 9.

Az egyén jövedelmének a
hányadára tart Isten különösen
igényt?

“A föld minden tizede az Úré, a
földnek a szemes terméséből és a fa
gyümölcséből; az Úr szent tulajdona

az.” 3 Mózes 27: 30.
Kiknek a támogatására és milyen

munkára ajánlották fel a tizedet
Izráelben?

“Lévi fiainak pedig örökségül adtam
minden tizedet Izráelben. Munkájukért
kapják ezt, mert ők végzik a szolgálatot
a kijelentés sátránál.” 4 Mózes 18: 21.

Miben vétkes az, aki visszatartja a
tizedet és az önkéntes adományt?

“Becsaphatja-e az ember az Istent?
Ti mégis be akartok csapni engem! Ezt
kérdezitek: Mivel akarunk becsapni? -
A tizeddel és a felajánlásokkal!”
Malakiás 3: 8.

Miben tehetjük próbára Istent az
O buzdítása szerint, és milyen
feltételek mellett árasztja ránk gazdag
áldásait?

“Hozzátok be a raktárba az egész
tizedet, hadd legyen eleség a házamban,
és így tegyetek próbára engem - mondja
a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy
megnyitom az ég csatornáit, és boséges
áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek
a sáskákat, nem pusztítják el földetek
termését, nem teszik tönkre szőlőtöket
a határban - mondja a Seregek Ura.”
Malakiás 3: 10-11.

Milyen lelkülettel adakozzunk?
“Mindenki úgy adjon, ahogyan előre

eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert “a jókedvű
adakozót szereti az Isten.” 2
Korinthusiak 9: 7.

Mit mondott Krisztus az adással
kapcsolatban?

“Nagyobb boldogság adni, mint
kapni.” Apostolok cselekedetei 20: 35.

Milyen alapon kedves az adomány?
“Mert ha megvan a készség, az a

szerint kedves, amije kinek-kinek van,
nem aszerint, amije nincs.” 2
Korinthusiak 8: 12.

Amikor Krisztus kiküldte
tanítványait, hogy prédikáljanak,
betegeket gyógyítsanak és halottakat
támasszanak, mit mondott nekik?

“Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.”
Máté 10: 8.

Jó egészség
Mi volt János apostol kívánsága

Gájusszal kapcsolatban?
“Szeretett testvérem, kívánom, hogy

mindenben olyan jó dolgod legyen, és
olyan egészséges légy, amilyen jó dolga
van a lelkednek.” 3 János 2.

Miért kell óvni a test épségét?
“Mert áron vétettetek meg;

dicsőítsétek azért az Istent a ti
testetekben és lelketekben, a melyek az
Istenéi.” 1 Korinthusiak 6: 20 (Károli).

Minek mondja a Szentírás a testet?
“Vagy nem tudjátok, hogy testetek,

amit Istentol kaptatok, a bennetek
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levő Szentlélek temploma, és ezért
nem a magatokéi vagytok?” 1
Korinthusiak 6: 19.

Milyen hatással van a derültség az
egészségi állapotra?

“A vidám szív a legjobb orvosság, a
bánatos lélek pedig a csontokat is
kiszárítja.” Példabeszédek 17: 22.

Hogyan gondoskodott a Megváltó
pihenésről tanítványai számára?

“Ő pedig így szólt hozzájuk:
“Jöjjetek velem csak ti magatok egy
lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy
kissé.” Márk 6: 31.

Milyen felszólítást kapunk arra,
hogy testünket az Istennek ajánljuk?

“Az Isten irgalmára kérlek tehát
titeket, testvéreim, hogy okos
istentiszteletként szánjátok oda
testeteket élő és szent áldozatul, amely
tetszik az Istennek.” Rómaiak 12: 1.

Milyen nemesebb cél kell, hogy
uralja életmódunkat, szokásainkat?

“Akár esztek tehát, akár isztok,
bármi mást cselekesztek, mindent Isten
dicsőségére tegyetek!” 1 Korinthusiak
10: 31.

Milyen figyelmeztetést olvassuk
arról, nehogy másokat
mértéktelenségbe vigyünk?

“Jaj annak, aki leitatja embertársát,
mérget kever italába és lerészegíti, hogy
lássa gyalázatát!” Habakuk 2: 15.

Beléphetnek-e a részegesek Isten
országába?

“Ne tévelyegjetek: sem paráznák,
sem bálványimádók, sem házasságtörők,
sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem
tolvajok, sem nyerészkedők, sem
részegesek, sem rágalmazók, sem
harácsolók nem fogják örökölni Isten
országát.” 1 Korinthusiak 6: 9-10; ld.
még Jelenések 21: 27.

Mi a mértéktelenség egyig rossz
eredménye?

“Ne tarts a bor mellett dőzsölőkkel,
se a falánk húsevőkkel! Mert a dozsölő
és a falánk elszegényedik.”
Példabeszédek 23: 20-21.

Mit mondhatunk el a dohány
elvezéséről?

Mivel a mérgek közé tartozik, igen
káros az egészségre.

Megjegyzés – “A halálos
ciánhidrogén sav (kéksav) kivételével
a dohány a vegyészek által ismert
legalattomosabb méreg.” M. Orfila, a
Párizsi Orvosi Egyetem volt elnöke.

Milyen táplálékról gondoskodott
Isten eredetileg az ember számára?

“Azután ezt mondta Isten: Nektek
adok az egész föld színén minden
maghozó növényt, és minden fát,
amelynek maghozó gyümölcse van:
mindez legyen a ti eledeletek… és a mező

növényét eszed.” 1 Mózes 1: 29; 3: 18.

Hol vannak a halottak?
Hogyan szól a Szentírás a halál

kérdéséről?
“Nem szeretnénk, testvéreink, ha

tudatlanok lennétek az elhunytak
felől, és szomorkodnátok, mint a
többiek,  akiknek nincs
reménységük.” 1 Thesszalonikaiak
4: 13; ld. még 1 Korinthusiak 15: 18,
20; János 11: 11-14.

“Azok közül, akik alusznak a föld
porában, sokan felébrednek majd.”
Dániel 12: 2; ld. még Prédikátor 3:
20; 9:12.

A halott igazak a mennyben
dicsőítik-e az Istent?

“Mert Dávid nem ment fel a
mennyekbe.” Apostolok cselekedetei 2:
34. “Nem a halottak dicsérik az Urat,
nem azok, akik a csend honába tértek.”
Zsoltár 115: 17.

Van-e a halottnak tudomása
Istenről?

“Mert a halál után nem emlegetnek
téged, ki ad hálát neked a sírban?”
Zsoltár 6: 5.

Mit tud a halott az élő
családtagjairól?

“Ha tisztességre jutnak fiai, ő nem
tudja. Ha semmibe veszik őket, nem
veszi észre.” Jób 14: 21.

Mi lesz az ember elképzeléseivel,
gondolataival halálakor?

“Ha elszáll a lelke, visszatér a
földbe, és azonnal semmivé válnak
tervei.” Zsoltár 146: 4.

Tudnak-e valamit is a halottak?
“Az élők annyit tudnak, hogy meg

fognak halni; de a holtak semmiről sem
tudnak.” Prédikátor 9: 7.

Részt vesznek-e bármilyen módon
a földi eseményekben?

“Szeretetük is, gyulöletük is,
igyekezetük is tovatunik, és nincs
részük soha többé semmiben sem, ami
a nap alatt történik.” Prédikátor 9: 8.

Mikor támadnak fel az igazak?
“Mert amint felhangzik a riadó

hangja, a főangyal szava és az Isten
harsonája, maga az Úr fog alászállni a
mennyből, és először feltámadnak a
Krisztusban elhunytak.” 1
Thesszalonikaiak 4: 16.

Mi hat el minden emberre a bűneset
következtében?

“Mert Ádámban mindnyájan
meghalnak.” 1 Korinthusiak 15: 22; ld.
még Rómaiak 5:12.

Elvégezhetünk-e bármit miután
meghalunk?

“Tedd meg mindazt, ami a kezed
ügyébe esik, és amihez erőd van, mert
nem lesz cselekvés, gondolkozás,
ismeret és bölcsesség a holtak

hazájában, ahová menned kell!”
Prédikátor 9: 12.

Kinek a hangjára támadnak fel a
halottak?

“Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön
az óra, amelyben mindazok, akik a
sírban vannak, meghallják az ő hangját,
és kijönnek. Akik a jót tették, az életre
támadnak fel; akik pedig a rosszat
cselekedték, az ítéletre támadnak fel.”
János 5: 28-29.

Milyen szavakkal jut kifejezésre a
halál és a sir feletti végső győzelem?

“Halál, hol a te fullánkod? Pokol
(sir), hol a te diadalmad?” 1
Korinthusiak 15: 55.

Kinek a hasonlatosságára változik
el a feltámadottak teste?

“Nekünk pedig a mennyben van
polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus
Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő
dicsőséges testéhez hasonlóvá
változtatja a mi gyarló testünket.”
Filippiek 3: 20-21.

A szombat intézménye
Mikor is ki hozta létre a szombatot?
“Így készült el a menny és a föld és

minden seregük. A hetedik napra
elkészült Isten a maga munkájával,
amelyet alkotott, és megpihent a
hetedik napon egész alkotó munkája
után. Azután megáldotta és
megszentelte Isten a hetedik napot,
mivel azon pihent meg Isten egész
teremtő és alkotó munkája után.” 1
Mózes 2: 1-2.

“Mert hat nap alatt alkotta meg az
ÚR az eget, a földet, a tengert és
mindent, ami azokban van, a hetedik
napon pedig megpihent. Azért
megáldotta és megszentelte az ÚR a
nyugalom napját.” 1 Mózes 2: 3.

Mi indokolja a szombat
megszentelését?

“Mert hat nap alatt alkotta meg az
Úr az eget, a földet, a tengert és
mindent, ami azokban van, a hetedik
napon pedig megpihent. Azért
megáldotta és megszentelte az Úr a
nyugalom napját.” 2 Mózes 20: 11.

Megjegyzés – A szombat a teremtés
emlékünnepe. Isten szándéka, hogy
megszentelése által az ember mindig
úgy emlékezzen meg Őróla, mint igaz
és elő Istenről, aki mindeneknek
Teremtője.

Mely nap a hétből a szombat?
“De a hetedik nap az Úrnak a te

Istenednek szombatja.” 2 Mózes 20: 10.
(Károli)

Nyilvános istentiszteleti napra
rendeltetett-e a szombat?

“Hat napon át végezzétek
munkátokat, de a hetedik napon teljes
nyugalom legyen szent

összegyülekezéssel.”
Minek jeléül adta az Úr a

szombatot, hogy emlékeztetőül legyen
közte és népe között?

“És adtam nekik szombataimat is,
hogy legyenek jegyül köztem és ő
közöttük; hogy megtudják, hogy én
vagyok az Úr, az ő megszentelojük.”
Ezékiel 20: 12 (Károli)

Milyen gyakorisággal fognak az
üdvözültek összegyülekezni, hogy
imádják az Urat?

“Mert ahogyan megmarad az új ég
és az új föld, amelyet én alkotok - így
szól az ÚR -, ugyanúgy megmaradnak
utódaitok és a nevetek is. Azután
újholdról újholdra és szombatról
szombatra eljön minden ember, és
leborul elottem - mondja az ÚR.”
Ézsaiás 66: 22-23.

A Biblia szerint mikor kezdődik a
szombat?

“Így lett este, és lett reggel: első
nap… lett este, és lett reggel: második
nap.” 1 Mózes 1: 5, 8, 13, 19, 23, 31.

“Estétől estéig pihenjetek
nyugalmatok napján.” 3 Mózes 23: 32;
ld. még Márk 1: 32.

Megtartotta-e Krisztus a
szombatot, míg e földön járt?

“Amikor Názáretbe ment, ahol
felnevelkedett, szokása szerint bement
szombat napján a zsinagógába, és felállt
felolvasni.” Lukács 4: 16.

Noha a szombat Ura, Alkotója és
Megtartója volt, hogyan kémkedtek
utána mégis e napon?

“Az írástudók és a farizeusok
figyelték Jézust: gyógyít-e szombaton;
hogy ily módon találjanak valamit,
amivel vádolhatják.” Lukács 6: 7.

Hogyan mutatott rá Krisztus a
szombattal kapcsolatos téves
elképzeléseikre?

“Jézus pedig így szólt hozzájuk:
“Megkérdezem tőletek: szabad-e
szombaton jót tenni, vagy rosszat
tenni, életet menteni vagy kioltani?”
Lukács 6: 9.

“Azokat pedig esztelen indulat
szállta meg, és arról beszéltek egymás
között, hogy mit tegyenek Jézussal.”
11 vers.

“A farizeusok pedig kimenve, a
Heródes-pártiakkal együtt azonnal arról
tanácskoztak, hogyan végezzenek
vele.” Márk 3:6.

Az Úr napja
Milyen napon ragadtatott el János

lélekben?
“Lélekben elragadtattam az Úr

napján.” Jelenések 1: 10.
A tízparancsolat szerint mely nap

az Úré?
“De a hetedik nap az Úrnak, a te
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Istenednek szombatja.” 2 Mózes 20: 10.
Hogyan nevezi Ézsaiás próféta által

az Úr a hetedik napot, a szombatot?
“Az én szent napom.” Ézsaiás 58: 13.
Mely napon ragadtatott el tehát

János lélekben?
A hét hetedik napján, amennyiben a

hét valamely napjáról szólt egyáltalán.
Megjegyzés – A Bibliában a hét

egyetlen egy napjáról sem nyilatkozik
az Isten úgy mint övéről, kivéve a
szombat napot.

Megtartotta-e Jézus a szombat
napot?

“Szokása szerint bement szombat
napján a zsinagógába, és felállt
felolvasni.” Lukács 4: 16.

“Én mindig megtartottam az én
Atyám parancsolatait.” János 15: 10.

Megtartották-e Krisztus követői
halála után a szombatot?

“Aztán visszatértek, illatszereket és
drága keneteket készítettek. Szombaton
azonban pihentek a parancsolat
szerint.” Lukács 23: 56.

“Mindenki úgy tisztelje a Fiút,
ahogyan az Atyát tisztelik.” János 5:
23. “Én és az Atya egy vagyunk.”
János 10: 30.

Mit mondott Krisztus, hogy minek
az Ura az Ember Fia?

“Mert az Emberfia ura a
szombatnak.” Máté 12: 8; ld. még Márk
2: 28.

Ki alkotta a szombatot?
“Minden általa (Krisztus, az Ige

által) lett, és nélküle semmi sem lett,
ami létrejött.” János 1: 3.

Milyen nap előzte meg közvetlenül
a hét első napját?

“Szombat elmúltával, a hét elso
napjának hajnalán.” Máté 28: 1.

Megjegyzés – Az Újszövetség
szerint tehát a szombat a hét első
napjának kezdetével tért véget.

A keresztre feszítés után Jézus női
követői milyen napot ünnepeltek?

“Aztán visszatértek, illatszereket és
drága keneteket készítettek. Szombaton
azonban pihentek a parancsolat
szerint.” Lukács 23: 56.

A “parancsolat szerint” a hétnek
melyik napja a szombat?

“De a hetedik nap az Úrnak a te
Istenednek szombatja.” 2 Mózes 20: 10.

Megjegyzés – Nyilvánvaló tehát,
hogy az Újszövetség szombatja azonos
az Ószövetség szombatjával, és hogy
az Újszövetségben nem találjuk
bizonyítékát a szombat eltörlésének és
a hét első napjával való felcserélésének.

A fenevad imádóival szemben,
milyen leírást olvasunk az Isten
imádóiról?

“Ez az alapja a szentek

állhatatosságának, akik megtartják Isten
parancsait és Jézus hitét.” Jelenések 14:
12. (Szent István)

A szombat megváltoztatása
Honnan ered a vasárnap

megünneplése?
Sokan úgy vélik, hogy maga az Úr

Krisztus volt az, aki a szombatot
felcserélte a vasárnappal, ám szavaiból
kitunik, hogy ez nem állt szándékában.
E változás okát tehát másban kell
keresnünk.

Legnevezetesebb igehird-etésében,
mit mondott Jézus a törvényről?

“Ne gondoljátok, hogy azért jöttem,
hogy érvénytelenné tegyem a törvényt
vagy a próféták tanítását. Nem azért
jöttem, hogy érvénytelenné tegyem,
hanem hogy betöltsem azokat.” Máté
5: 17.

“Mert bizony mondom néktek, hogy
amíg az ég és a föld el nem múlik, egy
ióta vagy egy vessző sem vész el a
törvényből, míg minden be nem
teljesedik.” 18 vers.

“Tehát ha valaki a legkisebb
parancsolatok közül akár csak egyet is
eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az
a legkisebb lesz a mennyek országában;
ha pedig valaki ezeket megtartja és
tanítja, nagy lesz az a mennyek
országában.” 19 vers.

Mit jelent ki Isten Dániel próféta
által arról a hatalomról, melyet a “kis
szarv” jelképez?

“Sokat beszél majd a Felséges ellen,
és gyötörni fogja a Felségesnek a
szentjeit. Arra törekszik, hogy
megváltoztassa az ünnepeket és a
törvényt.” Dániel 7: 25.

Mely hatalom tulajdonította
magának a tekintélyt, hogy
megváltoztassa Isten törvényét?

A pápaság.
Megjegyzés – “A pápa oly nagy

tekintéllyel és hatalommal rendelkezik,
hogy módosíthatja, magyarázhatja és
értelmezheti még az isteni
parancsolatokat is… A pápának
módjában áll változtatni az isteni
törvényen, mivel hatalma nem
emberektől van, hanem az Istentől, és
így mint az Isten földi helytartója jár
el.” Lucius Ferraris Prompta
Bibliotheca, “A pápa” cikkelyébol.

A negyedik parancsolatról:
“(A Római Katolikus Egyház)

megváltoztatta a negyedik
parancsolatot azáltal, hogy eltörölte az
Isten igéjének szombatját és
intézményesítette a vasárnap ünnepét.”
N. Summerbell History of the Christian
Church - A keresztény egyház
történelme (1873) 415 oldal.

“A vasárnap, mint a Mindenható

Isten köteles nyilvános tiszteletére szánt
napja a hétnek, melyet minden nemü
szolgái munka – kereskedelmi üzletelés
és egyéb világi foglalkozás -
felfüggesztésével, valamint az áhítat
gyakorlásával kell megszentelni, teljes
egészében a Katolikus Egyház alkotása.”
Az amerikai katolikus negyedévi szemle
1883 januári számából.

“Ha a protestánsok valóban
követnék a Bibliát, akkor szombaton
tartanák istentiszteleteiket. A vasárnap
megszentelésével azonban a Katolikus
Egyház törvényét követik.” Írta Albert
Smith, Baltimore érsekség kancellárja
a bíboroshoz intézett válaszában, 1920.
február 10-én.

Milyen tanításokkal helyettesítetek
az emberek a lélek és élet beszédeit?

“Hiába tisztelnek engem, ha olyan
tanításokat tanítanak, amelyek emberek
parancsolatai. Az Isten parancsolatát
elhagyva az emberek hagyományához
ragaszkodtok.’ Ezt is mondta nekik:
“Szépen félreteszitek az Isten
parancsolatát azért, hogy a helyébe
állíthassátok a magatok hagyományait.”
Márk 7: 7-9.

“Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az
ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig a
Baál, akkor őt kövessétek!” 1 Királyok
18: 21.

Isten utolsó felhívása a
bűnös világhoz

Jézus mondta, “Isten országának ezt
az evangéliumát pedig hirdetik majd az
egész világon, bizonyságul minden
népnek; és akkor jön el a vég.” Máté
24: 14.

Kedves olvasó! Ebben a rövid
ismerteto füzetben megtalálható Jézus
Krisztus evangéliumát, úgy ahogy az a
Bibliában található, emberi
hagyományoktól és bölcselkedésektol
mentesen.

“Féljétek az Istent, és adjatok neki
dicsoséget, mert eljött ítéletének órája”
Jelenések 14: 7.
1844-ben kezdetét  vette Isten

ítélete a mennyben. Az í télet  a
halottakon kezdodött. A halottak nem
a mennyben tartózkodnak, hanem
alszanak sírjaikban, várva a
feltámadás idejét. “Némelyek örök
életre, némelyek gyalázatra és örök
utálatra” Dániel 12: 2.

Hamarosan, senki sem tudja milyen
hamar az ítélet már az élőkön lesz.

“Imádjátok azt, aki teremtette a
mennyet és a földet, a tengert és a vizek
forrásait!” Jelenések 14: 7.

Senki ember fia, legyen bár pápa,
pap, vagy lelkész, nem bocsáthatja

meg a bűnöket. Senki ember nem lehet
imádatunk tárgya. Jézus ezeket szólta
a kísértőnek: “Távozz tőlem, Sátán,
mert meg van írva: Az Urat, a te
Istenedet imádd, és csak neki
szolgálj!” Máté 4: 10.

Mária, Jézus anyja, is a többi halottal
sírjában nyugszik és nem áll módjában
segíteni senkin.

Amikor Jézus azt mondta, hogy Ő
az Atyával egy, a zsidók meg akarták
kövezni. Jézus ekkor igy fordult
hozzájuk: “Sok jó cselekedetet vittem
véghez előttetek az én Atyám nevében:
ezek közül melyik cselekedetem miatt
köveztek meg engem? A zsidók így
feleltek neki: Nem jó cselekedetért
kövezünk meg téged, hanem
káromlásért, és azért, hogy te ember
létedre Istenné teszed magadat.” János
10: 30-33.

“Tudok azok káromlásáról, akik
zsidóknak (vagyis Isten igaz népének)
mondják magukat, pedig nem azok,
hanem a Sátán zsinagógája.”
Jelenések 2: 9.

“És így szólt hozzám: … az idő
közel van. Aki gonosz, legyen gonosz
ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen
szennyes ezután is… Íme, eljövök
hamar, velem van az én jutalmam, és
megfizetek mindenkinek a cselekedete
szerint… Kívül maradnak az ebek, a
varázslók és a paráznák, … és
mindenki, aki szereti és cselekszi a
hazugságot!” Jelenések 22: 10-12, 15.

“Egy második angyal követte ot, aki
így szólt: Elesett, elesett a nagy
Babilon” Jelenések 14: 8.

Kit jelképez Babilon?
Jelenések könyvében sok olyan

névre és eseményre történik hivatkozás,
melyeket az Ószövetség rögzít történeti
eseményként és azok szereplőiként,
Jelenések könyve viszont jelképesen
alkalmazza őket az Újszövetségben.

Jelenések könyvében Babilon a
bukott egyházakat jelképezi:

“Mert paráznasága haragborával
itatott meg minden népet”. Jelenések
14: 8.

Belsazár, Babilónia királya, egy
részeg tivornya lakoma alkalmával
megszentségtelenítette az Istennek
szánt edényeket.

“Itták a bort, és közben dicsoítették
az aranyból, ezüstből, rézből, vasból,
fából és kőből csinált isteneket.”
Dániel 5: 4.

“Aranyserleg volt Babilon az ÚR
kezében, megrészegítette az egész földet.
Borából ittak a népek, ezért vesztették
eszüket a népek.” Jeremiás 51: 7.

BABILON A HAMIS VALLÁS
JELKÉPE, A BOR PEDIG A
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TANAINAK JELKÉPE.
“Odajött hozzám az egyik a hét

angyal közül, akiknél a hét pohár volt,
és így szólított meg engem: Jöjj,
megmutatom neked a nagy parázna
büntetését, aki a nagy víznél ül (a víz
jelképezi a népeket, seregeket, a
nemzeteket és nyelveket; Jelenések 17:
15), akivel paráználkodtak a föld
királyai, és paráznaságának borától
megrészegedtek a föld lakói… az
asszony pedig bíborba és skárlátba volt
öltözve, arannyal, drágakővel és
gyöngyökkel ékesítve, kezében
aranypohár, tele utálatossággal és
paráznaságának tisztátalanságaival, és
a homlokára írva ez a titokzatos név:
“A nagy Babilon, a föld paráznáinak
és undokságainak anyja. Láttam, hogy
az asszony részeg a szenteknek és a
Jézus vértanúinak vérétől.” Jelenések
17: 1-6.

Az asszony a próféciában az egyház
jelképe, és egyaránt jelképezi a jó és a
hitehagyó egyházat. A hitehagyó
egyházat a Szentírás paráznának
nevezi. Lásd Jelenések 17: 1. A jó
egyházat viszont szűznek, lásd
Jelenések 14: 4.

A parázna asszony a föld királyaival
paráználkodik (Jelenések 17: 2),
bíborba és skárlátba van öltözve, és
arany és drágakövek ékesítik. Emberi
hagyományokat tanít, melyről az Ige
úgy szól, mint paráznaságának
tisztátalanságáról (17: 4). Törvénnyel
kényszeríti az embereket emberek által
gyártott vallási parancsolatok
megtartására (13: 15). De végül Isten
lesz az, aki őt megsemmisíti (19: 20).

Ezzel szemben a szűz Krisztussal
van eljegyezve (2 Korinthusiak 11: 2)
és tiszta és fehér gyolcsba van öltözve
(19: 8). Isten Szent szavát hirdeti és
megtartja az O parancsolatait, valamint
Jézus hitét. (14: 5, 12). Végezetül a szűz
ott fog állni Isten előtt az üveg tengernél
(15: 2).

“Ezek után láttam, hogy egy másik
angyal leszállt a mennyből: nagy
hatalma volt, és dicsosége beragyogta
a földet. És ezt kiáltotta erős hangon:
“Elesett, elesett a nagy Babilon, amely
ördögök lakóhelyévé lett, és minden
tisztátalan lélek, minden tisztátalan állat
és minden utálatos madár rejtekhelyévé
lett. Féktelen paráznaságának borából
ivott minden nemzet, vele
paráználkodtak a föld királyai, és
eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a
föld kereskedői.” Hallottam, hogy egy
másik hang szól az égből: “Menjetek
ki belőle, én népem, hogy ne legyetek
részesek bűneiben, és hogy a rámért
csapások ne érjenek titeket.” Jelenések

18: 1-4. Kifutni Babilonból, annyi,
mint elhagyni a hamis egyházakat.

“Egy harmadik angyal is követte
őket, és így szólt hatalmas hangon: “Ha
valaki imádja a fenevadat…” Jelenések
14: 9.

Kicsoda a fenevad?
Dániel prófétának voltak látomásai

és álmai, melyekben “négy igen nagy
vadállatot” látott “kiemelkedni a
tengerből, és mindegyik különbözött a
többitől.

Az első olyan volt, mint az oroszlán”
Dániel 7: 3-4.

Az első állat, az oroszlán, a Babiloni
birodalmat jelképezi, mely i.e. 606-tól
539-ig gyakorolt uralmat az akkor
ismert világ felett.

“A második vadállat, medvéhez
hasonlított, mely az egyik oldalára
állott.” Dániel 7: 5.

Ez a birodalom úgy van bemutatva,
mint amelyiknek az egyik oldala
erősebbnek bizonyul. A medve a
Médek és a Perzsák birodalmát
jelképezi, kettőjük közül idővel a
Perzsák bizonyulnak erősebbnek és
uralkodnak i.e. 331-ig.

“Azután láttam a következőt, amely
olyan volt, mint egy párduc.” Dániel 7:
6. A harmadik vadállat a párduc
gyorsaságával hódító Görög birodalmat
jelképezi, mely i.e. 331-tol 168-ig
uralkodik.

“Ezután egy negyedik vadállatot
láttam: ijesztő, rémületes és rendkívül
erős volt. Igen nagy vasfogai voltak;
evett, rágott, és a maradékot
összetaposta lábaival. Ez egészen más
volt, mint az előző vadállatok, és tíz
szarva volt.” Dániel 7: 7. A negyedik
vadként bemutatott Római birodalom
i.e. 168-tól i.sz. 538-ig uralkodik. I.sz.
351 és 476 között két birodalomra
oszlik.

“Figyeltem a szarvakat: egyszerre
csak egy másik kis szarv emelkedett ki
közülük, az előző szarvak közül pedig
három letört előtte. Olyan szemei voltak
ennek a szarvnak, mint az embereknek,
és nagyokat mondó szája volt.” Dániel
7: 8. Az itt bemutatott kis szarv
Jelenések könyvének fenevadja (ld.
Jelenések 14: 9).

A PÁPASÁG
Mielőtt a pápaság teljes uralomra

jutott volna három szarvnak le kellett
töretnie előtte, vagyis el kellett háritani
a Herulok, a Vandálok és az
Osztrogótok Rómát fenyegető
veszélyét. I.sz. 538-ra e három ariánus
királyság teljesen behódol és ettől
kezdve a pápaság jut uralomra 1260
évig. I.sz. 538-tól 1798-ig (ld. az ábrát).

“Láttam, hogy ez a szarv hadakozott

a szentek ellen, és
föléjük kerekedett…
Sokat beszél majd a
Felséges ellen, és
gyötörni fogja a
Felségesnek a szentjeit.
Arra törekszik, hogy
megváltoztassa az
ünnepeket és a törvényt.
Hatalmába kerülnek a
szentek egy idoszakra,
meg két idoszakra és egy
fél idoszakra.” Dániel 7:
21-25.

“A szent várost (Isten igaz
egyházának egy másik jelképe)
tapodják negyvenkét hónapig.”
Jelenések 11: 2.

“Az asszony (az igaz egyház) pedig
elmenekült a pusztába, ahol Istentől
előkészített helye volt, hogy ott
táplálják ezerkétszázhatvan napig.”
Jelenések 12: 6.

A Római Katolikus Egyház 1260
évig üldözi Isten igaz egyházát, i.sz.
538-tól 1798-ig.

Milliók vértanúsága
“A történelem ismeretével bíró

protestáns előtt kétségtelen, hogy az
emberiség össz intézményei közül a
Római egyház volt az, mely a legtöbb
ártatlan vért ontotta. Elképzelni sem
lehet áldozatainak sokaságát, és nincs
az a képzelet, mely pontosan
felfoghatná az általa okozott
szenvedéseket.” W. E. H. Leeky: A
racionalizmus keletkezésének és
befolyásának történelme Európában
(History of the Rise and Influence of
the Spirit of Rationalism in Europe) 2
kötet, 32 oldal, 1910-es kiadás.

A Katolikus Enciklopédia (The
Catholic Encyclopedia) 12 kötetének,
266 oldalán egy kiváló, noha hosszú és
részletes leírást találhatunk a Római
Katolikus egyház jogáról, mely a fent
említettekre felhatalmazza.

“A történelem több mint száz millió
egyén vértanúságát jegyzi fel, akik a
Római Katolikus Egyház tanától eltérő
hitvallást tettek. Egymillió valdens és
albigens vesztette életét 1208-ban, a III.
Ince pápa által meghirdetett keresztes
hadjáratban. A Jezsuita rend
megalapításától kezdve, tehát 1540-tol
1580-ig kilencszázezret végeztek ki.
Százötvenezer halt meg harminc év
alatt az inkvizíció által. Az V. Károly
protestánsok elleni rendeletét követő
harmincnyolc évben ötvenezer embert
akasztottak fel, fejeztek le és égették
meg elevenen mint eretneket. További
tizennyolcezer egyén vesztette életét
Alva herceg közremuködésével öt és fél
év alatt.” Rövid bibliai olvasmányok

(Brief Bible Readings), 16 oldal.
John Wicliffet, akinek az írásai sok

katolikus tévedést felfedtek, olyannyira
megvette a Római Egyház, hogy
negyven ével a halála után exhumálták
és csontjait nyilvánosan elégették.

Husz és Jeromos, mindketten
máglyán vesztették életüket. Mivel nem
voltak hajlandóak visszavonni
állításaikat a Római Egyház tanításaival
szemben, a katolikus fopapok átadták
őket a lángoknak.

A pápával kapcsolatosan Luther
Márton a következőket írta:
“Borzalmas látni, hogy a magát
Krisztus helytartójának nevező egyén
olyan fényűzéssel kérkedik, amilyen
még az uralkodók között sem
tapasztalható. Mi hasonlósága van
közte és a szegény Krisztus, vagy az
alázatos Péter között? Azt állítják róla,
hogy a világ ura! De Krisztus, akinek a
helytartójaként kérkedik, azt mondta:
Az én országom nem e világból van.
Meghaladhatja-e hát a helytartó
fennhatósága az előjárójáét?”
D’Aubigne: A tizenhatodik századi
reformáció történelme (The History of
the 16th century Reformation), 6 könyv,
9 fejezet.

Luther a következőket is mondta:
“Megvettem és támadom (az őt
kiátkozó pápai bullát) mert istentelenül
hamis… És örvendezem, hogy
ilyeneket kell elszenvednem a legjobb
ügy érdekében. Már most sokkal
szabadabbnak érzem magam; mert
végtére is felismertem, hogy a pápa
Antikrisztus és hogy a trónja a Sátán
királyiszéke.” D’Aubigne, 6. könyv, 9.
fejezet.

A szombat megváltoztatásának
kísérlete

A pápaság “véli, hogy
megváltoztatja az időket és törvényt.”
Dán. 7: 25. “A pápa oly nagy
tekintéllyel és hatalommal rendelkezik,
hogy módosíthatja, magyarázhatja és
értelmezheti még az isteni
parancsolatokat is… A pápának
módjában áll változtatni az isteni
törvényen, mivel hatalma nem



9

emberektol van, hanem az Istentol, és
így mint az Isten földi helytartója jár
el.” Lucius Ferraris Prompta
Bibliotheca, “A pápa” cikkelyébol.

“Mi sem természetesebb, mint hogy
a Katolikus Egyház magának

tulajdonitja a változtatás határozatát(a
szombat vasárnapra való változtatását).
…A törvényhozó határozata pedig a
egházi hatalmának a jele, amit
vallásügyi kérdésekben gyakorol.” Irja
James Cardinal Gibbons J. F.Snyder of
Bloomingtonhoz intézett levelében
1895 november 11.-én.

KÉRDÉS – “Bizonyitható é
másképpen, hogy az Egyháznak
hatalmában van ünnepeket
intézményesiteni?

VÁLASZ – Ha nem rendelkezne ily
hatalommal nem vihette volna végre azt,
amivel a modern vallások is
megegyeznek vele. Nem helyetesithette
volna a hetedik nap, szombat
megünneplését a hét első napjával, a
vasárnappal, tekintettel, hogy ez olyan
változás amire nincs bibliai
felhatalmazás.” Stephen Keenan lelkész,
Hitelvi katekizmus, 2. fejezet, 174.

“Bizonyitsák be nekem egyedül a
Bibliából, hogy a vasárnapot kell
megszentelnem. Nos ilyen törvényt
nem találnak a Bibliában! Ez a
parancsolat a Szent Katolikus Egyház
törvénye. A Biblia ugyanis azt mondja,
hogy “emlékezz meg a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.” A Katolikus
Egyház erre azt mondja, hogy “Nem!
Isteni hatalommal eltörlöm a szombatot
és elrendelem, hogy a hét első napját

szenteljék meg.” És lám az egész
civilizált világ tisztelettudó
engedelmeséggel hajlik meg a Szent
Katolikus Egyház parancsolata előtt.”
Thomas Enright lelkész, a
Redemptorist College elnöke, Kansas
City, MO; elhangzott egy Hartfoldban,
Kansas, tartott előadáson február 18.-
án 1884-ben, majd megjelent az
American Sentinel, római katolikus
újságban 1893 júniusi számában.

Senki ember nem tudja valójában
megváltoztatni Isten szent törvényét;
csak véli, hogy megteheti.

Jézus azt mondta: “Ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvénynek vagy a
prófétáknak eltörlésére. Nem azért
jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább,
hogy betöltsem. Mert bizony mondom
néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a
törvényből egy jóta vagy egyetlen
pontocska el nem múlik, amig minden
be nem teljesedik.” Máté 5: 17-18.

Pál pedig ezt irja: “Ne csaljon meg
benneteket senki semmiképpen. Mert
nem jön el az (ti. a Krisztus napja)
addig, mignem bekövetkezik előbb a
szakadás, és megjelenik a bűn embere,
a veszedelemnek fia, aki ellene veti és
fölébe emeli magát mindannak, ami
Istennek, vagy istentiszteletre méltónak
mondatik; olyannyira, hogy maga ül be
mint Isten az Isten templomába, Isten
gyanánt mutogatván magát.” 2
Thessalonika 2: 3-4.

“A pápának oly nagy a méltósága és
olyannyira felmagasztaltatott, hogy már
nem is tekinthető egyszerűen
embernek, hanem mintha maga az Isten
lenne, Istennek a helytartója ő. Mindent
meghaladó méltóságából kifolyólag ő
a püspökök püspöke. Hasonlóképpen
ő az isteni fejedelem, a legfelsőbb
uralkodó, királyok királya. Ezért visel
koronaként tiarát, mint aki a mennynek
és földnek, valamint az alsóbb
régiókanak is királya.” Lucius Ferraris,
Prompta Bibliotixeca, 6. kötet, 26
oldal.

“És láttam, hogy egy az ő fejei közül
mintegy halálos sebbel
megsebesittetett.” Jelenések 13: 3.

“Ha valaki fogságba visz, ő is
fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl,
fegyverrel kell annak megöletni.”
Jelenések 13: 10.

Már volt róla szó, hogy a pápaság
1260 évig fog uralkodni a földkerekség
felett – i.sz. 538-tól 1798-ig. Lásd a
vázlatot.

A rémuralom 1798-ban a francia
forradalomban folytatódott és római
katolikus vallást háttérbe szoritotta
Franciaország. A Berthier ezredes
vezette francia hadsereg elfoglalta

Rómát és fogságba vitte a pápát 1798
február 10.-én. A fogságba hurcolt pápa
a rákövetkező évben meghalt
száműzetése helyszinén, Valence-ben,
Franciaországban. Hangos kiáltásként
terjedt a hír: “A katolicizmus meghalt.”
A pápaság “halálos sebet” kapott. Lásd
Jelenések 13: 3. De a Bibliában azt
olvassuk, hogy ez a halálos sebe hamar
begyógyul és hogy az egész föld
“csodálván követni fogja” őt. Ibid.
1929 Gasparre biboros összeült

Mussolini miniszterelnökkel a Szent
János Laterani palotában, ahol aláirták
a vatikáni egyezményt, mely
részlegesen visszaállitotta a pápaság
hatalmát; ismét saját felségterületével
rendelkező királyság lett.

De a halálos seb még nem gyógyult
be teljesen.

Halálos sebe az államügyek
felügyeletétől való megfosztást
jelentette. Ha ez a seb begyógyul a
Római Katolikus Egyház ismét
kormányozni fogja a polgári
közigazgatást. Ebben pedig az
Amerikai Egyesült Éllomok lesznek
segitségére.

“Azután láttam más fenevadat
feljönni a földből, akinek két szarva
volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy
szólt mint a sárkány; és az előbbi
fenevadnak minden hatalmasságát
cselekszi őelőtte; és azt teszi, hogy a
föld és annak lakósai imádják az első
fenevadat, amelynek halálos sebe
begyógyult.” Jelenések 13: 11-12.

A fenevad bélyege
“Ha valaki imádja a fenevadat és

annak a képmását, és felveszi annak a
bélyegét a homlokára vagy a kezére, az
is inni fog az Isten haragjának borából,
amely készen van elegyítetlenül
haragjának poharában, és gyötrődni fog
tűzben és kénben a szent angyalok és a
Bárány előtt” Jelenések 14: 9-10.

A FENEVAD BÉLYEGE a
törvényerőre léptetett VASÁRNAP
MEGSZENTELÉSE – Ez a Római
Katolikus Egyház BÉLYEGE.

A Katolikus Egyház igy vall erről:
“Mi sem természetesebb, hogy a
változást (szombatról vasárnapra) a
Katolikus Egyház a saját
rendelkezésének vallja…
Törvényhozatala pedig egyházi
hatalmának a JELE.” Gibbons bíboros,
1895 november 11.

Az Egyesült Állomok hamarosan
polgári hatalmat fog biztosítani a
pápaságnak.

“És megtéveszti a föld lakóit azokkal
a jelekkel, amelyeket képes megtenni a
fenevad nevében; és azt mondja a föld
lakóinak, hogy készítsenek bálványképet

a fenevad tiszteletére, akin a kard által
ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott
neki, hogy lelket leheljen a fenevad
képmásába, hogy megszólaljon a
fenevad képmása, és hogy akik nem
imádják a fenevad képmását, azokat
mind megölesse. És megadatott neki,
hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat,
gazdagokat és szegényeket, szabadokat
és szolgákat jobb kezükön vagy
homlokukon bélyeggel jelöltessen meg,
és hogy senki se vehessen vagy
adhasson, csak az, akin bélyegként rajta
van a fenevad neve vagy nevének a
száma. Itt van helye a bölcsességnek!
Akinek van értelme, számítsa ki a
fenevad számát, mert emberi szám az.
Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.”
Jelenések 13: 14-18.

Az Amerikai Egyesült Állomok
csendben emelkedtek ki a földből 1798
körül, akkor amikor a pápaság
elvesztette hatalmát. A nagy amerikai
nemzetnek a prófétai leírás szerint két
szarva van, mint a báránynak – király
nélkül való nemzet és pápa nélküli
egyház a jellemzője. Egy olyan nemzet,
mely a vallási szabadsággal és a
demokráciával kérkedett, ahol minden
polgárnak jogában áll beleszólni a
polgári ügyekbe. De a prófécia arra is
figyelmeztet, hogy hamarosan ez a
nemzet sárkányként fog szólni.

Az Egyesült Állomok alkotmánya
kimondja: “A Kongresszus nem hoz oly
törvényt, mely szabályozná a vallás
állapítást, vagy annak szabad
gyakorlását.; vagy amely korlátozná a
szólás és a sajtó szabadságát; vagy az
emberek békés gyülekezését, hogy
jogsérelem orvoslása érdekében
felterjesztést nyújtsanak be a
Kormánynak.”

Abraham Lincoln Gettysburgi
felszólalásában így nyilatkozott: “(Az
Egyesült Állomok) Kormánya a népé,
a nép által és a nép javára.”

Az Egyesült Állomok polgárai olyan
alkotmányt hoztak létre mely mindenki
számára vallásszabadságot biztosít. De
hamarosan ugyanők fogják
megváltoztatni azt, és szavazás által
követelni a Kongresszustól, hogy
változtassanak az Alkotmányon. A
Biblia arra figyelmeztet minket, hogy
az egész földet megtéveszti a
spiritizmus. Félelmetes viharok,
földrengések pusztítanak, éhségek,
járványok és betegségek sújtják a föld
lakosait. Ahogy közeledünk a véghez
ezek a jelenségek egyre nagyobb
méreteket öltenek és gyakoribbak
lesznek, amiért majd Isten népét teszik
felelőssé. A spiritiszták, valamint sok
igehirdető is azt fogja állítani, hogy

A következő Biblia versek fogja
adni a napi és év magyarázatát.—

A nap egyenlö az évvel:
“A napok száma szerint, a

melyeken megkémleltétek a földet,
(tudniillik negyven napon, egy-egy
napért egy-egy esztendö.” IV
Mózes 14:34.

“Negyven napig; egy-egy napot
egy-egy esztendöül számítottam
néked.” Ezékiel 4:6.

“És az ö kezébe adatnak ideig,
időkig és fél idöig.” Dániel 7:25.

“Hogy tápláltassék ott ideig,
idökig, es az idönek feléig.”
Jelenések 12:14.

ideig = egy év
idökig = ket év

idönek feléig =fél év
Használjuk a próféciai számíttást

egy év vagy ideig = 360 nap.
3˝ ideig = 3˝ x 360 = 1260 nap.
1 nap = 1 éve; 1260 nap = 1260 éve.
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Fontoljuk meg a Katolikus Egyház alábbi
hagyományait, valamint keletkezésük idopontját.

mindezek a természeti csapások nem
szűnnek addig, míg nem fogja
mindenki egyetemesen megszentelni a
vasárnapot. Az emberek követelni
fogják a vasárnap törvényeket. Az
Egyesült Állomok fog ezekben élen
járni és a föld többi része követi
példáját. “És csodálván az egész föld
követte a fenevadat.” Jelenések 13: 3.

“És megtéveszti a föld lakóit azokkal
a jelekkel, amelyeket képes megtenni a
fenevad nevében; és azt mondja a föld
lakóinak, hogy készítsenek
bálványképet a fenevad tiszteletére,
akin a kard által ejtett seb van, de életre
kelt.” Jelenések 13: 14.

“És láttam, hogy a sárkány szájából,
a fenevad szájából és a hamis próféta
szájából három tisztátalan lélek jön ki:
olyanok voltak, mint a békák, mert
ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek,
és elmennek az egész földkerekség
királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a
mindenható Isten nagy napjának
harcára.” Jelenések 16: 13-14.

“A Lélek pedig világosan
megmondja, hogy az utolsó időkben
némelyek elszakadnak a hittől, mert
megtévesztő lelkekre és ördögi
tanításokra hallgatnak; és olyanokra,
akik képmutató módon hazugságot
hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve
saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a
házasságot és bizonyos ételek élvezetét,
amelyeket az Isten azért teremtett, hogy
hálaadással éljenek velük a hívők és az
igazság ismerői.” 1 Timótheus 4: 1-3.

“Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó
napokban nehéz idők jönnek. Az
emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak
lesznek, dicsekvők, gőgösek,
istenkáromlók, szüleikkel szemben
engedetlenek, hálátlanok,
szentségtelenek; szeretetlenek,
kérlelhetetlenek, rágalmazók,
mértéktelenek, féktelenek, jóra nem
hajlandók, árulók, vakmerők,
felfuvalkodottak, akik inkább az
élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az
ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik
ugyan, de annak az erejét megtagadják.
Fordulj el tehát ezektől.” 2 Timótheus
3: 1-5.

Mindazt, aki nem engedelmeskedik
a vasárnap törvénynek pénzbírsággal,
szabadságvesztéssel és végezetül
halálbüntetéssel fenyegetnek.

“Megadatott neki,… hogy akik nem
imádják a fenevad képmását, azokat
mind megölesse.” Jelenések 13: 15.

A vasárnap törvényt először az
Amerikai Egyesült Állomok honosítják
meg, majd őt követik a világ többi
államai is – Mexico, Dél-Amerika, India,
Ázsia, Európa, Oroszország, Afrika és

tengerek szigetországai is. Minden egyes
embernek döntenie kell majd, hogy Isten
törvényének, vagy az ember törvényének
engedelmeskedik-e.

“Imádja őt (a fenevadat) mindenki,
aki a földön lakik, akinek neve nincs
beírva a megöletett Bárány
életkönyvébe a világ kezdete óta.”
Jelenések 13: 8.

“Gyötrődésük füstje száll felfelé
örökkön-örökké, és sem éjjel, sem
nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik
imádják a fenevadat és az ő képmását,
és akik magukra veszik az ő nevének
bélyegét.” Jelenések 14: 11.

Felvethetjük a kérdést: Hogyan tesz
a pápai Róma szert ilyen nagy
hatalomra?

“És láttam, hogy a tengerből feljön
egy fenevad (pápai Róma), tíz szarva
és hét feje volt, szarvain tíz korona, és
a fejein istenkáromló nevek. Ez a
fenevad, amelyet láttam, párduchoz
hasonlított, lába, mint a medvéé, szája,
mint az oroszláné: a sárkány (pogány
Róma) átadta neki (a pápai Rómának)
erejét, trónját és nagy hatalmát. És az
egész föld csodálva követte a
fenevadat.” Jelenések 13: 1-3.

“Azzal, hogy a Birodalom székhelyét
Rómából Konstantinápolyba helyezték
át 330-ban, gyakorlatilag felszabadította
a nyugati egyházat a birodalmi
fennhatóság alól, és lehetőséget adott
neki hogy kifejlessze önnön szervezetét.
Róma püspöke, elfoglalta a császárok
megüresedett trónját és egyben nyugat
legjelentősebb embere lett, aki
hamarosan arra kényszerült, hogy
nemcsak lelki, de politikai feje is legyen
Nyugaton.” A. C. Flick A középkori
egyház kialakulása, 168 oldal.

“A Római Birodalomnak mindazok
az elemei, melyeket a barbárok és az
ariánusok maguk mögött hagytak …
Róma püspökének védnöksége alatt
(aki az uralkodó helyébe lépve a főpap
lett) … a Római Egyházat titkon a
világi Római Birodalom helyébe
léptette, melynek valóságos
jogfolytonosa lett; a Birodalom
valójában nem szűnt meg csak
átalakuláson ment át. (A katolikus
Egyház) politikai alkotás és mint olyan
világi hatalomként lép fel, mivel a
Római Birodalom folytatása. A pápa,
aki magát királynak és Pontifex
Maximusnak nevezi, a császárok
utódja.” Adolf Harnock Mi a
kereszténység, 1903, 269-270 oldal.

Minden egyházban, a Katolikus
Egyházat is beleértve, vannak őszinte
keresztények, akik Istent vasárnap
imádják. Annak a világosságnak a
fényében jártak el, mely számukra

adatott. Legjobb ismeretük szerint
szolgálták az Urat. Éppen ezért ők nem
is vették fel A FENEVAD BÉLYEGÉT.
Majd ha VASÁRNAP megszentelése
törvény által lesz kényszerítve az
emberekre, mindaz, aki
engedelmeskedik az emberi törvénynek
és semmibe veszi Isten törvényét
magára veszi a fenevad bélyegét. Az
utolsó hét csapás is rájuk fog kitöltetni:

“Elment az első, kiöntötte a poharát
a földre, és csúnya, rosszindulatú fekély
támadt azokon az embereken, akiken a
fenevad bélyege volt, és akik az ő
képmását imádták.” Jelenések 16: 2.

Isten pecsétje
Nem mindenki veszi magára a

fenevad bélyegét:
“És láték úgymint üvegtengert tűzzel

elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok
a fenevadon és az ő képén, és bélyegén
és az ő nevének számán, látám állani
az üvegtenger mellett, a kiknek kezében
valának az Istennek hárfái.” Jelenések
15: 2 (Károli).

Akik nem veszik magukra a fenevad
bélyegét elnyerik az Isten pecsétjét.

“És így szólt: “Ne ártsatok a földnek,
se a tengernek, se a fáknak addig, amíg
homlokukon pecséttel meg nem
jelöljük a mi Istenünk szolgáit”.
Jelenések 7: 3.

“Kösd be e bizonyságtételt, és
pecsételd be e tanítást (az angol ford.
“törvényt”) tanítványaimban!” Ézsaiás
8: 16. (Károli)

Isten pecsétje tartalmazza NEVÉT?
TEKINTÉLYÉT ÉS
FENNHATÓSÁGÁNAK megjelölését
a Szent Törvényében.

“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

i.sz. 300 – A halottakért való
imádság és keresztnek, mint
jelképnek a használata.
321 – Vasárnap törvények és
kényszeritett vasárnapünneplés.
375 – Az angyalok és a halott
szentek tisztelete, képek hasznélata.
394 – A pogány eredetü mise napi
ünneplése.
400 – A bibliai szombat
megszentelőinek üldözése kezdetét
veszi.
431 – Mária felmagasztalása, azáltal,
hogy ”Isten anyának” neveztetik.
450 – Halálbüntetéssel sújtják a
szombatünneplőket.
500 – A papok eltérő öltözködése.
526 – Szélsőséges felkenések.
593 – Purgatórium.
600 – A latin nyelv kizárólagos
használata az imádságok és
istentiszteletek alkalmával;
Máriához, a halott szentekhez és
angyalokhoz intézet imák.
607 – A pápa, mint az egyetemes
püspöki titulus első ízben való
alkalmazása.
709 – A pápa lábát csókkal illetik.
750 – A pápa polgári hatalma.
786 – A kereszt, a képek, az ereklyék
és a csontok imádata.
850 – A szentelt víz hazsnálata.
927 – Püspöki kollégium (bíborosi
konzisztórium?)
965 – A harangok megszentelése
(keresztelése)
995 – A halott szentek kanonizálása.

998 – Nagyböjt napi és pénteki
böjtölés.
1079 – A papo cölibátusa.
1090 – A rózsafüzér és füzéres
mechanikus ima gyakorlata.
1184 – Az inkvizíció.
1190 – A bünbocsátó cédulák
árusitása.
1215 – A fülgyónás; a bűnök
megvallása  Isten helyett a papnak.
1220 – A szent ostya imádata.
1229 – A Bibilia olvasását
hivatalosan megtiltják a laikusok
számára.
1251 – A skapuláré.
1414 – A kelyhet megvonják a
néptől.
1508 – A rózsafüzérhez  csatolják az
Ave Maria  elmondását is.
1524 – Létrejön a Jezsuita rend.
1546 – Az apokrif könyveket
hivatalosan a Biblia részeként
ismerik el.
1854 – A szeplőtlen fogantatás tana.
1864 – A pápai ”Tévtanok
syllabusa” kárhoztatja a
vallásszabadságot, a szólás, a sajtó, a
lelkiismeret, valamint a tudományos
felfedezések közlésének szabadságát.
1870 – A pápai csalatkozhatatlanság
tana.
1930 – A nyilvános és minden nem
katolikus  iskola kárhoztatása.
1950 – Kinyilvánítják Szuz Mária
mennybemenetelét.
1965 – Mária, mint az egyház anyja.
Stb.
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eget és a földet, a tengert és mindent, a
mi azokban van, a hetedik napon pedig
megnyugovék. Azért megáldá az Úr a
szombat napját, és megszentelé azt.” 2
Mózes 20: 8-11 (Károli).

“Örök jel ez köztem és Izráel fiai
között. Mert hat nap alatt alkotta meg
az ÚR az eget és a földet, a hetedik
napon pedig megnyugodott és
megpihent.” 2 Mózes 31: 17.

“És az én szombatimat
megszenteljétek, hogy legyenek jegyül
én köztem és tiköztetek, hogy
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a
ti Istenetek.” Ezékiel 20: 20.

A hetednapi szombat még mindig
Isten szent napja és az Isten törvényéhez
való engedelmesség lesz utolsó próba
ISTEN PECSÉTJÉHEZ.

“És láték más angyalt feljőni
napkelet felől,…Ezt mondván: Ne
ártsatok se a földnek, se a tengernek,
se a fáknak addig, míg meg nem
pecsételjük Istenünk szolgáit az Ő
homlokukon.” Jelenések 7: 2-3.

“Mert mint az új egek és az új föld,
amelyeket én teremtek, megállnak én
előttem, szól az Úr, azonképpen megáll
a ti magvatok és nevetek.

És lesz, hogy hónapról-hónapra és
szombatról-szombatra eljő minden test
engem imádni, szól az Úr.” Ésaiás 66:
22-23.

“Lélekben valék ott az Úrnak
napján.” Jelenések 1: 10.

Mi az Úr napja?
“És monda nékik: Az embernek Fia

ura a szombatnak is.” Lukács 6: 5.
Az Úr napja a hét hetedik napja - a

Szombatnap.
“Itt van a szentek békességes tűrése,

itt, akik megtartják az Isten
parancsolatait és a Jézus hitét.”
Jelenések 14: 12.

A Vasárnaptörvényt úgy ábrázolja,
mint az Isten népével való hadakozást.

“Megharaguvék azért a sárkány az
asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék
egyebekkel az ő magvából valókkal, az
Isten parancsolatainak megőrzőivel, és
akiknél volt a Jézus Krisztus
bizonyságtétele.” Jelenések 12: 17.

“Boldogok, akik megtartják az Ő
parancsolatait, hogy joguk legyen az
életnek fájához és bemehessenek a
kapukon a városba.” Jelenések 22: 14.

A legtöbb egyház és más felekezet
nem teljesen engedelmeskedik a
Bibliának. Az igazságot pogány, emberi
hagyományokkal keverik.

“Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly
tudományokat tanítanak, amelyek
embereknek parancsolatai.” Máté 15: 9.

A hagyomány. A pogány
napimádatból ered. A lélek

halhatatlansága nem Biblikus. A
vasárnapünneplés emberi
csecsemőkeresztséget nem tanítja a
Biblia. Meghintés általi keresztség
nincs a Bibliában.

“Mi, Katolikusok, ugyanolyan
hatalommal rendelkezünk arra, hogy a
szombat helyett a vasárnapot tartsuk
szentnek, mint hitvallásunk minden
más tételében, mégpedig az egyház
tekintélye. Míg nektek,
protestánsoknak, valójában semmi
hatalmatok nincs erre, akárhogy legyen
is: mivel nincs felhatalmazás erre
(vasárnapünneplésre) a Bibliában, és
azt nem engedhetitek meg magatoknak,
hogy bárhol máshol legyen erre
felhatalmazás. Mindketten tudjuk, hogy
tulajdonképpen hagyománykövetés van
ebben a dologban, de úgy követjük,
hogy hisszük, hogy az Isten szavának
része, és hogy a (katolikus) egyház
annak Istentől kirendelt magyarázója.
Követitek ezt (a katolikus egyházat),
folyamatosan azzal vádolva, hogy nem
csalhatatlan és álnok vezető, aki
gyakran az Isten parancsolatait
hatástalanítja”(idézi Máté 15: 6-ot).
Szent Pál Tesvérisége,” A Clifton
röpiratok” (The Brotherhood of St.
Paul. “The Clifton Tracts”) 4. kötet, 4.
röpirat, 15. oldal.

“Helyénvaló, hogy emlékeztessük a
Presbiteriánusokat, Baptistákat,
Metodistákat és minden más
Keresztényeket, hogy a Biblia sehol nem
támogatja őket a vasárnap
megünneplésében. A vasárnap a Római
Katolikus Egyház intézménye, és
megtartják, a Római Katolikus Egyház
egy parancsolatát tartják meg.” Brody
lelkész, egy beszédében, melyről az
Elizabeth, N.J.Hírek
tudósított,1903.Március 18-án.(Priest
Brody, in an address reported in the
Elizabeth,N.J. News of March 18, 1903.

A PROTESTANTIZMUS
EGYETÉRT

Papok, tudósok és kiváló írók, akik
mindannyian kétség nélkül
megtartották a vasárnapot, mint egyházi
szokást, mindamellett bizonyságot
tettek arról, hogy a bibliai szombat a
hét hetedik napja (Szombat) és nem a
Vasárnap. A vasárnap nem az Úr napja.

A PROTESTANTIZMUS
KIJELENTI

Kongregacionalisták: “ Teljesen
világos, hogy bármilyen szilárdan és
odaadóan tölthetjük el a vasárnapot,
nem a szombatot (a bibliai
ünnepnapot) tartjuk meg.

“A szombat egy sajátos isteni
rendelésen alapult. Nem

hivatkozhatunk egy ilyen parancsolatra
a vasárnap megünneplésével
kapcsolatban.

“Egyetlenegy sor sincs az
Újszövetségben, amely azt sugallja,
hogy magunkra vonunk bármilyen
büntetést, azáltal hogy megszegjük a
vasárnap feltételezett szentségét.” Dr.
R. W. Dale, A Tízparancsolat (The Ten
Commandments) 106 - 107. Oldal.

Lutheránus szabadegyház: “Mert
amikor nem felmutatni egyetlen
eldugott helyet sem a Szentírásban,
amelyik azt tanúsítaná, hogy akár az Úr
maga, vagy az apostolok elrendelték
volna a szombat megváltoztatását
vasárnapra, akkor nem könnyű
megválaszolni a kérdést: Ki változtatta
meg a szombatot és kinek volt joga
erre?” George Sverdrup, “Egy új
nap.”(A new day.)

Presbiteriánusok: “Nincsen sem
szó, sem utalás az Újszövetségen a
vásárnapi munkától való
tartózkodásról. A harangozószerda
vagy a nagyböjt megünneplése
ugyanolyan alapzaton áll, mint a
vasárnap megünneplése. A vasárnapi
pihenőre nincs isteni törvény.” Canod
Eyton, a “Tízparancsolat”-ban,(in
“The Ten Commandments.)

Anglikánok:” És hol mondja az Írás,
hogy nekünk az első napot kell
megtartanunk? Azt a parancsot kaptuk,
hogy tartsuk meg a hetediket, de sehol
nem parancsoltatott, hogy az első napot
tartsuk meg.” Isaac Williams:”
Egyszerű szentbeszédek a
katekizmusról” (“Plain Sermons on the
Cathecism”) 334,335. Oldal.

Metodisták: “Az igaz, hogy
semmilyen pozitív parancsolat nincs a
csecsemőkeresztségre. Sem a hét első
napjának szentként való megtartására.
Sokan hiszik azt, hogy Krisztus
megváltoztatta a szombatot. De az Ő
saját szavaiból azt látjuk, hogy Ő nem
ilyen céllal jött. Azok, akik hiszik, hogy
Krisztus megváltoztatta a szombatot,
ezt csupán feltételezésekre alapozzák.”
Amos Binney, Teológiai Kompendium
(Theological Compendium), 180-181.
Oldal.

Episzkopálisok: “Mi változtattuk
meg a hetedik napot az első napra,
szombatról vasárnapra, Krisztus
egyetlen, katolikus, apostoli
egyházának tekintélyével.” Seymour
püspöke, “Miért a vasárnapot tartjuk.”
(“Why We Keep Sunday.”)

Baptisták: “Számomra
megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy
Jézus, a tanítványaival három éven át
folytatott beszélgetései közben,
gyakran szólva velük, a szombattal

kapcsolatos kérdésekről, megtárgyalva
azt különböző szempontokból,
megszabadítva a hamis (zsidó
tradicionális) magyarázatoktól, soha
nem tett utalást a szombatnap áttételére,
s úgyszintén, a feltámadása utáni
negyven nap alatt sem adott ilyen
parancsot. Sem a Lélek, már amennyire
mi tudjuk, aki azért adatott, hogy
eszükbe juttassa mindazt, amit Ő
mondott nekik, nem foglalkozott a
kérdéssel. Sem az apostolok, akik
hirdették az evangéliumot,
gyülekezeteket alapítottak, tanácsoltak
és vezettek, nem szóltak a témáról, még
csak nem is érintették azt.

Természetesen nagyon jól tudom,
hogy a vasárnap a korai keresztény
időkben nem volt vallásos nap, ahogyan
azt a Keresztény Atyáktól és más
forrásokból tudjuk. De milyen kár, hogy
a pogányság jelével megbélyegezve
jön, megkeresztelve a nap-isten
nevével, azután befogadva és
megszentelve a pápai hitehagyással, és
áthagyományozva, mint egy
megszentelt örökség a
protestantizmusnak.” Dr. E. T.Hiscox,
tudósítás a Baptista Lelkészek
Kongresszusán tartott prédikációjáról,
a New York-i Figyelőben,
1893.November 16-án (report of his
sermon at the Baptist Ministers
Convention, in New York Examiner).

Hosszan idéztünk katolikus
forrásokból, melyek egyértelművé
tették, hogy ők változtatták meg az
ünnepnapot szombatról, a hetedik
napról, vasárnapra, a hét első napjára.
Azt szintén megerosítik, hogy a
vasárnapünneplést ők hozták be a
keresztény egyházba.

Idéztünk protestáns lelkészektől és
ismert íróktól, akik egyszerűen
kijelentették, hogy sehol, sem az Ó-,
sem az Újszövetségben, a Bibliában
nincsen egyetlen igehely sem a
vasárnapünneplésre vagy a vasárnap
szentségére.

A vasárnap nem szent. A vasárnap,
mint az istentisztelet napja a pogány
napünneplésből ered.

“Ti meg miért hágjátok át az Isten
parancsolatját a ti rendeléseitek által?

…Képmutatók, igazán prófétált
felőletek Ésaiás, mondván: Ez a nép
szájával közelget hozzám, és ajkával
tisztel engemet, szíve pedig távol van
tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha
oly tudományokat tanítanak, amelyek
embereknek parancsolatai.

…O pedig felelvén, monda: Minden
plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám
plántált, kitépetik. Hagyjátok őket,
vakoknak vak vezetői ok: ha pedig vak
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vezeti a vakot, mind a ketten a verembe
esnek.” Máté 15: 3, 7-9, 13-14.

A végső figyelmeztetés a fenevad
bélyege ellen egy világszéles üzenet
lesz. Televízió, rádió és újságok által
lesz továbbítva a föld minden
országában. Isten minden embernek
meg fogja adni a végső választás
lehetőségét, hogy Neki
engedelmeskedik vagy az emberi
törvényeknek, melyek pontosan Isten
törvényének ellenkezői.

“És ezek után láték más angyalt
leszállani a mennyből, akinek nagy
hatalma volt, és a föld fénylett annak
dicsőségétől.

És kiálta teljes erejéből, nagy szóval
mondván: Leomlott, leomlott a nagy
Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé,
minden tisztátalan léleknek tömlöcévé,
és minden tisztátalan és gyűlölséges
madárnak tömlöcévé.

Mert az o paráznasága haragjának
borából ivott valamennyi nép, és a
földnek királyai ővele paráználkodtak,
és a földnek kalmárai az ő
dobzódásának erejéből
meggazdagodtak.

És hallék más szózatot a mennyből,
amely ezt mondja vala: Fussatok ki
belole 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.

Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett
néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg
néki az ő cselekedetei szerint, amely
pohárból itatott, ugyanabból kétannyit
töltsetek néki.

…Ennekokáért egy nap jőnek őreá
az o csapásai: a halál, a gyász, és az
éhség? És tuzzel égettetik meg, mert
eros az Úr, az Isten, aki megbünteti ot.”
Jelenések 18: 2-6, 8.

“Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat,
emésztő tűz van előtte, s körülte erős
forgószél. Hívja az egeket onnan felül,
és a földet, hogy megítélje népét.”
Zsoltárok 50: 2-4.

“Ama napon odadobja az ember
ezüst bálványait és arany bálványait,
miket magának csinált, hogy azok előtt
meghajoljon, a vakondokoknak és a
denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák
lyukaiba és a hegyek hasadékaiba, az
Úr félelme elől és az O nagyságának
dicsősége előtt, mikor felkél, hogy
megrettentse a földet.” Ésaiás 2: 20-21.

“És a földnek királyai és a
fejedelmek és a gazdagok és a vezérek
és hatalmasak, és minden szolga és
minden szabad, elrejték magukat a
barlangokba és a hegyeknek

kőszikláiba.
És mondának, a hegyeknek és a

kőszikláknak: Essetek mi reánk és
rejtsetek el minket annak színe elől, aki
a királyiszékben ül, és a Bárány
haragjától:

Mert eljött az Ő haragjának ama
nagy napja, és ki állhat meg?” Jelenések
6: 15-17.

“És látám, hogy a fenevad és a föld
királyai és az ő seregeik egybegyűltek,
hogy hadakozzanak az ellen, aki a
lovon ül vala és az ő serege ellen.

És megfogaték a fenevad, és ővele
együtt a hamis próféta, aki a csodákat
tette őelőtte, amellyel elhitette azokat,
akik a fenevad bélyegét felvették, és
akik imádták annak képét: ők ketten
elevenen a kénkővel égő tüzes tóba
vettetének.” Jelenések 19: 19-20.

“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.” Jeremiás 25: 33.

Isten gyöngéden gondot visel
majd mindazokról, akik bíznak

benne és engedelmeskednek
Neki.

“Nem félhetsz az éjszakai
ijesztéstől, a repülo nyíltól nappal. A
dögvésztől, amely a homályban jár, a
döghaláltól, amely délben pusztít.
Elesnek mellőled ezren, és jobbkezed
felől tízezren, és hozzád nem is
közelít…

Mert azt mondtad te: Az Úr az én
oltalmam, a Felségest választottad a te
hajlékoddá: Nem illet téged a
veszedelem, és csapás nem közelget a
sátorodhoz.” Zsoltárok 91: 5-7, 9-10.

“Ezek után láték négy angyalt állani
a földnek négy szegletén, a földnek
négy szelét tartva, hogy szél ne fújjon
a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.

És láték más angyalt feljőni napkelet
felől, akinek kezében volt az élő
Istennek pecséte, és nagy szóval kiálta
a négy angyalnak, akinek adatott, hogy
ártson a földnek és a tengernek, ezt
mondván: Ne ártsatok se a földnek, se
a tengernek, se a fáknak addig, míg meg
nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit
az ő homlokukon.” Jelenések 7: 1-3.

“Nem éheznek többé, sem nem
szomjúhoznak többé, sem a nap nem
tűz rájuk, sem semmi hőség:

Mert a Bárány, aki a királyiszéknek
közepette van, legelteti őket, és a
vizeknek élő forrásaira viszi őket, és
eltöröl Isten az ő szemeikről minden
könnyet.” Jelenések 7: 16-17.

“Menj be népem, menj be
szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad,
és rejtsd el magad rövid

szempillantásig, míg elmúlik a bús
harag!

Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy
meglátogassa a föld lakóinak
álnokságát, s felmutatja a föld a vért,
és el nem fedi megöletteit többé.”
Ésaiás 26: 20-21.

“És láték mennyben más nagy és
csodálatos jelt. hét angyalt, akinél vala
a hét utolsó csapás, mert az által
teljesedett be az Istennek haragja.

És láték úgymint üvegtengert tűzzel
elegyítve, és azokat, akik diadalmasok
a fenevadon és az ő képén, és bélyegén,
és az ő nevének számán, látám állani
az üvegtenger mellett, akiknek kezében
valának az Istennek hárfái.

És éneklik vala Mózesnek, az Isten
szolgájának énekét, és a Báránynak
énekét, ezt mondván. Nagyok és
csodálatosak a te dolgaid, mindenható
Úr Isten, igazságosak és igazak a te útaid,
óh szentek Királya!” Jelenések 15: 1-3.

“És a királyiszéktől szózat jőve ki,
amely ezt mondja vala. Dicsérjétek a
mi Istenünket mindnyájan ő szolgái,
akik félitek őt, kicsinyek és nagyok!

És hallám, mintegy nagy sokaság
szavát, és mintegy sok vizek zúgását,
és mintegy erős mennydörgések szavát,
mondván: Alleluja! mert uralkodik az
Úr, a mi Istenünk, a mindenható.

Örüljünk és örvendezzünk, és
adjunk dicsőséget néki, mert eljött a
Bárány mennyegzője és az ő felesége
elkészítette magát,

És adatott annak, hogy felöltözzék
tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert
a fehér gyolcs a szenteknek igazságos
cselekedetei.

És monda nékem: Írd meg: Boldogok
azok, akik a Bárány mennyegzőjének
vacsorájára hivatalosak. És monda
nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.”
Jelenések 19: 5-9.

“Megharagvék azért a sárkány az
asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék
egyebekkel az ő magvából valókkal, az
Isten parancsolatainak megőrzőivel, és
akiknél vala a Jézus Krisztus
bizonyságtétele.” Jelenések 12: 17.

“És abban az időben felkél Mihály,
a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért
áll, mert nyomorúságos idő lesz,
amilyen nem volt attól fogva, hogy nép
kezdett lenni, mindez ideig. És abban
az időben megszabadul a te néped, aki
csak beírva találtatik a könyvben.

És sokan azok közül, akik alusznak
a föld porában, felserkennek…örök
életre.” Dániel 12: 1-2.

“A föld rázkódása, a villámok
cikázása és az ég zengése közepette
hívja elő Isten Fia az alvó szenteket.
Kezét az ég felé emeli, és az igazak

sírjára tekintve kiáltja: ‘Ébredjetek,
ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok
a porban, és keljetek fel!’…A halál
tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan
dicsőségben, ezt kiáltván: Halál! hol a
te fullánkod? Pokol! hol a te
diadalmad?(I.Korinthus 15:55)” A
Nagy Küzdelem, 664. Oldal.

“Mert maga az Úr riadóval,
arkangyal szózatával és isteni
harsonával 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.” I.Thessalonika 4: 16-
17.

“Ezt mondja, aki ezekről
bizonyságot tesz: Bizony hamar
eljövök. Ámen. Bizony jövel Uram
Jézus.” Jelenések 22: 20.

“Ezután láták új eget és új földet,
mert az első ég és az első föld elmúlt
vala, és tenger többé nem vala.

És én János látám a szent várost, az
új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla
alá a mennyből, elkészítve, mint egy
férje számára felékesített menyasszony.

És hallék nagy szózatot, amely ezt
mondja vala az égből: 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, mert az elsők
elmúltak.

És monda az, aki a királyiszéken ül
vala: Ímé mindent újjá teszek. És
monda nékem. Írd meg, mert e
beszédek hívek és igazak. “ Jelenések
21: 1-5.

“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higgyetek Istenben és higgyetek
énbennem.

Az én Atyámnak házában sok
lakóhely van, ha pedig nem volna,
megmondtam volna néktek. Elmegyek,
hogy helyet készítsek néktek.

És ha majd elmegyek, és helyet
készítek néktek, ismét eljövök, és
magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én
vagyok, ti is ott legyetek.” János 14: 1-3.

“Méltó a megöletett Bárány, hogy
vegyen erőt és gazdagságot és
bölcsességet és hatalmasságot és
tisztességet és dicsoséget és áldást.”
Jelenések 5: 12.

Győzelem hangja keveredik az
angyalok hárfáiból szóló muzsikával,
míg a menny megtelik örömmel és
dicsérettel. A szeretet győzött. Az
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elveszett megtaláltatott. A menny
magasztos hangokkal telve melyek
hirdetik hogy “A királyiszékben ülőnek
és a Báránynak áldás és tisztesség és
dicsőség és hatalom örökkön örökké.”
Jelenések 5: 13.

“Felmegyek az én Atyámhoz és a ti
Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti
Istenetekhez.” János 20: 17. A mennyei
és a földi család egy. Urunk értünk ment
fel, ahogyan értünk él. “Ennekokáért ő
mindenképpen idvezítheti is azokat,
akik ő általa járulnak Istenhez, mert
mindenha él, hogy esedezzék érettünk.”
Zsidók7: 25.

“Akkor ezt mondja a király a jobb
keze felől állóknak: Jertek én Atyámnak
áldottai, örököljétek ez országot, amely
számotokra készíttetett a világ
megalapítása óta.” Máté 25: 34.

Isten szeretete
Milyennek van Isten

kijelentve?
“Isten a szeretet.” I.János 4: 8
Milyen nagy Isten szeretete a világ

iránt?
“Mert úgy szerette Isten a világot,

hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy ha
valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” János 3: 16.

Melyik cselekedetében jelentetik ki
különösképpen Isten végtelen
szeretete?

“Az által lett nyilvánvalóvá az Isten
szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött
Fiát elküldte az Isten e világra, hogy
éljünk általa.” I.János 4: 9.

Hány emberre tölti ki Isten az ő
áldásait?

“Ő felhozza az ő napját mind a
gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád
mind az igazaknak, mind a
hamisaknak.” Máté 5: 45.

Isten szeretetének következtében
mi az, amit biztosan elvárhatunk?

“Aki az ő tulajdon Fiának nem
kedvezett, hanem őt mindnyájunkért
odaadta, mimódon ne ajándékozna vele
együtt mindent minékünk?” Róma 8: 32.

Melyik szó fejezi ki Isten jellemét?
“Aki nem szeret, nem ismerte meg

az Istent, mert Isten a szeretet.” I.János
4: 8.

Mennyire hosszútűrő Isten
szeretete irántunk?

“Messzünnen is megjelent nékem az
Úr, mert örökkévaló szeretettel
szerettelek téged, azért terjesztettem
reád az én irgalmasságomat.” Jeremiás
31: 3.

Elválaszthatja bármi is Isten igaz
gyermekét Isten szeretetétől?

“Mert meg vagyok győződve, hogy
sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem hatalmasságok,

sem jelenvalók, sem következendők,
sem magasság, sem mélység, sem
semmi más teremtmény nem
szakaszthat el minket az Istennek
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk
Jézus Krisztusban.” Róma 8: 38-39.

Kinek fognak a szentek örökké
dicséretet tulajdonítani?

“Annak, aki minket szeretett, és
megmosott bennünket a mi bűneinkből
az ő vére által…annak dicsoség és
hatalom mind örökkön örökké.”
Jelenések 1: 5-6.

Mit olvasunk Isten gyengéd
könyörületéről?

“Mert te Uram jó vagy és kegyelmes,
és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik
hozzád kiáltanak.” Zsoltárok 86: 15.

Miért mondja Krisztus, hogy
szeressük az ellenségeinket?

“Én pedig azt mondom néktek:
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok
azokat, akik titeket átkoznak, jót
tegyetek azokkal, akik titeket
gyulölnek, és imádkozzatok azokért,
akik háborgatnak és kergetnek titeket.
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak
fiai, aki felhozza az ő napját mind a
gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád
mind az igazaknak, mind a
hamisaknak.” Máté 5: 44-45.

Isten ítéletének órája
Milyen riasztó üzenetet találunk

Jelenések 14: 7-ben?
“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.”

Mikor van Isten ítéletének órája?
“És monda nékem: Kétezer és

háromszáz estvéig és reggelig azután
megtisztíttatik a szenthely.” Dániel 8:
14. (lásd az ábrát)

Megjegyzés - A zsidó Nagy
Engesztelési Nap a hetedik hónap
tizedik napján volt, amikor a szentélyt
megtisztították. Erre az Engesztelési
napra a zsidók úgy tekintettek, mint az
ítélet napjára, és valójában a mennyben
folyó vizsgálati ítélet mintaképe volt.
A 2300 év, a jelképes prófécia szerint,
eléri a mennyei szentély megtisztítását,
vagyis a vizsgálati ítéletet. A zsidó
nemzet jelképes szentélyszolgálata
Jézus életében teljesen megvalósult.
Ahogy a hajdani felmentés engesztelő
napja valóban az ítélet napja volt,
ugyanígy Krisztus engesztelő munkája
magában foglalja majd népe ügyének
vizsgálatát az Ő második eljövetele
előtt, hogy magához fogadja őket.

Milyen bizonyságunk van arra
nézve, hogy lesz egy ítélet?

“Isten…rendelt egy napot, melyen

megítéli majd a föld kerekségét.”
Ap.Csel. 17: 30-31.

Az ítélet még mindig jövő idejű volt
Pál napjaiban?

“Mikor pedig ő igazságról,
önmegtartóztatásról, és az eljövendő
ítéletről szólt, Félix megrémült.”
Ap.Csel. 24: 25.

Miből lesz mindenki megítélve?
“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.”
Jelenések 20: 12. “Féljétek az Istent és
néki adjatok dicsőséget, mert eljött az
ő ítéletének órája.” Jelenések 14:7.

Megjegyzés - A Szentírás az ítélet
három szakaszát említi: a vizsgálati
ítéletet, a második adventot
megelőzően; az elveszett világ és a
gonosz angyalok ítéletét, Krisztus és a
szentek által, az ezer év alatt, ami a
második adventet követi; és a
végrehajtó ítéletet, a gonoszok
megbüntetését, ennek az időszaknak a
végén. A vizsgálati ítélet a mennyben
történik meg, mielőtt Krisztus eljön,
hogy megállapítsa, kik azok, akik
méltók arra, hogy feltámasztassanak az
első feltámadáskor, az Ő eljövetelekor,
és az élők közül kik fognak elváltozni
egy szempillantásra, az utolsó trombita
szavára. Szükséges, hogy ez
megtörténjen a Második Advent előtt,
mivel erre nem lesz idő Krisztus
eljövetele és az igazak feltámadása
között. A gonoszok ítélete azután
következik be, miután esetüket a
szentek megvizsgálták az ezer esztendő
alatt. Lásd Jelenések 20: 4-5; I.
Korinthus 6: 1-3. A vizsgálati ítéletet
Jelenések 14: 6-7 angyalának üzenete
jelenti be a világnak.

Mit vall meg Krisztus, mint
népének közbenjárója, az Atya és az
Ő angyalai előtt?

“Aki győz, az fehér ruhákba öltözik;
és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvéből, és vallást teszek annak
nevéről az én Atyám előtt, és az Ő
angyalai előtt.” Jelenések 3:5. Lásd:
Máté 10: 32-33; Márk 8: 38.

Megjegyzés -Ennek az ítéletnek a
jelenete alatt mind az élő, mond a
gonosz halottak még mindig a
sírjaikban vannak. Minden ember
életének feljegyzése mindazonáltal a
mennyei könyvekben van.

Krisztus második eljövetele
Milyen ígéretet tett Krisztus az Ő

eljövetelét illetően?
“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek,

higgyetek Istenben és higgyetek én
bennem. Az én Atyámnak házában sok

lakóhely van, ha pedig nem volna,
megmondtam volna néktek. Elmegyek,
hogy helyet készítsek néktek. És ha
majd elmegyek, hogy helyet készítsek
néktek, ismét eljövök, és magamhoz
veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti
is ott legyetek.” János 14: 1-3.

Mi követi Krisztus eljövetelének
jelét?

“És akkor meglátják az embernek
Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és
nagy dicsoséggel.” Lukács 21: 27.

A világ szava létrehoz majd egy
hamis biztonságot?

“Tudván először azt, hogy az utolsó
idoben csúfolódók támadnak, akik a
saját kívánságaik szerint járnak, és ezt
mondják: Hol van az Ő eljövetelének
ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak,
minden azonképpen marad a teremtés
kezdetétől fogva.” II. Péter 3: 3-4.

“Mert igen jól tudjátok ti magatok,
hogy az Úrnak napja Úgy jő el, mint a
tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják:
Béke és biztonság, akkor hirtelen
veszedelem jő rájuk…de ti, atyámfiai
nem vagytok sötétségben, hogy az a nap
tolvajmódra lephetne meg titeket.” I.
Thessalonika 5: 2-4.

Krisztus mennybemenetelekor
milyen ígéretet tétetett a
visszajövetelére nézve?

“És amint a szemeiket az égre
függesztették, mikor Ő elméne, ímé két
férfiú állott meg mellettük fehér
ruhában, kik szóltak is: Galileabeli
férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez
a Jézus, aki felviteték tőletek a
mennybe, akképpen jő el, amiképpen
láttátok Őt felmenni a mennybe:”
Ap.Csel. 1: 10-11.

A teljes föld lakossága készülni fog,
hogy találkozzon vele?

“Ímé eljő felhőkkel, és minden szem
meglátja Őt, még akik Őt általszegezték
is, és e földnek minden nemzetsége sír
Ő miatta.” Jelenések 1: 7. “És a földnek
minden királyai és a
fejedelmek…mondának, a hegyeknek
és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és
rejtsetek el minket annak színe elől, aki
a királyiszékben ül, és a Bárány
haragjától.” Jelenések 5: 15-16.

Krisztus eljövetele a megjutalmazás
ideje lesz?

“Mert az embernek Fia eljő az Ő
Atyjának dicsőségében, az ő
angyalaival; és akkor megfizet
mindenkinek az ő cselekedete szerint.”
Máté 16: 27. “És ímé hamar eljövök;
és az én jutalmam velem van, hogy
megfizessek mindenkinek, amint az o
cselekedete lesz.” Jelenések 22: 12.

Kiknek ígérték a megszabadulást
Krisztus megjelenésekor?
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A 2300 éves időszak, Dániel próféciája szerint, “a Jeruzsálem
újjáépíttetése felől való szózattól” a szentély megtisztításáig tart.
457 K.e. - Artaxerxész, Perzsia királya megparancsolja Jeruzsálem
újjáépítését. (Dániel 9:24. Ezsdrás 6: 1, 6-12).A 2300 év kezdete.
408 K.e. - Jeruzsálem teljes újjáépítése Dániel hosszú próféciájának
első 49 évében ment végbe. A munkát K.e. (Krisztus elott) 408-ban
fejezték be.(Dániel 9:25)

27 K. u. - Jézus, a keresztségekor Szentlélektől felkenetve, prédikálni
és tanítani kezd. Lásd:  Máté 3:16; Ap. Csel. 10: 38. K.e. 457 - től
Jézus “felkenetéséig”, 483 év.
31 K.u. - A Messiás “kivágattatik a hét közepén”, K.u. 31-ben, három
és fél éves áldott szolgálata után. Lásd: Dániel 9:27; Máté 27:50-51. A
hetven hét maradék három és fél éve elvisz bennünket a zsidó nép
számára előírt, 490 éves időszak végéhez.

2 3 0 0  N A P  ( É V )  D á n i e l  8 : 1 4
A leg je l entősebb  prófé t ikus  időmeghatározás  a  B ib l iában

H E T V E N  H É T  S Z A B A T O T T  A  T E  N É P E D R E

7 HÉT
6 2  H É T

EGY HÉT

K.e.
457. 408.

K.e.
27.

K.u.
34.

K.u.
A Jeruzsálem

szóló rendelet.

Jeruzsálem újjáépítése
Krisztus keresztsége

Kristus meg
 feszítése

István
megkövezése

Evangéliumhirdetés
a pogányoknak

“ É S  A K K O R  M E G T I S Z T Í T T A T I K

A  S Z E N T H E L Y ”
 1 8 1 0  É V

“Azonképpen Krisztus is egyszer
megáldoztatván sokak bűneinek
eltörlése végett, másodszor bűn nélkül
jelen meg azoknak, akik őt várják
idveségükre.” Zsidók 9: 28.

Milyen hatása van ennek a
reménységnek az életre?

“De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá
lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá, mert
meg fogjuk őt látni, amint van. És
akiben megvan ez a reménység ő iránta,
az mind megtisztítja magát, amiképpen
Ő is tiszta.” I. János 3: 2-3.

Mikor fogja megkapni az ő
koronáját?

“Végezetre eltétetett nékem az
igazság koronája, melyet megad nékem
az Úr ama napon, az igaz bíró, nemcsak
nékem pedig, hanem mindazoknak is,
akik vágyva várják az Ő eljövetelét.”
II. Timótheus 4: 8.

Krisztus eljövetelének módja
Mit mondtak az angyalok az Ő

felszállásakor, hogyan fog Krisztus
újra eljőni?

“És mikor ezeket mondotta az Ő
láttukra felemelteték, és felhő fogá el
Őt szemeik elől. És mikor szemeiket
az égre függeszték, mikor ő elméne,
Ímé két férfiú állott meg mellettük fehér
ruhában, kik szóltak is: Galileabeli
férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez
a Jézus, aki felviteték tőletek a
mennybe, akképpen jő el, amiképpen

láttátok őt felmenni a mennybe.” Ap.
Csel. 1: 9-11.

Mit mondott Krisztus, hogyan fog
eljőni?

“Mert az embernek Fia eljő az ő
Atyjának dicsoségében az ő
angyalaival.” Máté 16: 27. “És akkor
sír a föld minden nemzetsége, és
meglátják az embernek Fiát eljőni a
felhőben nagy hatalommal és
dicsőséggel.” Máté 24: 30.

Milyen óvást adott Krisztus a hamis
nézetekre vonatkozóan?

“Ha valaki ezt mondja akkor néktek:
Ímé itt a Krisztus, vagy amott; ne
higgyétek. Mert hamis Krisztusok és
hamis próféták támadnak, és nagy
jeleket és csodákat tesznek, annyira,
hogy elhitessék, ha lehet, a
választottakat is. Ímé eleve
megmondottam néktek. Azért ha azt
mondják majd nézétek: Ímé a pusztában
van; ne menjetek ki. Ímé a belső
szobákban, ne higgyétek.” Máté 24: 23-
26.

Mennyire lesz látható az Ő
eljövetele?

“Mert amiképpen a villámlás
napkeletről támad, és ellátszik egészen
napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának
eljövetele is.” 27. Vers.

Mi történik a trombitaszóra?
“Mert maga az Úr riadóval, arkangyal

szózatával és isteni harsonával leszáll az

égbol: és feltámadnak először, akik
meghaltak volt a Krisztusban” I.
Thessalonika 4: 16.

Milyen szétválasztás fog
megtörténni?

“Mikor pedig eljő az embernek Fia
az ő dicsoségében, és ő vele együtt
mind a szent angyalok, akkor beül majd
az ő dicsőségének királyiszékébe. És
elébe gyűjtetnek mind a népek, és
elválasztja őket egymástól, miként a
pásztor elválasztja a juhokat a
kecskéktől.” Máté 25: 31-32.

Mit fog mondani az Ő jobbján
állóknak?

“Akkor ezt mondja a király a jobb
keze felől állóknak: Jertek, én
Atyámnak áldottai, örököljétek ez
országot, amely számotokra készíttetett
e világ megalapítása óta.” 34. Vers.

Mit fog mondani az Ő balján
lévoknek?

“Akkor szól majd az Ő bal keze felől
állókhoz is: Távozzatok tőlem ti
átkozottak, az örök tűzre, amely az
ördögnek és az ő angyalainak
készíttetett.” 41. Vers.

Mi lesz az Úr akkor az Ő népe
számára?

“Az Úr pedig megharsan a Sionról
és megzendül Jeruzsálemből, és
megrendülnek az egek és a föld; de az
Úr az ő népének oltalma és az Izráel
fiainak erőssége.” Jóel 3: 16. Lásd:

Jeremiás 25: 30-30; Aggeus 2: 21;
Zsidók 12: 26; Zsoltárok 91: 5-10.

Hogyan szól Pál az Ő eljöveteléről?
“Bűn nélkül jelen meg azoknak, akik

őt várják idveségükre.” Zsidók 9: 28.
Melyik igehely idézi a szemünk elé

határozottan a millenniumot?
“És láték királyiszékeket, és

leülének azokra, és adaték nékik
ítélettétel…és éltek és uralkodtak a
Krisztussal ezer esztendeig:” Jelenések
20: 4.

Mivé válnak az élő gonoszok,
amikor Krisztus megjelenik?

“És miként a Noé napjaiban lett, úgy
lesz az ember Fiának napjaiban is.
Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek
mindama napig, amelyen Noé a
bárkába bemén, és eljöve az özönvíz
és mindeneket elveszte.
Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban
is…amely napon kiment Lót
Sodomából, tűz és kénkő esett az égből,
és mindenkit elvesztett: ezenképpen
lesz azon a napon, melyen az embernek
Fia megjelenik.” Lukács 17:26-30.

A Millennium megkezdodik
Hány feltámadás van?
“Ne csodálkozzatok ezen, mert eljő

az óra, amelyben mindazok, akik a
koporsókban vannak, meghallják az ő
szavát, és kijőnek; akik a jót
cselekedték, az élet feltámadására, akik
pedig a gonoszt művelték, a kárhozat

felépítésérol
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A Millennium kezdete A Millennium vége

1. A hét csapás vége.
2. Krisztus második eljövetele.
3. A halott igazak feltámadnak.
4. A gonoszok elvesznek, Sátán megkötöztetik.
5. Az igazak elragadtatnak a mennybe.

1. Krisztus és a szentek leereszkednek.
2. A szent város leereszkedik.
3. Gonosz halottak feltámadnak.
4. Sátán kioldoztatik.
5. Gonoszok megsemmisülnek.

A millennium az idők Istene hatalmas hetének záró
szakasza - a pihenés nagy ezer éves szombatja a földnek
és Isten népének a körülbelül 6000 éves emberi történelem
után.

Az evangéliumi kor lezárulását követi, és megelőzi Isten
örökkévaló királyságának felállítását a földön.

Magában foglalja mindazt, amiről az Írások gyakran úgy
beszélnek, mint “az Úr napjáról”.

Mindkét vége egy feltámadással bekötött.
A kezdete a hét csapás kiárasztásával jelölt, Jézus

második eljövetelével, az igaz halottak feltámadásával, Sátán
megkötözésével, és a szentek mennyre való elváltozásával;
a befejezése pedig Jeruzsálem leszállása a mennyből

Krisztussal és a szentekkel, a halott gonoszok feltámadása, Sátán
eloldoztatása és a gonoszok végső elpusztítása.

Az ezer év alatt a föld kietlenül fekszik. Sátán és az ő
angyalai bezáratnak ezer évig és a szentek Krisztussal ítéletet
ülnek a gonoszok fölött, készülve a végso büntetésre.

A halott gonoszok azután feltámadnak; Sátán eloldoztatik
egy kis idore, és o és a seregei felállítják táborukat a szentek és
a szent város ellen. Ezután tuz száll le Istentol az égbol, és
megemészti oket. A föld megtisztul ugyanazon tuz által, ami
elpusztította a gonoszokat. A föld, megtisztulva, a szentek örök
hajlékává válik.

A millennium “az eljövendő korok” egyike. Lezárulása az
újföld államának kezdete.

34 K.u. - István megkövezése. Ettől az időtől az evangélium a pogányoknak hirdettetik. Lásd: Dán. 9:24;
Ap.Csel. 7:54-58, 8:1. K.e. 457-től a “pogányok idejéig”, 490 év vagy 70 hét van.
1844 K.u. - Jelenések 14: 6-12 hármas angyali üzenete kiárasztatik az egész világra, éppen csak Krisztus
eljövetele előtt.
1844 K.u. - A 2300 év vége. A mennyei szentély megtisztítása Isten ítéletének órájában. Lásd: Dániel
8:14; Jelenések 14:7.

1844.
K.u.

KRISZTUS
MÁSODIK-

ELJÖVETELE

“ N A G Y  F ŐP A P U N K  VA N …

J É Z U S ,  A Z  I S T E N  F I A . ”  Z S I D Ó K  4 : 1 4

E l j ö t t  a z  o  í t é l e t é n e k  ó r á j a538.K.e. - 1798.K.u.
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feltámadni?
“A többi halottak pedig meg nem

elevenednek, mígnem betelik az ezer
esztendő.” 5. vers.

Mihez kezd Sétán azonnal, amint a
halott igazak feltámadnak?

“És mikor eltelik az ezer esztendő,
a Sátán eloldatik az ő fogságából. És
kimegy, hogy elhitesse a föld négy
szegletén lévő népeket, a Gógot és a
Magógot, hogy egybegyűjtse őket
háborúra, akiknek száma, mint a tenger
fövenye.” 7-8. vers.

Ki ellen mennek a gonoszok
háborút szerezni, és mi lesz a
kimenetele?

“És feljövének a föld szélességére
és körülvevék a szentek táborát és a
szeretett várost; és Istentől a mennyből
tűz száll alá, és megemészté azokat.”
9. Vers

Milyen jellegű lesz a halál?
“akik meg fognak büntettetni örök

pusztulással.” II. Thessalonika 1: 9.

A Megváltottak otthona
Milyen célból teremtetett a föld?
“Mert így szól az Úr, aki az egeket

teremté; Ő az Isten, aki alkotá a földet
és teremté azt és megerősíté; nem hiába
teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én
vagyok az Úr és több nincsen!” Ésaiás
45: 18.

Kinek adta Isten a földet?
“Az egek az Úrnak egei, de a földet az

ember fiainak adta.” Zsoltárok 115: 16.
Milyen céllal készült az ember?
“Úrrá tetted őt kezeid munkáin,

mindent lábai alá vetettél.” Zsoltárok
8: 7.

Amikor az ember elvesztette az
uralmat, kinek adta azt át?

“Mert akit valaki legyozött, az annak
szolgájává lett.” II. Péter 2: 19.

Megjegyzés - Az embert legyőzte
Sátán az Éden kertjében, és ott
kiszolgáltatta magát és tulajdonát
foglyul ejtőjének kezébe.

Milyen tulajdonjogot igényelt
Sátán Krisztus megkísértésekor?

“Majd felvivén őt az ördög egy nagy
magas hegyre, megmutatá néki e föld
minden országait egy szempillantásban,
és monda néki az ördög: Néked adom
mindezt a hatalmat és ezeknek
dicsőségét; mert nékem adatott, és
annak adom, akinek akarom.” Lukács
4: 5-6.

Miért mondja Jézus, hogy boldogok
a szelídek?

“Boldogok a szelídek, mert ők
örökségül bírják a földet.” Máté 5: 5.

Mit látott János apostol
látomásban?

“És láték új eget és új földet; mert
az első ég és az első föld elmúlt vala,

feltámadására.” János 5: 28-29.
Melyik csoportnak van kizárólag

része az első feltámadásban?
“Boldog és szent, akinek része van

az első feltámadásban: ezeken nincs
hatalma a második halálnak.” Jelenések
20: 6.

Mennyi ideig lesz Sátán
bebörtönözve ezen a földön?

“És láték egy angyalt leszállani a
mennyből, akinél volt a mélységnek
kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És
megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót,
aki az ördög és a Sátán, és megkötözé
azt ezer esztendőre, és veté őt a
mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé
ő felette, hogy többé el ne hitesse a
népeket, míg betelik az ezer esztendő.”

Jelenések 20: 1-3.
Milyen változás lesz Sátán

állapotdban, amikor lejár az ezer
esztendo?

“Azután el kell néki oldoztatni egy
kevés időre.” 3. vers.

A halott igazak feltámasztatnak
Krisztus második eljövetelekor. Mikor
fognak a többi halottak, a gonoszok,



16

és a tenger többé nem vala.” Jelenések
21: 1.

Milyen gyorsan gondoskodnak
majd a szükségleteikről?

“És mielőtt kiáltanának, én felelek,
ők még beszélnek, és én már
meghallgattam.” Ésaiás 65: 24.

Milyen békés feltételek mellett
fognak akkor uralkodni a földön?

“A farkas és a bárány együtt
legelnek, az oroszlán, mint az ökör,
szalmát eszik, és a kígyónak por lesz
az ő kenyere. Nem ártanak és nem
pusztítanak sehol szentségemnek
hegyén, így szól az Úr.” Ésaiás65: 25.
Vers

Milyen istentiszteletet fognak
megtartani az Újföldön?

“Mert mint az új egek és az új föld,
amelyeket én teremtek, megállnak én
előttem, szól az Úr, azonképpen
megáll a ti magvatok és nevetek; És
lesz,  hogy hónapról-hónapra és
szombatról-szombatra eljő minden
test engem imádni, szól az Úr.” Ésaiás
66: 22-23.

Az Új Jeruzsálem
Mit látott János erről a városról?
“És én János látám a szent várost,

az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől
szálla alá a mennybol, elkészítve, mint
egy férje számára felékesített
menyasszony.” Jelenések 21: 2.

Hány alapja van a városnak?
“És a város kofalának tizenkét alapja

vala, és azokon a Bárány tizenkét
apostolának nevei..” 14. Vers

Mit fognak kizárni ebbol a
városból?

“És nem megy abba be semmi
tisztátalan, sem aki utálatosságot és
hazugságot cselekszik.” 27. Vers

Mi folyik keresztül a városon?
“És megmutatá nékem az élet

vizének tiszta folyóját, amely ragyogó

“A nagy küzdelem véget
ért. Nincs többé bűn, és
nincsenek bűnösök. Az

egész világegyetem
megtisztult. A végtelen

nagy teremtettséget
tökéletes összhang és

boldogság tölti be. Tőle,
aki mindent teremtett,

árad az élet, a fény és az
öröm a határtalan téren

át. Élők és élettelenek—a
legparányibb atomtól a
legnagyobb csillagig—

tökéletes szépségükkel és
felhőtlen boldogságukkal

hirdetik, hogy Isten a
szeretet.” A nagy küzdelem,

602. oldal.

Megrendelő szelvény
A következő könyv és a bibliai levelező tanfolyamboz.
! Korszakok nyombában
Ez a könyv leírja, hogy milyen fényt vetít a Biblia a múltra, jelenre és a jövőre.
(A könyv ingyenes, postalköltség ellenében)
! Bibliai levelező tanfolyam
Eza további ingyenes levelző tanfolyam lépésről lépésre segiti Őnt Bibliájának
jobb megismerésében, és a jövendölések megbízhatóságának felismerésében,
amelyek a múlt, jelen és jövő politikai, vallási és természetes eseményeiről
megírattak (ingyenes tanulmányanyag!)

Név:       _____________________________________
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vala, mint a kristály, az Istennek és a
Báránynak királyiszékébol jovén ki.”
Jelenések 22: 1.

Mi áll a folyó mindkét oldalán?
“Az ő utcájának közepén, és a

folyóvízen innen és túl életnek fája volt,
mely tizenkét gyümölcsöt terem vala,

minden hónapban meghozván
gyümölcsét; és levelei a pogányok
gyógyítására valók.” 2. Vers

Miből vannak a város utcái János
elmondása szerint?

“És a város utcája tiszta arany, olyan,
mint az átlátszó üveg.” Jelenések 21: 21.

Miért nem lesz ennek a városnak
szüksége Napra vagy Holdra?

“És a városnak nincs szüksége sem
a napra, sem a holdra, hogy világítsanak
benne; mert az Isten dicsősége
megvilágosította azt, és annak
szövétneke a Bárány. És a pogányok,
akik megtartatnak, annak
világosságában járnak; és a föld királyai
az ő dicsőségüket és tisztességüket abba
viszik:” 23-24. vers. Lásd Jelenések 22:
5; Ésaiás 60: 19-20.

“Boldogok, akik megtartják az
Ő  parancsolatait,  hogy joguk
legyen az életnek fájához és
bemehessenek a kapukon a
városba.” Jelenések 22: 14.
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