
Majdnem 40 évvel később Cestius vezetése alatt a római hadsereg
körbevette Jeruzsálemet. Máig ismeretlen okból, amikor már majdnem elfog-
lalta a várost, Cestius visszavonta hadseregét. A várost védő zsidók a vissza-
vonuló hadsereg hátvédjét majdnem elpusztították.

A Jeruzsálemben élő keresztények megértették, hogy Jézus próféciájának
a teljesedését látják. Tudták, hogy mit kell tenniük, és azonnal a legközelebbi
biztonságos helyre menekültek. Három év múlva a rómaiak Titusz vezetése
alatt visszatértek. Senki sem menekülhetett a városból. Jeruzsálemet elfog-
lalták és lerombolták. A csatában több mint egy millióan haltak meg. Csak
azok menekültek meg, akik hallgattak Jézusra, és elmenekültek.

A Jeruzsálem pusztulásánál is nagyobb vész jön a világra. Isten figyelmez-
tet minket, hogy hogyan menekülhetünk meg a ránk váró eseményektől. Ha
nem figyelünk a bibliai próféciák figyelmeztetéseire, elveszhetünk, mint a
zsidók Jeruzsálem pusztulásakor.

A következő leckékben tanulmányozni fogunk néhány bibliai próféciát.
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7. A bibliai próféciák fontossága

Változó világban élünk. Gyakran nem értjük, miért történnek bizonyos
események. A napjainkban egyre szaporodó gonoszságot és tragédiákat
látva sokan Istent hibáztatják, sőt létezését is tagadják. A bibliai próféciát
azért kaptuk, hogy meglássuk: noha világunkat a bűn gonoszsággal és
szenvedéssel töltötte meg, de van Isten, aki előre látta az emberi történelmet,
és mindent megtesz azért, hogy akarata – a bűnt elutasítók és az Ő önzetlen
szeretetét elfogadók megváltása – megvalósuljon. E tanulmányunkban
megvizsgáljuk, miért fontos számunkra a bibliai prófécia.
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1. Minek mondja a Biblia Isten Igéjét?

Zsoltárok 119:105
Megpróbált már gyertya nélkül járni olyan sötétben, amikor egy lépésnyire sem
lehet látni? A világ ilyen sötét. Senki, még a világ vezetői sem tudják, mi történik
holnap. Mennyivel másabb, ha gyertyánk van a sötétben! Botlás nélkül járhatunk,
biztosan látva, hogy hova megyünk. Isten Igéje az e fény, ami átvezet minket a
világ sötétségén.

2. Miért írták a Bibliát? Milyen hasznunk származik belőle?

Róma 15:4
A Bibliát azért írták, hogy minket tanítson, vigaszt és reményt nyújtson. Emlék-
szik-e Ön valamire a Bibliából, amit reményteljesen várhat?

3. Hogyan írták a Bibliát?

2Timótheus 3:16

4. Hogyan hat a Biblia tanulmányozása arra, aki életét Istennek adta?

2Timótheus 3:17

5. Mit ígért Isten a földünkkel való terveivel kapcsolatosan?

Ámos 3:7

6. Honnan tudták a Biblia írói, hogy mit írjanak?

2Péter 1:21

7. Kivel akarja közölni Isten a dolgokat, amikor titkait elmondja a
prófétáknak?

5Mózes 29:29
A bibliai próféciák nem csak a tudósoknak és szakértőknek szólnak. Egyszerű
emberek, sőt még gyermekek is megérthetik azokat.

8. Mit ígért Isten azoknak, akik hisznek prófétái szavában?

2Krónika 20:20

9. Milyen személy által vezette ki népét Isten Egyiptomból, és vitte át

biztonságosan a pusztán?

Hóseás 12:13

10. Milyen tapasztalattal bizonyította Péter, hogy igazságot tanít?

2Péter 1:16-18

11. Péter szerint mi bizonyítja még biztosabban Isten szavát?

2Péter 1:19

12. Mit tanácsol Péter, hogyan viszonyuljunk a bibliai próféciához?

2Péter 1:19

13. Miért mutatta be Jézus a jövőt tanítványainak?

János 13:19

A bibliai próféciák nem a jövővel kapcsolatos kíváncsiságunk kielégítésére
adattak. Legfontosabb céljuk az Istenben való bizalmunk erősítése azáltal, hogy
látjuk a megjövendölt dolgok teljesedését. A tanítványok Jézusban való hite meg-
rendült, amikor elfogatását és kivégzését látták. Jézus tudta megkísértetésüket,
amely arra irányult, hogy elveszítsék benne vetett bizalmukat. Ezért előre meg-
mondta, mi fog bekövetkezni, hogy emlékezzenek rá, és még ha nem is értik,
hogy mi történik, de bízzanak benne továbbra is.

Meg szeretnénk osztani Önnel Jézus egyik próféciáját. A Máté evangé-
liuma 24. rész 15-20 verseiben olvashat róla. A tanítványok csodálták a jeruzsá-
lemi templom szépségét. Jézus elmondta nekik, hogy a templom teljesen
elpusztul. Megmondta nekik, hogy számukra mi a menekülés jele.




