
A pápaság ismét elfoglalta helyét. Befolyása egyre nőtt, míg végül világszéles
hatalomra és befolyásra tett szert. Nagy részben a pápa befolyásának volt köszön-
hető a kommunizmus bukása is Kelet-Európában.

14. Kit imádunk valójában, ha elfogadjuk a pápaság hatalmát és tekinté-
lyét?

Jelenések 13:2 u. r.

Sok őszinte lélek van, aki nem ismeri ennek a hatalomnak az eredetét és célját.
Amint a pápaság szert tesz korábbi befolyására, ugyanazt a régi hatalmát fogja
gyakorolni. Isten hűséges gyermekeit ismét üldözni fogják.
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19. Az Antikrisztus és Krisztus Egyháza

A következő leckékben Krisztus egyházának történetét tekintjük át Jézus
földön lététől újbóli eljöveteléig az Újszövetség alapján. Észre fogja venni,
hogy ezek a próféciák szorosan kapcsolódnak Dániel könyve 7. és 8. részei-
nek próféciáihoz, további segítséget adva Isten gyermekeinek, hogy felkészül-
jenek a jövőben bekövetkezendőkre.
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1. Kit mutat be először ez a prófécia?

Jelenések 12:1-2

2. Mit jelképez az asszony a Bibliában?

2Korinthus 11:2

Olvassa el még Jeremiás 6:2; Ésaiás 54:5-6; Hóseás 2:19-20; János 3:29 és Jelené-
sek 19:7-8 verseit, amelyek megmutatják, hogy a próféciában az asszony Isten
népét, az Ő egyházát szimbolizálja. (A parázna vagy gonosz aszszony azokat
jelképezi, akik Isten népének vallják magukat, de elhagyták Őt.)

3. Kit mutat be másodszor a prófécia?

Jelenések 12:3

4. Kit jelképez a sárkány?

Jelenések 12:9

5. Ki a harmadik résztvevője a látomásnak?

Jelenések 12:5

6. Kit jelképez a fiú-magzat?

Ésaiás 9:6

Jelenések 12:4 bemutatja Sátán próbálkozásait Jézus elpusztítására rögtön meg-
születése után. Az ötödik vers leírja Jézus mennybemenetelét.

7. Jézus mennybemenetele után hová menekült Isten népe Sátán táma-
dásai elől?

Jelenések 12:6

A 10-11 leckék bemutatták, hogyan látta Dániel ezt az üldöző hatalmat és az
időszakot, amely alatt elnyomja Isten népét. Isten hűséges gyermekei több mint
1000 éven keresztül borzalmas üldöztetéseket éltek át. A Római Egyház 50-100
millió keresztényt pusztított el ezen idő alatt.

8. Miként mutatja be a Biblia az Isten népét üldöző hatalmat?

Jelenések 13:1-2

Ez a hatalom a Dániel 7-ben leírt előző négynek különböző tulajdonságaival
rendelkezik. Hatalmát a sárkánytól kapja. A Római Egyház sok ünnepét, köztük
a napimádatot Babilontól, csalhatatlanságát Médó-Perzsiától, hamis tanítását a
lélek halhatatlanságáról a görögöktől, hatalmát és erejét pedig Rómától vette át.

9. Mennyi ideig üldözhette ez a hatalom Isten népét?

Jelenések 13:5

A 42 hónapos profetikus időszak megegyezik Jelenések 12:6 1260 napjával,
Jelenések 12:14, Dániel 7:25, Jelenések 11:2-3 és Dániel 12:7 három és fél évével.
Akkor kezdődött, amikor a pápaság a Dániel 7:8 és 24 versekben jövendölt három
hatalom közül az utolsóval is végzett. Akkor végződött, amikor Napóleon tábor-
noka fogságba vetette a pápát. Ez pontosan 1260 év I. sz. 538-tól 1798-ig.

10. Hogyan viszonyult ez a hatalom Istenhez?

Jelenések 13:6

János 10:33 szerint káromlás, ha egy ember magát Istennek mondja. A Római
Katolikus Egyház álláspontja, hogy a pápa Isten a földön. A Katolikus Enciklopé-
dia 6. kötet 48-k oldala szerint a pápa „nemcsak ember, hanem mintha Isten
lenne és Isten helytartója”. XIII. Leó pápa pásztori levelében írta: „A Mindenható
Isten helyét töltjük be a földön.” III. Innocent pápa írta: „A pápa nemcsak egy
ember, hanem inkább Isten a földön.” „A pápa nemcsak Jézus Krisztus képvise-
lője, hanem maga Jézus Krisztus emberi testben elrejtve.”

11. Mi történt a fenevaddal?

Jelenések 13:3 első r.

12. Milyen más módon mutatták még be ezt az eseményt?

Jelenések 13:10 e. r.

A halálos sebet akkor kapta, amikor a pápa elvesztette a Sátántól kapott hatal-
mát, trónját és tekintélyét. Ez 1798-ban történt, amikor a pápát Franciaország-
ban börtönbe zárták, ahol fogolyként meghalt.

13. Végleges volt ez a visszaesés? Mi történt a halálos sebbel?

Jelenések 13:3 ut. r.




