
16. Milyen ígéretben bízhatnak Isten gyermekei e borzalmas üldöztetés
idején?

Ésaiás 33:16
Noha Isten népének tilos lesz venni és eladni, Isten megígérte, hogy ha bíznak
benne, nem halnak éhen.

17. Mit mond Isten azokról, akik meghalnak az utolsó időben?

Jelenések 14:13
Jelenések 14:9-15 ír a közvetlen Jézus visszajövetele előtti üldözésről. Isten
gyermekeinek figyelmeztetniük kell az embereket, hogy ne imádják a fenevadat
vagy annak képét. A gyűlölet, amit ez felébreszt, némelyeket arra indít, hogy meg-
öljék őket. De Isten áldása nyugszik azokon, akik inkább a halált választják,
semmint hűtlenek legyenek Istenhez.

18. Mi vár azokra, akik imádják a fenevadat és annak képét?

Jelenések 14:9-11

19. Melyik két dolog különbözteti meg az üldözés idején Isten türelmes
gyermekeit a fenevadat imádóktól?

Jelenések 14:12 (a)
               (b)

Ez a tanulmánysorozat választásra és döntésre szólította fel Önt. A döntés
élet-halál kérdése. Döntésünk megmutatja, hogy Istent vagy Sátánt választjuk-
e? Nincs középút. Eldöntötte, hogy megtartja Isten parancsolatait? Felfedezte
a békességet, amelyet az Ő parancsolataival való összhangban élés eredményez?
Eldöntötte, hogy Jézus hite által él? Felfedezte a Jézusban való bizalom általi
örömet? Segítse Önt Isten a helyes döntéshozatalban!
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20. Isten népének végső üldözése

A Jelenések 13. része tartalmazza az Antikrisztusról szóló új-szövetségi
próféciát, plusz részletekkel szolgálva Dániel 7 jövendöléseihez. E leckében
Isten gyermekeinek végső üldöztetéséről tanulmányozunk, miután a pápa-
ság halálos sebe meggyógyult, és egy másik hatalom egyesül vele, hogy eltö-
röljék azokat, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét.
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1. Mit látott János látomásában?

Jelenések 13:11

2. Honnan jött fel a fenevad?

Jelenések 13:11

3. Honnan jött fel a 13. rész első fenevada?

Jelenések 13:1
Olvassa el Dániel 7:3-at! Ebből látszik, hogy Dániel látomásának minden
fenevada a tengerből jött.

4. Mit jelképeznek a vizek a bibliai próféciákban?

Jelenések 17:15
Emlékszik a 10-k lecke bibliai jelképeire? Micsoda valósághű kép a világ népeiről,
akik állandóan háborognak, akárcsak a szelektől felkavart tenger. Ez a második
fenevad nem a tengerből jön fel, hanem a szárazföldből. Nem a világ egymással
harcoló nemzetei közt jön létre.

5. János látomásában mikor jött elő a második fenevad?

Jelenések 13:10-11
János látta, hogy aki börtönbe vetette Isten népét, maga is fogságba került. Ugyan-
akkor látta az új hatalom létrejöttét. A pápa 1798-ban került fogságba. Az ebben
az időben, a világ harcoló nemzeteitől távol létrejövő hatalom az Amerikai Egye-
sült Államok.

6. Milyen teremtményhez hasonlít ez a fenevad első látásra?

Jelenések 13:11 középső része

7. Kit jelképeznek báránnyal a Bibliában?

János 1:29
Ez a hatalom tehát először kereszténynek mutatkozik.

8. Mihez fog ez a hatalom hasonlítani, amikor megszólal?

Jelenések 13:11 ut. r.

9. Kit mutat be sárkányként a Biblia?

Jelenések 12:9
Noha ez a hatalom elsőre kereszténynek tűnik, mégis Sátán hangján szólal meg.

10. Mit fog mondani, amikor úgy szól, mint Sátán?

Jelenések 13:14 ut. r.
A kép imádathoz készül. Választásunk, hogy Istent imádjuk-e, vagy Sátán befolyá-
sára az embert. A kép, amit elkészít, a pápaságé, az első fenevadé. Ez az új hata-
lom a pápaság megújult hatalmát fogja felemelni.

11. Hogyan veszi rá az embereket a fenevadnak vagy képének imádására?

Jelenések 13:13-14 e. r.

12. Milyen mértékben fogja az Egyesült Államok a pápa hatalmát fele-
melni?

Jelenések 13:12
1260 éven át a pápaság üldözte Isten hűséges gyermekeit, és valószínűleg 100
milliót megölt. Hamarosan ismét megkezdődik Isten népének üldözése az Egyesült
Államok irányítása alatt.

13. A második hatalom követelése szerint mit kell mindenkinek engedel-
messége jeléül jelként (bélyegként) elfogadni?

Jelenések 13:16

14. Mivel fenyegetik azokat, akik nem fogadják el a bélyeget?

Jelenések 13:17

15. Mi lesz a végső fenyegetés a nekik nem engedők felé?

Jelenések 13:15




