
Lukács 2:25-27

Lukács 2:36-38
Ismert a Bibliából, hogy Isten olyan férfit, asszonyt, fiatal és idős személyt választ
prófétájául, aki engedelmeskedik Neki és kész üzenetét elvinni az emberiségnek.

12. Milyen ígéretet kaptunk az utolsó napokra a prófécia ajándékára vo-
natkozólag?

Ap. csel. 2:16-18
Az utolsó napokban Isten szól idős és fiatal, férfi és nő által, akik készek Őt
szolgálni és üzenetét vinni.

Isten megígérte, hogy terveit mindig ki fogja nyilatkoztatni népének a
próféták által. Egyháza az által a tény által lesz felismerhető, hogy megtartják
Isten parancsolatait, és Jézus Krisztus bizonyságtételével bírnak, amely a
Szentlélek prófétai ajándéka.

Az előző tanulmányokban végigtekintettük Isten parancsolatainak fon-
tosságát és azt a tényt, hogy mindannyian megtörtük azokat, így bűnösök
vagyunk. Azt is láthattuk, Jézus eljött, hogy emberként éljen, halált haljon
értünk, amit mi érdemeltünk volna. Ezáltal utat biztosított számunkra. Szívün-
ket meggyógyította hatalmas erejével, hogy Isten törvényével összhangban
lévő életet élhessünk.

Jézus megmentő művének ismerete mellett a legfontosabb Isten helyreállí-
tó munkájának az ismerete, melyet az emberiség számára készített. Prófétái
által nyilatkoztatta ki Isten ezt az ismeretet az emberiségnek. A prófécia olyan
lámpás, amely világító szövétnekként vezeti Isten földön élő népét útja végéig.
Lehet, hogy olykor nehéznek tűnik a próféciák megértése. Emlékszünk-e,
hogyan kell emiatt imádkoznunk a Szentlélek segítségéért? Hálát adunk-e
Istennek ígéretének megtartásáért, hogy vezet minket szolgái, a próféták által?
Gondoltunk-e arra, hogy vajon az Úr a továbbiakban is be fogja váltani ígéretét
úgy, hogy kinyilatkoztatja terveit népének a földi történelem záró napjaiban?

A következő tanulmányban azzal foglalkozunk, hogy a Biblia hogyan teszi
világossá, ki igaz próféta, és ki nem.
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25. Isten ajándéka népének

Mielőtt Jézus visszatért a mennybe, azzal a nagy feladattal bízta meg né-
pét, hogy vigyék el az ember bűnből való megváltásának örömhírét az egész
világra, hogy mindenki tudomást szerezhessen róla. Azt is tudta, hogy sok
veszély vár rájuk. Ezért a Szentlélek ajándékát adta nekik, hogy velük legyen
és irányítsa őket minden percben.
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1. Milyen két dolgot ígért Jézus, amit a Szentlélek tesz?

János 14:26 1.
2.

2. Mit adott Jézus az emberiségnek, amikor visszatért a mennybe?

Efézus 4:8

3. Soroljunk fel néhányat az ajándékok közül! 1Korinthus 12:8-11

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

4. Milyen céllal adattak az ajándékok? Efézus 4:12-14

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

5. A keresztény életében gyakorolt szeretet mellett különösen melyik
ajándékra hívta fel a figyelmet Pál apostol?

1Korinthus 14:1
A korinthusi gyülekezetben sok keresztény kapta meg az idegen nyelvek aján-
dékát, olyan adományt, amely nélkülözhetetlen az evangélium továbbadásához
az olyan tengerparti vidéken, ahol sok matróz és utazó fordult meg a leg-
különfélébb országokból. E keresztények oly büszkék voltak a Szentlélek eme

Jézusról beszéljenek. Így szolgálataik zűrzavarosak voltak és nem használtak
senkinek sem (Olvassuk el Apostolok cselekedetei 2:4-11 verseit és figyeljük meg,
hogyan hasznosították Péter és más apostolok a nyelv ajándékát).

6. Mivel magyarázza Pál, hogy sokkal fontosabb a prófétálás ajándéka az
idegen nyelvek adományánál?

Jelenések 1:7

7. Melyik két, maradék népét jellemző dolgot mutatott meg Isten
Jánosnak?

Jelenések 12:17 1.

2.

8. Az angyal szavai szerint mi „Jézus bizonyságtétele”?

Jelenések 19:10
Minden igaz prófécia úgy tesz bizonyságot Jézusról, mint ahogy Ő maga magya-
rázta követőinek feltámadása után. Olvassa el Lukács 24:25-27 verseit.

9. Mely három módon szólt az Úr a prófétákhoz?

4Mózes 12:6-8. 1.

2. 3.

10. Ígérete szerint mit tesz Isten, mielőtt bármit cselekednék?

Ámos 3:7
A Biblia számtalan példával mutatja meg, hogyan váltja be ígéretét Isten. Az
özönvíz előtt Noét küldte a nép figyelmeztetésére, Simeonnak is tudtára adta
Jézus születését és elküldte Keresztelő Jánost, hogy megmondja az embereknek,
Jézus elkezdi szolgálatát. Dániel és János Isten ma élő népe számára kapott
üzenetet.

11. Milyen embereket választ Isten prófétául?

Apostolok cselekedetei 21:8-9




