
Jó hírünk van!
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	 1.	Mennyit	imádkozol	a	politikában	résztvevőkért?	Min	kellene	változtatnod? 

2. Mit tudsz tenni, hogy még jobban megismerd Krisztust, 
hogy	meg	tudd	majd	különböztetni	a	hamis	Krisztustól? 

3.	Te	hogyan	tudod	a	saját	életedben	és	környezetedben	erősíteni	az	Úr	tekintélyét?

Hatalom /Jelenések 13, 1-18/
„Az egész föld csodálta a fenevadat: imádták a sárkányt, mivel átadta a hatalmat a fene-
vadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele 
harcra kelni?” (Jelenések 13, 3-4)

Miért van annyi szenvedés a Földön? Miért teheti meg a Sátán, amit tesz? Meddig terjed 
a hatalma? És mire van nekünk hatalmunk?
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Kérdések a hétköznapokhoz 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jelenések 13, 5-8: És adatott neki 
nagyokat mondó és istenkáromló 
száj, és adatott neki hatalom a 
cselekvésre negyvenkét hónapon 
át; és megnyitotta száját károm-
lásra Isten ellen, hogy káromolja 
az ő nevét és sátorát, azokat, akik 
a mennyben laknak. Megada-
tott neki, hogy hadat indítson a 
szentek ellen, és legyőzze őket,  
megadatott neki a hatalom min-
den törzs és nép, minden nyelv 
és nemzet felett: hogy imádja őt 
mindenki, aki a földön lakik, aki-
nek nincs beírva a neve a megöle-
tett Bárány életkönyvébe a világ 
kezdete óta.

 Jelenések 13, 15-17: Megadatott 
neki, hogy lelket leheljen a fene-
vad képmásába, hogy megszólal-
jon a fenevad képmása, és hogy 
akik nem imádják a fenevad kép-
mását, azokat mind megölesse. És 
megadatott neki, hogy minden-
kit, kicsiket és nagyokat, gazda-
gokat és szegényeket, szabadokat 
és szolgákat jobb kezükön vagy 
homlokukon bélyeggel jelöltessen 
meg, és hogy senki se vehessen 
vagy adhasson el semmit, csak az, 
akin bélyegként rajta van a fene-
vad neve vagy nevének a száma.

 
 

1. A Földön minden hatalom forrása a szellemvilágba gyökerezik 
[A Sátán arra használja a neki adatott hatalmat, hogy lemásolja a megváltás művét, 
hogy végül az egész világ őt dicsőítse]

 
Jó hírünk van, és ezt el is mondjuk a világnak!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
3. A Sátán úgy építi fel a saját tekintélyét, hogy közben 

szisztematikusan leépíti a Menny tekintélyét az emberek szemében 
[Rombolja Isten nevének a tekintélyét, a gyülekezet tekintélyét és a menny tekintélyét]

 
2. Az Antikrisztus a káoszból emelkedik ki, 

megmentőként mutatkozik be és világméretű hatalomra tesz szert 
[A hatalma azonban korlátozott és ideiglenes]

Jelenések 13, 1-3: És láttam, 
hogy a tengerből feljön 
egy fenevad, tíz szarva és 
hét feje volt, szarvain tíz 
korona, és a fejein istenká-
romló nevek. Ez a fenevad, 
amelyet láttam, párduchoz 
hasonlított, lába, mint a 
medvéé, szája, mint az 
oroszláné: a sárkány átadta 
neki erejét, trónját és nagy 
hatalmát. Láttam azt is, 
hogy az egyik feje szinte 
halálosan megsebesült, de 
halálos sebe meggyógyult. 
Az egész föld csodálta a 
fenevadat.

Jelenések 13, 6: És meg-
nyitotta száját káromlásra 
Isten ellen, hogy káromol-
ja az ő nevét és sátorát, 
azokat, akik a mennyben 
laknak.


