
a második parancsolat eltávolításával igazolják. A Római Katolikus Kate-
kizmusban látható, hogy a harmadik parancsolatból második, a negyedikből
harmadik lett, és így tovább. A megfelelő szám megtartása érdekében a tizedi-
ket kettéosztották. Isten Törvényének további változtatásával egy későbbi
tanulmányban foglalkozunk.

7. A kis szarv hatalmát “ideig, időkig és az időnek feléig” gyakorolja. Strong
héber és kaldeus szótára írja hogy az “idő” gyakorlatilag egy évet jelent. A
bibliai év 360 napból, vagyis tizenkét 30 napos hónapból áll. Ezt a profetikus
időt megemlíti Dániel 7:25; Dániel 12:7; Jelenések 11:2; Jelenések 11:3;
Jelenések 12:6; Jelenések 12:14 és Jelenések 13:5.

Egy idő + két idő + fél idő egyenlő három és fél évvel, 42 hónappal vagy
1260 nappal. A bibliai próféciai alapelv szerint “egy nap egy év”, amint azt
Ezékiel 4:6 és 4Mózes 14:32-34 mutatja. E szerint a pápaság 1260 évig
gyakorolta hatalmát.

A harmadik hatalmat, a keleti gótokat K.u. 538-ban győzték le. A pápa
vallási és politikai vezetővé vált. Történt valami 1260 évvel később, 1798-
ban? Ebben az évben Napóleon elküldte Berthier tábornokot Rómába, aki
fogságba ejtette a pápát és elkobozta területét. A pápa rabként halt meg.
Utódai többé nem voltak királyok, csupán vallási vezetők. Hatalmuk az
üldözéshez megszűnt.

Összefoglalásul: A Dániel által bemutatott mind a hét azonosító jel illik a
pápaságra. Semmi más hatalomra nem lehet e jellegzetességeket
rábizonyítani. A kis szarvat ezzel azonosítottuk. A Jelenések 13 és
2Thessalonika 2 további figyelmeztetéseket tartalmaz erről a hatalomról és
befolyásáról. Ma, amikor a pápaság ismét erőt és befolyást nyer, tudatában
kell lennünk a bibliai próféciában elfoglalt helyének és változat-lan
viselkedésének Isten igaz népével szemben.

Nemzetközi Misszióegyesület: Magyarország

ISMERD MEG

A BIBLIÁT!

10. A kis szarv azonosítása

A kilencedik leckében tanulmányoztuk Dániel látomását a négy állat-
ról. Világossá vált, hogy e négy állat a babiloni, Médó-Perzsa, Görög és
Római birodalmakat jelképezi. Róma után viszont egy újabb hatalom lépett
fel, amelyet a kis szarv jelképez. Felismeréséhez át kell tekintenünk a Dániel
által bemutatott jellemzőit.
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Emlékezzünk arra, hogy mit tanultunk Dániel 7:24-25-ben a kis szarvról:
1. Róma szétszakadozása után jön létre.
2. Hatalomra kerülésével három királyságot megsemmisít.
3. Az előbbiektől különböző (eltérő) hatalom lesz.
4. Káromolja Istent.
5. Üldözi Isten gyermekeit.
6. Jogot formál Isten Törvényének és az időnek megváltoztatására.
7. Uralkodási ideje “idő, idők és az idő fele”.

Nézzük át egyenként mindegyik pontot:
1. A Római Birodalom Kr.u. 395-ben szétszakadt; az uralkodó Konstanti-

nápolyba helyezte trónját. Távollétében a római püspök vált Róma legkiemel-
kedőbb személyévé. A következő század folyamán a keleti gótok, vizigótok,
frankok, vandálok, szúévek, alemannok, angolszászok, herulok, lombardok
és burgundok megtámadták a birodalmat, és területeket szakítottak ki belőle
saját országaik megalapítására. Egy olyan hatalmat keresünk, amelyik az ötö-
dik században, e népek inváziója után jött létre.

2. K.u. 493 és 538 között a fenti népek közül hármat - a herulokat, vandálo-
kat és keleti gótokat legyőztek. Eltávolításukra a Rómában vezetővé váló új
hatalom létrejöttéhez volt szükség. 533-ban Justinian, a Kelet-Római
uralkodó törvényesen “minden szent egyház fejének” ismerte el a római püs-
pököt. A keleti gótok legyőzése 538-ban Róma urává tette a pápát. A Pontifex
Maximus címet használta, amint azt korábban a római császárok tették.

3. E hatalom különbözött az előbbiektől és a később létrejövőktől is. Egy-
szerre egyház és politikai erő is volt. Vezetője vallási előljáró és ugyanakkor
megkoronázott király volt. Ez a halálos kombináció vezetett a történelemben
legnagyobbként ismert vallásos üldözéshez.

4. A zsidók káromlással vádolták Jézust, mert Istennek nevezte magát
(János 10:30-33). A Biblia bemutatja, hogy Jézus állítása teljesen helyes volt.
János 1:1-3-ban láthatjuk, hogy Jézus Isten, és Ő a Teremtő. De mi a helyzet
akkor, hogy egy ember állít hasonlót? XIII. Leó pápa 1894. június 20-án
keltezett pásztori levelében írja: „A Mindenható Isten helyét foglaljuk el e
földön.” A következő évben a „The Catholic National” (A katolikus polgár)
a következőket írta: „A pápa nemcsak képviselője Jézus Krisztusnak, hanem
ő maga Jézus Krisztus emberi testbe rejtve.” Ferrari Egyházi Szótárában

a pápa címszó alatt olvashatjuk: „A pápa annyira magasztos és oly emelkedett,
hogy ő nemcsak ember, hanem olyan, mintha Isten és Isten helytartója is
lenne. A pápa mintha Isten lenne a földön, egyedüli ura Krisztus hűségesei-
nek, a királyok fő királya, bőséges hatalommal rendelkező, akire a Mindenha-
tó Isten nemcsak a földi, hanem a mennyei királyság vezetését is rábízta.”
Ez káromlás Isten ellen.

5. Amikor egy egyház politikai hatalommal rendelkezik, fellép a kisértés,
hogy küldetését, az evangélium hirdetését annak az emberekre való kénysze-
rítésével végzi. Törvényeket adhatnak ki, katonai erőt vehetnek igénybe, sőt
halállal büntethetik azokat, akik nem engedelmeskednek nekik. Isten utálja,
ha valaki erőszakkal akarja országát előrevinni. A pápaság első támadását a
zsidók ellen indította. Zsidóellenes propagandát végeztek, majd a zsidók
mészárlása következett a következő városokban: Routen, Orleans, Limoges,
Mainz és Róma.

Innen csak egy kis lépést kellett tenniük a másként gondolkodó kereszté-
nyek üldözéséig. A keresztények első mészárlása 1096-ban történt Európa-
szerte. Azelőtt a legyőzött pogányokat kényszerítették a Római Egyházba
való keresztelkedésre halálbüntetés terhe mellett. 1179-ben a Harmadik
Lateráni Zsinaton elrendelték az albigens és svájci-völgyi keresztények és a
velük egyetértők kivégzését. Századokon keresztül folytatták ezt. John Milton
17. századi költő érzelgős verset írt a svájci keresztények egyik mészárlásáról.

1184-ben III. Lucius pápa létrehozta a „Szent Inkvizíciót” a római vallás
elutasítóinak kiirtására. A vádlottak tárgyalását római papok folytatták le.
Sosem látták vádlóikat, védőik sem voltak és bűnösöknek mondták őket,
hogyha nem bírták bizonyítani ártatlanságukat. A Szent Hivatal mindmáig
létezik. A „Nyugati őrálló” c. katolikus újság írta 1912-ben: „Nem tudtok
sajnálatot ébreszteni lelkünkben a katolikusok 17-ik században történt rémtetteiről
való nyafogó beszámolókkal. Sohasem írtunk az inkvizíció mentegetésére vagy
enyhítésére egy szót sem. Sosem gondoltuk, hogy szüksége lenne a védelemre.”
Óvatos becslések szerint 55-100 millió keresztényt vége-zett ki a Római Katoli-
kus Egyház.

A második világháború folyamán a katolikus horvátok megpróbálták az
ortodox szerbeket erővel “megtéríteni”. Mint a zsidók irtásánál, a ferencrendi
szerzetesek vezetése alatt elkezdődött a szerbek módszeres kiirtása. Négy év
alatt 750.000 ortodox szerbet gyilkoltak meg a római katolikus usztasák.

6. A 2Mózes 20-k részében található Tíz Parancsolat és a katolikus változat
összehasonlítása felfedi a változtatásokat. A katolikusok a képek imádatát




