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E tanulmányban olyan eseményekkel foglalko-
zunk, amelyek megel zik a vasárnap-törvényt. 

A bibliai jövendölésben Sátán és a pápaság egyik 
jellegzetessége az, hogy mindkett  növekv  hatalom. 
Munkájuk által a vezet k a pápaság er södését
segítik el  (ugyanezt megtaláljuk Dán 11:40-ben is, 
ez a vonás jellemzi az északi királyt). 

„Ebben az id ben, amikor a b n oly er sen 
elterjedt, azok a protestáns egyházak, amelyek 
megvetették az „Így szól az Úr’ elvét, furcsa 
helyzetbe kerülnek. A világhoz csatlakoznak. Istent l
való elszakadásukban a hamisságból és a 
hitehagyásból akarnak országos törvényt szabni. 
Arra ösztönzik földünk vezet it, hogy új törvényeket 
adjanak, amelyek helyreállítják a b n emberének 
tekintélyét, aki Isten templomában ül, és Isten 
gyanánt mutogatja magát. A katolikus egyház elveit 
az állam fogja védelmezni. A bibliai igazságot 
hangoztatók tiltakozását többé nem fogják elt rni
azok, akik Isten törvényét nem tették életük 
szabályává.” (Review and Herald, 1897. december 
21)

Remélhet en felismertük már, hogy ez az, ami az 
Egyesült Államokban történik. Az egyik klasszikus 
bizonyíték erre az Egyesült Államoknak megalapí-
tása. Amikor a 13 kolónia egybegy lt az Alkotmány 
megírására, abban az id ben 12 kolónia állami 
pénzb l, a kormány pénzéb l vallásos iskolákat 
támogatott. Mind a tizenkett  bele akarta foglalni ezt 
a gyakorlatot az alkotmányba, egyedül egy kolónia 
nem értett egyet velük, és tiltakozott. Egy 
szembeszállt a tizenkett vel, és a viták nyomán az 
egyedüli nyert. Mert végül mind a tizenhárom 
egyetértett abban, hogy tettükkel megtagadnák az 
egyház és az állam szétválasztását. Hiszen az 
alkotmányban olyan elvet akartak foganatosítani, 
miszerint a kormány pénzével vallásos intézményeket 
lehet támogatni. Végül alapos indoklás miatt nem 
írtak ilyet az alkotmányba. 

A 2000-es választás el tt többek között George 
W. Bush azt ígérte, hogy ha elnökké választják, az 
els  teend k között – mint soha eddig az amerikai 

történelemben – világi pénzzel fogja támogatni a 
vallásos intézményeket. 

Tudjátok-e, hogy mir l szólt az els  törvénycikk, 
amit George Bush a kongresszus elé vitt 2000-ben, 
rövidesen megválasztása után? Azt javasolta, hogy 
lehetséges legyen a kormány pénzéb l támogatni a 
felekezeti iskolákat. Hogyan reagált az Egyesült 
Államok Kongresszusa? Elutasította. És tudjátok, 
hogy mit tett erre George Bush? Aláírt egy 
végrehajtó rendeletet, amelyben engedélyezte, hogy a 
kormány pénzéb l felekezeti iskolákat segítsenek. És 
most az Amerikai Egyesült Államokban külön 
pénzalap létezik a felekezeti iskolák számára. E 
rendelkezés határozottan az Egyesült Államok 
Alkotmányának megváltoztatására való törekvés. 

Az ihletett Írás szerint a vasárnap-törvény 
megjelenése el tt a katolikus egyház elveit az állam 
fogja védelmezni. Most itt tartunk. 

A katolikus elvek elfogadása

„És ez az a vallás, amelyet a protestantizmus 
kezdett l fogva oly nagy jóindulattal néz, és amely 
végül a protestantizmussal egyesül. Ez az egyesülés 
mindazáltal nem a katolicizmus változásának ered-
ménye, mert Róma sohasem változik. Róma csalat-
kozhatatlanságot állít. A protestantizmus az, ami 
változni fog. A részér l történ  szabad eszmék 
elfogadása a katolicizmussal való meleg 
kézszorításhoz vezet.” (Az utolsó napok eseményei, 
92. oldal) 

Többféleképpen lehetne szemléltetni Róma 
változhatatlanságát. Az egyik példa, amely 
el nyünkre szolgál a kés bbi tanulmányban az, hogy 
a pápaság sohasem rendelkezett saját hadsereggel. 
Katonai hatalomra volt szüksége véghezvinni azt, 
amit megtett - akárcsak most is -, de sohasem 
rendelkezett saját hadsereggel. Ezt jó tudni, mert 
Róma sohasem változik. 

Amikor Dán 11-ben szemléljük Rómát - ahol 
hódító munkát végez - mivel Róma nem változik, 

77.. IIsstteenn eeggyyhháázzáánnaakk mmeeggttiisszzttííttáássaa
-- 22.. rréésszz --



–  S Z E M Ü N K  E L T T 0 7 –  I S T E N  E G Y H Á Z Á N A K  M E G T I S Z T Í T Á S A  ( 2 ) –

2

tudnunk kell, hogy valamilyen más katonai hatalom 
fogja pártolni. 

Róma nem változik. A protestantizmus az, ami 
változik. Illetve a protestantizmus már megváltozott! 

2004-ben a Washington DC-ben, a Keresztény 
Koalíció találkozóján eléggé kellemetlen volt látni a 
protestáns vezet ket, amint beszédükben arról 
szóltak, hogy az amerikai népet vissza kell vezetni 
Istenhez, miközben a valóságban Amerikát Isten 
ellen vezetik. Nyomasztó volt látni a politikusokat, 
akik ugyanezt visszhangozzák. Egy adott pillanatban 
felállt egy katolikus pap, és beszéde közben az 
Egyesült Államok protestáns vezet i mindent 
ámeneztek. A protestantizmus változik! 

Ha van egy régi angol értelmez  szótáratok, amit 
1950 el tt adtak ki, és megkeresitek a bíborba 
öltözött n  jelentését, ott az áll: a Római Katolikus 
Egyház. Nem is olyan régen az Egyesült Államokban 
mindenki tudta, hogy Róma kicsoda. De a vasárnap-
törvény el tt a protestantizmus megváltozik, illetve 
már meg is változott. 

Els  megválasztása után George Bush megnyi-
totta az Egyesült Államokban az els  vatikáni irodát 
... vessétek össze azzal az alkalommal, amikor a 
Capitoliumot építették: a Katolikus Egyház egy 
hatalmas márványtömböt küldött, hogy építsék be az 
épületbe. Nem lehet felbecsülni, hány millió dollárt 
érne ma az a k . Tudjátok, hogy mit tett a protestáns 
vezet ség a k vel, amikor az megérkezett? Hajóra 
tették, elszállították a Potomac folyóhoz, és ott bele-
dobták a vízbe. Semmilyen kapcsolatot sem akartak 
fenntartani a bibliai prófécia Antikrisztusával. 

De a protestantizmus változik. A bibliai 
jövendölésben az Egyesült Államok változó 
hatalomként jelenik meg. Bárányként mutatkozik be, 
és végül sárkányként beszél. 

Ma már nem ismerik a protestáns szó jelentését. 
Mind a katolikus, mind a protestáns szótárakban a 
protestantizmus meghatározására ugyanaz áll: Róma 
elleni tiltakozás. De volt egy történelmi pont, amit l
fogva hivatalosan elmondható, hogy az Egyesült 
Államok többé nem tiltakozik Róma ellen. A 
Reagan-években titkos szövetség született meg a 
Vatikán és az Egyesült Államok között. A 
protestantizmus megváltozott a jövendölés szerint. 

A seregek rendezése 

„A gonoszság ügynökei összefogják és rendezik
seregeiket. Er t gy jtenek az utolsó nagy válságra. 
Rövidesen nagy változások mennek végbe a világon, 
és a végs mozzanatok sebesen peregnek majd le.” 
(Bizonyságtételek, 9. kötet, 11. oldal) 

A gonoszság ügynökeinek összetev i:

1. A világ pénzügyi felépítése. A vasárnap-
törvény kiadásakor senki sem vásárolhat vagy árulhat 
a fenevad bélyegének felvétele nélkül. Az akkori 
hatalom az egész világot átfogó pénzügyi felépítést 
majd uralmába fogja keríteni. 

Látunk-e ma a világ pénzügyi felépítésében 
öszszefogásra és rendezkedésre való törekvést? 

2. A Föld katonai szerkezete. Halál fenyegeti 
azokat, akik nem veszik fel a fenevad bélyegét. A 
Föld katonai szerkezetében is összefogás és 
rendezkedés látható az utolsó nagy válságra. Máris 
látható, amint a világ hadseregei összefognak és 
rendezik seregeiket. 

Mi ennek az els dleges oka? A terrorizmus – 
világiasan mondva. A prófécia kutatóiként pedig 
elmondhatjuk, hogy a harmadik háború gy jti ket
öszsze. A radikális iszlám betölti szerepét, és a 
világot olyan állapotra vezeti, hogy eldöntik: össze 
kell fogniuk a radikális iszlám ellen. 

Mindez a szemünk el tt történik. 

3. A világ vallásai. Vallási válságról van szó. 

Látható-e a világ vallásainak összefogása és 
szervez dése? Igen. Már léteznek kölcsönösen aláírt 
egyezmények az összefogás érdekében, amelyeket a 
világ legtöbb vallása aláírt. 

Gazdasági válság 

„A pénz nagyon gyorsan veszít értékéb l akkor, 
amikor az örökkévalóság jeleneteinek valósága tárul 
az emberek érzékszervei elé.” (Evangélizálás, 27. 
oldal)

„Akik a kormányokat vezetik... hiába fáradoznak, 
hogy biztonságosabb alapokra helyezzék az üzleti 
tevékenységeket.” (Bizonyságtételek, 9. kötet 13. 
oldal)

Valami történik a világ pénzügyi rendszerével, 
ami hozzájárul a vasárnap-törvény kiadásához. Err l
ír Jak. 5:1-3 is, ahol Jakab kihangsúlyozza a pénzügyi 
válság hirtelenségét, váratlanságát: 

„Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a 
ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek 
reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat 
moly ette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda 
fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és 
megemészti a ti testeteket, mint a t z. Kincseket 
gy jtöttetek az utolsó napokban!” 

Jakab szerint váratlanul – senki sem hitte volna – 
valami történik a világ kereskedelmi életében az id k
végén.
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„Azt állítják, hogy Istent sérti a vasárnapi 
nyugalomnak megszentségtelenítése; hogy ez a b n
csapásokat von maga után, amelyek addig tartanak, 
amíg a vasárnap megtartását szigorú törvények nem 
teszik kötelez vé; hogy akik a negyedik parancsolat 
hangoztatásával aláássák a vasárnap iránti tisztele-
tet, azok az emberiség bajkever i, akik megfosztják a 
világot Isten kegyelmét l, és a földet a jólétt l.” (A
nagy küzdelem, 525. oldal) 

Ez az idézet határozottan a vasárnap-törvény 
el tti id re vonatkozik, arra az id re, amikor az 
országos hitehagyást országos romlás követi, amely 
fokozatosan vezet a vasárnap-törvény kiadásához. 

Történik valami az Egyesült Államokbeli jóléttel, 
ami abba az irányba tereli a vezet ket, hogy kiadják a 
vasárnap-törvényt. Megfigyelhetjük a mai Egyesült 
Államokat, és láthatjuk pénzügyi helyzetét, amely 
egyáltalán nem t nik er snek.

„Megtévesztéssel és dühös felhívásokkal fogják 
felkelteni az emberi indulatokat. Mivel az ‘így szól a 
Szentírás’ szavakkal nem tudnak a bibliai szombat 
képvisel i ellen semmit sem felhozni, ezért az er szak
eszközével lépnek fel. A törvényhozók meghajolnak a 
vasárnap-törvény követelései el tt, hogy ezzel 
népszer ségre tegyenek szert és pártfogásban 
részesüljenek.” (Próféták és királyok, 365. oldal) 

A bibliai jövendölésben az Egyesült Államok 
egyik jellemz je, hogy változó hatalom. Amikor a 
vasárnap-törvény megjelenik, az Egyesült Államok 
politikai vezet i inkább a politikát választják, mint-
sem az elveket. Döntéseiket véleménykutatásokra 
alapozzák, és nem elvekre. White testvérn  ír a 
politikáról és az elvekr l is, és elmondja, hogy a 
politikára alapozott döntések mindig az ördögt l
voltak.

A politikára alapozott cselekedetek sohasem 
voltak elfogadhatók. Isten népe elvekre kell, hogy 
alapozza tetteit. 

Rövid ismétlés 

A vasárnap-törvény kiadása el tt a protestantiz-
mus megváltozik. Szabadelveket támogat, mialatt a 
vasárnap-törvény a sötétben utat tör. A vasárnap-
törvény vezet i nem látják annak következményeit. 
Ebben az id ben a katasztrófák sokasodása arányos 
az emberiség engedetlenségével. Ebben az id ben az 
amerikai törvényhozók már nem elvek szerint, hanem 
a politika nyomására döntenek, hogy népszer ségre 
és pártfogásra tegyenek szert. Akkor a katolikus 
elveket polgári törvénnyel er sítik meg. Ebben az 
id ben a föld gonoszságának ügynökei seregeiket 
szervezik és er sítik a vasárnap-törvényre, az utolsó 
nagy válságra. Amikor a protestantizmus kezet fog 
Rómával a vasárnap-törvény beálltakor, nagy 

változások lesznek világunkban, és az utolsó 
események sebesen leperegnek. Ezeket az 
eseményeket felismerik és megértik az „okos
szüzek”! Az értelmesek meg fogják érteni. 

Hamis ébredés 

„Láttam, hogy Istennek becsületes gyermekei 
vannak a névleges adventisták és az elesett egyházak 
között, és miel tt a csapások kiöntetnek, papok és a 
nép ki lesz híva az egyházakból és boldogan fogadják 
az igazságot. Sátán tudja ezt és miel tt a harmadik 
angyal hangos kiáltása hangzik, izgalmat gerjeszt e 
vallásos testületekben úgy, hogy azok, akik megve-
tették az igazságot, azt hirdetik, hogy Isten velük 
van.” (Az utolsó napok eseményei, 110-111. oldal) 

„Megpróbálja elhitetni az szintékkel, hogy Isten 
még mindig az egyházak javára munkálkodik. De a 
világosság fényleni fog, és az szinték el fogják 
hagyni bukott egyházaikat, és a maradékhoz csatla-
koznak.” (Early Writings, 261. oldal) 

Babilon bukott egyházaiban hamis ébredés 
történik. És mindez arra mutat, hogy a lelki ébredés 
határvonalán állunk. Mert Sátán az utánzatot épp a 
valóságos el tt vezeti be. Pontosan a vasárnap-
törvény el tt egy hamis ébredés üti fel a fejét a 
protestantizmus bukott egyházaiban. 

„Miel tt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a 
földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, 
amire az apostoli id k óta nem volt példa. Isten Lelke
és ereje kiárad népére. Akkor sokan elkülönülnek 
azoktól az egyházaktól, amelyekben a világ szeretete 
kiszorítja az Isten és Igéje iránti szeretetet. Sokan – 
lelkészek és egyháztagok – boldogan elfogadják 
azokat a nagyszer  igazságokat, amelyeket Isten 
ebben az id ben hirdet, hogy elkészítsen egy népet az 
Úr második eljövetelére. A lelkek ellensége gátolni 
akarja ezt a munkát. Miel tt e megmozdulás ideje 
elérkezik, megkísérli kibontakozását megakadályozni 
hamisítvány létrehozásával. Azokban az egyházak-
ban, amelyeket megtéveszt  befolyása alá tud vonni, 
azt a látszatot kelti, hogy Isten különleges áldása 
árad ki rájuk. Nagy vallási érdekl dés látszatát kelti. 
Tömegek ujjongnak majd azon, hogy Isten csodálatos 
munkát végez értük; pedig ez a munka más lélekt l
származik. Sátán a vallás leple alatt próbálja meg 
befolyását a keresztény világra kiterjeszteni.” (A
nagy küzdelem, 413-414. oldal) 

A lelki ébredést, a kés i es t hamis ébredés el zi 
meg, amely az egész világot átfogja. 

A próféciák félreértésének veszélye 

Az egyik els dleges ok, amiért a zsidók felfeszí-
tették Jézust az volt, hogy félreértették a jövendölést. 
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Azt hitték, hogy a Messiás földi királyságot fog 
létrehozni, holott  lelki királyságot alapított. És 
mert félreértették a jövendölést, aktívan részt vettek a 
Messiás keresztre feszítésében. 

Ellen G. White ismételten tanítja, hogy az akkori 
id k története meg fog ismétl dni velünk, a lelki 
Izraellel. A jövendölés félreértésével kapcsolatban 
White testvérn  két módszert mutat, ami révén 
párhuzamot lehet vonni a mai adventisták és a 
Messiást keresztre feszít  zsidók közt a jövendölések 
félreértésében: 

1. a már beteljesedett id próféciákat újra 
alkalmazzuk az id k végére. 

2. amikor azt hisszük, hogy a kés i es re kell 
várnunk azért, hogy az Úr elvégezze a munkát a mi 
életünkben.

Ez a profetikus félreértés legalább olyan 
lényeges, mint a Messiás keresztre feszítése. 

A kés i es

„Sokan nem részesültek a korai es ben, mert nem 
fogadták be. Nem részesültek mindabban a jótéte-
ményben, amelyr l Isten gondoskodott számunkra. 
Elvárják, hogy azt a hiányukat majd a kés i es
kipótolja. Majd amikor a kegyelem a legnagyobb 
b ségben árad, akkor szándékoznak szívüket 
megnyitni, hogy befogadják. Félelmes hibát követnek 
el. Isten által az ember szívén megkezdett m nek, 
nevezetesen, hogy világosságát és ismeretét adta, 
állandóan fejl dnie, haladnia kell. Minden egyénnek 
tudnia kell saját szükségletét. Üresítsük ki szívünket 
minden szennyt l, és tisztítsuk meg a Lélek 
templomául. B nvallomásuk és b ntelen életük, 
komoly imaélet és énüknek odaszentelése által 
készültek el a tanítványok a Szentlélek kiáradására, 
pünkösd napjára. Ugyanennek kell történnie csak 
nagyobb terjedelemben, napjainkban. Az ember, mint 
eszköz, csak kérje az áldást, és várja az Urat, hogy 
benne m vét befejezze. Isten kezdte meg a munkát, 
végzi is be, teszi tökéletessé az embert Jézus 
Krisztusban. Ám nem szabad elhanyagolnunk a korai
es  által szemléltetett kegyelmet. Csak akik kiélik a 
kapott világosságot, részesülhetnek nagyobb
világosságban. Ha nem növekszünk naponta a 
cselekv  keresztény erényekben, akkor nem ismerjük 
fel a Szentlélek megnyilatkozásait a kés i es  által. 
Lehetséges, hogy körülöttünk már hull, de nem
vesszük észre, és nem részesülünk benne.”
(Bizonyságtételek a lelkészeknek, 241. oldal) 

Egy olyan id szakban, amiben a kés i es  elkezd 
hullani vannak Isten egyházában olyanok, akik sem 
nem részesülnek benne, és sem nem ismerik fel. 

Ez egy olyan id , amikor a konkoly és a búza 
együtt növekszik, az arany a salakkal vegyül, hason-
lóan az okos és a bolond szüzek is együtt vannak. 

A korai es

Egyik feltétele a kés i es nek az, hogy részesül-
jünk a korai es ben.

„Láttam, ha Isten népe nem tesz er feszítést, de 
várja a felüdülés elnyerését, ami eltávolítja helytelen-
ségeit, kijavítja tévedéseit; ha abban bíznak, hogy az 
megtisztítja ket a test és lélek szennyét l, és alkal-
massá teszi ket a harmadik angyal hangos kiáltá-
sára, híjával találtatnak. Isten felfrissít  erejét csak
azok kapják meg, akik felkészültek rá, és elvégezték 
az Istent l jöv  megbízatást, azaz megtisztultak a test 
és lélek minden szennyét l, megszentel désüket Isten 
félelmében tökéletesítették.” (Counsels on Diet and 
Foods, 33. oldal) 

Ez a korai es . Ebben az id ben el kell nyernünk 
a korai es t azért, hogy majd megkapjuk a kés i es t; 
a korai es  a megszentel dés istenfélelemben történ
tökéletesítése.

„A harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá
duzzad, és eközben ti nem érezhetitek szabadnak 
magatokat a jelen kötelesség elhanyagolására. Nem 
ápolhatjátok azt a gondolatot, hogy a saját er feszí-
téseitek nélkül is eljöhet a megújulás, aminek idején 
majd nagy áldásban részesülhettek. Ma át kell adno-
tok magatokat Istennek, hogy dics ség edényeivé 
tehessen benneteket és szolgálatába állíthasson! Ma
kell átadnotok magatokat Istennek, hogy megüresít-
sétek magatokat az ént l: irigységt l, féltékenységt l, 
gonosz rágalmazástól, versengést l és mindent l,
ami Isten szemében becstelenség! Ma kell megtisztí-
tanotok edényeteket, hogy készek legyetek a mennyei 
harmat felfogására, a kés i es záporaira. A kés i
es  jönni fog, és Isten áldása ki fog töltetni mind-
azokra, akik megtisztultak minden szennyt l. Jelen-
legi feladatunk az, hogy lelkünket odaszánjuk Krisz-
tusnak, hogy elkészülhessünk az Úrtól jöv  felüdülés 
idejére, a Szentlélek keresztségére.” (The Review 
and Herald, 1892. március 22) 

„A felüdülés Isten jelenlétéb l származik. Készít-
sük fel szíveinket arra, hogy Isten igazsága bennünk 
lakozzon, és megtisztítson és felkészítsen a kés i es
kitöltetésére.” (Manuscript Releases, 8. kötet, 228. 
oldal)

A b nök eltörlése 

„Nem lesz kisebb az az er , amivel Isten az 
evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint 
amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, 
amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai
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es  kiáradásában teljesedtek, a lezárulásakor a kés i
es ben ismét teljesedni fognak. Ez a ‘felüdülés
ideje’, amelyet Péter apostol el re látott, amikor ezt 
mondta: ‘Tartsatok tehát b nbánatot és térjetek meg, 
hogy eltöröltessenek a ti b neitek; hogy eljöjjön az 
Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust’ (Csel. 
3:19-20).” (A nagy küzdelem, 544. oldal) 

Láthatjuk ebb l, hogy a kés i es  ideje a 
„felüdülés ideje”, a b nök eltörlésének ideje, az Úr 
jelenlétének ideje. Ennek célja felkészíteni minket a 
hangos kiáltás üzenetének hirdetésére az adventizmu-
son kívül állóknak. 

„Most van az ideje annak, hogy megvalljuk és 
elhagyjuk b neinket, hogy el ttünk menjenek és az 
ítéletkor el legyenek törölve. Itt az id : ‘tisztítsuk meg 
magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten 
félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket’. E 
munka halogatása veszélyes. Sátán megpróbálja már 
most a tengeren és szárazon történ  katasztrófák 
által minél több ember sorsát megpecsételni. Hogyan 
védekezik Isten népe ebben az id ben? Él  kapcso-
lata van a mennyel. Ha biztonságban akarunk lenni 
az ártalmas dögvész idején, ha védelmet keresünk a 
látható és a láthatatlan veszedelmek ellen, akkor 
Istenben kell elrejt znünk, Jézus és a szent angyalok 
védelme alá kell húzódnunk. E veszedelmes napokban 
Isten azt akarja, hogy megalázkodjunk el tte. Azt 
akarja, hogy ne rejtegessük b neinket, hanem 
megvalljuk azokat, akárcsak Józsué tette a hajdani 
Izrael b neivel. Azt valljuk, hogy Isten törvényének
megtartói vagyunk. Azt valljuk, hogy a ‘régi romok’
felépít i vagyunk, és ‘emberölt k alapzatait’ akarjuk 
‘felrakni’. Ha e nagy és méltóságos munkát valóban 
ránk bízták, akkor mennyire fontos, hogy eltávolod-
junk minden igazságtalanságtól! A harmadik angyal 
üzenete megvilágítja dics ségével a földet, de amikor 
átalakul hangos kiáltássá, hirdetésében csupán azok
fognak részt venni, akik a Mindenható ereje által 
legy zték a kísértéseket.” (Review and Herald, 1908. 
november 19) 

Mikor kezd dik a hangos kiáltás?

Ellen White kijelentése szerint a hangos kiáltás 
már 1888-ban elkezd dött Krisztus igazságának, 
jellemének megértésében. De profetikus értelemben 
az az id szak várakozóra lett állítva Isten népének 
engedetlensége miatt. Profetikus értelemben a 
negyedik angyal hangos kiáltása a vasárnap-
törvénykor kezd dik, amikor a negyedik angyal 
üzenete jelenvaló igazsággá lesz. 

A harmadik angyal üzenete jelenvaló igazsággá 
vált 1844. október 22-én, amikor megnyílott a 
Szentek Szentje, és hit által Isten népe beláthatott a 
Szentélybe, Isten frigyládájába, megláthatták a 

szombatról szóló törvényt, és megérthették a 
szombat-vasárnapról szóló világosságot. 

A harmadik angyal üzenete figyelmeztet a fene-
vad bélyegének elfogadása ellen. Egy másik értelem-
ben jelenvaló igazsággá lesz az Egyesült Államokban 
a vasárnap-törvény megjelenésekor. Akkor társul 
hozzá a negyedik angyal üzenete, és elhangzik a 
negyedik angyal hangos kihívása Babilonból. A 
hangos kiáltás a vasárnap-törvénynél kezd dik.

Ha visszanézünk az adventizmus történelmébe, 
akkor láthatunk olyan személyeket akiknek téves 
látása szerint (pl. Stanton hangos kiáltása szerint) az 
adventista egyház a Babilon, és ki kell jönnünk 
bel le. Ha helyesen értelmezték volna a hangos 
kiáltást, akkor sohasem jutottak volna erre a 
következtetésre. Mert még ha az adventista egyház 
lett volna a Babilon (ámbár nem az), de ha az is lett 
volna, ezen testvérek üzenete akkor sem lett volna a 
hangos kiáltás, mert a vasárnap-törvény még nem 
érkezett el, és a hangos kiáltás a vasárnap-törvénykor 
kezd dik.

„Az Úr felszólítja a benne hív ket, hogy dolgoz-
zanak vele együtt. Amíg életük tart, nem szabad úgy 
érezniük, hogy már elvégezték munkájukat. Szabad-e 
hagynunk, hogy a vég jelei teljesedjenek anélkül, 
hogy nem mondjuk el az embereknek, mi következik a 
földre? Szabad-e engednünk, hogy sötétben járjanak, 
anélkül hogy figyelmeztetnénk ket, milyen nagy 
szükségük van arra, hogy felkészüljenek Urukkal való 
találkozásra? Ha nem teljesítjük környezetünkben 
kötelességünket, akkor az Úr napja úgy jön el, mint a 
tolvaj. Z rzavar tölti be a világot, és nagy megpró-
báltatás fog jönni hamarosan az emberiségre. A vég 
nagyon közel van. Nekünk, akik ismerjük az igazsá-
got, készülnünk kell arra, ami lesújtó meglepetésként
fog hamarosan rátörni a világra.” (A Szentlélek elj
reátok, 159. oldal) 

A végs  események lesújtó meglepetésként 
fognak történni. De ugyanabban az id ben mit kezd 
el az igazságot ismer  nép? Az igaz nép? Elkezdi 
hirdetni egy figyelmeztet  üzenetet. Felismerik a 
profetikus bizonyságtételt ebben az id ben. 

Hamis próféták 

Sokan hamis próféciák lángjával fognak felállni a 
szószékekre. Mialatt a figyelmeztet  üzenet Isten 
népe között terjed, egy ellenzék jelenik meg. Maga a 
tény, hogy valakinek az üzenetét ellenzik, még nem 
bizonyíték arra, hogy jelenvaló igazságot hirdet! De 
egy jelenvaló igazság mindig ellenállásba fog 
ütközni!

„Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában 
nem gondoljátok, abban jó el az embernek Fia’ (Mát. 
24:44). Az emberek most pihennek, azt hiszik, bizton-
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ságban vannak népszer  egyházaikban; pedig mind-
nyájuknak vigyázniuk kellene, nehogy létezzen egy 
rés az ajtón, ahol az ellenség betörjön. Állhatatosan 
er feszítésekkel az emberek elé kell tárni e témát. Ezt 
az ünnepélyes igazságot, hogy az Úr napja hirtelen 
és váratlanul jön, nemcsak a kívülállóknak kell 
elmondani, hanem saját gyülekezeteinknek is. A 
prófécia félelmes figyelmeztetése minden léleknek 
szól. Figyelmeztet  üzenetünk van a világ népe felé. 
És a világ elé kell tárni ezt az üzenetet. De nem csak 
eléjük. Senki se gondolja, hogy biztonságban van a 
meglepetés veszélye el l. Bárcsak egyetlen prófécia-
magyarázat se távolítana el az események ismereté-
t l, amelyek megmutatják, hogy e nagy fordulat közel 
van, az ajtó el tt.” (Foundamentals of Christian 
Education, 335-336. oldal) 

Egy üzenetünk van a világ számára ebben az 
id ben. De ugyanakkor az egyház számára is! Isten 
számára a legnehezebb feladat a Laodiceában él nek 
felébresztése. És azért nem ébred fel a laodiceai, mert 
nem hiszi el, hogy  laodiceai. De amikor végre fel 
fogunk ébredni, fel fogjuk ismerni, hogy feladatunk a 
világ és az egyház figyelmeztetése. 

És ha felébredünk, meglátjuk, hogy hamis üzenet 
is hirdettetik, amely szembeszáll a jelenvaló 
igazsággal.

„Szószékeinkre felállnak férfiak, kezükben hamis
próféciák fáklyája, amelyet Sátán pokoli fáklyája 
gyújtott meg. Ha a kétség és hitetlenség gyökeret ver, 
akkor a h  lelkészeket eltávolítják attól a népt l,
amely azt hiszi, hogy sokat tud. Krisztus mondotta: 
‘Vajha megismerted volna te is, csak a te mostani 
napodon is, amik néked a te békességedre valók! De 
most elrejtettek a te szemeid el l!’” (Bizonyságtéte-
lek lelkészeknek, 192-193. oldal) 

„Isten különleges értelemben rállókul és 
világosság hordozóiul helyezte a világba a hetedik 
napi adventistákat. Rájuk bízta a pusztuló világnak 
szóló utolsó figyelmeztetést.” (Bizonyságtételek, 9. 
kötet, 19. oldal) 

Isten ránk bízta a világnak szóló utolsó figyel-
meztetést! Kiváltságunk részt vállalni földünk 
megvilágításában!

Ámen 


