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- 3. rész „Azután láttam más fenevadat feljönni a földbĘl,
a kinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló,
de úgy szólt, mint a sárkány.” (Jel. 3:11)
Ha meg akarjuk érteni a fenevad végidei cselekvéseit, akkor fontos, hogy pontosan ismerjük a
„szólás” fogalmát a bibliai próféciában.
„A nemzet ‘szólása’: törvényhozói és bírósági
szerveinek ténykedése.” (A nagy küzdelem, 394.
oldal)
A Jel. 3:11, amelyben az Egyesült Államok
megszólal, nem az egyedüli hely a Bibliában, ahol a
próféciában egy hatalom megszólal:
„És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek
szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja
az idĘket és törvényt; és az Ę kezébe adatnak
ideig, idĘkig és fél idĘig.” (Dán. 7:25)
Miként tudott a pápaság – a 25. vers alapján –
sokat szólni a Felséges ellen? „A nagy küzdelem”
szerint: törvényhozó ténykedése által. Törvényhozása
által a pápaság a sötét középkorban sokat szólott a
Felséges ellen: a megjelenĘ pápai bullák 50-100
millió ember életét oltották ki, mind a pápai
törvényhozásra támaszkodva.
Az ihletettség szerint a nemzetek „szólása” a
törvényhozó testületek által történik. Habár az
Egyesült Államok elnökének megvan a hatalma egy
Végrehajtó Rendelet aláírására, de az csupán a
Végrehajtó Rendelet, és Ę a végrehajtó (kar). A
vasárnap-törvény
törvényhozó
és
bírósági
testületek által születik meg.
És a vasárnap-törvény, amelyrĘl beszélünk,
kettĘs: 1) a vasárnap megünneplésére kötelez, és 2)
üldözni fogja a szombattartókat.
Amikor az Egyesült Államok úgy fog szólni,
mint a sárkány, akkor legalább két dolog fog
megtörténni:
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1. A fenevad képét az Egyesült Államok
teljessé teszi.
A fenevad képe érett korát, profetikus nagyságát
a vasárnap-törvénykor kiadásakor éri el. Habár hoszszú folyamat vezet annak kialakulásáig, a vasárnaptörvénykor lesz teljessé. OlyasmirĘl van szó, ami
emelkedĘben van, és valamilyen módon ez próbát
jelent Isten népe számára. Méghozzá fontos próbát.
Folyamatról és idĘpontról szóló bibliai próféciák
Vannak próféciák, amelyek egy adott idĘpontról
szólnak. Például a pápaság halálos megsebesítése.
Egy folyamat fĦzĘdik hozzá, de amikor a pápaság
halálos megsebesítésérĘl beszélünk, akkor 1798 jut
eszünkbe. Még ha sokkal több minden is állt az
esemény mögött, az egy idĘpont volt a
történelemben, egy profetikus jel, egyetlen esemény.
De vannak olyan jövendölések, amelyek egy
folyamatról írnak. A 330-es év egy eseményt
ábrázol, a Jel. 13:2-re alapozott profetikus eseményt:
„És a fenevad, a melyet láttam, hasonló volt a
párduchoz, és az Ę lábai, mint a medvéé, és az Ę
szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adta az Ę
erejét annak, és az Ę királyiszékét, és nagy
hatalmat.”
Kr.u. 330 egy fontos dátum pogány Róma
számára. Ekkor helyezte a birodalom fĘvárosát
Konstantin Rómából Konstantinápolyba. Jel. 13:2
szerint a sárkány (a pogány Róma) három dolgot
adott a pápaságnak, de ugyanakkor a történelem azt
bizonyítja, hogy a pogány Róma elvett három dolgot
a pápaság érdekében (a három szarvat: a herulokat, az
osztrogótokat és a vandálokat), hogy a pápai
intézmény trónja megszilárduljon a földön.
A pogány Róma 496-ban hatalmát is átadta a
pápaságnak. Dániel 7 beteljesítéseként hét európai
király
jött
a
pápaság
segítségére,
hogy
megsemmisítse a három szarvat (a herulokat, az
osztrogótokat és a vandálokat). Katonai támogatást
nyújtottak a pápaságnak, összekapcsolták a civil
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hatalomnak hódolnak amely e rendelkezés egyedüli
megparancsolója. De maguk az egyházak formálják
meg a fenevad képét, azzal hogy világi hatalom által
kényszerítenek ki egy vallási kötelességet. Amikor
tehát az Egyesült Államokban kötelezĘ lesz a
vasárnap megtartása, tulajdonképpen a fenevadnak
és képének az imádása lesz kötelezĘ.” (A nagy
küzdelem, 399. oldal)

hatalmat a pápasággal, és e folyamat nyomán
egyesült az egyház az állammal.
Egy folyamat kezdĘdött el 496-ban, amikor
CHLODVIG, Franciaország királya civil kormányát
a pápasággal egyesítette, és hadseregét felajánlotta a
három szarv kiszakítására. A többi hat európai nemzet, akik késĘbb hasonlóan jártak el, nem tették meg
ezt a lépést 496-ban. De késĘbb sorjában megtették.

Hódolatról van itt szó. A vasárnap ünneplését
pedig világi hatalom fogja kényszeríteni.

Egy másik fontos tény ebben a folyamatban az
volt hogy a hivatalos nemzeti vallást ebben a
pogányságról katolicizmusra változtatták. Az utolsó,
aki ezt megtette Anglia volt, 508-ban.

A vasárnap-törvénykor tehát két dolog fog
megtörténni: 1) a fenevad képe eléri teljességét –
tehát folyamatról van szó, és 2) a vasárnaptörvénykor megjelenik a fenevad bélyege – egy
eseményrĘl van szó. E két dolog profetikus jelentését
fontos megérteni!

A három dolog – az erĘ, a királyiszék és a
hatalom – átadása pontos eseményeket foglal
magában, de ugyanakkor egy hosszú folyamatot ölelt
fel egészen 538-ig.

„Amikor az Ęsegyház megromlott, mert feladta
evangéliumi egyszerĦségét, és pogány rítusokat és
szokásokat fogadott el, elvesztette Isten Lelkét és
erejét. Mivel azonban az emberek lelkiismeretét
irányítani akarta, a világi hatalom támogatását
igényelte. Így jött létre a pápaság, egy olyan egyház,
amely az államhatalmat irányította, és felhasználta
saját céljainak elĘmozdítására, fĘképpen az ‘eretnekség’ megbüntetésére. Hogy az Egyesült Államok
megformálhassa a fenevad képét, ahhoz a vallási
hatalomnak úgy kell a polgári hatalmat irányítania,
hogy az egyház az államhatalmat is saját céljainak
szolgálatába állítsa.” (A nagy küzdelem, 395. oldal).

Vannak tehát próféciák, amelyek egyetlen
eseményrĘl szólnak, mások pedig egy folyamatról.
A fenevad képe egy folyamat, ami már elkezdĘdött. A fenevad képe az egyház és állam közötti
egyesülés, és már a vasárnap-törvény kiadása elĘtt
elkezdĘdött. Változást igényel a protestantizmusban.
A protestantizmusnak meg kell változnia – és ez egy
folyamat: el kell fogadniuk a katolikus elveket – amit
már megtettek, de valószínĦ, hogy még többet
fogadnak majd el.
Változás következik be, és ez a változás a
sötétben fog végbemenni. Néhányat láthatunk
közülük, a többi a függöny mögött történik. De teljes
beteljesedését akkor éri el, amikor az Egyesült
Államok sárkányként szól.

Nem az egyház és állam egyszerĦ egyesülésérĘl
van szó, hanem arról az egyesülésrĘl, ahol az egyház
irányítja a kapcsolatot. Nem az állam irányítja az
egyházat, hanem az egyház irányítja az államot. Az
ihletett Írásban megtaláljuk ezt a különbséget, amit
fel kell felismernünk. A fenevad képe az egyháznak
és államnak ama egyesülése, amelyben az egyház
irányítja a kapcsolatot.

2. Megjelenik a fenevad bélyege
Róma tekintélyének bélyege ez, és egyetlen
eseménybĘl áll. A fenevad bélyege és annak képe
egymástól különbözĘek, de ugyanakkor nagyon
közeliek is.

„Már elĘkészületek folynak, és mozgalmak
alakulnak ki a fenevad képének létrehozására. Olyan
események jelennek meg földünk történelmében,
amelyek beteljesítik a prófécia ezen utolsó idĘkre
vonatkozó jövendöléseit.

„A ‘fenevad képe’ a hitehagyó protestantizmusnak azt a formáját ábrázolja, amely akkor alakul ki,
amikor a protestáns egyházak dogmáik megtartásához a polgári hatalom segítségét igénylik. A ‘fenevad
bélyegének’ meghatározása még hátra van.” (A
nagy küzdelem, 397. oldal)

Az Úr világosan megmutatta, hogy a fenevad
képe már a próbaidĘ lezárulása [vasárnap-törvény]
elĘtt készen lesz. Isten népe életében ez jelenti azt a
nagy próbát, amely örök sorsukat pecsételi meg.

White testvérnĘ itt világosan kijelenti, hogy
különbség van a fenevad képe és a fenevad bélyege
között.

Isten népének át kell mennie ezen a próbán még
az elpecsételés elĘtt. Mindazok, akik Isten iránti
hĦségüket bebizonyítják Törvényének megtartásával
és a hamis szombat megvetésével, a Jehova Úr Isten
zászlaja alá fognak sorakozni, és megkapják az élĘ
Isten pecsétjét. Azok, akik semmibe veszik mennyei
eredetét, és a vasárnapot szombatként fogják megünnepelni, a fenevad bélyegével lesznek megjelölve.”

„Amikor a protestáns egyházak erĘltetik a
vasárnap megtartását, tulajdonképpen a pápaság – a
fenevad – imádását erĘltetik. Akik tudják, mit kíván
Isten a negyedik parancsolatban, és mégis úgy
döntenek, hogy az igazi szombat helyett a hamis
szombatot ünneplik, azok e döntésükkel annak a
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(Seventh Day Adventist Bible Commentary, 7. kötet,
976. oldal)

részletet, a másik egy másik részletet (itt egy kicsi,
ott egy kicsi).

A próba a kegyelemidĘ lezárulása elĘtt van. Át
kell mennünk e próbán az elpecsételés elĘtt. E próba
dönti el örök sorsunkat.

4. A bibliai próféciát egy idĘvonalon lehet
ábrázolni, amelyik a világ végére vezet. A prófécia
diákjának feladata, hogy a különbözĘ profetikus
bizonyságokat a világ végére helyezze, és ott helyes
sorrendbe állítsa azokat.

A kézfogás

5. Az idĘvonalon megjelenĘ történelmi események bizonyítják a bibliai prófécia beteljesedését.
Ezeket a történelmi eseményeket White testvérnĘ
néhány alkalommal útjelzĘknek is nevezte. Ezek az
útjelzĘk egymáshoz kapcsolódnak, ezért nem elég
történelmi eseményekként felismerni Ęket, hanem azt
is tudnunk kell, ahogyan az utánuk jövĘ eseményeket
befolyásolják, és hogyan befolyásolják Ęket a korábbi
események.

Az egyik jelkép a vasárnap-törvény azonosításakor a kézfogás.
„Vajon járhatnak-e ketten együtt,
ha nem egyeztek meg egymással?”
(Ámos 3:3)
„Amikor nemzetünk elárulja kormányzatának
elveit, hogy elfogadja a vasárnap törvényét, tette
által a protestantizmus kezet fog a pápasággal.”
(Bizonyságtételek, 5. kötet, 712. oldal)

6. Az útjelzĘkként szemléltetett történelmi
események
néha
jelképesek
is.
EljövendĘ
eseményeket ábrázolnak.

Az amerikai protestánsok hivatalosan egyesülnek
a pápai hatalommal és gyakorlatával a vasárnaptörvénykor, kezet fognak. A kézfogás pedig nem egy
egyszerĦ dolog.

7. Krisztus elsĘdleges tulajdonsága, hogy ė az
ElsĘ és az Utolsó. A kezdetben megmondja a véget.
Az egyik teszt, ha helyesen értelmezzük a bibliai
próféciát: látunk-e az illetĘ prófécia eleje és vége
között egy összhangot?

„Amikor Amerika, a vallásszabadság országa
egyesül a pápasággal a lelkiismeret erĘszakolásában,
és kényszeríti az embereket, hogy tiszteljék a hamis
szombatot, a föld minden országának népét rábírják,
hogy kövesse példáját.” (Az utolsó napok eseményei,
95. oldal)

I. Példa. Milyen történelmi eseményt használhatunk arra, hogy felismerjük az 1260 éves pápai
uralom kezdĘpontját? A „három szarv” végével. 538
márciusában a harmadik szarv is félre lett állítva. Ez
egy történelmi tény, amely az 1260 éves idĘszak
kezdetére mutat. Ez e prófécia alfája. Ez a kezdete.
És mivel ez Jézus egyik jövendölése, a prófécia
végénél valamilyen hasonlóságot kell keresnünk.

ElĘször az Egyesült Államok, majd példáját
követi a föld többi országa.
„A nemzetek követni fogják az Egyesült Államok
példáját. Bár Ę elĘl halad, mégis ugyanaz a válság
jön népünkre a világ minden részén.” (Uo., 95. oldal)

Hogyan fedezzük fel az 1260 éves idĘszak végét?
Bertier tábornok jött - és mit tett? Fogságba vitte a
pápát. Tehát az 1260 év kezdetét az jelzi, hogy egy
királyt kiĦznek Rómából, és az 1260 év végét is az
jelzi, hogy egy királyt Ħznek ki Róma városából.
Jézus az elsĘ és utolsó által beszél.

Néhány szabály a bibliai próféciák megértéséhez:
1. „Két vagy három tanú bizonyságára álljon a
dolog.”

II. Példa. Mivel kezdĘdik a 2300 éves prófécia?
A harmadik rendelettel. (Három rendelet volt.) Mivel
végzĘdik a 2300 éves prófécia? A harmadik üzenettel. Nehémiás munkája, amit akkor végzett a 2300
éves prófécia elején jelképezi azt a feladatot, amit
nekünk kell elvégezni ebben az idĘben.

2. A világ végérĘl beszélĘ Ęsi próféták mindanynyian ugyanazt a történetet mondták el különbözĘ
nézĘpontból és különbözĘ jelképekben.
3. „A prófétalelkek engednek a prófétáknak.”
Összhangban kell lenniük egymással. Ha az Ęsi
próféták a világ végérĘl beszéltek, akkor azt jelenti,
hogy mindannyian ugyanazt a történetet mondták el.
Nem azt jelenti, hogy Ęk lejegyezték a világ végének
teljes történetét. Az egyik próféta elmond egy kis

Jézus a kezdet által a végrĘl szól.
Ámen
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