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„Mert itt az ideje, hogy elkezd djék az ítélet az 
Istennek házán: ha pedig el ször mi rajtunk kezd dik,
mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek 

az Isten evangéliumának?” (1Pt. 4:17) 

Az eddigi tanulmányokban láthattuk, hogy az 
ihletett Írás szerint mi el zi meg a vasárnap-törvényt. 
Ugyanakkor megpróbáltuk körülírni a vasárnap-
törvényt, ami kett s irányú: (1) kötelez a vasárnap 
megtartására és (2) üldözi a szombatünnepl ket. Ez a 
vasárnap-törvény teljesíti Jel. 13:11-et, és ez az az 
id pont, amikor Isten megtisztítja egyházát. 

Most meg fogunk vizsgálni néhány bibliarészt, 
amelyben beazonosítható Isten egyházának megtisz-
títása. A bemutatott példázatok és szemléltet k össze-
függésben állnak a vasárnap-törvénnyel. Krisztus 
példázatai azok, amelyeket ha közelebbr l megnéz-
zük, látni fogjuk, hogy a vasárnap-törvényr l szóló 
leckét tartalmaznak. 

Isten pecsétje vagy a fenevad bélyege? 
„Ha az igazság világosságát eléd tárták, mely a 

negyedik parancsolat szombatját nyilatkoztatja ki, és 
igazolja, hogy Isten Igéjében nincsen semmi alapja 
a vasárnap ünneplésének, és mégis az álszombathoz 
ragaszkodsz, visszautasítod, a szombat megszentelé-
sét, melyet Isten „szent napnak” nevez, és felvetted a 
fenevad bélyegét.” (Evangélizálás, 116. oldal) 

A vasárnaptörvény kiadásakor egy elválasztás 
történik. El ször az adventizmusban, majd az 
adventizmuson kívül állók számára. Szembesülnek a 
vasárnap-törvénnyel, és mindazok, akik abban az 
id ben élnek, be fogják mutatni, milyen jellemet 
készítettek fel személyes megpróbáltatásukra: a 
fenevad bélyegére vagy Isten pecsétjére készítették-e 
fel jellemüket. 

A vasárnap-törvény válságára White testvérn
nagyon fontos tanítást nyújt számunkra – és 
valószín , hogy mindannyian ismerjük ezt a tanítást, 
mely a tíz sz z példázatához kapcsolódik: a jellemet
sohasem válságos id kben alakítjuk ki! A válság 
idején már csak bizonyítani lehet! És a vasárnap-
törvény kiadásakor bizonyosodik be, hogy 

jellemünket Krisztusnak vagy az Antikrisztusnak 
készítettük fel. 

Arany vagy salak? 
„Isten megmutatta nekem népe iránti aggodal-

mát, mert minden tisztító és csiszoló folyamatban 
egyesekr l kiderül, hogy a salakhoz tartoznak. A 
tiszta arany nem jelenik meg minden alkalommal. 
Minden vallásos jelleg  válságban némelyek elesnek 
a kísértés nyomán. Isten rostálása tömegeket seper el 
úgy, mint valami faleveleket. A jólét megnöveli a 
hitvallók számát, a viszontagság azonban kisz ri ket 
az egyházból. E csoport nem állhatatos Isten iránt. 
Elhagynak bennünket, mert nem hozzánk tartoznak; 
ha csapások vagy üldözések jönnek a világ részér l, 
sokan elesnek.” (Testimonies, 4. kötet, 89. oldal)Ez 
történik minden vallásos válság alkalmával, de a 
vasárnap-törvény kiadásakor – a legnagyobb vallásos 
válság idején – az arany és a salak határozottan külön 
fog válni egymástól! 

Okos vagy balga? 
„A tíz sz z példázata (Mt. 25:1-13) szintén az 

advent nép sorsát szimbolizálja.” (A nagy küzdelem, 
351. oldal) 

Ha meg akarjuk érteni az adventizmust, meg kell 
értenünk Máté 25-öt. Ennek igazságát pedig a követ-
kez  állítás teszi még élesebbé. 

„Gyakran utaltam a tíz sz z példázatára. A tíz 
közül öt bölcs volt, öt pedig balga. E példázat szó 
szerint beteljesedett, és újra be fog teljesedni, mert 
különösen erre az id re vonatkozik. A harmadik 
angyal üzenetéhez hasonlóan teljesedett be, és 
jelenvaló igazság marad az id k végéig.” (Review 
and Herald, 1890. augusztus 9.) 

A jellem át nem ruházható!
„Senki se kövesse a balga szüzek példáját, és ne 

érezze biztonságban magát, várván a válságos id t,
hogy akkor majd felkészíti jellemét. Amikor a vendé-
geket behívják, és megvizsgálják ket, már túl kés
lesz Krisztus igazságának keresésére. Most van az 
ideje annak, hogy felvegyük Krisztus igazságosságát
– azt a mennyegz i ruhát, amely lehet vé teszi a 
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Bárány mennyegz jére való belépést. A példázatban 
a balga szüzek hasztalanul könyörögnek olajért, mert 
nem kapnak. E kép azokat jelképezi, akik nem 
készültek, és nem alakítottak ki olyan jellemet, mely 
megálljon a válság idején. Olyan ez, mintha odalép-
nének szomszédjaikhoz és azt mondanák: Add nekem 
jellemedet, mert különben elveszek. A bölcsek nem 
tudták áttölteni olajukat a balga szüzek pislákoló 
mécseseibe. A jellem nem ruházható át. Nem lehet 
kölcsönözni vagy árusítani, hanem csak megszerezni, 
elsajátítani. Isten mindenkinek lehet séget nyújtott a 
jellem kialakítására a kegyelemid  által, mégsem 
teszi lehet vé, hogy bárki megoszthassa mással saját 
jellemét, amelyet nehéz tapasztalatok, a nagy Taní-
tótól kapott leckék által sajátított el, hogy béket rés-
sel viselje a megpróbáltatást, és olyan hitet gyako-
roljon, amellyel a lehetetlenség hegyeit is képes 
legyen elmozdítani. Képtelenek vagyunk megosztani a 
szeretet illatát, másoknak adni kedvességünket, 
tapintatunkat és állhatatosságunkat. Az emberi szív 
számára lehetetlen, hogy az Isten és emberek iránti 
szeretetet más szívébe töltse. De eljön az id , és az 
nagyon közel van, amikor a csábításban jellemünk
minden tulajdonsága megmutatkozik. Azok állnak 
meg elveik mellett, és lesznek h ségesek mindvégig, 
akik megpróbáltatásuk el tt igazaknak és h ségesek-
nek bizonyultak, és jellemüket Krisztus példájára
alakították, akik szoros kapcsolatban álltak Krisztus-
sal,  és kegyelme és bölcsessége által isteni termé-
szetének tulajdonságaival bírnak. De egyetlen emberi 
lény sem képes másoknak adni szívének odaszentelt-
ségét vagy értelmének nemes gondolatait azzal a 
céllal, hogy hiányosságait erkölcsi er vel pótolja. 
Sokat tehetünk egymásért, ha krisztusi példák 
vagyunk, s így arra bírjuk ket, hogy Krisztushoz 
forduljanak azért az igazságért, aminek hiányában 
nem lennének képesek megállni az ítéletben. Az 
embereknek imádságos lelkületben kell odafigyelniük 
a jellem-építés komolyságára, és jellemüket a
mennyei mintára alakítaniuk.” (The Youth’s 
Instructor, 1896. január 16.)A vasárnap-törvény 
kiadásakor követke-zik be az adventizmus bölcs és 
balga szüzeinek különválasztása! 

„A jellem a válságos id ben bizonyítja állapotát.
Amikor elhangzott a sürget , éjféli kiáltás: ‘Ímhol j
a v legény! Jöjjetek elébe!’, az alvásba mélyült 
szüzek felébredtek mámorukból, és megmutatkozott, 
hogy ki készült fel erre az eseményre. Mindkét 
csoportot meglepetés érte, de az egyik felkészült a 
váratlan eseményre (vészhelyzetre), míg a másikat 
felkészületlenül érte. A jellemet a körülmények 
leplezik le. A vészhelyzetek mutatják meg a jellem 
er sségét. Egy váratlan szerencsétlenség, gyász vagy 
válság, egy váratlan betegség vagy gyötrelem, egy 
olyan esemény, ami a lelket a halál torkába viszi. 
Ezek hozzák felszínre a jellem bels  tulajdonságát. 
Akkor válik meg, mennyire bízott vagy sem Isten 

Igéjének ígéreteiben. Akkor válik meg, hogy a lelket 
Isten kegyelme tartotta-e fenn vagy sem, hogy van-e 
olaj a mécsesben vagy nincs. A megpróbáltatás ideje 
mindenkihez elérkezik. Hogyan fogunk viselkedni 
Isten próbája alatt? Mécsesünk kialszik? Vagy 
tovább fog égni? Felkészültünk-e minden 
vészhelyzetre azzal, hogy állandó kapcsolatban 
vagyunk Vele, aki kegyelemmel és igazsággal teljes? 
Az öt bölcs sz z nem tudta megosztani jellemét az öt 
balgával. A jellemet személyesen fejlesztjük ki.”
(Review and Herald, 1895. október 17.)A válság, ami 
az id k végén a jellemet bizonyítja, nem más, mint a 
vasárnap-törvény válsága: a tíz sz z példázatának 
azon pontja, amikor az ajtó bezárul. 

„Ez az olaj, Krisztus életszentsége, mely a jelle-
met jelképezi, a jellem pedig át nem ruházható! Senki 
sem szerezheti meg más számára! Mindenkinek tiszta, 
szent, b ntelen jellemet kell kifejlesztenie.” 
(Bizonyságtételek lelkészeknek, 108) 

Tudnunk kell azt is, hogy a bibliai próféciában a 
jelképeknek van egy els dleges, másodlagos, 
harmadlagos, és néha még ennél is mélyebb értelme! 
A jelképekhez többszörös jelentés is társulhat. Általá-
ban, amikor bennünket, adventistákat afel l kérdez-
nek, hogy mit jelképez az olaj a tíz sz z példázatá-
ban, mindenikünk azt a választ adja, hogy a Szentlel-
ket. És úgy is van. De ugyanakkor úgy is lehet 
értelmezni, hogy a jellemre vonatkozik.  

Az egyik ok, amiért a jellemet hangsúlyoznunk 
kell: amikor adventistákként elolvassuk a tíz sz z
példázatát, és elkezdjük azt a vasárnap-törvény 
idejére alkalmazni, tudjuk, hogy lesz egy elválasztás, 
és hogy a kegyelemid  közel van a végéhez. 
Csakhogy nem szeretjük ezt hallani ... Ezért ha azt 
kérdezzük, hogy mi az olaj, azt válaszoljuk, hogy a 
Szentlélek, mert a válasz jó, lelki és kielégít . Nem 
szeretjük azt a választ adni, hogy az olaj nem más, 
mint a jellem, mivel ha a jellem része ennek a 
történetnek, akkor az már személyesen érint minket. 
Mert ekkor megértenénk, hogy olyan jellemmel kell 
rendelkezzünk, amely Krisztus jellemér l tesz 
bizonyságot a válság jöttekor. 

„A balga szüzek által jelképezett egyház állapota 
a laodiceai állapot.” (Review and Herald, 1890. 
augusztus 19.) 

Konkoly vagy búza? 
„A konkoly és a búza együtt n  az aratásig; és az 

aratás jelenti a kegyelem végét.” (Christ’s Object 
Lessons, 71. oldal) 

Az ihletett Írás tanítása szerint ez a válság a 
kegyelemid  végét jelenti. Ez a kegyelemid  vége! 
Többen azok közül, akik látják a vasárnap-törvényr l
szóló igazságokat haboznak elfogadni azt az igazsá-
got, hogy a vasárnap-törvény kiadásakor a 
kegyelemid  lezárul! És akkor a konkoly és a búza 
külön lesz választva egymástól! Elfogadott tény, 
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hogy jelenleg a konkoly és a búza együtt n  az 
egyházban. És mikor tisztul meg az egyház? A 
vasárnap-törvény kiadásakor. A vasárnap-törvény 
tehát a kegyelem vége az adventisták számára. És 
ekkor lesz különválasztva a konkoly és búza. 

„A tíz sz z példázatát maga Krisztus hagyta 
ránk, és minden részletét figyelmesen kell tanulmá-
nyoznunk. Eljön az id , amikor az ajtót bezárják. 
Bármelyik csoportba tartozhatunk: a bölcs vagy a 
balga szüzek közé. Most még nem dönthetjük el, és 
megbízatásunk sincs kijelenteni, hogy ki a bölcs és ki 
a balga. Léteznek olyanok, akik megragadják az 
igazságot az igazságtalanságban, és küls leg a 
bölcsekhez hasonlítanak.” (Manuscript Releases, 16. 
kötet, 271. oldal)A szüzek, a konkoly, az arany és a 
salak ugyanazon történet részei, és e különböz
jelképek egymástól való elválasztása ugyanannál a 
történelmi eseménynél (a vasárnap-törvénynél) 
fognak beteljesedni. Ezt az eszközt használja Isten 
saját egyházának megtisztítására. 

A 1890-es évekt l Stanton azt kezdte el tanítani, 
hogy a Hetedik Napot Ünnepl  Adventista Egyház a 
Babilon, és hogy a Hangos Kiáltás a bel le való 
kijövetelre szólít fel. Több mint 100 éven keresztül 
testvéreink némelyike elesett e kérdés téves 
értelmezése miatt. De ha mindazok felismerték volna, 
hogy igen, vannak dolgok, amelyek rosszul mennek 
Isten egyházában, de Isten lesz az, aki megtisztítja az 
egyházat a maga módján és az általa választott 
id ben, akkor nem inogtak volna meg, és nem estek 
volna el. 

Juhok vagy kecskék? 
„Két csoport létezik a világon: egyfel l az 

igazság és a tisztaság védelmez i, másfel l a 
tévelygés és a romlás védelmez i. Minden léleknek 
komolyan meg kell vizsgálnia, hogy mi az igazság. 
Végül vagy egyik vagy a másik csoportban kell 
elfoglalnunk helyünket. És kinek a társaságában 
szeretnénk lenni, amikor Jézus eljön az ég felh in?

Amikor Krisztus különválasztja az igazat a 
b nöst l, – amint a pásztor is különválasztja juhait a 
kecskékt l, és a juhait jobb fel l, a kecskéket pedig 
bal fel l állítja – akkor azt szeretnénk, ha a jobb fel l
lev k között lennénk. Akkor majd nem tekintjük 
kiváltságnak, hogy a törvénytelenség ösvényén járó 
sokaság között legyünk.” (Review and Herald, 1885. 
január 13.) 

E két embercsoport jelen van úgy az egyházban, 
mint azon kívül is. Azok, akik a tévelygés mellett 
maradunk ... Babilont hordozzuk, az „asszonyt”.

A mennyegz i ruha 
Ugyanaz az üzenet különböz  képekben jelenik 

meg, és a Szentlélek minden lehet séget megad arra, 

hogy megértsünk minden olyan igazságot, mely 
kapcsolatban áll a vasárnap-törvény válságakor 
bekövetkez  megtisztítással. 

„A kegyelemid  hamarosan lezárul. A vég közel. 
Hozzánk szól a figyelmeztetés: ‘De vigyázzatok 
magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjen a ti 
szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet 
gondjainak miatta  és váratlanul reátok ne jöjjön az a 
nap’ (Lk. 21:34). Legyetek éberek, mert különben 
készületlenül talál. Vigyázzatok, mert különben 
mennyegz i ruha nélkül találtattok a Király 
lakomáján. ‘Amely órában nem gondoljátok, abban 
jön el az embernek Fia’ (Mt. 24:44). „Boldog, aki 
vigyáz és rzi az  ruháit, hogy mezítelenen ne 
járjon, és meg ne lássák az  rútságát’ (Jel. 16:15).”
(Christ’s Object Lesson, 319. oldal) 

Ezékiel 8-12 
„Tanulmányozzátok Ezékiel kilencedik fejezetét. 

Ezek a szavak szó szerint be fognak teljesedni” 
(Manuscript Releases, 18. kötet, 236. oldal.) 

Az els  dolog, amit tudnunk kell, az, hogy 
Ezékiel 9 látomása nem az els  verssel kezd dik. A 
9. fejezet látomása a 8. fejezetben kezd dik, és túllép 
a 9. fejezeten. White testvérn  a 9. fejezetre 
összpontosít itt, de csak úgy érthetjük meg 
tökéletesen a 9. fejezetet, ha megértjük az 
összefüggést, amelyben megjelenik. 

E látomás elmondja, hogyan tisztul meg Isten 
egyháza. A 8. fejezetben tudtunkra adja, hogy mi 
történik a konkollyal, mi történik a bolond szüzekkel, 
és mi történik azokkal, akik nem rendelkeznek 
mennyegz i ruhával. A 8. fejezetben azt láthatjuk, 
hogy ezek leborulnak a Nap el tt.

A 9. fejezetben egy embercsoportról olvasunk, 
amelynek tagjai sóhajtanak és nyögnek a Jeruzsálem-
ben lev  utálatosságok miatt. És ezeket pecsételik el. 
Mir l szól e látomás története? Arról, hogy ki lesz 
elpecsételve és ki veszi fel a fenevad bélyegét a 
vasárnap-törvény kiadásakor. 

De ebben a látomásban a vonalat a 10. fejezetben 
húzzák meg, a 2-3. versben, ahol egy angyalnak ég
szenet kell vennie az oltárról, és Jeruzsálemre kell 
dobnia, amir l a Bizonyságtételek 5. kötetében – erre 
a látomásra vonatkozóan – White testvérn  elmondja, 
hogy itt az Adventista Egyházról van szó. És 
elmondja azt is, hogy az ég  szén a tisztítás jelképe. 

Ezékiel ezen látomása arról szól, hogyan tisztítja 
meg Isten az  egyházát. 

„Azt látjuk itt, hogy Isten templomára – az 
egyházra – mérték Isten haragjának els  csapását. A 
vének, akiknek Isten nagy világosságot adott, s akik a 
nép lelki érdekeinek riz iként állottak, elárulták a 
beléjük helyezett bizalmat.” (Bizonyságtételek, 5. 
kötet, 211. oldal) 
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Ellentmond-e mindez Nehémiás történetének? 
Vagy 4Móz 22 történetének? Nem. Összhangban 
vannak egymással. Gondok lesznek Isten egyházá-
ban. És Isten meg fogja oldani ezeket a gondokat a 
vasárnap-törvény kiadásakor. 

„Az utolsó id k veszélyeinek közepette vagyunk. 
Hamarosan eljön az id , amikor Ezékiel 9 jövendö-
lése be fog teljesedni; figyelmesen kell tanulmányozni 
az ott bemutatott próféciát, mert szóról szóra be fog 
teljesedni. Tanulmányozzátok a tízedik fejezetet is, 
mert ott Isten kezének munkája látható, amint töké-
letesen és harmonikusan dolgozik választott eszközei 
által. De ugyanakkor a tizenegyedik és tizenkettedik 
fejezetre is kritikus és mélyre ható módon oda kell 
figyelnünk. Isten el tt térdelve tanulmányozzátok 
ezeket a jövendöléseket. Ha nem távolítjátok el 
azokat a botrányköveket, amelyeket romlott lelketek 
azok útjába tett, akik közvetlen kapcsolatban  állnak 
veletek, Isten végleg elfordítja arcát t letek és 
munkatársaitoktól.” (The 1888 Materials, 1303. 
oldal)„És szóla a gyolcsba öltözött férfiúnak, és 
mondá: Menj be a forgókerekek közé, a Kérubok alá, 
és töltsd meg tenyereidet ég  üszöggel onnét a 
Kérubok közül, és szórd a városra. És beméne 
szemem láttára” (Ezék. 10:2). „Az eleven szén a 
megtisztítás jelképe.” (Review and Herald, 1888. 
október 16) 

Isten megtisztítja egyházát a vasárnap-törvény 
válsága által. 

Lesz-e még szervezett egyház a vasárnap-
törvény kiadása után? 
A vasárnap-törvény kiadása után Isten saját 

kezébe veszi a munkát. A vasárnap-törvényr l szóló 
információk logikája az, hogy a szervezett (azaz 
testületi) felépítés nem tart tovább a vasárnap-törvény 
után. Nem számít, ha a testületi felépítésb l minden 
személy egy-egy Énók, vagy a testületi felépítésb l
minden személy egy-egy Júdás. Nem err l van szó. 
Nem a testületi felépítés embereir l van szó. Hanem 
arról a valóságról, amely a vasárnap-törvény kiadása 
után fog történni. 

A vasárnap-törvény abból áll, hogy a vasárnap 
megtartására er ltetnek, és üldöznek a szombat 
megtartása miatt. Ha a testületi felépítésben lev k
mindenike h séges marad a vasárnap-törvény 
kiadásakor mit fognak tenni? Megtartják a szombatot, 
és a kiadott törvények véget vetnek a testületi 
felépítésnek. Ez történik akkor, ha mindenki h séges 
marad.

De ha mindannyian h tlenek maradnak? 
(Semmiképp sem állítjuk hogy ez így lesz!) Akkor 
nem lesz elég lelki erejük arra, hogy megálljanak. 
Mert kik lesznek az els k, akikt l visszavonul a 
Szentlélek? Melyik embercsoportot hagyja el 
el ször? Azokat, akik nagy világossággal és 
lehet séggel rendelkeztek. (Korábbi tanulmányunk-

ban olvastuk egy idézetben.) Nem lesz elég lelki 
erejük megállni. Nem tudni pontosan, hogy mit 
fognak tenni – talán megtartják a szervezetet, és 
átalakítják Els  Napot Ünnepl  Adventista Egyházzá. 

Tény, hogy a testületi felépítés nem tart tovább a 
vasárnap-törvény kiadásának id pontján túl. És itt 
fogja Isten saját kezébe venni a munkát Pünkösd 
napjához hasonlóan, az Éjféli Kiáltáshoz hasonlóan, 
ami áthatotta földünket 1843-1844-ben. 

Ez lesz az, amikor Isten „tökéletesen és harmoni-
kusan dolgozik választott eszközei által” – amikor 
megtisztítja egyházát a vasárnap-törvény kiadásakor. 

Dániel 3 
„Megpróbáltatás és üldözés vár azokra, akik 

Isten Igéjének engednek, és elutasítják a hamis 
szombat imádatát. Minden hamis egyház utoljára 
folyamodik az er szakhoz. El ször csábítással 
próbálkoznak, amint Babilon királya is tette a zene és 
a küls  látszat által. Ha ezek a csábítások – 
amelyeket az emberek Sátán ihletése alatt találtak ki 
– képtelenek voltak az embereket a kép imádatára 
bírni, a tüzes kemence „éhes” lángjai készen voltak 
megemészteni azokat. Hasonlóan lesz most is.” 
(Signs of the Times, 1897. május 6) 

„Amikor Isten törvényét félreteszik, amikor nevét 
többé nem tisztelik, amikor az ország törvényét 
szeged meg, ha a hetedik napot Szombatként 
ünnepeled, amikor bárányb rbe bújt farkasok 
értelmük vaksága és szívük keménysége által a 
lelkiismeretet szeretnék uralni, akkor mondanánk le 
Isten iránti h ségünkr l?! Nem! Nem! A 
gonosztev ket sátáni gy lölet tölti be azok ellen, akik 
engedelmeskednek Isten parancsolatainak. Mégis, 
Isten törvényének értékét, mint vezérl  szabályt 
hirdetni kell. Azok határozottsága, akik Istennek 
engedelmeskednek, n ni fog akkor, amikor a világ és 
az egyház egyesül a törvény eltörlésében. A 
zsoltárossal együtt mondják majd: ‘Inkább szeretem 
azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a 
legtisztább aranyat’ (Zsolt. 119:127). Erre kell 
számítanunk akkor, amikor Isten törvényét országos 
ténykedés érvényteleníti. Amikor a vasárnapot 
törvény emeli fel és támogatja, megmutatkozik az az 
elv, amely Isten népére hatott, amint megmutatkozott 
a három zsidó esetében is, amikor Nabukodonozor 
megparancsolta, hogy az arany képet imádják Dura 
mezején. Felismerjük kötelességünket, amikor az 
igazságot a hamisság felülmúlta.” (Manuscript 
Releases, 13. kötet, 71. oldal) 

„A történelem megismétl dik. Hamis vallást 
magasztalnak fel. A hét els  napját, a közönséges 
munkanapot, mely nem rendelkezik semmilyen 
szentséggel, olyanná emelik fel, amilyen Babilon 
szobra volt.” (Az utolsó napok eseményei, 95. oldal). 

„Ezrek és ezrek vannak, akik a hamis szombat 
árboca alá állnak, és magasztalják a pápaság képét, 
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amit a b n embere alkotott. Az egyház a fenevad 
képét imádja, és megkapja bélyegét, amint Babilon 
lakosai is imádták Nabukodonozor állóképét Dura 
mezején.” (General Conference Daily Bulletin, 178-
179. oldal)Dániel harmadik fejezete a vasárnap-
törvény próbájáról szól. 

„Egy hamis szombatot állítottak fel, mint Dura 
mezején az arany állóképet. És amint Nabukodono-
zor, Babilon királya rendeletet adott ki, hogy ha 
valaki nem hajol meg, és nem imádja az állóképet, 
megölessék, hasonló kijelentés hangzik el azok ellen 
is, akik nem imádják a vasárnap intézményét: 
börtönbüntetés és halál vár rájuk. Így lesz lábbal 
tiporva az Úr szombatja. De az Úr kijelenti: ‘Jaj a 
hamis határozatok határozóinak, és a jegyz knek, 
akik gonoszt jegyeznek’ (Ésa. 10:1). ‘Közel van az 
Úrnak nagy napja, közel van és igen siet; az Úr 
napjának szava keserves, kiáltoz azon a h s is. 
Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és 
nyomorúságnak napja; pusztításnak és pusztulásnak 
napja; sötétségnek és homálynak napja; felh nek és 
borúnak napja. Kürtnek és tárogatónak napja a 
meger sített városok ellen és a büszke tornyok ellen! 
És megszorongatom az embereket, és járnak, mint a 
vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérük, 
mint a por, és testük, mint szemét. Sem ezüstjük, sem 
aranyuk nem szabadíthatja meg ket az Úr 
haragjának napján, és az  félt  szeretetének tüze 
megemészti az egész földet; mert véget vet, bizony 
hirtelen vet véget e föld minden lakosának.’(Sof. 
1:14-17). ‘Térjetek eszetekre s eszméljetek fel, ti 
arcátlan nemzet, miel tt szülne a végzés, míg rátok 
nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az 
Úr haragjának napja! Keressétek az Urat 
mindnyájan e föld alázatosai, akik az  ítélete szerint 
cselekesztek! Keressétek az igazságot, keressétek az 
alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr 
haragjának napján!’ (Sof. 2:1-3).” (Manuscript 
Releases, 14. kötet, 91. oldal) 

A g gös Asszíria (Ésaiás 10. fejezete) 
Ésa 10 tematikája az els  verssel, a hamis határo-

zatokkal kezd dik – ha már olvastátok Ésa. 10-14 
fejezeteit, láthattátok, hogy a központban a g gös
Asszíria áll. Ha Ésa. 10:1-ben a vasárnap-törvényr l
van szó, és gonosz, hatalmas személy az asszír, akkor 
Asszíria Babilont, Rómát, a pápaságot jelképezi. 

„Jaj Asszíriának, haragom botjának, mert pálca 
az  kezében az én búsulásom! … Avagy amint csele-
kedtem Samariával és az  bálványaival; nem úgy 
cselekedhetem-e Jeruzsálemmel és bálványképeivel? 
Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion 
hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az 
Asszíriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét és 
nagyralátó szeme kevélységét.” (Ésa. 10:5.11-12) 

Ugyanarról a büntetésr l, ugyanarról a végr l
beszél itt, mint amely az északi királyt fogja érni. Ez 
Babilon végs  és teljes bukása. 

„Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj, 
népem, Sionnak lakosa, az Asszíriabeli királytól! Bár 
botjával megver tégedet és pálcáját felemeli rád, 
miként Egyiptom egykoron; mert még csak egy kevés 
id  van: és elfogy búsulásom, és haragom az 
megemésztésükre lesz! És a seregek Ura ostort emel 

 ellenük, miként a Midián levágatása idején az Oreb 
k szikláján, és pálcáját a tenger fölé emeli, mint 
Egyiptomban egykoron.” (Ésa. 10:24-26). 

A Bibliában csupán három helyen olvashatunk 
Oreb k sziklájáról. Az egyik itt van, amikor a pápa-
ság végér l van szó: Oreb k sziklája.

A másik hely Bír. 7:25, Gedeon történetében: 
„És elfogták Midiánnak két fejedelmét, Orebet és 

Zéebet, és megölték Orebet az Oreb k szikláján, és 
Zéebet megölték a Zéeb pajtájában, és zték a 
Midiánitákat. Orebnek és Zéebnek fejét pedig elvitték 
Gedeonnak a Jordánon túl.” 

Ha utánanézünk Gedeon történetében a nevek 
jelentésének, különböz  jellemekkel találkozunk, de 
azt is megláthatjuk, hogy csupán ennek a kett nek 
volt állat-jelentés  neve. 

Oreb jelentése: „holló” - tisztátalan madár. Oreb 
tehát tisztátalan madarat jelent a bibliai próféciában. 

 a g gös Asszíria, aki a maga során is Oreb 
k sziklájához kerül. De itt leli végét Zéeb is, Zéeb 
jelentése pedig: „farkas”. A farkasok jellegzetessége 
az, hogy csapatban vadásznak, szervezettek. És e 
kett  egyszerre éri halálát. 

A 83. Zsoltár a harmadik hely, ahol e 
pusztulásról olvashatunk, és ez Dániel 2-hez, majd 
Jel 17-hez vezet. 

„Ezt mondják: Jertek, veszessük el ket, hogy ne 
legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izrael 
nevét! Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; 
szövetséget kötöttek ellened …” 

Egy szövetségr l van szó, amely a 83. Zsoltár 
alapján az id k végén megpróbálja elpusztítani a 
modern Izraelt. „Egy szívvel” gy ltek össze. Hasonlít 
a Jel. 17-beli tíz király „egy szándék”-ához.
Majdhogynem azonos vele. És feltárja a szövetség 
mibenlétét, hogy meg lehessen számolni. 

„... Az edomiták (1) és az ismáeliták (2) sátrai, a 
moábiták (3), hagarénusok (4); gebaliták (5), 
ammoniták (6) amálekiták (7), a filiszteusok (8) Tyrus 
(9) lakosaival együtt. Az asszír (10) is szövetkezett 
velük, segít ivé lettek a Lót fiainak. Úgy bánj velük, 
mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a 
Kison patakjánál! Akik elvesztek Endornál, és a föld 
szemetévé lettek. Tedd ket, fejedelmüket olyanokká, 
mint Orebet s mint Zéebet …” (Zsolt. 83:5-12) 

Lótot ne számítsuk be, mivel már ott van Moáb 
és Ammon révén. Tíz ellenségr l van szó ebben a 
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szövetségben, amely megpróbál szembeszállni 
Istennel, és elpusztítani népét az id k végén. Nemde 
ezt teszi a Jel 17-ben lev  10 király? Két vagy három 
tanú vallomása alapján megáll minden dolog (2.Kor. 
13:1). 

És Jel. 17-ben 10 király van. Ezeknek a királyok-
nak az els dleges tulajdonsága az, hogy egy 
szándékkal vannak, és arra törekednek, hogy Isten 
népét elpusztítsák az id k végén. 

A 83. Zsoltárban újra 10 királlyal találkozunk, 
akiknek szintén ez a célkit zésük. Az si próféták 
mindenike a világ végér l beszélt! És e zsoltár e 
királyok pusztulásáról beszél. Gedeon történetében 
két fejedelem halt meg együtt, és mindkett  fejét 
Gedeonhoz vitték. Az egyik neve tisztátalan madarat 
jelent, a másik neve olyan állatot, amely csapatban 
vadászik. Az egyik jelképezi a pápaságot, a másik 
pedig az id k végi gonosz szövetséget, a 10 szarvat. 
És tudjuk, hogy 10 van, mert itt is 10 jelenik meg. 
Együtt halnak meg, együtt érik el a véget – erre tanít 
minket a bibliai prófécia. Nem-e egyid ben lesz 
végük a föld királyainak akkor, amikor a k  a Dán. 2-
ben lev  kép lábához esik? 

A küzd  és a diadalmas egyház 
„Van-e Istennek él  egyháza? Igen, Istennek van 

egyháza, de küzd , harcoló egyháza, amely még nem 
diadalmas egyház. Fájlaljuk, hogy vannak fogyatékos 
tagjaink, hogy konkoly is n  a búza között. Jézus 
mondotta: „Hasonlatos a mennyeknek országa az 
emberhez, aki az  földjébe jó magot vetett, de 
amikor az emberek aludtak, elj ve az  ellensége, és 
konkolyt vete a búza közé, és elméne. ... A gazda 
szolgái pedig el állván, mondának néki: Uram, 
avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? 
Honnan van ezért benne a konkoly?  pedig mondá 
nekik: Valamely ellenség cselekedte ezt. A szolgák 
pedig mondának neki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén 
összeszedjük azokat?  pedig monda: Nem. Mert 
amikor öszszeszeditek a konkolyt, azzal együtt 
netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy 
együtt n jön mind a kett  az aratásig, és az aratás 
idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek 
össze el ször a konkolyt és kössétek kévékbe, hogy 
megégettessék, a búzát pedig takarítsátok az én 
cs römbe.’ (Mát. 13:24-30).” (Bizonyságtételek a 
lelkészeknek, 15. oldal) 

Amikor a küzd  és a diadalmas egyházról van 
szó, White testvérn  összeköti azt a konkollyal és a 
búzával. Tehát a konkolyról és a búzáról szóló 
információk a küzd  és diadalmas egyházra 
vonatkoznak. A küzd  egyház a konkollyal és 
búzával teli egyház. A diadalmas egyház pedig a 
konkoly nélküli egyház. A diadalmas egyház a 
vasárnap-törvény kiadásától fog létezni, és ez 
megegyezik mindazzal, amit eddig tanulmányoztunk. 

„Az ember nem vetheti el büntetlenül azt az 
intést, amit az irgalmas Isten küld neki. A menny
üzent a Noé korabeli világnak, és üdvösségük azon 
múlt, hogy miként fogadják az üzenetet. Mivel 
elutasították a figyelmeztetést, Isten visszavonta 
Lelkét a b nös emberiségt l; ezért elpusztultak az 
özönvíz hullámaiban. Ábrahám korában Isten 
visszavonta irgalmát Sodoma b nös lakóitól, és 
Lóton, Lót feleségén és két leányán kívül mindenkit 
megemésztett a mennyb l küldött t z. Így volt ez 
Krisztus napjaiban is. Isten Fia kijelentette a hitetlen 
kortárs zsidóknak: ‘Pusztán hagyatik néktek a ti 
házatok’ (Mt. 23:38). Ugyanez a Végtelen Hatalom, 
bepillantva az utolsó napok eseményeibe, ezt mondja 
azokról, akik ‘nem fogadták be az igazságnak 
szeretetét az  üdvösségükre’: ‘Azért bocsátja reájuk 
Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a 
hazugságnak; hogy kárhoztattassanak mindazok, akik 
nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az  
igazságtalanságban’ (2Thessz. 2:10-12). Amikor az 
emberek elutasítják Isten Igéjének tanításait, az Úr 
visszavonja Lelkét, és megengedi, hogy kívánságaik 
szerint tévelyegjenek.” (A nagy küzdelem, 384-385. 
oldal)

Megfigyelhet , hogy ebben az idézetben White 
testvérn  veszi a szent történeteket, és a mi id nkre
vetíti ki. A Biblia története a világ végét szemlélteti. 

Az emberek meghallják figyelmeztet  az 
üzenetet, és nem nagyon tör dnek vele. Jobbnak 
látják, ha elsétálnak mellette, de még azt sem fogják 
tudni, hogy mivel van dolguk. Keresztényekként az a 
felel sségük, hogy el ször megvizsgálják, miel tt
elsétálnának mellette! 

„A próba ideje közel van, mert a harmadik 
angyal hangos kiáltása máris megkezd dött Krisztus, 
a b nbocsátó Megváltó igazságának kinyilatkoztatá-
sával. Ez a kezdeti fénye annak az angyalnak, 
melynek dics sége betölti majd az egész földet. 
Magasra kell emelniük Jézust mindazoknak, akik 
hallották a figyelmeztet  üzenetet. Be kell mutatniuk 

t az árnyékképekben, a szimbólumokban, a próféták 
kinyilatkoztatásaiban, a tanítványoknak adott feltáró 
tanításokban és a nagyszer  csodákban, amelyeket az 
emberek fiaiért vitt véghez. Kutassátok az Írásokat, 
mert azok tesznek Róla bizonyságot!” 
(Szemelvények, 1. kötet, 333. oldal) 

A profetikus üzenet, a hangos kiáltás üzenete, 
el idézi Krisztus igazságának megtapasztalását, 
mivel elmondja azt az igazságot, hogy a kegyelem
lezárulóban van, és ha nem rendelkezem olyan 
felkészített jellemmel, hogy a bölcs szüzek közé, az 
aranyhoz, a búza közé tartózzak, akkor el fogok 
veszni!!!

Ha ez az igazság nem képes felébreszteni
engem laodiceai állapotomból, akkor semmi sem 
képes arra! Isten rendelte el, hogy ez által 
felébresszen: itt az id  szakítani a b nnel, 
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különben elveszel! Ezt mondja a Szentlélek a 
profetikus üzenet által. Ha azt választom, hogy 
elfogadom ezt az üzenetet, és életemet összhangba 
hozom ezen igazsággal, akkor az Úr igazságban (az 

 igazságában) zár le. 
„Az utolsó nagy összet zés el ttünk áll, de 

mindazok, akik Istent szeretik és törvényének 
engedelmeskednek, segítséget kapnak, és a földet, az 
egész földet Isten dics sége fogja megvilágítani. Egy 
újabb angyal fog a mennyb l alászállni. Ez az angyal 
jelképezi a hangos kiáltást, amelyet azok fognak
hirdetni, akik felkészültek er teljesen kiáltani: 

„Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett 
ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek 
tömlöcévé, és minden tisztátalan és gy lölséges 
madárnak tömlöcévé.” (Jel. 18:2).” (Review and 
Herald, 1906. április 19.)Istennek szándékában áll 
megtisztítani népét. A szemünk el tt történ
eseményekben azt láthatjuk, és az Igéb l azt 
olvashatjuk, hogy ez a folyamat közel van. 

Ámen 


