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Abban a világosságban kell felismernünk a 
világban végbemen  eseményeket, amelyben Isten 
Igéje beszél róluk. Fel kell ismernünk Isten Igéjéb l
azt, ami napjainkban a Földön történik, meg kell 
látnunk az eseményekben az Igét. Dánieleknek kell 
lennünk, akiket Belsazár elé vezetnek, a falon 
megjelen  írás miatt. Válságos id  volt az, pontosan 
Babilon bukása el tt, és senki sem tudta, mi történik. 
Dániel Isten népét jelképezi a világ végén, és 
bement, és elmondta: „Semmit sem akarok tudni 
emberi dics ségedr l, de ismerem az írás értelmét.”

 volt az, aki világos üzenetet mondott el arról, ami 
meg fog történni. „Az ítélet a vége felé tart, és el 
fogsz veszni, birodalmad romba fog d lni.” Mindez a 
világ végét szemlélteti, és a profetikus üzenet egyre 
jobban „er södik”: a Szovjetunió összeomlása, ezt 
követ en az Egyesült Államokbeli vasárnap-törvény, 
majd ezt követ en a Föld meghódítása ... Ez az az 
üzenet, aminek hirdetésére Isten felhasznál 
bennünket, de ugyanakkor ezen üzenet által akar fel 
is ébreszteni bennünket. 

A bibliai prófécia szerint a következ  dolog, az 
Egyesült Államokban kiadandó vasárnap-törvény, és 
a kegyelemid  bezárul. Készen vagyok-e? Ha 
felismerem a próféciákat betölt  eseményeket, és 
felismerem felkészületlenségemet, akkor elkezdem 
keresni Istent. 

A Jel. 10 és 18 angyala 
Az angyal, amely alászáll és elvégzi a hangos 

kiáltást, párhuzamban áll a Jel 10-ben alászálló 
angyallal, aki az éjféli kiáltást végezte el. 

„Az a hatalom, mely az embereket 1844-ben oly 
er teljesen felrázta, ismét megnyilatkozik. A harma-
dik angyal üzenete el retör, nem suttogva, hanem 
hangos kiáltással. A hangos kiáltás alatt az egyház 
magasztos Urának gondviselésszer  közbenjárására, 
az üdvösség ismeretét annyira gazdagon árasztja 
szerte, hogy a világosság eljut minden székvárosba és 
városba. A föld megtelik az üdvösség ismeretével. 
Isten megújító Lelke olyan b séges eredménnyel
koronázza a feszülten tevékeny ügyviv ket, hogy az 

id szer igazság világossága mindenütt fényleni 
fog.” (Evangélizálás, 319. oldal) 

A történelem megismétl dik
„A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal be 

fogja tölteni az egész földet dics ségével. Egy 
világméret  munka és rendkívüli er  jelentkezésének 
megjövendölése ez. Az 1840-44-es adventmozgalom 
Isten hatalmának dics séges megnyilatkozása volt. 
Az els  angyal üzenete eljutott a világ minden 
miszszióállomásához, és egyes országokban olyan 
érdekl dés támadt a vallás iránt, amelyre a XVI. 
századi reformáció óta nem volt példa. De mindezt 
túl fogja szárnyalni az a hatalmas megmozdulás, 
amely a harmadik angyal utolsó intését viszi a 
világnak. Ez a munka hasonló lesz a 
pünkösdnapihoz.” (A nagy küzdelem, 543-544. 
oldal)

A vasárnap-törvény utáni id szak az az id szak, 
amikor a kés i es  b ségesen kiárad, de el tte már 
szemerkél. El z  tanulmányainkban olvashattunk egy 
idézetet, miszerint már eshetnek körülöttünk az 
es cseppek, de mivel fel sem ismerjük, nem is 
részesedünk bel le. Olyan id szakban kezd el 
hullani, amikor a konkoly és a búza még együtt van. 
Ez pedig a mi id nk. Mert a konkoly a búzától a 
vasárnap-törvény kiadásakor lesz különválasztva. 
Akkor Istennek lesz egy megtisztított menyasszonya, 
akire mérték nélkül kitöltheti a Lelkét, Aki által 
meger síti.

A Szentlélek kett s munkája 
A Szentlélek legalább két fontos dolgot fog 

elvégezni: (1) felhatalmaz a hangos kiáltás 
üzenetének hirdetésére, és (2) segít megállni abban az 
id ben, amikor már nem lesz b nért való közbenjáró. 

Ezek mind olyan határkövek és történelmi 
események, amelyek beteljesedés el tt állnak. 
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Sátán - Krisztus utánzója 
Miután az Egyesült Államokban kiadják a 

vasárnap-törvényt, Sátán elkezdi Krisztusnak kiadni 
magát.

„Azután láték más fenevadat feljönni a földb l,
akinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy 
szól vala, mint a sárkány; és az el bbi fenevadnak 
minden hatalmasságát cselekszi  el tte; és azt is 
cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az 
els  fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult 
vala; és nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz 
alá az égb l a földre, az emberek láttára. És elhiteti 
a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, 
hogy cselekedje a fenevad el tt; azt mondván a föld 
lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, 
aki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevene-
dett.” (Jel. 13:11-14) 

„A rendelettel – mely Isten törvényének sértésé-
vel a pápaság intézményét (a vasárnapot) kényszeríti 
az emberekre – nemzetünk teljesen elszakad majd az 
igaz tettekt l. Amikor a protestantizmus átnyújtja 
kezét a szakadékon, hogy megragadja a római hata-
lom kezét; amikor átnyúl a feneketlen mélységen, 
hogy a szellemidéz kkel fogjon kezet; amikor e 
hármasszövetség nyomása alatt országunk eltiporja
majd az alkotmány minden elvét s ezzel megsz nik
protestáns és köztársasági kormánynak lenni; ami-
kor helyet engednek a pápai hamisságok és csalások 
gyakorlásának, akkor majd tudni fogjuk, hogy 
elérkezett Sátán csodatevéseinek ideje, és elközelgett 
a vég.” (Bizonyságtételek, 5. kötet, 451. oldal) 

Err l szól Jelenések 13 is. A 11. versben az 
Egyesült Államok sárkányként szól. És a „szólás”
egy nemzet „törvényhozói és bírósági szerveinek 
ténykedése”. Amikor kiadják a vasárnap-törvényt, és 
az Egyesült Államok „megszólal”, ekkor jelenik meg 
úgy, mint aki az egész világot félrevezeti. 

White testvérn  elmondja, hogy amikor az Egye-
sült Államok kezet szorít ezekkel a hatalmakkal a 
vasárnap-törvény kiadásakor, akkor „elérkezett a sá-
tán csodatevéseinek ideje”. Ett l a ponttól kezdve ez 
az id szak Sátán csodatevéseinek ideje. Megenged-
tetik neki, hogy Krisztus képében adja ki magát, míg 
az emberek feletti kegyelmi id  be nem zárul. 

„Isten szolgái szent lelkesedést l fényl  arccal 
sietnek egyik helyr l a másikra, hogy hirdessék a 
menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól 
majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak 
történni. Betegek gyógyulnak meg, és a hiv k
munkáját jelek és csodák kísérik. Sátán is dolgozik, 
de hamis csodákkal. Még tüzet is hoz alá az égb l az 
emberek szeme láttára (Jel. 13:13). A föld lakóinak el 
kell dönteniük, ki mellé állnak.” (A nagy küzdelem, 
544. oldal) 

Amikor Sátán elkezdi csodatev  munkáját, az 
Egyesült Államokat fogja felhasználni a világ 
félrevezetésére. 

Barabbás - a hamis Krisztus 
„Bar” = „fiú”, „valakinek a fia”, és az „abba”

= „Atya”. Barabbás egy hamis „Krisztus” volt. 
„Amikor Jézus a Földre jött, Sátán késztette az 

embereket, hogy megvessék Isten Fiát, és Barabbást 
válasszák, akinek jelleme Sátánt, e világ istenét 
tükrözte. A mi Urunk, Jézus Krisztus eljött, hogy 
szembeszálljon Sátán követelésével, aki az egész 
világot uralni akarja. A harc még nem ért véget, és 
minél közelebb vagyunk az id k végéhez, a csata 
egyre csak er södik. Amint közeledik Jézus Krisztus 
második megjelenése, a mélyb l sátáni ügynökök 
jelennek meg. Sátán nemcsak emberi lényként fog 
megjelenni, hanem Jézus Krisztus képében is kiadja 
magát; és a világ, amely megvetette az igazságot, 
urak uraként és királyok királyaként fogja t
elfogadni.” (The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, 5. kötet, 1105. oldal) 

A vasárnap-törvénykor a nemzeti hitehagyást 
nemzeti romlás követi. Az Egyesült Államokban 
minden darabokra hull. Az ott megjelen  nemzeti 
romlás az egész világra ki fog hatni. Az egész világot 
érinteni fogja a válságos helyzet. Ezenfelül megjele-
nik Sátán, akit a világ összetéveszt Krisztussal. És 
Barabbás történetének megismétlését idézi el , mert a 
Krisztus idejében lev  események szemléltetik azt, 
ami történni fog. Ebben az id ben a kés i es  aláhull 
Isten népére. 

Válságos helyzet el tt állunk, ha h ségesen 
továbbítjuk ezt az üzenetet. Elképzelhetetlenül feszült 
id szak el tt.

A döntés komolysága 
„Ha valaki elegend  fénnyel rendelkezik az Úr 

szombatjával, teremtésének emlékünnepével kapcso-
latban, de a kényelmetlenségek és a szégyen elkerü-
lése miatt a h tlenséget választja, máris eladta Urát. 
Beszennyezte Krisztus nevét. Választásával az 
antikrisztus seregébe állt.” (Manuscript Releases, 12. 
kötet, 149. oldal) 

„A hitehagyók elhagyják Isten h séges és igaz 
népét, és a Barabbás által jelképezett emberekkel 
kötnek barátságot. ‘Gyümölcseikr l ismeritek meg 

ket’ (Mt. 7:20).” (Szemelvények, 2. kötet, 375. 
oldal)

Barabbás jelképezi azt az id t, amikor Sátán 
Krisztusként jelenik meg. Jelképezi azt az id t,
amikor az egész világ vagy Krisztust, vagy az 
antikrisztust választja. Mert egy választás és egy 
elválasztás történik, a végs  elválasztás. 
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Csupán két osztály 
„Csupán két osztály létezik. Mindkét fél elpecsé-

teltetett: vagy az él  Isten pecsétjével, vagy a fenevad 
képének pecsétjével. Ádám minden fia és leánya 
választott Krisztus és Barabbás vezetése között. Bárki 
a h tlenek pártjára áll, Sátán sötét zászlaja alá 
sorakozik, Krisztus megvetésének és megalázásának 
vádja alá. ket fogják vádolni az élet és dics ség 
Urának szándékos megfeszítésével. 

Isten figyelmeztetett minket, hogy az utolsó 
napokban Sátán jeleket és csodákat fog véghezvinni. 
Egészen a próbaid  lezárulásáig folytatja majd 
ezeket a csodákat, mert általuk azt akarja igazolni, 
hogy  a világosság angyala, és nem a sötétségé.” 
(Szemelvények, 2. kötet, 48-49. oldal) 

Az utolsó megtérés 
„Az igazság ismer i közül sokan megvetették 

Isten útját, és eltávolodtak a hitt l. A megtört sorokat 
betöltik Krisztus azon képvisel i, akik a tizenegyedik 
órában érkeztek. Sokan vannak, akikkel küzd Isten 
Lelke. Isten pusztító ítéletének ideje a kegyelem ideje 
azoknak, akiknek [most még] nincs alkalmuk 
megismerni, mi az igazság. Az Úr szelíden néz rájuk, 
kegyelmes szíve megérinti ket, keze ki van nyújtva 
meg rzésükre: míg az ajtó be van zárva azok el tt,
akik nem lépnek be a sorba. Nagyszámban 
csatlakoznak hozzájuk olyanok, akik ezekben az 
utolsó napokban hallják el ször az igazságot.” (Az 
utolsó napok eseményei, 127-128. oldal) 

Az adventisták már korábban is hallották az 
igazságot tehát e fenti idézetben nem róluk van szó. 
Ellenben azokról van szó, akik korábban nem 
hallották az igazságot, és akkor fogják el ször
hallani.

A szombat - válaszfal 
„Láttam, hogy a szombat lesz a válaszfal, mely 

az igaz Izraelt a hitetlenekt l elválasztja, és a szom-
bat az a nagy kérdés, amely Isten várakozó szentjei-
nek szívét egybeforrasztja. Ha valaki hitre jutott a 
szombat kapcsán, és annak áldásaiban részesülve 
meg is tartotta azt, kés bb azonban elfordult attól, és 
megszegte a szent parancsolatokat, akkor az saját 
maga el tt zárta be a Szent Város kapuit. Ez olyan 
bizonyos, mint a mennyben uralkodó Isten. Láttam, 
hogy Istennek vannak olyan gyermekei, akik még 
mindig nem ismerik, és nem tartják a szombatot.
Nem utasítják vissza annak világosságát. A nyomorú-
ság idejének kezdetén megteltünk Szentlélekkel, és 
arra késztetett minket, hogy kivonuljunk, és nagyobb 
buzgalommal hirdessük a szombatot. Ez felingerelte 
az egyházakat és a névleges adventistákat, mert a 
szombat igazságát megtartani nem tudták. Ekkor 
Isten összes választottja világosan látta, hogy mienk 

az igazság, és k is hozzánk csatlakoztak, és velünk 
együtt szenvedték el az üldöztetéseket.” (A Word to 
the Little Flock, 18-19. oldal) 

A meghátráló adventisták 
„A prófétai szó szorgalmas kutatói megtalálha-

tóak az egész föld színén, és a Szentírás kutatása által 
egyre nagyobb világosságnak a részesei. Ez igaz 
minden nemzet, ágazat és nép esetében. A legmélyebb 
tévelygésb l jönnek ki, és átveszik azok helyét, akik 
nagy alkalmakkal és lehet ségekkel rendelkeztek, de 
nem értékelték azokat. Félelemmel és reszketéssel
lettek a megváltás részesei, míg a nagy világossággal 
rendelkez k, szívük romlottsága miatt elfordultak 
Krisztustól, mert nem tartották kívánatosnak a köve-
telményeket.” Isten azonban nem marad bizonyságte-
v k nélkül. Az egy-órás munkásokat elküldi a tizen-
egyedik órában, hogy a rájuk bízott képességekkel 
továbbvigyék a munkát. Ezek majd jutalmat kapnak 
h ségükért, mert elvszer eknek bizonyultak, és híven 
alávetették magukat Isten tanácsainak. Ha azok, akik 
nagy világossággal rendelkeztek, nem vetik alá 
magukat Isten Igéje el írásainak, és Törvényét 
megszegik, mások fogják helyüket betölteni, és 
koronájukat elvenni ... Azok, akir l azt feltételezték, 
hogy pogányok, majd Krisztus oldalára álnak, 
miközben azok, akik vétkeznek – akár a tanítványok – 
elhagyják t, és többé nem járnak együtt vele. 
Mások fogják elfoglalni az üresen maradt helyeket. 
Nagyon közel van az id , amikor az emberek túllépik 
a felállított korlátokat ... A mennyei feljegyzésekben 
az áll, hogy ‘megmérettél, és híjával találtattál’.”
(Testimonies to Southern Africa, 50-51. oldal) 

A vasárnap-törvény kiadásakor el lépnek a 
tizenegy órai munkások, az egy órát dolgozó 
munkások, Isten Babilonban lev  gyermekei. 
Mindezek a megfogalmazások arról szólnak, hogy 
Isten Babilonban lev  gyermekei ki fognak jönni, és 
Isten népéhez csatlakoznak. Végül minden ember 
dönteni fog, és Mihály felkel. 

„És abban az id ben felkél Mihály, a nagy 
fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert 
nyomorúságos id  lesz, amilyen nem volt attól fogva, 
hogy nép kezdett lenni, mindezidáig. És abban az 
id ben megszabadul a te néped, aki csak beírva 
találtatik a könyvben.” (Dán. 12:1) 

Amikor mindenki fel l döntöttek 
„Mire ez a nyomorúságos id  eljön, addigra 

mindenki fel l döntöttek már, véget ért a próbaid ,
véget ért a megátalkodottak iránti kegyelem. Az él
Isten pecsétje ott lesz már népén. Ez a maroknyi 
maradék nem tudja megvédeni magát ebben a 
halálos összecsapásban a sárkány seregeit l, ezért 
Istent teszik meg védelmüknek. A föld legmagasabb 
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hatóságai törvényt hoznak, hogy üldözés és 
halálbüntetés terhe mellett a fenevadat kell imádni, 
az  pecsétjét kell fölvenni. Most segítse meg Isten az 

 népét, mert mit is tehetnénk ilyen félelmetes 
összecsapásban az  segítsége nélkül.” (Bizonyság-
tételek a gyülekezetnek, 5. kötet, 213. oldal) 

A hét csapás 
„Láttam, hogy a négy angyal a négy szelet visz-

szatartja, amíg Jézus be nem fejezi m vét a szentély-
ben. (És azután következik az utolsó hét csapás). A
hét csapás rendkívül felb szíti a gonoszokat az iga-
zak ellen, mert azt hiszik, hogy mi okoztuk Isten íté-
leteit, és ha a földet t lünk megtisztíthatják, akkor a 
csapások is megsz nnek. Rendelet jelent meg, amely 
megparancsolta a szentek kiirtását, akik emiatt éjjel-
nappal segítségért könyörögtek az Úrhoz. Ez Jákob 
félelmének éjszakája. A szentek lelki gyötrelmükben 
az Úrhoz kiáltanak, és az Úr szava megmenti ket. A 
száznegyvennégyezer gy zedelmeskedett, és arcukat 
beragyogta Isten dics ségének fénye. Majd egy 
csoportot láttam, mely nagy fájdalmában zokogott. 
Ruhájukra nagy bet kkel volt felírva: „Megmérettél a 
mérlegen, és könny nek találtattál.” Megkérdeztem, 
hogy kik ezek, s az angyal így felelt: Ezek azok, akik 
egykor megtartották a szombatot, de feladták azt. 
Hallottam, amint ezek fennhangon kiáltották: ‘Mi 
hittük eljöveteledet, és buzgón tanítottuk azt.” 
Azonban miközben így szólottak, feltekintettek, 
meglátták a ruháikra írt szavakat, és hangosan sírni 
kezdtek. Láttam, hogy ittak a tiszta vízb l, a többit 
azonban beszennyezték. Ugyanis lábbal taposták a 
szombat parancsolatát. Ezért megmérettek a 
mérlegen és könny nek találtattak.” (Tapasztalatok 
és látomások, 25-26. oldal) 

A kivégzési rendelet 
„A mennyei rszemek megbízatásukat híven 

teljesítve tovább rködnek. Bár rendelet jelöli meg 
azt az id t, amikor Isten parancsolatainak megtartóit 
meg lehet ölni, ellenségeik helyenként elébe fognak 
vágni a rendeletnek, és id  el tt megkísérlik kioltani 
életüket. De senki sem törhet át a hatalmas rz k
seregén, akiket Isten a h séges emberek köré állít. A 
városokból és a falvakból menekül k közül egyeseket 
megtámadnak ugyan, de az ellenük felemelt kard 
összetörik, és gyenge szalmaként hullik le. Lesznek 
olyanok, akiket harcosok alakjában megjelent 
angyalok védenek meg.” (A nagy küzdelem, 561. 
oldal).

Jákob szorongattatása 
„Jákob és Ézsaú két embercsoportot jelképez: 

Jákob az igazakat, és Ézsaú a b nösöket. Jákob 
félelme, amelyet Ézsaú és négyszáz emberb l álló 
csapatának közeledése váltott ki, azt a félelmet 
szemlélteti, amelyet az igazak fognak érezni a 
megölésüket parancsoló rendelet kiadásakor, 
röviddel Urunk visszajövetele el tt. Mialatt a 
b nösök összegy lnek, gyötrelem fogja el ket, mert 
Jákobhoz hasonlóan életük mentésére nem látnak 
kiutat. Az angyal Jákob elé állott,  pedig 
megragadta az angyalt, és egész éjjel küzdött vele. 
Hasonlóan tesznek az igazak is a nyomorúság és a 
gyötrelem idején, imában Istennel ‘birkóznak’,
amint Jákob is az angyallal. Félelmében Jákob egész 
éjszaka az Ézsaú kezéb l való szabadulásért 
könyörgött. Az igazak, lelki gyötrelmükben, éjjel és 
nappal Istenhez kiáltanak szabadulásért az ket 
bekerít  b nösök kezéb l.” (Spirit of Prophecy, 1. 
kötet, 121. oldal) 

„Közel négy hónappal ezel tt a jöv  eseményei-
r l volt látomásom. Olyan nyomorúságos id t láttam, 
mint amilyen soha korábban nem létezett! Jézus 
megmagyarázta, hogy Jákob szorongattatásának 
ideje az, amelyb l Isten hangja fog megmenteni. 
Majd megláttam a négy szelet tartó négy angyalt. 
Éhínséget, dögvészt és kardot láttam – egyik nép a 
másik ellen támadott, és az egész világon z rzavar
uralkodott. Akkor éjjel-nappal Istenhez kiáltottunk 
szabadulásért, míg meghallottuk a Jézus ruháján lev
cseng ket. Láttam, amint Jézus felkelt a Szentek 
Szentjéb l, és miközben kijött, hallottuk a cseng k
csilingelését, és tudtuk, hogy Nagy F papunk jön ki. 
Majd Isten hangját hallottuk, mely megrázta a meny-
nyet és a földet, és tudatta a 144.000-el Jézus jötté-
nek napját és óráját. Akkor szabadultak meg a 
szentek, lettek egyek, és megteltek Isten dics ségével, 
mert fogságuk véget ért. És egy tüzes felh t láttam 
közeledni, amelyen Jézus állt. Levetette papi öltöze-
tét, és királyi díszruhába öltözött. Elfoglalta helyét a 
felh n, amely Kelet felé vitte, amely irányból a földön 
él  szenteknek jelent meg. Egy kis fekete felh  jelezte 
az Ember Fiának jöttét. Míg a felh  a Szentek Szent-
jéb l Kelet felé haladt – ami több napba telt –, Sátán 
zsinagógája a szentek lábainál imádkozott.” (Ellen
G. Harmon, Portland, Maine) 

Ámen 


