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Máris létezne a tíz királyság? 
E tanulmány végén egy térképet lehet látni az 

Egyesült Nemzetekr l. Sokáig árulták a könyvet, 
amelyb l ez a térkép származik. Gary H. Kah a 
könyv szerz je, amelynek címe: „Az út a globális 
elfoglaláshoz”1. Attól nyert tekintélyt ez a könyv, 
hogy Gary H. Kah az Egyesült Államok nagykövete 
volt. A könyvben elmondja, hogy nem hitt az Új 
Világrendben, de nagykövetként mindenféle 
információk birtokába jutott ... Végs  soron az a 
könyv dokumentáció: az ENSZ és az USA 
kormányának törvényeit tartalmazza. Egy nagyon jól 
dokumentált könyv, amely a szabadk m vesség 
munkájának tömör összefoglalójával is szolgál. 
Visszamegy egészen a lovagi rendekig, és 
megteremti a kapcsolatot napjainkkal és az ENSZ-
szel.

Tudjuk, hogy a protestáns világban – és Gary H. 
Kah protestáns – számos olyan gondolat lát 
napvilágot, amelynek adatait ha megvizsgáljuk, 
életképteleneknek bizonyulnak. Egy alkalommal a 
következ  kérdést tették fel ezzel a térképpel 
kapcsolatban az ENSZ-nek. „Igaz-e az, hogy az 
ENSZ a világot tíz részre osztotta fel, és ha igen, 
milyen kontextusban, és milyen céllal? Köszönöm.”
És íme a válasz az ENSZ részér l: „Elnézést kérek a 
kés i válaszért. Nem tudok ilyen fajta felosztásról. 
Segítene, ha elmondaná, honnan jutott ilyen 
információhoz. Sajnálom, hogy ez alkalommal nem 
segíthetünk. Köszönjük, hogy írt nekünk.” 

Tehát megtörténhet, hogy Gary H. Kah találta ki 
az egészet, és a valóságban nem létezik ez a terv. 
Könyvét valamikor a 80-as évek elején írta, tehát 
bárki felel ma az ENSZ-ben a nyilvános kérésekre, 
nem biztos, hogy tudja is azt, ami 20 évvel ezel tt
történt. De lehet ez egy nagyon jó információ Jel 17-
el kapcsolatban. A bibliai prófécia tíz királyra mutat 
rá ... 

1 „En Route to Global Occupation” (a könyv eredeti 
czime) 

Amikor White testvérn  a tíz királyra utal, Jel 
17:13-14-et idézi. Kezdjük a 12. verssel, hogy meg-
értsük: itt a tíz szarvról van szó: „A tíz szarv pedig, 
amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodal-
mat nem kaptak...” Bármikor is láthatta János ezt, a 
tíz királyság – mint egyesült királyság – a jöv re
vonatkozott. „... de hatalmat kapnak mint királyok 
egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk; 
erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a 
Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggy zi ket,
mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az 
vele való hivatalosok és választottak és hívek is.”

White testvérn  a 13. és 14. verset idézve a 
következ ket mondja: „‘Ezeknek egy a szándékuk ...’ 
Egyetemes, egységes szövetség lesz, nagy összhang.”
(Az utolsó napok eseményei, 96. oldal). És ha 
megnyitunk egy szótárat, az „egyetemes” szó nem 
Európára vonatkozik, hanem az egész világra. A „tíz
király” politikai tekintélyt hordoz, amely az egész 
világot átkarolja. Függetlenül attól, hogy az ENSZ 
felosztotta a világot tíz királyságra vagy sem, a 
bibliai prófécia szerint ez így fog megtörténni. 

Az utolsó id k eseményeinek megértésér l
„A Biblia önmaga magyarázója. A Szentírást a 

Szentírással kell összevetni. A diáknak meg kell 
tanulnia az Igét annak teljességében látni, de 
ugyanakkor a részek közötti kapcsolatokat is 
észrevenni. Jól kell ismernie annak központi témáját, 
Isten világunkkal való eredeti célját, a nagy
küzdelem megjelenését és a megváltás történetét.
Meg kell értenie az uralomért küzd  két nagy elvet, és 
a történelem és a prófécia segítségével meg kell 
tanulnia megrajzolni azok útját egészen a záró 
jelenetig.” (Education, 191. oldal). 

Többek között meg kell tanulnunk megrajzolni  e 
hatalmak útját, erejük növekedését, s mindezt a törté-
nelmi és a profetikus feljegyzések által, majd mindet 
a nagy küzdelem fényébe kell helyeznünk. A prófécia 
diákjaiként ez része feladatunknak. A történelmet, a 
profetikus történelmet és a nagy küzdelmet a prófécia 
diákjaiként a Biblia fényében kell megismernünk. 

1111.. AAzz éésszzaakkii kkiirráállyy ((11.. rréésszz))
–– MMiihháállyy ––
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Mihály és a küzdelem 
A nagy küzdelem fényében, ha Jel 12-höz 

lapozunk, pontosabban a 7-9-ig terjed  versekhez, 
Mihállyal találkozunk, amely névnek jelentése: „Ki 
olyan, mint Isten”. „És l n az égben viaskodás:
Mihály és az  angyalai viaskodnak vala a 
sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és az 
angyalai; de nem vehetének diadalmat, és az  helyük 
sem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy 
sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a 
Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, 
vetteték a földre, és az  angyalai is  vele 
levettetének.”

Azokat a különböz  címeket2, amelyeket 
Krisztus magára ölt a Szentírásban, azért használja, 
hogy jellemének, létezésének, lényének egy-egy 
vonását mutassa be, és általa megtanítson minket 
valamire arról a helyr l, ahol megjelenik abban a 
bizonyos bibliai részben. Ahányszor a Bibliában 
Mihállyal találkozunk, mindig harcban áll Sátánnal. 
Ez arra utal, hogy Mihály Krisztus azon címeinek 
egyike, amelynek köze van a nagy küzdelemhez. És 
természetesen, itt, a Jel 12-ben megláthatjuk, hol 
kezd dött el a nagy küzdelem: a mennyben. 

Küzdelem van Krisztus és Sátán között, és e 
viaskodás jellegzetességére utal a „Mihály” név 
jelentése: „Ki olyan, mint Isten?” Vagy más 
szavakkal: „Ki lesz Isten?” Sátán célja a mennyei 
trón megtámadása, Krisztus és a mennyei Atya 
trónjának elfoglalása. 

Az értelem hatása 
„Miután a mennyb l kivettetett, Sátán ebben a 

világban alapozta meg országát, és attól kezdve 
kitartóan és fáradtságot nem ismerve próbálja az 
emberi lényeket elcsábítani, hogy h tlenek legyenek 
Isten iránt. Ugyanazt az er t használja, mint a 
mennyben: értelmével hat mások értelmére.” (The 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, 7. kötet, 
973. oldal) 

A nagy küzdelem a prófécia bels  jellegét érinti. 
Ezért amikor Krisztus a próféciában úgy jelenik meg 
mint Mihály, az egyik dolog, amit elmond, ez: ez itt a 
nagy küzdelem, ez a Krisztus és Sátán közötti 
viaskodás.

Mihály arkangyal 
Jel 12-ben láthattuk, hol kezd dött el mindez. 

Dániel utolsó látomásában pedig azt láthatjuk, hogy 
hol végz dik. Júdás 1:5-9-ben a következ t
olvashatjuk: „Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, 
mint akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, amikor a 
népet Egyiptom földéb l kiszabadította, viszontag 

2 Jézus Krisztus-nak töb mint 130 neve van a Bibliában. 

azokat, akik nem hittek, elvesztette. És az angyalokat 
is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem 
elhagyták az  lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére 
örök bilincseken, sötétségben tartotta. Miképpen 
Sodoma és Gomora és a körültök lév  városok is, 
amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más 
test után jártak, például vannak el ttünk, örök t znek 
büntetését elszenvedvén. Hasonlóképpen mégis ezek 
is álomba merülvén, a testet megfert ztetik, a 
hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat 
káromolják. Pedig Mihály arkangyal, mikor az 
ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, 
nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt 
mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!”

Itt a nagy küzdelem újabb jellemz jével találko-
zunk, amely a földön folytatódott. Sátán itt neheztel 
Krisztus bírói tekintélye miatt. Krisztus hatalmában 
áll megítélni, hogy ki méltó a feltámadásra, és ki nem 
méltó arra, hogy az örök életre feltámadjon. Itt az 
ellenségét látjuk, amint érvelni próbál. 

Sátán, a szembeszálló 
The Spirit of Prophecy 1. kötetének 342-343. 

oldalán White testvérn  err l a jelenetr l szól: 
„Amikor Krisztus és az angyalok a sírhoz közeledtek, 
Sátán is megjelent a sírnál angyalai társaságában, és 
Mózes testét rizte, nehogy elvehessék. Amint 
Krisztus és angyalai egyre közelebb értek, Sátán
szembeszállt velük, de legy zetett Krisztus és 
angyalai dics sége és hatalma által, ezért meg kellett 
hátrálnia. Sátán Mózes testét követelte az  vétke 
miatt, de Krisztus szelíden az Atyára utalt, és így 
szólt: ‘Dorgáljon meg téged Úr.’ Krisztus elmondta 
Sátánnak, hogy tud Mózes szinte megtérésér l, 
jellemén semmilyen folt nem volt, és a mennyei 
feljegyzésekben ragyogott a neve. Ekkor Krisztus 
feltámasztotta Mózes testét, azt, amelyet Sátán 
magának követelt.”

A vita központjában Krisztus bírói hatalma állt. 
„Miközben Jézus védelmébe veszi a kegyelem orszá-
gának alattvalóit, Sátán törvényszegéssel vádolja 

ket Isten el tt. ... Népe vádlójának pedig ezt mondja: 
„Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon 
meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy 
nem t zb l kikapott üszök-é ez?” (Zak 3:2). Krisztus 
fel fogja öltöztetni h séges gyermekeit a maga 
igazságosságába, hogy Atyja elé állíthassa 
„dics ségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen 
szepl , vagy sömörgözés, vagy valami afféle” (Ef 
5:27).” (A nagy küzdelem, 431. oldal). Krisztus az, 
Aki eldöntheti: ki a megváltott és ki az elveszett. 

Tehát eddig két helyen láttuk Mihályt, és mindkét 
helyen Sátán ellen küzd. A harmadik, és utolsó hely, 
ahol Mihályról olvasunk Isten Igéjében, az Dániel 
utolsó látomása. Dániel utolsó látomását Sátán 
szándékosan elfedi. Dániel utolsó látomása a 10. 
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fejezett l a 12. fejezetig tart, és így kell 
megközelítenünk. Mégis, vannak az adventizmusban 
olyanok, akik részekre osztják Dániel utolsó 
látomását. Dániel utolsó látomása azonban a 10. 
fejezett l a 12. fejezetig tart, és itt újra Mihály 
történetével találkozunk. 

Kezdjük Dániel 10-el, az els  verssel: „Círusnak,
Perzsia királyának harmadik esztendejében egy ige 
jelenteték Dánielnek, aki Baltazárnak nevezteték: 
igaz az ige és nagy bajról való; és figyele az igére és 
megérté a látomást.” 

Egy dolog megismétl dik ebben a versben. És 
mit jelent, ha az Úr megismétel valamit? Azt, hogy 
valami fontos dologról van szó. Ami az els  versben 
megismétl dik az, hogy Dániel „figyele az igére”, és 
„megértette a látomást”. Valamilyen okból a legels
dolog, amit Isten elmond Dániel utolsó látomásáról, s 
amire emlékeznünk kell, az, hogy amikor Dániel 
utolsó látomásával foglalkozunk, legyen ott elménk-
ben az a gondolat, hogy Dániel, bárhogyan is 
viselkedett az utolsó látomás miatt, megértette azt. 
Odafigyelt, és megértette. Kétszer is ki van 
hangsúlyozva ez. 

„Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam 
három egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és 
bor nem ment az én számba, és soha sem kentem meg 
magamat, míg el nem telék az egész három hét. És az 
els  hónap huszonnegyedik napján, íme én a nagy 
folyóvíznek, azaz a Hiddekelnek partján valék. És 
felemelém szemeimet, és látám, és íme: egy férfiú, 
gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. És 
teste olyan, mint a társis k , és orcája olyan, mint a
villám, és szemei olyanok, mint az ég  szövétnekek, 
karjai és lábatája, mint az izzó ércnek színe, és az 
beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. És 
egyedül én, Dániel láttam e látomást, a férfiak pedig, 
akik velem valának, nem látták a látomást; hanem 
nagy rettenés szálla reájuk, és elfutának, hogy 
elrejt zzenek. És én egyedül hagyattam, és látám ezt 
a nagy látomást, és semmi er  sem marada bennem, 
és orcám eltorzula, és oda l n minden er m. És 
hallám az  beszédének szavát; és mikor hallám az 
beszédének szavát, ájultan orcámra esém, és pedig 
orcámmal a földre. És ímé, egy kéz illete engem, és 
felsegített térdeimre és tenyereimre; És monda 
nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a 
beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj 
helyedre, mert most te hozzád küldettem! És mikor e 
szót szólá velem, felállék reszketve. És monda nékem: 
Ne félj Dániel: mert az els  naptól fogva, hogy 
szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te 
Istened el tt, meghallgattattak a te beszédid, és én a 
te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme
ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály,
egyike az el kel fejedelmeknek, eljöve 
segítségemre, és én ott maradék a perzsa 
királyoknál.” (Dán 10:2-13). 

Perzsia fejedelme 
Figyeljük meg a perzsa fejedelmet. Egy küzde-

lem folyik Perzsia királyával, és Perzsia hercege is 
benne van. És Mihály fejedelem, az el kel  fejede-
lem – a „fejedelem” eredeti szava, a „sar”, 420 
helyen jelenik meg az ÓSZ-ben, és f leg katonai 
parancsnokokra vonatkozik – Perzsia fejedelme ellen 
küzd. A fejedelem szó összhangban áll, más olyan 
igehelyekkel, ahol Mihállyal találkozunk, mivel 
hadakozás történik. Ez a látomás egy küzdelem 
kontextusában jelenik meg, ami Mihály és Perzsia 
királya között, e két katonai parancsnok között folyik. 

A 20. és 21. versek: „És monda: Tudod-e, miért 
jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a 
perzsa fejedelem [sar] ellen; és ha én kimegyek, íme 
Görögország fejedelme [sar] j  el ! De megjelentem 
néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában; és 
senki sincsen, aki én velem tartana ezek ellenében, 
hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek.” 

A gonosz angyalok legnagyobbja 
„[Dán 10:12-13 idézve] mindebb l azt láthatjuk, 

hogy a menny ügynökei akadályokkal harcolnak,
miel tt Isten terve id ben teljesedne. Perzsia királyát 
a gonosz angyalok legnagyobbja vezette.” (The 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, 4. kötet, 
1173. oldal). 

Ki a gonosz angyalok legnagyobbja? Sátán. Amit 
itt találunk, az a Sátán és Krisztus közötti viadal.
És természetesen, amikor Dán 12:1-hez érünk, és 
meglátjuk Mihályt felkelni, amit korábban már 
nemegyszer olvastunk, ezzel a viadallal 
szembesülünk. Amit szuggerálni szeretnénk, az a 
következ : Az els  vers elején ezt olvassuk: „És
abban az id ben felkél Mihály ...” Melyik id ben? A 
vers felépítése az el z  versekre utal. Egy látomásról 
van szó: Dániel 10, 11 és 12 ugyanaz a látomás. 
Valahol, azokban a versekben, amelyek a 12. fejezet 
1. verséhez vezetnek, Mihály felkél. És a versek, 
amelyekben  láthatóan feláll, a 44-45. versek. 

Krisztus közbenjárásának vége 
White testvérn  Dán 12:1-t idézi, majd ezt 

mondja: „Amikor a harmadik angyal üzenetének 
hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a föld 
törvényszeg  lakóitól. Isten népe ekkorra befejezi 
munkáját. Az Úr rájuk árasztotta a ‘kés i es ’-t, 
elküldte nekik a ‘felüdülés’-t, és k felkészültek a 
próbákra. A mennyben angyalok sietnek ide-oda. A 
földr l visszatér  angyal jelenti, hogy munkáját 
elvégezte. A végs  próba ráköszöntött a világra, és 
akik a menny törvényeinek híven engedelmeskedtek, 
megkapták ‘az él  Isten pecsétjét’. Jézus ekkor
befejezi közbenjárását a mennyei szentek szentjében. 
Felemeli kezét, és ezt kiáltja: „Elvégeztetett!”. És 
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amikor ünnepélyesen kihirdeti, hogy „aki 
igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki 
fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, 
legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg 
ezután is” (Jel. 22:11), az angyalsereg leteszi 
koronáját. Mindenkinek a sorsa eld lt - életre vagy 
halálra. Krisztus elvégezte népéért az engesztelést, és 
eltörölte b neiket. Alattvalóinak száma betelt; „az 
ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt lev
országok nagysága” az üdvösség örököseinek 
tulajdona lesz, és Jézus királyok Királyaként és 
uraknak Uraként fog uralkodni.” (A nagy küzdelem, 
546. oldal). 

Világos, hogy amikor Mihály Dán. 12:1-ben 
felkel, az emberiség próbaideje véget ér. Tehát, amit 
itt Dániel utolsó látomásában látunk az, hogy Dániel 
három hétig imádkozik és böjtöl, és amikor megvi-
lágosodik el tte a helyzet, az els  információ, amit 
kap, az a perzsa fejedelem (Sátán) és a Mihály (a mi 
fejedelmünk) közötti küzdelem. Itt, a Mihály név 
használatával újra a nagy küzdelem képével találko-
zunk. Jézus, minden prófécia szerz je, Jézus, minden 
próféta hangja, elmondja, hogy amikor Dániel utolsó 
látomásához érünk, a nagy küzdelem kontextusában 
kell azt megértenünk. 

Krisztus bírói joga 
A nagy küzdelemében, amely a mennyben kez-

d dött, és a földön folytatódott, a nagy küzdelemé-
ben, amelyben az a kérdés vet dik fel, hogy kinek 
van hatalma ítélni. Ez a kérdés Krisztus ellen szól. 

Amikor Dán 11-re nézünk, felt nik el ttünk az 
igazság, hogy Jézus rendelkezik azzal a hatalommal, 
hogy a történelmet gondviselésszer en uralja, akarata 
szerint, még akkor is, ha minden lépésnél meg kell 
küzdenie Sátánnal. Jézus jelen van abban a küzde-
lemben, és arról biztosít, hogy gondviselése is jelen 
van.

Dániel 10. fejezetéb l figyeljük meg az els
kilenc verset. Az els  versben Dániel elmondja, hogy 
megkapja a látomást, amit megért. A második 
versben kitér háromheti bánkódására, amikor 
kívánatos étket nem evett, tehát böjtölt. A 2. és 3. 
vers szerint Dániel böjtöl ebben az id szakban. A 4. 
vers szerint a 21. napon kapja a látomást. És ki van a 
látomásban? Ki az, akit a látomásban lát? Krisztust 
(5., 6. vers). És a 7. versben. elmondja, hogy amikor 
a látomást látta, más férfiak is voltak vele, de egy 
nagy rettegés támadt, ami miatt elfutottak. A 8. vers a 
látomás utáni állapotáról szól. 

Mi köze van mindennek a világ történelméhez? 
Milyen köze van az els  kilenc versnek a Krisztus és 
Sátán közötti küzdelemhez? Annak, hogy uralja a 
médeket, a perzsákat, a görögöket és a rómaiakat, és 
a pápai Rómát? Mi köze van? Miért kell tudnunk azt, 
hogy Dániel három hétig böjtölt? Figyeljétek meg, 

hogy imája és böjtölése végén, három héttel kés bb 
egy segítség érkezik. Ez érdekes. De mi a jelent -
sége? Mit akar Jézus tanítani mindez által? 

Mindez példaképpen történt meg. És milyen 
példát látunk itt? Dániel utolsó látomásában az 
adventizmus kezdetének és az adventizmus végének 
szemléltetését láthatjuk. A próféták Isten népét 
szemléltetik a világ végén. Mindenki tudja ezt, még 
ha most nem is gondoltatok erre. 

Jel. 10-ben, amikor János megeszi a kis könyvet, 
édes a szájában, és keser  a gyomrában. Mit tesz itt 
János? Szemlélteti Isten világ végén él  népét. És 
Dániel utolsó látomásában Isten népe a világ végén 
kétszeresen is szemléltetve van: az adventizmus 
kezdete és vége. 

Ne feledjük az els  verset, mert ott ki van 
hangsúlyozva, hogy Dániel megértette a látomást! Az 
els  dolog, amit megtudunk az, hogy Dániel 
megértette a látomást. 

Most pedig térjünk Dániel 12. fejezetére. A 6. 
vers: „És mondá egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, 
aki a folyóvíz felett vala: Mikor lesz végük e csoda-
dolgoknak? És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, aki 
a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az  jobb kezét és 
bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké él re, 
hogy ideig, id kig és fél id ig, és mikor elvégezik a 
szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.” 

Mir l szól ez az id prófécia itt: „Ideig, id kig és 
fél id ig”? Az 1260 évr l. Rontatott a szent nép ereje 
az 1260 év alatt? 

Jel. 11:2-3 – ugyanaz az id prófécia. A szent nép 
„elszórása”. Itt a sötét középkor 1260 évér l van 
szó, amit Dániel látomásban meglát. 

Olvassuk a következ  verset: „Én pedig hallám 
ezt, de nem értém...” Hogyan? Isten Igéje ellentmond 
önmagának? Nem. Azt olvastuk a látomás elején – 
ami hangsúlyozottan jelenik meg –, hogy Dániel 
„figyele az igére, és megérté a látomást”. De ugyan-
abban a látomásban hall az 1260 éves próféciáról is, 
és elmondja, hogy hallotta, de nem értette. „Én pedig 
hallám ezt, de nem értém, és mondám: Uram, mi lesz 
ezeknek vége?” 

Testvérek, itt Isten Igéje ellent mond önmagának 
... Vagy Dániel azt teszi, amit a próféták gyakran 
tesznek a Szentírásban. Arra használja Isten t, hogy 
népét szemléltesse a világ végén. És ebben a részben 
Dániel az úttör k idejét jelképezi. Olyan embereket, 
akik Dániel könyvének id próféciáiba ütköztek, meg 
akarták érteni, de nem értették meg. És az ismeret 
növekedett mindaddig, míg megértették azokat. És 
elvitték ezt az üzenetet a világnak. Dániel utolsó 
látomásának e részében Dániel a millerita mozgalmat 
jelképezi.

A 10. fejezetben azonban  a történet másik 
oldalát szimbolizálja. A 2. és 3. versben Dániel 
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böjtöl. Ismerünk olyan embercsoportot, amely egy 
id ben arról volt ismert, hogy jajgatott és böjtölt? 
Kik alkották azt a csoportot? Isten népének tagjai a 
nagy engesztelési napon. Ebben a részben Dániel 
refrénként a 144.000 tulajdonságáról beszél. A 4., 5. 
és 6. versben Dániel Jézus Krisztus kijelentését látja. 
Bárkit l, aki az 144.000 között lesz, elvárják t le, 
hogy valóságos tapasztalata legyen Jézus Krisztussal. 
Senki sem lesz az 144.000 között, aki személyesen 
nem szembesült volna Jézus Krisztussal. Ez a Jelené-
sek evangéliuma. És ezt szemlélteti itt Dániel. 

A világ végén él  emberek a böjtölés idején, az 
k engesztelési napjukon, Krisztus igazságával 

rendelkeznek. Dániel mellett azonban mások is 
voltak. Ott van a 7. versben: „És egyedül én, Dániel 
láttam e látomást, a férfiak pedig, akik velem 
valának, nem látták a látomást ...”

Dániel ugyanakkor azt is szemlélteti, hogy ennek 
a népnek (a 144.000-nek) a tapasztalata egy 
embercsoportban fejl dik ki. És mit nem tett ez az 
embercsoport? Nem látták a látomást. Rettegés 
támadt közöttük, és elfutottak. A rettegés mindig 
közel áll a rostáláshoz. Ki lettek rostálva. 

Ha Dániel Isten igaz népét jelképezi a világ 
végén, itt, a 10. fejezet kezdetén, akkor ez azt jelenti, 
hogy a 144.000 megérti Dániel 11-et. k megértik 
Dániel utolsó látomását. Jellemezni fogja ket az, 
hogy szembesültek a Dániel utolsó látomásában lev
információval. Ez a tudás növekedése az id k végén 
számukra. 

A milleriták tudás-növekedése az id -próféciák-
hoz kapcsolódott. Ha nem hiszitek, gondoljatok az 
úttör kre. Dániel könyvének id próféciáiból állt üze-
netük. A mi üzenetünk különbözik ett l. A mi üze-
netünk Dániel utolsó látomásából áll: a 10. fejezett l
a 12. fejezetig. És különösképpen Dán 11 utolsó hat 
versér l van szó. k meg fogják érteni ezt az üzene-
tet: személyes tapasztalatuk lesz Jézus Krisztussal. 

Amikor mindenki fel l döntöttek 
„A nagy küzdelem”, 546. oldalán White test-

vérn , a kegyelem végér l beszél, arról, amikor 
Mihály felkél. „... Mindenkinek a sorsa eld lt – 
életre vagy halálra. Krisztus elvégezte népéért az 
engesztelést, és eltörölte b neiket. Alattvalóinak 
száma betelt; ‘az ország pedig és a hatalom és az 
egész ég alatt lev  országok nagysága’ az üdvösség 
örököseinek tulajdona lesz, és Jézus királyok 
Királyaként és uraknak Uraként fog uralkodni.” 

Az egyik igazság, ami Dániel utolsó látomásában 
megjelenik az, hogy Sátán és a pápaság Krisztus
ellen fog küzdeni, és Krisztus a királyok Királya. De 
Nabukodonozor és a pápaság megpróbál Krisztusként 
megjelenni. Megpróbálja elfoglalni az  székét. k a 
királyok királyai (kis k-val). 

Dániel utolsó látomása 
„Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te 

népedre az utolsó id kben következik: mert a 
látomás azokra a napokra szól.” (Dán 10:14). 

Dániel utolsó látomásának kontextusában az áll, 
hogy ez a látomás segít megismernünk, mi történik 
Isten népével az utolsó napokban. Ha van rész a 
Szentírásból, amelyet meg kellene értenünk, akkor az 
ez a látomás, mert ez a látomás olyan információkat 
tartalmaz, amelyek segítenek megértenünk azt, ami 
az utolsó napokban történik. 

„Népünknek a szentségben való megújulásra van 
a legnagyobb és legéget bb szüksége. Az erre való 
törekvést kell els dleges munkánknak tekintenünk! ... 
A megújulás ... a lelki halálból való feltámadást 
jelenti.” (Szemelvények 1. kötet, 115., 121. oldal). 

Dániel és a Jelenések könyvének tanulmányozása 
nagy ébredést hoz. (lásd: Bizonyságtételek lelkészek-
nek, 48. oldal). Van valami Dániel könyvében, ami 
ébredésre vezet. 

Fontos igazságok 
„Az Ige tisztán feltárja a kegyelemid  lezárulá-

sához f z d  eseményeket, és azt, hogy miként kell a 
nyomorúság idejére felkészülnünk. De a tömegek 
nem értik ezeket a fontos igazságokat, mintha 
Isten ki sem nyilatkoztatta volna ket.” (A nagy 
küzdelem, 529. oldal). A próféciák kett s szereppel 
rendelkeznek, és elmondják a kegyelemid  lezárulá-
sához f z d  eseményeket. 

A tanulmányozott látomás szerint amikor Mihály 
felkel, az emberiség kegyelemideje lezárul. Ehhez 
pedig azok az események kapcsolódnak, amelyekr l
a Dán 12:1-et megel z  versek beszélnek. Olyan 
események azok, amelyek a kegyelemid  lezárulásá-
hoz f z dnek. Tisztán fel vannak tárva, de a tömegek 
nem értik ezeket a fontos igazságokat. Nem értik a 
felkészülés szükségességét sem. De amikor végre 
megértjük azokat az eseményeket, és rájövünk, hogy 
a kegyelemid  lezárulóban van, ugyanakkor azt is 
megértjük, hogy fel kell készülnünk. Olyan nyomo-
rúságos id  lesz, amilyen még soha, amióta nemzet 
létezik.

A tudás növekedése 
„A föld történelmének legvégs , világosan feltárt 

eseményei a b n emberének munkájával kapcsolato-
sak.” (Szemelvények, 2. kötet, 98. oldal). Amikor a 
végid t érint  bibliai próféciával foglalkozunk, a 
világosan feltárt események a b n emberével, a pápa-
sággal kapcsolatosak. Ez egy jó vonatkozási hely, 
mert meg fogjuk határozni az északi király kilétét. 

„Nem a Jelenések könyve volt elpecsételve, 
hanem Dániel könyvének utolsó napokra vonatkozó 
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szakasza. A Biblia így szól: ‘Te pedig, Dániel, zárd 
be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végs
id ig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a 
tudás’ (Dán 12:4). Amikor a könyv megnyittatott, ez 
a jelentés hangzott el: „... id  többé nem lészen” (Jel. 
10:6) Dániel könyve immár felnyílt, és a Krisztus 
által Jánosnak adott kinyilatkoztatásnak a föld 
minden lakójához el kell jutnia. A tudás
növekedésével fel kell készülnie egy népnek, hogy 
képes legyen megállni az utolsó napokban.”
(Szemelvények, 2. kötet, 100. oldal). 

Csupán néhány bekezdéssel alább az olvasható, – 
és nem új gondolat ez a részér l – hogy miben áll a 
tudás növekedése, aminek segítségével Isten népe 
megmarad az utolsó napokban. Nem azt mondja, 
hogy a tudás növekedése a falun való életb l áll, és 
azt sem, hogy az egészséges életmód hirdetéséb l, de 
még Krisztus természetének megértéséb l sem. Azt 
olvassuk: „Az els  angyal üzenete Isten imádatára 
szólítja az embereket, a teremt  Istenére, aki a 
világot és a benne lev  dolgokat alkotta. Az emberek 
tisztelettel adóztak a pápaság intézményének, s így 
hatástalanná tették Jahve törvényét, de az ismeretnek 
növekednie kell ezen a területen” (Ibid.).

A tudás növekedése a pápaságról és a vasárnap-
törvényr l szól. A tudás növekedése elmondja, hogy 
a kegyelemid  lezárulóban van. Amikor ezt az 
igazságot Isten Igéjéb l megértjük, akkor a falun való 
élet, az egészségügyi üzenet, a hit általi megigazulás 
helyes megértése és valódi megtapasztalása olyan 
ismeretté válik, amellyel mindannyiunknak rendel-
keznünk kell. Nagy világosság van az adventizmus-
ban. De az ihletés szerint a vonatkozási pont, amelyre 
Isten rámutat, s amely által felkészíti népét a megma-
radásra, az a pápaságról és a vasárnap-törvényr l
szóló tudás növekedése. 

Jézus a királyok Királya! 
Azonban Dán 2:37-ben, amikor Dániel Nabuko-

donozorhoz beszél, azt mondja: „Te, oh király! 
királyok királya kinek az egek Istene birodalmat, 
hatalmat, er t és dics séget adott.” És 
Nabukodonozor Babilon királya, aki minden bizony-
nyal a modern Babilon típusa. 

Az egyik dolog, amit a pápaságról, a modern 
Babilonról tudunk az, hogy  az Antikrisztus. Mit 
jelent az „anti”? Általában, a mi terminológiánkban 
az „anti” „ellen”-t jelent, de a biblikus „anti”
jelentése: valami „helyett”, valami „helyében”. Az 
Antikrisztus áll Krisztus helyén, és a királyok egy kis 
királya. 

Nabukodonozor a pápaság típusa, és azzal, hogy 
királyok királyaként jelenik meg, elmondja, hogy 
Babilon pápai szerepe megpróbál Krisztusként állni a 
földön. És meg kell jegyezzük, hogy e királyok 
királya északról érkezik.

„A földi méltóság csúcsára emelkedett 
Nabukodonozor, akit még az ihletett Ige is „királyok
királyá’-nak (Ez 26:7) ismer el.” (Próféták és 
királyok, 319. oldal). 

Ezékiel 26:7 ugyanarról a királyról beszél: „Mert
így szól az Úr Isten: Íme, én hozom Tírus ellen 
Nabukodonozort, Babilon királyát északról, a 
királyok királyát; lovakkal, szekerekkel, lovagokkal, 
sereggel és sok néppel.” Babilon, a királyok királya 
Északról érkezik. 

A Bibliában ki van Északról? Már olvastuk egy 
korábbi tanulmányunkban, amikor Krisztusról mint 
els r l és utolsóról beszéltünk. Olvastuk Ésa 41:1-
ben – és más részek is vannak Ésaiás könyvében, a 
41. fejezet után –, hogy Krisztus a Keletr l való 
igazságban elhívott, aki Északról és Napkelet fel l
jön. Figyeljük meg a következ  verseket: „Ki 
támasztá fel azt keletr l, akit igazságban hív az 
lábához? ... Ki tette és vitte végbe ezt? Aki elhívja 
eleit l fogva a nemzetségeket: én, az Úr, az els  és 
utolsókkal is az vagyok én! (...) Feltámasztám 
északról, és eljött napkelet fel l; ... és örömmondót 
adtam Jeruzsálemnek.” (Ésa 41:2.4.25.27). 

Az egyik korábbi tanulmányban megpróbáltuk 
azonosítani ennek a személynek a kilétét. A Biblia 
fényében Krisztus az, aki Északról jön,  az, aki 
napkeletr l jön, és amikor azt látjuk, hogy Babilon is 
Északról jön, megjelenik el ttünk a bibliai igazság: 
Babilon megpróbál Krisztus helyébe lépni! Krisztus 
helyébe áll királyok királyaként. Az északi király-
ként.

„A Kóráh fiainak zsoltáréneke. Nagy az Úr és 
igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az 
szentséges hegyén. Szépen emelkedik az egész föld 
öröme, a Sion hegye, a széls  észak felé, a nagy 
királynak városa.” (Zsolt 48:1-3). 

Az északon aláes  csillag 
„Miként estél alá az égr l fényes csillag, hajnal 

fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál! 
Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, 
az Isten csillagai fölé helyezem ül székemet, és lakom 
a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok 
a magas felh knek, és hasonló leszek a Magasságos-
hoz.” (Ésa 14:12-14). 

Sátán megpróbál Krisztusként megjelenni. 
Krisztus a királyok Királya (nagy „K”-val):  az 
Északról jöv  Király. Sátán megpróbál az  képében 
megjelenni, és ezt földi képvisel je által teszi, amely 
Babilon, a királyok királya (kis „k”-val), aki szintén 
Északról jön. 

„Ugyanaz a munka folyik a római pápa által a 
földön, mint a mennyben a sötétség fejedelmének
kivettetése el tt. Sátán igazítani akart Isten mennyei 
Törvényén, és saját módosításaival akarta pótolni 
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annak csupán általa vélt hiányosságait. Saját 
ítél képességét a Teremt  ítél képessége fölé emelte, 
akaratát Jehova akarata fölé, ily módon nyilvánosan 
is téved nek min sítve Istent. A pápa is ugyanezt az 
utat járja: tévedhetetlennek tartja önmagát, Isten 
törvényét kiegészíti saját véleménye szerint, azt hiszi
önmagáról, hogy kijavíthatja azokat a tévedéseket, 
amelyeket a mennyei Isten földi törvényében és 
parancsolataiban meglát. Nyilván mondja a 
világnak, hogy jobb törvényeket ad, mint Jehova. 
Mekkora sértés ez a mennyei Isten iránt!” (Sign of 
the Times, 1894. november 19). 

Sátán és a pápaság egymáshoz nagyon közel álló 
bibliai jelképek. A pápaságot használja Sátán 
szándéka megvalósítására, valamint Krisztus 
utánzására.

A király, aki a világ végén szembeszáll Krisztus-
sal és népével a Bibliában úgy jelenik meg, mint egy 
Északról jöv  király.  Babilon királya,  a királyok 
királya, aki megpróbálja Krisztusnak kiadni magát. 

Az északi földr l
„Így szól az Úr: Íme, nép jön el az északi földr l,

és nagy nemzet serken fel a földnek végér l! Kézívet 
és kopját ragad ...” (Jer 6:22-23) A Biblia szerint az 
id k végén az ellenség Északról jön. Err l beszélnek 
a próféták. 

Jóel egy újabb bizonyság: „Az északi népet is 
el zöm t letek, és puszta és sivatag vidékre vetem azt, 
elejét a keleti tengerbe, hátulját a nyugati tengerbe, 
és b ze magasra száll; felszáll büdössége, mert nagy 
dolgokat cselekedett.” (Jóel 2:20). Jóel itt Isten 
ellenségét szemlélteti a világ végén. Az északi 
ellenségr l van szó, az északi királyról. 

„Íme, kiküldök én és felveszem északnak minden 
nemzetségét, azt mondja az Úr, és Nabukodonozort,
a babiloni királyt, az én szolgámat, és behozom ket
e földre és ennek lakóira és mind e körül való 
nemzetekre, és elveszem ket és csudává és 
szörny séggé teszem ket és örökkévaló 
pusztasággá.” (Jer 25:9). 

Mindenik próféta err l tesz bizonyságot. Ezt teszi 
János is, a látnok, és az  könyvében összpontosul a 

Biblia minden könyve. Az a végidei bibliai prófécia 
vonatkozási pontja. 

A nagy Babilon 
White testvérn  a következ ket mondja Jel 17-el 

kapcsolatban, „A nagy küzdelem”, 341. oldalán: „A
Jelenések 17. fejezetében említett asszony (Babilon) 
„bíborba és skárlátba” öltözve jelenik meg...” Majd 
a 4-6. és a 18. verseket idézvén így folytatja: „...
Róma az a hatalom, amely oly sok századon át 
zsarnokoskodott a kereszténység uralkodóin.”

Róma a Jel 17-beli asszony. Ez a modern Babi-
lon, az északi király, a királyok királya (kis „k”-val).

Ezékiel 39:1-5-ben Góg és Magóg történetében 
megláthatjuk, hogy északi vidékr l érkeznek. Ezek 
mind a világ végér l beszélnek. Ésaiás – ugyanaz a 
bizonyság: füst érkezik északról. Az északi király 
Isten ellensége a világ végén (Ésa 14:31-32). 

A próféták szerint egy vagy két tanú vallomására 
megálljon egy dolog.

Összegezés 
Alapvet  feladatunk, hogy Dániel utolsó látomá-

sát a nagy küzdelem összefüggésébe helyezzük. Az 
egyik nyomvonal, amely a bibliai próféciában a nagy 
küzdelemmel kapcsolatban megjelenik el ttünk, az 
Mihály. Ahol Mihályról olvasunk, ott  konfliktus-
ban áll Sátánnal. Dániel utolsó látomásában is Mihály 
konfliktusban áll Sátánnal. 

Amikor Mihály felkél, az emberiség kegyelem-
ideje lezárul. És a nagy küzdelem fényében ez egy 
fontos esemény. 

Dániel utolsó látomása azokat az eseményeket 
tartalmazza, amelyek a legfontosabb eseményhez 
vezetnek el a nagy küzdelemben. Nincs szándékunk-
ban lebecsülni a keresztet, de a nagy küzdelem 
fényében meg kell értenünk annak jelent ségét, ami 
akkor történik, amikor az emberiség kegyelemideje 
lezárul. Ez tehát egy olyan bibliarész, amit meg kell 
értenünk. Feltétlenül! 

Ámen 
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Kép a Gary H. Kah könyvéb l „Az út a globális elfoglaláshoz” („En Route to Global Occupation“) („Egy 
magas rangú kormányzati összeköt  kinyilatkoztatja a világ egyesítésének titkos napirendjét” – „A high ranking 
government liaison exposes the secret agenda for world unification“). 

Gary H. Kah könyvének a tartalomjegyzéke  (Contents):
1 rész (Part 1)
1) Globális gazdasági helyzet    (Global economics)
2) Globális politika     (Global politics)
3) Amerika árnyék kormányzata   (America´s shadow gowernment)
4) Az Új Kor mozgalma    (The New Age Movement)
5) Szabadk m vesek - a rejtett katalizátor  (Freemasonry - the hidden catalyst)
6) Az Új Világrend titkos tanitása   (The secret teaching of the new world order)
7) Az érkez  világválság    (The coming world crisis)

2 rész (Part 2) 
A világ alkotmánya és a parlamentek egyesülése (World Constitution and Parliament Association Exhibits) 
Megjegyzések     (Notes)

http://www.garykah.org/ 
http://www.amazon.com/gp/reader/0910311978/ref=sib_dp_pt/103-9978987-5045407#reader-link


