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A b n emberének helyreállításaA b n emberének helyreállítása

„„Ebben az idEbben az id ben, amikor a bben, amikor a b n oly ern oly er sen elsen el--
terjedt, azok a protestterjedt, azok a protestááns egyhns egyháázak, amelyek zak, amelyek 
megvetettmegvetettéék az k az ‘‘ÍÍgy szgy szóól az l az ÚÚrr’’ elvelvéétt,, furcsafurcsa
helyzetbe kerhelyzetbe kerüülnek. A villnek. A viláág oldalg oldaláára tra téérnek.rnek.
IstentIstent l vall valóó elszakadelszakadáásukban a hamisssukban a hamissáágbgbóóll ééss
a hitehagya hitehagyáásbsbóól akarnak orszl akarnak orszáágos tgos töörvrvéényt nyt 
szabni. Arra irszabni. Arra iráánynyíítjtjáák fk fööldldüünk vezetnk vezet it, hogy it, hogy úújj
ttöörvrvéényeket adjanak, amelyek helyrenyeket adjanak, amelyek helyreáállllíítjtjáák a k a 
bb n embern emberéének tekintnek tekintéélylyéét...t...””
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A b n emberének helyreállításaA b n emberének helyreállítása

„„...... Arra irArra iráánynyíítjtjáák fk fööldldüünk vezetnk vezet it, hogy it, hogy úújj
ttöörvrvéényeket adjanak, amelyek helyrenyeket adjanak, amelyek helyreáállllíítjtjáák a k a 
bb n embern emberéének tekintnek tekintéélylyéét, aki Isten templot, aki Isten templo--
mmáábanban üül,l, éés istens isten--gyangyanáánt mutogatja magnt mutogatja magáát. A t. A 
katolikus egyhkatolikus egyhááz elvei z elvei áállami vllami véédelem aldelem aláá kerkerüüll--
nek. A Biblia mellett kitartnek. A Biblia mellett kitartóóak tiltakozak tiltakozáássáát tt tööbb--
bbéé nem fogjnem fogjáák eltk elt rni azok, akik Isten trni azok, akik Isten töörvrvéénynyéétt
nem tettnem tettéékk ééletletüük szabk szabáálylyáávváá..””

ReviewReview andand Herald, 1897, Herald, 1897, decemberdecember 21.21.

A protestantizmus megváltozikA protestantizmus megváltozik

„É„És ez az a valls ez az a valláás, amelyet a protestantizmus s, amelyet a protestantizmus 
kezdettkezdett l fogval fogva oly nagy joly nagy jóóindulattal nindulattal nééz,z, ééss
amely vamely vééggüül a protestantizmussal egyesl a protestantizmussal egyesüül. Ez az l. Ez az 
egyesegyesüülléés mindazs mindazááltal nem a katolicizmus vltal nem a katolicizmus vááll--
toztozáássáának eredmnak eredméénye,nye, mert Rmert Róóma sohasem ma sohasem 
vvááltozik. Rltozik. Róóma csalhatatlansma csalhatatlansáágotgot áállllíít. A protest. A protes--
tantizmus az, ami vtantizmus az, ami vááltozni fog. A rltozni fog. A réészszéérr l tl töörtrtéé--
nn szabad eszmszabad eszméék elfogadk elfogadáása a katolicizmussal sa a katolicizmussal 
valvalóó meleg kmeleg kéézszorzszorííttááshoz vezet.shoz vezet.””

((Az utolsAz utolsóó napok esemnapok eseméényei, 92. oldal)nyei, 92. oldal)..
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A seregek rendezéseA seregek rendezése

„„A gonoszsA gonoszsáágg üügyngynöökeikei öösszefogjsszefogjáákk ééss renren--
dezikdezik seregeiket.seregeiket. ErEr t gyt gy jtenek az utolsjtenek az utolsóó
nagy vnagy váálslsáágra. Rgra. Röövidesen nagy vvidesen nagy vááltozltozáásoksok
mennek vmennek véégbe e vilgbe e viláágban,gban, s a vs a véégsgs mozmoz--
zanatokzanatok sebesen peregnek majd le.sebesen peregnek majd le.””

((BizonysBizonysáágtgtéételek, 9. ktelek, 9. köötet, 11. tet, 11. ooldalldal).).

Gazdasági válságGazdasági válság

„„A pA péénz nagyon gyorsan vesznz nagyon gyorsan veszíítt éértrtéékkéébb l akkor, l akkor, 
amikor az amikor az öörröökkkkéévalvalóóssáág jeleneteinek valg jeleneteinek valóóssáágaga
ttáárul az emberek rul az emberek éérzrzéékei elkei eléé..””

((EvangEvangéélizlizáállááss, 27. old., 27. old.).).

„„A kormA kormáánygyeplnygyepl k tartk tartóói... hii... hiáába fba fááradoznak,radoznak,
hogy biztonshogy biztonsáágosabb alapokra helyezzgosabb alapokra helyezzéék az k az 
üüzletizleti ttevevéékenyskenyséégeket.geket.””

((BizonysBizonysáágtgtéételek, 9. ktelek, 9. köötet 13. tet 13. ooldld.)..).
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Gazdasági válságGazdasági válság

„„Nosza immNosza immáár ti gazdagok, sr ti gazdagok, síírjatok, jajgatvrjatok, jajgatváán a n a 
ti nyomorti nyomorúússáágaitok miatt,gaitok miatt, a melyeka melyek elkelköövetkezvetkez--
neknek rereáátok. Gazdagstok. Gazdagsáágotok megrothadt, gotok megrothadt, éés as a ruru--
hhááitokatitokat moly ette meg.moly ette meg. AranyotokatAranyotokat ééss ezezüüststöö--
ttööketket rozsda fogta meg, rozsda fogta meg, éés azok rozsds azok rozsdáájaja bibi--
zonyszonysáágg ellenetek,ellenetek, éés megems megeméészti a ti testeteket, szti a ti testeteket, 
mint a tmint a t z.z. Kincseket gyKincseket gy jtjtööttetek az utolsttetek az utolsóó nana--
pokbanpokban!!””

(Jak 5:1(Jak 5:1--3).3).

A jólét végeA jólét vége

„„AztAzt áállllíítjtjáák, hogy Istent sk, hogy Istent séértirti a vasa vasáárnapirnapi nyunyu--
galomnakgalomnak megszentsmegszentséégtelengtelenííttéése; hogy ez a bse; hogy ez a b nn
csapcsapáásokat von maga utsokat von maga utáán, amelyek addig tarn, amelyek addig tar--
tanaktanak, am, amííg a vasg a vasáárnap megtartrnap megtartáássáát szigort szigorúú ttöörr--
vvéények nem teszik knyek nem teszik kööteleztelez vvéé;; hogy akik a nehogy akik a ne--
gyedikgyedik parancsolat hangoztatparancsolat hangoztatáássáával alval aláááássssáák a k a 
vasvasáárnap irrnap iráánti tiszteletet, azok az emberisnti tiszteletet, azok az emberiséégg
bajkeverbajkever i,i, akik megfosztjakik megfosztjáák a vilk a viláágot Istengot Isten keke--
gyelmgyelméétt ll,, éés a fs a fööldet a jldet a jóólléétttt l.l.””

((A nagy kA nagy küüzdelem, 525. zdelem, 525. ooldld.)..).
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A jólét végeA jólét vége

„„MegtMegtéévesztvesztéésselssel éés ds düühhöös felhs felhíívváásokkal fogjsokkal fogjáákk
felkelteni az emberi indulatokat.felkelteni az emberi indulatokat. Mivel az Mivel az ‘‘íígygy
szszóól a Szentl a Szentíírrááss’’ szavakkalszavakkal nem tudnak a bibliai nem tudnak a bibliai 
szombat kszombat kéépviselpvisel i ellen semmit sem felhozni,i ellen semmit sem felhozni,
ezezéért az errt az er szak eszkszak eszköözzéével lvel léépnek fel.pnek fel. AA ttöörvrv--
éényhoznyhozóókk meghajolnak a vasmeghajolnak a vasáárnaptrnaptöörvrvéényny kköö--
vetelvetelééseisei elel tt,tt, hogy ezzel nhogy ezzel néépszerpszer sséégre tegyegre tegye--
neknek szertszert éés ps páártfogrtfogáásban rsban réészesszesüüljenek.ljenek.””

((PrPróóffééttáákk éés kirs kiráályok, 365. lyok, 365. ooldld.)..).

ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

A protestantizmus megvA protestantizmus megvááltozik. Szabadelveket ltozik. Szabadelveket 
ttáámogat, mialatt a vasmogat, mialatt a vasáárnaprnap--ttöörvrvéény a sny a sööttéétben tben 
utat tutat töör.r. A vasA vasáárnaprnap--ttöörvrvéény vezetny vezet i nem li nem láátjtjáákk
annak kannak köövetkezmvetkezméényeit.nyeit. Ebben az idEbben az id ben aben a kaka--
tasztrtasztróóffáákk nnöövekedvekedéése arse aráányosnyos az emberisaz emberiséégg
engedetlensengedetlensééggéével.vel. Ebben az idEbben az id ben azben az AmeriAmeri--
kaikai ttöörvrvéényhoznyhozóókk mmáár nem jr nem jáárnak elvek alaprnak elvek alap--
jjáánn, hanem a politika szerint az, hanem a politika szerint azéért,rt, hogy nhogy néépp--
szerszer sséégregre éés ps páártfogrtfogáásra tegyenek szert.sra tegyenek szert. AkkorAkkor
a katolikus elveket polga katolikus elveket polgáári tri töörvrvéénnyel ernnyel er ssíítiktik
meg.meg.
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ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

EEkkor akkor a ffööld gonoszsld gonoszsáággáánaknak üügyngynöökeikei sseregeieregei--
ketket szervezikszervezik éés ers er ssíítik a vastik a vasáárnaprnap--ttöörvrvéényre,nyre,
az utolsaz utolsóó nagy vnagy váálslsáágra.gra. Amikor aAmikor a protestanprotestan--
tizmustizmus kezet fog Rkezet fog Róómmáával a vasval a vasáárnaprnap--ttöörvrvéényny
bebeáálltakor, nagy vlltakor, nagy vááltozltozáások lesznek vilsok lesznek viláágunkgunk--
banban,, éés az utolss az utolsóó esemeseméények sebesen leperegnyek sebesen lepereg--
neknek..
Ezeket az esemEzeket az eseméényeket felismerik nyeket felismerik éés megs megéértikrtik
azaz „„okos szokos szüüzekzek””!!

Vasárnap
törvény

,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,

Kés i
es

Mihály
felkel

• Politikán alapozott döntések
• A gonosz seregei szervez dnek
• A protestantizmus változása
• Katolikus elvek elfogadása
• Sötétben végbemen  mozgalom

Nemzeti romlás

A  végidei  próféciák  id vonalaA  végidei  próféciák  id vonala
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Hamis ébredésHamis ébredés

„„LLááttam,ttam, hogyhogy IstennekIstennek becsbecsüületesletes
gyermekeigyermekei vannak a nvannak a néévleges adventisvleges adventis--
ttáákk éés az elesett egyhs az elesett egyháázak kzak köözzöött,tt, ééss
mielmiel tt a csaptt a csapáások kisok kiööntetnek, papok ntetnek, papok 
éés a ns a néép ki lesz hp ki lesz hííva az egyhva az egyháázakbzakbóóll ééss
boldogan fogadjboldogan fogadjáák az igazsk az igazsáágot.got. SSááttáánn
tudja ezttudja ezt éés miels miel tt a harmadik angyal tt a harmadik angyal 
hangos kihangos kiááltltáásasa hangzik, izgalmat hangzik, izgalmat 
gerjeszt e vallgerjeszt e valláásos testsos testüületekbenletekben úúgy,gy,......

Hamis ébredésHamis ébredés

...... hogy azok, akik megvetetthogy azok, akik megvetettéék az igazk az igaz--
ssáágotgot, azt hirdetik, hogy Isten vel, azt hirdetik, hogy Isten velüükk
van.van.””

(Az utols(Az utolsóó napok esemnapok eseméényei, 11nyei, 1100--111.111. oldaloldal).).
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Hamis ébredésHamis ébredés

„„MegprMegpróóbbááljalja elhitetnielhitetni azaz szintszintéékkkelkel,,
hogy Isten mhogy Isten méég mindig az egyhg mindig az egyháázakzak
javjaváára munkra munkáálkodik. De lkodik. De a vila viláágossgossáágg
fféényleni fog, nyleni fog, éés az s az szintszintéék el fogjk el fogjáákk
hagyni bukott egyhhagyni bukott egyháázaikat,zaikat, éés a maras a mara--
ddéékkhoz csatlakoznakhoz csatlakoznak..””

(Early Writings, 261. oldal).(Early Writings, 261. oldal).

Vasárnap
törvény

,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,

Kés i
es

Mihály
felkel

• Politikán alapozott döntések
• A gonosz seregei szervez dnek
• A protestantizmus változása
• Katolikus elvek elfogadása
• Sötétben végbemen  mozgalom

Nemzeti romlás

A  végidei  próféciák  id vonalaA  végidei  próféciák  id vonala

• Hamis ébredés
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A hamisítványA hamisítvány

„„MielMiel tt Isten utoljtt Isten utoljáára lra láátogatntogatnáá megmeg ííttéélele--
ttéévelvel a fa fööldet, az ldet, az ÚÚr nr néépe kpe köözzöött olyan lelki tt olyan lelki 
éébredbredéés lesz, amire az apostoli ids lesz, amire az apostoli id kk óótata
nem volt pnem volt péélda.lda. Isten Lelke Isten Lelke éés ereje kis ereje kiááradrad
nnééppéérere. Akkor . Akkor sokan elksokan elküüllöönnüülneklnek azoktazoktóóll
az egyhaz egyháázaktzaktóól, amelyekben a vill, amelyekben a viláágg szereteszerete--
te kiszorte kiszoríítja az Isten tja az Isten éés Igs Igééje irje iráánti nti szereteszerete--
tettet. Sokan . Sokan -- lelklelkéészekszek éés egyhs egyhááztagok ztagok –– bolbol--
dogandogan elfogadjelfogadjáák azokat a nagyszerk azokat a nagyszer igazigaz--
ssáágokatgokat, amelyeket Isten ebben az id, amelyeket Isten ebben az id benben......

A hamisítványA hamisítvány

hirdet, hogy elkhirdet, hogy elkéészszíítsen egy ntsen egy néépet az pet az ÚÚrr
mmáásodik eljsodik eljöövetelveteléére. A lelkek ellensre. A lelkek ellenséégege
ggáátolni akarja ezt a munktolni akarja ezt a munkáát.t. MielMiel tt e megtt e meg--
mozdulmozduláás ideje els ideje eléérkezik, megkrkezik, megkíísséérlirli kibonkibon--
takoztakozáássáátt megakadmegakadáályozni hamislyozni hamisíítvtváányny
lléétrehoztrehozáássáával.val. Azokban az egyhAzokban az egyháázakban, zakban, 
amelyeket megtamelyeket megtéévesztveszt befolybefolyáása alsa aláá tud tud 
vonni, azt a vonni, azt a lláátszatottszatot kelti, hogy Isten kelti, hogy Isten kküü--
llöönlegesnleges ááldldáásasa áárad ki rrad ki ráájuk. Nagy valljuk. Nagy valláásisi
éérdeklrdekl ddééss lláátszattszatáátt kelti.kelti.....
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A hamisítványA hamisítvány

... T... Töömegek ujjongnak majd azon, hogy megek ujjongnak majd azon, hogy 
Isten csodIsten csodáálatos munklatos munkáát vt véégezgez éértrtüük; pedig k; pedig 
ez a munka mez a munka máás ls léélektlekt l szl száármazik.rmazik. SSááttáán a n a 
vallvalláás leple alatt prs leple alatt próóbbáálja meg befolylja meg befolyáássáát a t a 
keresztkeresztéény vilny viláágra kiterjesztenigra kiterjeszteni..””

(A nagy k(A nagy küüzdelem, 413zdelem, 413--414. oldal).414. oldal).

A kés i esA kés i es

„„Sokan nem rSokan nem réészesszesüültekltek a korai esa korai es benben,,
mert nem fogadtmert nem fogadtáák be. Nem rk be. Nem réészesszesüültekltek
mindabban a jmindabban a jóóttéétemteméényben, amelyrnyben, amelyr ll
Isten gondoskodott szIsten gondoskodott száámunkra. Elvmunkra. Elváárjrjáák,k,
hogy azt a hihogy azt a hiáányukat majd nyukat majd a ka kééss i esi es kiki--
ppóótolja. Majd tolja. Majd amikoramikor a kegyelem a a kegyelem a legnalegna--
gyobbgyobb bb sséégbengben áárad,rad, akkorakkor szszáándndéékoznakkoznak
szszíívvüüket megnyitni, hogy befogadjket megnyitni, hogy befogadjáák.k. FFéélellel--
mesmes hibhibáátt kköövetnek el. Isten vetnek el. Isten ááltal az ember ltal az ember 
szszíívvéén megkezdett mn megkezdett m nek, nevezetesen,nek, nevezetesen,......
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A kés i esA kés i es

...... hogy vilhogy viláágossgossáággáátt éés ismerets ismeretéét adta, t adta, ááll--
landlandóóanan fejlfejl dnie, haladnia kell. Minden dnie, haladnia kell. Minden 
egyegyéénnek tudnia kell sajnnek tudnia kell sajáát szt szüükskséégletgletéét.t.
ÜÜresresíítstsüük ki szk ki szíívvüünket minden szennytnket minden szennyt l, s l, s 
tiszttisztíítsuk meg a Ltsuk meg a Léélek templomlek templomáául.ul. BB nvalnval--
lomlomáásuksuk éés bs b ntelenntelen ééletletüük, komoly k, komoly imaimaéé--
letlet ééss éénnüüknek odaszentelknek odaszenteléésese ááltal kltal kéészszüültek ltek 
el a tanel a taníítvtváányok a Szentlnyok a Szentléélek kilek kiááradradáássáára,ra,
ppüünknköösd napjsd napjáára.ra.....

A kés i esA kés i es

...... Ugyanennek kell tUgyanennek kell töörtrtéénnie csak nagyobb nnie csak nagyobb 
terjedelemben, napjainkbanterjedelemben, napjainkban. Az ember, . Az ember, 
mint eszkmint eszkööz, csak kz, csak kéérje az rje az ááldldáást, s vst, s váárja az rja az 
Urat, hogy benne mUrat, hogy benne m vvéét befejezze. Isten t befejezze. Isten 
kezdte meg a munkkezdte meg a munkáát,t, vvéégzi is be, teszi gzi is be, teszi 
ttöökkééletessletesséé az embert Jaz embert Jéézus Krisztusban. zus Krisztusban. 
ÁÁm nem szabad elhanyagolnunk a korai m nem szabad elhanyagolnunk a korai 
eses ááltal szemlltal szemlééltetett kegyelmet. ltetett kegyelmet. Csak akik Csak akik 
kikiéélik a kapott villik a kapott viláágossgossáágot, rgot, réészesszesüülhetneklhetnek
nagyobb vilnagyobb viláágossgossáágbangban......
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A kés i esA kés i es

...... Ha nem nHa nem nöövekszvekszüünk naponta a cselekvnk naponta a cselekv
keresztkeresztéény erny eréényekben, akkor nem ismernyekben, akkor nem ismer--
jjüükk fel a Szentlfel a Szentléélek megnyilatkozlek megnyilatkozáásait a sait a kkéé--
ss ii eses ááltal.ltal. LehetsLehetsééges, hogy kges, hogy köörrüüllööttttüünknk
mmáár hullr hull, de nem vessz, de nem vesszüükk éészre, s nem szre, s nem rréé--
szesszesüüllüünknk benne.benne.””

(Bizonys(Bizonysáágtgtéételek a lelktelek a lelkéészeknek, 241. oldal).szeknek, 241. oldal).

•• nem veszik észrenem veszik észre

•• nem részesednek bel lenem részesednek bel le

Vasárnap
törvény

,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,

Kés i
es

Mihály
felkel

• Politikán alapozott döntések
• A gonosz seregei szervez dnek
• A protestantizmus változása
• Katolikus elvek elfogadása
• Sötétben végbemen  mozgalom

Nemzeti romlás
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Isten népének er feszítéseIsten népének er feszítése

„„LLááttam, ha Isten nttam, ha Isten néépe nem tesz pe nem tesz erer fefe--
szszííttééstst, de v, de váárja a rja a felfelüüddüüllééss elnyerelnyeréésséét,t,
ami eltami eltáávolvolíítja helytelenstja helytelenséégeit, kijavgeit, kijavíítt--
ja tja téévedvedééseit; ha abban bseit; ha abban bííznak, hogy az znak, hogy az 
megtisztmegtisztíítjatja ket a test ket a test éés ls lééleklek szenszenyy--
nynyéétt ll,, éés alkalmasss alkalmassáá tesziteszi ket a ket a harhar--
madikmadik angyal hangos kiangyal hangos kiááltltáássáára,ra, hhííjjáá--
valval taltalááltatnak.ltatnak. IstenIsten felfrissfelfrissíítt erejerejéétt
csak azok kapjcsak azok kapjáák meg,k meg,......

Isten népének er feszítéseIsten népének er feszítése

...... akik felkakik felkéészszüültek rltek ráá,, éés elvs elvéégeztgeztéék az k az 
IstentIstent l jl jöövv megbmegbíízatzatáást, azaz megst, azaz meg--
tisztultak a test tisztultak a test éés ls léélek minden szenlek minden szenyy--
nynyéétt l,l, megszentelmegszentel ddééssüüket Istenket Isten fféélele--
lelellmméében tben töökkééletesletesíítetttettéékk..””

((Counsels on Diet and Foods, 33. Counsels on Diet and Foods, 33. oldaloldal).).
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MaMa

„„A harmadik angyal A harmadik angyal üüzenete hangos kizenete hangos kiááll--
ttáássssáá duzzad, s ekduzzad, s eköözben ti nem zben ti nem éérezhetitekrezhetitek
szabadnak magatokat a szabadnak magatokat a jelenjelen kköötelesstelesséég elg el--
hanyagolhanyagoláássáára. Nem ra. Nem ápolhatjátokápolhatjátok azt a azt a 
gondolatot, hogy agondolatot, hogy a sajátsaját erer feszfeszííttéések nsek nééll--
kküül is eljl is eljööhet a meghet a megúújuljuláás, aminek idejs, aminek idejéénn
majdmajd nagynagy ááldldáásban rsban réészesszesüülhettek.lhettek. MaMa áátt
kell adnotok magatokat Istennek, hogy kell adnotok magatokat Istennek, hogy 
dicsdics sséég edg edéényeivnyeivéé tehessen benneteket tehessen benneteket ééss
szolgszolgáálatlatáábaba áállllííthasson!thasson!......

MaMa

...... MaMa áát kell adnotok magatokat Istennek, t kell adnotok magatokat Istennek, 
hogy meghogy megüüresresíítstséétek magatokat az tek magatokat az ééntnt l:l:
irigysirigyséégtgt l, fl, fééltltéékenyskenyséégtgt l, gonosz rl, gonosz ráágalgal--
mazmazááststóól, versengl, versengééstst ll éés mindents mindent l, ami l, ami 
Isten szemIsten szeméében becstelensben becstelenséég!g! MaMa kellkell megmeg--
tiszttisztíítanotok edtanotok edéényeteket, hogy knyeteket, hogy kéészek leszek le--
gyetek a mennyei harmat felfoggyetek a mennyei harmat felfogáássáára,ra, a ka kéé--
ss i esi es zzááporairaporaira. A k. A kééss i esi es jjöönni fog, nni fog, ééss
IstenIsten ááldldáása ki fog tsa ki fog tööltetniltetni mindazokra,mindazokra,
akik megtisztultak minden szennytakik megtisztultak minden szennyt ll......
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MaMa

...... JelenlegiJelenlegi feladatunk az, hogy lelkfeladatunk az, hogy lelküünketnket
odaszodaszáánjuk Krisztusnak, hogy elknjuk Krisztusnak, hogy elkéészszüüll--
hesshessüünknk azaz ÚÚrtrtóól jl jöövv felfelüüddüüllééss idejidejéére, a re, a 
SzentlSzentléélek keresztslek keresztsééggéérere..””

(The (The Review and HeraldReview and Herald, 1892. m, 1892. máárcius 22).rcius 22).

A felüdülésA felüdülés

„„A felA felüüddüülléés Isten jelenls Isten jelenlééttéébb l szl száármarma--
zik. Kzik. Kéészszíítstsüük fel szk fel szííveinket arra, hogy veinket arra, hogy 
Isten igazsIsten igazsáágaga bennbennüünk lakozzon, nk lakozzon, ééss
megtisztmegtisztíítsontson és felkészítsen és felkészítsen aa kkééss i esi es
kitkitööltetltetéésséére.re.””

(Manuscript Releases, 8. k(Manuscript Releases, 8. köötet, 228. oldal).tet, 228. oldal).
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A b nök eltörléseA b nök eltörlése

„„Nem lesz kisebb az Nem lesz kisebb az az eraz er , amivel , amivel 
Isten az evangIsten az evangéélium hatalmas lium hatalmas munkmunkáá--
jjáát lezt lezáárjarja, mint amilyennel ezt a , mint amilyennel ezt a munmun--
kkáátt elindelindíította. A prtotta. A próóffééciciáák, amelyek k, amelyek 
az evangaz evangéélium hirdetlium hirdetéésséének kezdetnek kezdetéénn
a korai esa korai es kikiááradradáássáában teljesedtek, a ban teljesedtek, a 
lezlezáárulruláásakor a ksakor a kééss i esi es ben ismben isméét telt tel--
jesednijesedni fognak. Ez a fognak. Ez a ‘‘felfelüüddüülléés idejes ideje’’,,
amelyet Pamelyet Pééter apostol elter apostol el re lre láátott,tott,......

A b nök eltörléseA b nök eltörlése

...... amikor ezt mondta: amikor ezt mondta: ‘‘Tartsatok tehTartsatok teháátt
bb nbnbáánatotnatot éés ts téérjetek meg, hogy rjetek meg, hogy elteltöö--
rrööltessenekltessenek a ti ba ti b neitek; hogy eljneitek; hogy eljööjjjjöönn
azaz ÚÚrtrtóól a fell a felüüddüülléés ideje, s ideje, éés elks elküüldjeldje
JJéézustzust’’ (Csel 3:19(Csel 3:19--20).20).””

(A nagy k(A nagy küüzdelem, 544. oldal).zdelem, 544. oldal).



05. Tétel
www.1843-chart.com

03.02.2013

Isten egyházának megtisztítása - 2. rész. 17

A b nök eltörléseA b nök eltörlése

•• a b nök eltörlése a b nök eltörlése –– felüdülés idejefelüdülés ideje

•• a b nök eltörlése a b nök eltörlése –– kés i es  idejekés i es  ideje

Most!Most!

„„MostMost van az ideje annak, hogy megvalljuk van az ideje annak, hogy megvalljuk 
éés elhagyjuk bs elhagyjuk b neinket, hogy neinket, hogy el ttünkel ttünk
menjenek és menjenek és azaz ííttééletkor el legyenek tletkor el legyenek töörrööll--
ve.ve. Itt az idItt az id :: ‘‘tiszttisztíítsuk meg magunkat tsuk meg magunkat 
minden testi minden testi éés lelki tiszts lelki tisztáátalanstalansáágtgtóól, Isten l, Isten 
fféélelmlelméében vivben vivéén vn vééghez a mi megszentelghez a mi megszenteléé--
ssüünketnket’’. E munka halogat. E munka halogatáása veszsa veszéélyes.lyes.

SSááttáán megprn megpróóbbáál ml máár most a tengeren r most a tengeren ééss
szszáárazon trazon töörtrtéénn katasztrkatasztróóffáákk ááltal minltal minééll
ttööbb ember sorsbb ember sorsáát megpecst megpecséételni.telni.....
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Most!Most!

...... Hogyan vHogyan véédekezik Isten ndekezik Isten néépe ebben az pe ebben az 
idid ben?ben? ÉÉll kapcsolata van a mennyel. Ha kapcsolata van a mennyel. Ha 
biztonsbiztonsáágban akarunk lenni az gban akarunk lenni az áártalmasrtalmas
ddöögvgvéész idejsz idejéén, ha vn, ha véédelmet keresdelmet keresüünk a lnk a láátt--
hathatóó éés a ls a lááthatatlan veszedelmek ellen, akthatatlan veszedelmek ellen, ak--
kor Istenben kell elrejtkor Istenben kell elrejt znznüünk, Jnk, Jéézuszus éés a s a 
szent angyalok vszent angyalok véédelme aldelme aláá kell hkell húúzzóódd--
nunk. E veszedelmes napokban Isten azt nunk. E veszedelmes napokban Isten azt 
akarakarjaja, h, hogyogy megalmegaláázkodnzkodnáánknk elel tte. Azt tte. Azt 
akarja, hogy akarja, hogy ne rejtegessne rejtegessüük bk b neinketneinket,,......

Most!Most!

...... hanemhanem megvalljukmegvalljuk azokat, akazokat, akáárcsakrcsak
JJóózsuzsuéé tette a hajdani Izrael btette a hajdani Izrael b neivel. Azt neivel. Azt 
valljuk, hogy Isten tvalljuk, hogy Isten töörvrvéénynyéének megtartnek megtartóóii
vagyunk. Azt valljuk, hogy a vagyunk. Azt valljuk, hogy a ‘‘rréégi romokgi romok’’
felfelééppíítt i vagyunk, i vagyunk, ééss ‘‘emberemberööltlt k alapzatak alapzata--
itit’’ akarjukakarjuk ‘‘felraknifelrakni’’.. HaHa e nagy e nagy ééss mmééltltóóssáá--
gosgos munkmunkáát valt valóóban rban ráánk bnk bííztztáák,k, akkorakkor
mennyire fontos, hogy mennyire fontos, hogy elteltáávozzunk minden vozzunk minden 
igazsigazsáágtalansgtalansáágtgtóóll!...!...
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Most!Most!

... A harmadik angyal ... A harmadik angyal üüzenete megvilzenete megviláággíítja tja 
dicsdics ssééggéével a fvel a fööldet, de ldet, de amikor átalakul amikor átalakul 
hangos kiáltássá, hirdetésében csupán azok hangos kiáltássá, hirdetésében csupán azok 
fognak részt venni, afognak részt venni, akik a Mindenhatkik a Mindenhatóó ereere--
jeje ááltal legyltal legy ztztéék a kk a kíísséértrtééseketseket..””

((Review and Herald, Review and Herald, 1908. november 1908. november 1919))..

•• A harmadik angyal üzenete hangos kiáltásra vált A harmadik angyal üzenete hangos kiáltásra vált 
a vasárnapa vasárnap--törvénykor, és törvénykor, és akkorakkor melléje társul a melléje társul a 
negyedik angyal üzenete.negyedik angyal üzenete.

Vasárnap
törvény

,,,,,,
,,,,,,
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Kés i
es

Mihály
felkel

• Politikán alapozott döntések
• A gonosz seregei szervez dnek
• A protestantizmus változása
• Katolikus elvek elfogadása
• Sötétben végbemen  mozgalom

Nemzeti romlás

A  végidei  próféciák  id vonalaA  végidei  próféciák  id vonala

• Hamis ébredés
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Hangos kiáltás
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A vég jeleiA vég jelei
„„AzAz ÚÚr felszr felszóóllíítja a benne htja a benne híívv ket, hogy ket, hogy 
dolgozzanak vele egydolgozzanak vele együütt. Amtt. Amíígg ééletletüük tart, k tart, 
nem szabad nem szabad úúgygy ééreznirezniüük, hogy mk, hogy máár elvr elvéé--
geztgeztéékk munkmunkáájukat. jukat. SzabadSzabad--e hagynunk, e hagynunk, 
hogy a vhogy a véég jelei ang jelei anéélklküül teljesedjenek, hogy l teljesedjenek, hogy 
nem mondjuk el az embereknek, mik nem mondjuk el az embereknek, mik kköö--
vetkeznek a fvetkeznek a fööldre?ldre? SzabadSzabad--e engedne engednüünknk,,
hogy shogy sööttéétben jtben jáárjanak, anrjanak, anéélklküül hogyl hogy fifi--
gyelmeztetngyelmeztetnéénknk ket, milyen nagy ket, milyen nagy szszüükskséé--
ggüükk van arra, hogy felkvan arra, hogy felkéészszüüljenek Urukkal ljenek Urukkal 
valvalóó......

A vég jeleiA vég jelei

taltaláálkozlkozáásra? Ha nem teljessra? Ha nem teljesíítjtjüük a k a kköörrüüllöött--
ttüünknk ééll k kk köözzöött ktt köötelesstelessééggüünket, akkor az nket, akkor az 
ÚÚr napja r napja úúgy jgy jöön el, mint a tolvaj. Zn el, mint a tolvaj. Z rzavarrzavar
ttöölti be a villti be a viláágot,got, éés nagy megprs nagy megpróóbbááltatltatááss
fog jfog jöönni hamarosan az emberisnni hamarosan az emberiséégre. A vgre. A véégg
nagyon knagyon köözel van. Nekzel van. Neküünk, akik ismerjnk, akik ismerjüükk
az igazsaz igazsáágot,got, kkéészszüülnlnüünk kell arra, ami lenk kell arra, ami le--
ssúújtjtóó meglepetmeglepetééskskéént fog hamarosan rnt fog hamarosan rááttöörr--
ni a vilni a viláágragra..””

(A Szentl(A Szentléélek lek eljelj rereáátok, 159. oldal).tok, 159. oldal).
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Hangos kiáltás

E témátE témát

„„‘‘AzAzéért legyetek krt legyetek kéészen ti isszen ti is;; mertmert a mely a mely óó--
rráában nem gondoljban nem gondoljáátoktok, abban j, abban j el az emel az em--
bernek Fiabernek Fia’’ (M(Máát 24:44). Az emberek most t 24:44). Az emberek most 
pihennek, azt hiszik, biztonspihennek, azt hiszik, biztonsáágban vannak gban vannak 
nnéépszerpszer egyhegyháázaikbanzaikban;; pedig mindannyipedig mindannyi--
uknak uknak vigyvigyáázni kellzni kelleneene, nehogy , nehogy létezzenlétezzen egyegy
rés az ajtón, ahol azrés az ajtón, ahol az ellensellenséég betg betöörjrjöön.n.

Állhatatos er feszítésekkel az emberek elé Állhatatos er feszítésekkel az emberek elé 
kell tárni e témát.kell tárni e témát. EEzzt az t az üünnepnnepéélyes lyes 
igazságotigazságot,, ......
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E témátE témát
...... hogy az hogy az ÚÚr napja hirtelen r napja hirtelen éés vs vááratlanulratlanul
jjöön,n, nemcsak a nemcsak a kivülállóknakkivülállóknak kellkell elmonelmon--
danidani,, hanemhanem sajsajáátt gyülekezeteinknekgyülekezeteinknek isis. A . A 
prpróóffééciacia fféélelmeslelmes figyelmeztetfigyelmeztetéésese mindenminden
llééleknekleknek szszóóll.. Senki se Senki se gondljagondlja, hogy , hogy bizbiz--
tonságban van tonságban van a meglepeta meglepetéés veszs veszéélylye el le el l..
Bárcsak egyetlen próféciamagyarázat se Bárcsak egyetlen próféciamagyarázat se 
távolítana el távolítana el az esemaz eseméények ismeretnyek ismeretéétt l,l,
aamelyek megmutatjmelyek megmutatjáák, hogy k, hogy e nagy e nagy fordufordu--
latlat kköözel vanzel van..””
(F(Foundamentals of Christian Education, 335oundamentals of Christian Education, 335--336.336. ooldalldal).).

Hamis fáklyaHamis fáklya

„„SzSzóószszéékeinkre felkeinkre feláállnak fllnak féérfiak, kezrfiak, kezüükbenkben
hamis prhamis próóffééciciáák fk fááklyklyáájaja, amelyet S, amelyet Sááttáánn popo--
kolikoli ffááklyklyáája gyja gyúújtott meg. Ha kjtott meg. Ha kéétstséégg ééss hihi--
tetlenstetlenséégg gygyöökeret ver, akkor keret ver, akkor a ha h lelklelkéészesze--
ketket elteltáávolvolíítjtjáákk attattóól a nl a nééptpt l, amely azt l, amely azt hihi--
sziszi, hogy sokat tud. Krisztus mondotta: , hogy sokat tud. Krisztus mondotta: ‘‘VajVaj--
ha megismerted volna te is, csak a te mostaha megismerted volna te is, csak a te mosta--
ni napodon is, amik nni napodon is, amik nééked a te bked a te béékesskesséégedre gedre 
valvalóók!k! De most elrejtettek a te szemeid elDe most elrejtettek a te szemeid el ll!!’”’”

(Bizonys(Bizonysáágtgtéételek lelktelek lelkéészeknek, 192szeknek, 192--193. oldal).193. oldal).
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A figyelmeztetés hordozóiA figyelmeztetés hordozói

„„Isten kIsten küüllöönlegesnleges éértelembenrtelemben rráállllóókulkul
ééss vilviláágossgossáág hordozg hordozóóiuliul helyezte a helyezte a 
vilviláágba a hetedik napi adventistgba a hetedik napi adventistáákat.kat.
RRáájuk bjuk bíízta a pusztulzta a pusztulóó vilviláágnak szgnak szóóllóó
utolsutolsóó figyelmeztetfigyelmeztetééstst..””

(Bizonys(Bizonysáágtgtéételek, 9. ktelek, 9. köötet, 19. oldal).tet, 19. oldal).


