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Az ítélet fokozatosságaAz ítélet fokozatossága

„„Mert itt az ideje, hogy elkezdMert itt az ideje, hogy elkezd djdjöönn
azaz ííttéélet az Istennek hlet az Istennek háázzáán: ha pedig n: ha pedig 
elel szszöör mi rajtunk kezdr mi rajtunk kezd dik, mi lesz dik, mi lesz 
azoknak a vazoknak a vééggüük, a kik nem k, a kik nem engedelengedel--
meskednekmeskednek az Isten az Isten evangevangééliumliumáá--
naknak??”” (1P(1Péét 4:17).t 4:17).
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A fenevad bélyegeA fenevad bélyege

„„Ha az igazsHa az igazsáág vilg viláágossgossáággáát elt elééd td táártrtáák,k,
mely a negyedik parancsolat szombatjmely a negyedik parancsolat szombatjáátt
nyilatkoztatja ki s igazolja, hogy Isten nyilatkoztatja ki s igazolja, hogy Isten 
IgIgééjjéében nincs semmi alapja a vasben nincs semmi alapja a vasáárnaprnap
üünneplnnepléésséének, de ha mnek, de ha méégis az gis az áálszomlszom--
bathozbathoz ragaszkodsz, visszautasragaszkodsz, visszautasíítod, hogy tod, hogy 
a szombatot megszenteljed, melyet Isten a szombatot megszenteljed, melyet Isten 
„„szent napnakszent napnak”” nevez, akkor felvetted a nevez, akkor felvetted a 
fenevad bfenevad béélyeglyegéét.t.”” ((EvangEvangéélizlizáállááss, 116. oldal.), 116. oldal.)

Az arany és a salakAz arany és a salak

„„Isten megmutatta nekem nIsten megmutatta nekem néépe irpe iráántinti
aggodalmaggodalmáát, mert minden tisztt, mert minden tisztííttóó ééss
csiszolcsiszolóó folyamatban egyesekrfolyamatban egyesekr l kitl kit nik,nik,
hogy a salakhoz tarthogy a salakhoz tartóóznak. A tiszta arany znak. A tiszta arany 
nem jelenik meg minden alkalommal. nem jelenik meg minden alkalommal. 
Minden vallMinden valláásos jellegsos jelleg vváálslsáágbangban nnéémeme--
lyeklyek elesnek a kelesnek a kíísséértrtéés nyoms nyomáán. Isten n. Isten 
rostrostáálláása tsa töömegeket seper el megeket seper el úúgy, mint gy, mint 
valami faleveleket.valami faleveleket.
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Az arany és a salakAz arany és a salak

A jA jóólléét megnt megnööveli a hitvallveli a hitvallóók szk száámmáát. A t. A 
viszontagsviszontagsáág azonban kiszg azonban kisz riri ket az egyket az egy--
hháázbzbóól. E csoport nem l. E csoport nem áállhatatos llhatatos IstenIsten--
nelnel szemben. Elhagynak bennszemben. Elhagynak bennüünket,nket,
mert nem hozzmert nem hozzáánk tartnk tartóóznakznak;; haha csapcsapáá--
soksok vagyvagy üüldldöözzéések jsek jöönnek a vilnnek a viláágg rréészszéé--
rr ll, akkor sokan elesnek., akkor sokan elesnek.””

((TestimoniesTestimonies, 4. k, 4. köötet, 89. oldal).tet, 89. oldal).

A tíz sz zA tíz sz z

„„A tA tííz szz sz zz
ppééldldáázata (zata (MtMt
25:125:1--13)13) szinszin--
ttéénn az advent az advent 

nnéép sorsp sorsáátt
szimbolizszimbolizáálja.lja.””
(A nagy k(A nagy küüzdelem, zdelem, 

351. oldal).351. oldal).



06. Tétel
www.1843-chart.com

03.02.2013

Isten egyházának megtisztítása - 3. rész. 4

A tíz sz zA tíz sz z

„„Gyakran vonatkoztam a tGyakran vonatkoztam a tííz szz sz zz ppééldldáá--
zatzatáárara, amelyek k, amelyek köözzüüll ööt bt böölcs volt, lcs volt, öött
pedig balga. E ppedig balga. E pééldldáázat szzat szóó szerint szerint betelbetel--
jesedettjesedett ééss úújra be fog teljesedni, mert jra be fog teljesedni, mert 
kküüllöönnöösen erre az idsen erre az id re vonatkozik. A re vonatkozik. A 
harmadik angyal harmadik angyal üüzenetzenetééhez hasonlhez hasonlóóanan
teljesedett be, teljesedett be, éés jelenvals jelenvalóó igazsigazsáág marad g marad 
az idaz id k vk vééggééig.ig.””

(Review and Herald, 189(Review and Herald, 18900,, augusztus 9)augusztus 9)..

A tíz sz zA tíz sz z

„„A tA tííz szz sz z pz pééldldáázatzatáát maga Krisztus t maga Krisztus 
hagyta rhagyta ráánk,nk, éés minden rs minden réészletszletéétt figyelfigyel--
mesenmesen kell tanulmkell tanulmáányoznunk. Eljnyoznunk. Eljöön az n az 
idid , amikor az ajt, amikor az ajtóót bezt bezáárjrjáák. Bk. Báármelyikrmelyik
csoportba tartozhatunk: a bcsoportba tartozhatunk: a böölcs vagy a lcs vagy a 
balga szbalga szüüzek kzek köözzéé. Most m. Most méég nem g nem ddööntnt--
hetjhetjüükk el,el, éés megbs megbíízatzatáásunk sincs sunk sincs kijekije--
lentenilenteni, hogy ki a b, hogy ki a böölcslcs éés ki a balga. s ki a balga. 
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A tíz sz zA tíz sz z

LLééteznek olyanok, akik megragadjteznek olyanok, akik megragadjáák az k az 
igazsigazsáágot igazsgot igazsáágtalansgtalansáágban,gban, ééss
kküülsls leg a bleg a böölcsekhez hasonllcsekhez hasonlíítanak.tanak.””

((Manuscript Releases, 16. Manuscript Releases, 16. kköötettet, 271. , 271. oldaloldal).).

A jellem át nem ruházhatóA jellem át nem ruházható

„„Senki se kSenki se köövesse a balga szvesse a balga szüüzekzek ppééldldáá--
jjáátt,, éés ne s ne éérezze biztonsrezze biztonsáágban maggban magáát,t,
vváárvrváán a vn a váálslsáágos idgos id t, hogy akkor majd t, hogy akkor majd 
felkfelkéészszííti jellemti jelleméét. Amikor a vendt. Amikor a vendéégeketgeket
behbehíívjvjáák,k, éés megvizsgs megvizsgááljljáákk ket, mket, máár tr túúll
kkééss lesz Krisztus igazslesz Krisztus igazsáággáának keresnak kereséésséé--
re.re. MostMost van az ideje annak, hogy van az ideje annak, hogy felvefelve--
gygyüükk KrisztusKrisztus igazsigazsáágossgossáággáátt –– azt a azt a 
mennyegzmennyegz ii ruhruháátt, amely lehet, amely lehet vvéé
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A jellem át nem ruházhatóA jellem át nem ruházható

teszi a Bteszi a Báárráány mennyegzny mennyegz jjéére valre valóó belbeléé--
ppééstst. A p. A pééldldáázatban a balga szzatban a balga szüüzekzek haszhasz--
talanultalanul kköönynyöörröögnekgnek olajolajéértrt, mert nem , mert nem 
kapnak. E kkapnak. E kéép azokat jelkp azokat jelkéépezi, akik nem pezi, akik nem 
kkéészszüültek,ltek, éés nem alaks nem alakíítottak ki olyan tottak ki olyan 
jellemetjellemet, mely meg, mely megáálljon a vlljon a váálslsáágg ideide--
jjéénn. Olyan ez, mintha odal. Olyan ez, mintha odaléépnpnééneknek
szomszszomszéédjaikhozdjaikhoz éés azt mondans azt mondanáák: Add k: Add 
nekem jellemedet, mert knekem jellemedet, mert küüllöönbennben

A jellem át nem ruházhatóA jellem át nem ruházható

elveszek. A belveszek. A böölcsek nem tudtlcsek nem tudtáákk ááttttööltenilteni
olajukat a balga szolajukat a balga szüüzek pislzek pisláákolkolóó mméécsecse--
seibeseibe.. A jellem nem ruhA jellem nem ruháázhatzhatóó áátt..
Nem lehet kNem lehet köölcslcsöönnöözni vagy zni vagy áárusrusíítani, tani, 
hanem csak megszerezni, elsajhanem csak megszerezni, elsajááttíítani. tani. 
Isten mindenkinek lehetIsten mindenkinek lehet ssééget nyget nyúújtott a jtott a 
jellem kialakjellem kialakííttáássáára a kegyelemidra a kegyelemid ááltal,ltal,
mméégsem teszi lehetgsem teszi lehet vvéé, hogy b, hogy báárkirki megmeg--
oszthassaoszthassa mmáással sajssal sajáát jellemt jelleméét, amelyett, amelyet
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A jellem át nem ruházhatóA jellem át nem ruházható

nehnehééz tapasztalatok, a nagy Tanz tapasztalatok, a nagy Tanííttóóttóóll kaka--
pottpott leckleckéékk ááltal sajltal sajááttíított el, hogy btott el, hogy béékeke--
tt rrééssel viselje a megprssel viselje a megpróóbbááltatltatáást,st, ééss oo--
lyanlyan hitet gyakoroljon, amellyel a hitet gyakoroljon, amellyel a lehelehe--
tetlenstetlenséégg hegyeit is khegyeit is kéépes legyen pes legyen elmozelmoz--
ddíítanitani. K. Kééptelenek vagyunk megosztani a ptelenek vagyunk megosztani a 
szeretet illatszeretet illatáát, mt, máásoknak adni soknak adni kedvesskedvesséé--
ggüünketnket, tapintatunkat , tapintatunkat ééss áállhatatossllhatatossáá--
gunkatgunkat.. Az emberi szAz emberi szíív szv száámmáárara

A jellem át nem ruházhatóA jellem át nem ruházható

lehetetlen, hogy az Isten lehetetlen, hogy az Isten ééss embeembe--
rekrek iriráánti szeretetet mnti szeretetet máás szs szíívvéébebe
ttööltseltse. De elj. De eljöön az idn az id ,, éés az nagyon s az nagyon kköö--
zelzel van, amikor a csvan, amikor a csáábbííttáásbansban jellemjellemüünknk
mindenminden tulajdonstulajdonsáágaga megmutatkomegmutatko--
zikzik. Azok . Azok áállnak meg elveik mellett, llnak meg elveik mellett, ééss
lesznek hlesznek h sséégesek mindvgesek mindvéégig, akik meggig, akik meg--
prpróóbbááltatltatáásuk elsuk el tt igazaknak tt igazaknak ééss hh sséégege--
seknekseknek bizonyultak,bizonyultak, ééss jellemjellemüüketket
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A jellem át nem ruházhatóA jellem át nem ruházható

Krisztus pKrisztus pééldldáájjáárara alakalakíítotttottáák, akik k, akik szoszo--
rosros kapcsolatbankapcsolatban áálltak Krisztussal,lltak Krisztussal, ééss
kegyelmekegyelme éés bs böölcsesslcsesséégege ááltal isteni ltal isteni terter--
mméészetszetééneknek tulajdonstulajdonsáágaival bgaival bíírnak. De rnak. De 
egyetlen emberi legyetlen emberi léény sem kny sem kéépespes mmáásoksok--
naknak adni szadni szíívvéének odaszenteltsnek odaszenteltsééggéét vagy t vagy 
éértelmrtelméének nemes gondolatait azzal a nek nemes gondolatait azzal a 
ccééllal, hogy hillal, hogy hiáányossnyossáágait erkgait erköölcsi erlcsi er velvel
ppóótolja. Sokat tehettolja. Sokat tehetüünk egymnk egymáásséért,rt,

A jellem át nem ruházhatóA jellem át nem ruházható

ha krisztusi pha krisztusi pééldldáák vagyunk, s k vagyunk, s íígy arra gy arra 
bbíírjukrjuk ket, hogy Krisztushoz ket, hogy Krisztushoz forduljafordulja--
naknak azazéért az igazsrt az igazsáággéért, aminek rt, aminek hihiáánynyáá--
banban nem lennnem lennéének knek kéépesek megpesek megáállni az llni az 
ííttééletben. Az embereknek imletben. Az embereknek imáádsdsáágosgos lellel--
kküületbenletben kell odafigyelnikell odafigyelniüük a k a jellemjellem--ééppíí--
ttééss komolyskomolysáággáára, s ra, s jellemjellemüüketket aa
mennyeimennyei mintmintáárara alakalakíítaniuktaniuk..””

(The (The YouthYouth’’ss InstructorInstructor, 1896. janu, 1896. januáár 16.). r 16.). 
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A válságos id  a jellemet bizonyítjaA válságos id  a jellemet bizonyítja

„„A jellem a vA jellem a váálslsáágos idgos id benben bizobizo--
nynyíítjatja áállapotllapotáátt. Amikor elhangzott a . Amikor elhangzott a 
ssüürgetrget ,, ééjfjfééli kili kiááltltáás:s: ‘Í‘Ímhol jmhol j aa vv lele--
ggéényny! J! Jööjjetek eljjetek eléébe!be!’’, az alv, az alváásba msba méélylyüültlt
szszüüzek felzek feléébredtek mbredtek máámorukbmorukbóól,l, éés megs meg--
mutatkozott, hogy ki kmutatkozott, hogy ki kéészszüült fel erre az lt fel erre az 
esemeseméényre. Mindknyre. Mindkéét csoportot t csoportot meglepemeglepe--
ttééss éérte, de az egyik felkrte, de az egyik felkéészszüült a vlt a vááratlanratlan
esemeseméényre, mnyre, mííg a mg a máásikatsikat

A válságos id  a jellemet bizonyítjaA válságos id  a jellemet bizonyítja

felkfelkéészszüületlenletlenüüll éérte.rte. A jellemet a A jellemet a kköö--
rrüülmlméényeknyek leplezik leleplezik le. A . A vvéészhelyzeszhelyze--
tektek mutatjmutatjáák meg a k meg a jellem erjellem er ssssééggéétt. Egy . Egy 
vvááratlan szerencsratlan szerencséétlenstlenséég, gyg, gyáász vagy sz vagy 
vváálslsáág, egy vg, egy vááratlan betegsratlan betegséég vagy g vagy gygyöött--
relemrelem, egy olyan esem, egy olyan eseméény, ami a lelket a ny, ami a lelket a 
halhaláál torkl torkáába viszi. Ezek hozzba viszi. Ezek hozzáák felszk felszíínrenre
a jellem belsa jellem bels tulajdonstulajdonsáággáát. Akkor vt. Akkor vááliklik
meg, mennyire bmeg, mennyire bíízott vagy sem Istenzott vagy sem Isten
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A válságos id  a jellemet bizonyítjaA válságos id  a jellemet bizonyítja

IgIgééjjééneknek ííggééreteiben. Akkor vreteiben. Akkor váálik meg, lik meg, 
hogy a lelket Isten kegyelme tartottahogy a lelket Isten kegyelme tartotta--ee
fenn vagy sem, hogy vanfenn vagy sem, hogy van--e olaj a e olaj a mméécsescses--
benben vagy nincs. vagy nincs. A megprA megpróóbbááltatltatááss
ideje mindenkihez elideje mindenkihez eléérkezikrkezik.. HoHo--
gyangyan fogunk viselkedni Isten prfogunk viselkedni Isten próóbbáájaja
alatt? Malatt? Méécsescsesüünk kialszik? Vagy tovnk kialszik? Vagy továábbbb
fogfog éégni? Felkgni? Felkéészszüültltüünknk--e minden ve minden véészsz--
helyzetre azzal, hogy helyzetre azzal, hogy áállandllandóó

A válságos id  a jellemet bizonyítjaA válságos id  a jellemet bizonyítja

kapcsolatban vagyunk Vele, aki kapcsolatban vagyunk Vele, aki kegyekegye--
lemmellemmel éés igazss igazsáággal teljes? Az ggal teljes? Az ööt bt böölcslcs
szsz z nem tudta megosztani jellemz nem tudta megosztani jelleméét az t az öött
balgbalgáával.val. A jellemet szemA jellemet szeméélyesenlyesen
fejlesztjfejlesztjüük kik ki..””

(Review and Herald, 1895. okt(Review and Herald, 1895. októóber 17.). ber 17.). 
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Az olaj – a jellemAz olaj – a jellem

„„Ez az olaj, Krisztus Ez az olaj, Krisztus ééletszentsletszentséége, mely ge, mely 
a jellemet jelka jellemet jelkéépezi, a jellem pedig pezi, a jellem pedig áátt
nem ruhnem ruháázhatzhatóó! Senki sem szerezheti ! Senki sem szerezheti 
meg mmeg máás szs száámmáára! Mindenkinek tiszta, ra! Mindenkinek tiszta, 
szent, bszent, b ntelen jellemet kell ntelen jellemet kell kifejlesztekifejleszte--
nienie”” (Bizonys(Bizonysáágtgtéételek lelktelek lelkéészeknek, 108szeknek, 108. oldal. oldal).).

A laodiceai állapotA laodiceai állapot

„„AA balga szbalga szüüzekzek ááltal jelkltal jelkéépezett egypezett egy--
hháázz áállapota a llapota a laodiceailaodiceai áállapotllapot..””

(Review and Herald, 1890. augusztus 19.).(Review and Herald, 1890. augusztus 19.).
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A konkoly és búzaA konkoly és búza

A konkoly és búzaA konkoly és búza

„„A konkoly A konkoly éés a bs a búúzaza egyegyüütt ntt n azaz araara--
ttáásigsig;; éés az arats az aratáás jelenti a s jelenti a kegyelemkegyelem
vvééggéétt..””

((ChristChrist’’ss ObjectObject LessonsLessons, 71. oldal)., 71. oldal).
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Még nem dönthetjük elMég nem dönthetjük el

„„A tA tííz szz sz z pz pééldldáázatzatáát maga Krisztus hagyta t maga Krisztus hagyta 
rráánk,nk, éés minden rs minden réészletszletéét figyelmesen kell t figyelmesen kell tata--
nulmnulmáányoznunknyoznunk. Elj. Eljöön az idn az id , amikor , amikor az ajtaz ajtóótt
bezbezáárjrjáákk. B. Báármelyik csoportba tartozhatunk: rmelyik csoportba tartozhatunk: 
a ba böölcs vagy a balga szlcs vagy a balga szüüzek kzek köözzéé.. Most mMost méégg
nem dnem döönthetjnthetjüük elk el,, éés megbs megbíízatzatáásunk sincs sunk sincs 
kijelenteni, hogy kijelenteni, hogy ki a bki a böölcslcs éés ki a balgas ki a balga.. LLéé--
teznekteznek olyanok, akik megragadjolyanok, akik megragadjáák az k az igazsigazsáá--
gotgot az igazsaz igazsáágtalansgtalansáágban,gban, éés ks küülsls leg a leg a bbööll--
csekhezcsekhez hasonlhasonlíítanak.tanak.””

((ManuscriptManuscript ReleasesReleases, 16. k, 16. köötet, 271. oldal). tet, 271. oldal). 

A juhok és a kecskékA juhok és a kecskék

„„KKéét csoport lt csoport léétezik a viltezik a viláágon: egyfelgon: egyfel l az l az 
igazsigazsáágg éés a tisztass a tisztasáág vg véédelmezdelmez ii,, mmáásfesfe--
ll ll a ta téévelygvelygééss éés a romls a romláás vs véédelmezdelmez ii..
Minden lMinden lééleknek komolyan meg kell leknek komolyan meg kell 
vizsgvizsgáálnia, hogy mi az igazslnia, hogy mi az igazsáág. Vg. Vééggüüll
vagy egyik vagy a mvagy egyik vagy a máásik csoportban kell sik csoportban kell 
elfoglalnunk helyelfoglalnunk helyüünketnket.. ÉÉs kinek a s kinek a 
ttáársasrsasáággáában szeretnban szeretnéénk lenni, amikor nk lenni, amikor 
JJéézus eljzus eljöön az n az éég felhg felh in?in?
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A juhok és a kecskékA juhok és a kecskék

Amikor Krisztus kAmikor Krisztus küüllöönvnváálasztja az igazat lasztja az igazat 
a ba b nnööstst l,l, –– amint a pamint a páásztor is sztor is kküüllöönvnváá--
lasztjalasztja juhait a kecskjuhait a kecskééktkt l,l, éés a s a juhaitjuhait
jobb feljobb fel l, a l, a kecskkecskééketket pedig bal felpedig bal fel ll
áállllíítjatja –– akkor azt szeretnakkor azt szeretnéénk, ha a jobb nk, ha a jobb 
felfel l levl lev k kk köözzöött lenntt lennéénk. Akkor majd nk. Akkor majd 
nem tekintjnem tekintjüük kivk kivááltsltsáágnak, hogy a gnak, hogy a ttöörr--
vvéénytelensnytelenséégg öösvsvéénynyéén jn jáárróó sokassokasáágg kköö--
zzöötttt legylegyüünk.nk.”” (Review and Herald, 1885, janu(Review and Herald, 1885, januáár 13).r 13).

A mennyegz i ruhaA mennyegz i ruha

„„A kegyelemidA kegyelemid hamarosan lezhamarosan lezáárul. A vrul. A véégg
kköözel. Hozzzel. Hozzáánk sznk szóól a figyelmeztetl a figyelmeztetéés:s: ‘‘DeDe
vigyvigyáázzatok magatokra, hogy valamikor zzatok magatokra, hogy valamikor 
meg ne nehezedjen a ti szmeg ne nehezedjen a ti szíívetekvetek dobzdobzóóddááss--
naknak, r, réészegsszegséégnekgnek éés ez s ez éélet gondjainak let gondjainak mimi--
attaatta éés vs vááratlanul reratlanul reáátok ne jtok ne jööjjjjöön az a napn az a nap’’
((LkLk 21:34). Legyetek 21:34). Legyetek ééberek, mert berek, mert kküüllöönn--
benben kkéészszüületlenletlenüül tall taláál. Vigyl. Vigyáázzatok, mert zzatok, mert 
kküüllöönben mennyegznben mennyegz i ruha ni ruha néélklküül tall talááltatltat--
tok a Kirtok a Kiráály lakomly lakomáájjáán.n.
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A mennyegz i ruhaA mennyegz i ruha

‘‘A mely A mely óórráában nem gondoljban nem gondoljáátok, abban tok, abban 
jjöön el az embernek Fian el az embernek Fia’’ ((MtMt 24:44).24:44). ‘Í‘Ímeme
eljeljöövvöök, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyk, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyáázz ééss

rzi az rzi az ruhruhááit, hogy mezit, hogy mezíítelenen ne telenen ne 
jjáárjon,rjon, éés meg ne ls meg ne láássssáák az k az rrúútstsáággáátt’’ (Jel(Jel
16:15).16:15).””

((ChristChrist’’ss ObjectObject LessonLesson, 319. oldal)., 319. oldal).

Ezék 8-10Ezék 8-10

„„TanulmTanulmáányozznyozzáátok Eztok Ezéékiel kilencedik kiel kilencedik 
fejezetfejezetéét. Ezek a szavak t. Ezek a szavak szszóó szerintszerint bebe
fognak teljesedni.fognak teljesedni.””

((ManuscriptManuscript ReleasesReleases, 18. k, 18. köötet, 236. oldal.)tet, 236. oldal.)
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Ezék 8-10Ezék 8-10

„„ÉÉss bevivebevive engemengem azaz ÚÚrr hháázzáánaknak belsbels
pitvarpitvaráábaba,, ééss íímméé azaz ÚÚrr tepmlomtepmlomáánaknak
bejbejááratratáánnááll, a , a torntornáácc ééss azaz oltoltáárr kköözzöötttt
voltvolt mintegymintegy huszonhuszonöött fféérfirfiúú,, kikkik hháátuktuk--
kalkal azaz ÚÚrr templomtemplomáárara ééss orczorczáájokkaljokkal keke--
letreletre fordultakfordultak, s , s ezekezek keletkelet felfeléé leborulvaleborulva
imimáádtdtáákk aa napotnapot.. ÉÉss mondmondáá nnéékemkem:: LLáátt--
tadtad--e,e, embernekembernek fiafia?? AvagyAvagy kevkevééss--ee JJúúdada
hháázzáánaknak ilyily úúttáálatosslatossáágokatgokat cselekednicselekedni,,

Ezék 8-10Ezék 8-10

aa milyeneketmilyeneket ittitt cselekedtekcselekedtek?? HogyHogy mméégg aa
ffööldetldet isis betbetööltikltik erer szakossszakossáággalggal,, ééss enen--
gemgem megintmegint haragraharagra ingerelnekingerelnek,, íímméé,,
hogyhogy tartjtartjáákk aa venyigvenyigéétt orrukhozorrukhoz!! ÉÉnn isis
bbúúsulsuláásomsom szerintszerint cselekszemcselekszem,, nemnem fogfog
kedveznikedvezni szememszemem,, semsem megmeg nemnem szszáánomnom

ketket; s ha ; s ha kikiááltanakltanak ffüüleimbeleimbe nagynagy felszfelszóó--
valval,, nemnem hallgatomhallgatom megmeg ketket..””

((Ezekiel 8:16Ezekiel 8:16--1818).).
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Ezék 8-10Ezék 8-10

„„Azt lAzt láátjuk itt, hogy Isten tjuk itt, hogy Isten templomtemplomáá--
rara –– az egyhaz egyháázrazra –– mméértrtéék Isten hak Isten ha--
ragjragjáának elsnak els csapcsapáássáát. A vt. A véének, anek, a--
kiknek Isten nagy vilkiknek Isten nagy viláágossgossáágot adott, got adott, 
s akik a ns akik a néép lelki p lelki éérdekeinekrdekeinek rizriz ii--
kkééntnt áállottak, elllottak, eláárultrultáák a belk a belééjjüükk hehe--
lyezettlyezett bizalmat.bizalmat.””

(Bizonys(Bizonysáágtgtéételek, 5. ktelek, 5. köötet, 211. oldal).tet, 211. oldal).

Szó szerintSzó szerint

„„Az utolsAz utolsóó idid k veszk veszéélyeinek klyeinek köözepettezepette
vagyunk. Hamarosan eljvagyunk. Hamarosan eljöön az idn az id , ami, ami--
kor Ezkor Ezéékiel 9 jkiel 9 jöövendvendöölléése be fog teljesedse be fog teljesed--
nini;; figyelmesen kell tanulmfigyelmesen kell tanulmáányozni az ott nyozni az ott 
levlev prpróóffééciciáát, mert szt, mert szóórróól szl szóóra be fog ra be fog 
teljesedni. Tanulmteljesedni. Tanulmáányozznyozzáátok a ttok a tíízedikzedik
fejezetet is, mert ott Isten kezfejezetet is, mert ott Isten kezééneknek munmun--
kkáájaja llááthatthatóó, amint t, amint töökkééletesenletesen ééss harhar--
monikusanmonikusan dolgozik vdolgozik váálasztott eszklasztott eszköözeizei
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Szó szerintSzó szerint
ááltal. De ugyanakkor a tizenegyedik ltal. De ugyanakkor a tizenegyedik ééss
tizenkettedik fejezetre is kritikus tizenkettedik fejezetre is kritikus ééss
mméélyre hatlyre hatóó módonmódon oda kell figyelnoda kell figyelnüünk.nk.
Isten elIsten el tt ttt téérdelve tanulmrdelve tanulmáányozznyozzáátoktok
eezeket azeket a jjöövendvendööllééseketseket. Ha . Ha nemnem ttáávovo--
llíítjtjáátoktok el azokat a botrel azokat a botráányknykööveket,veket, ameame--
lyeketlyeket romlott lelketek azok romlott lelketek azok úútjtjáába tett, ba tett, 
akik kakik köözvetlen kapcsolatban zvetlen kapcsolatban áállnakllnak velevele--
tektek, akkor Isten v, akkor Isten véégleg elfordgleg elfordíítja arctja arcáátt
tt letekletek ééss munkatmunkatáársaitoktrsaitoktóóll..””

((The 1888 Materials, 1303The 1888 Materials, 1303. oldal).. oldal).

A tisztításA tisztítás

„É„Éss szszóólala a gyolcsba a gyolcsba ööltltöözzöött ftt féérfirfiúúnak,nak, ééss
mondmondáá: Menj be a forg: Menj be a forgóókerekek kkerekek köözzéé aa
KKéérubokrubok alaláá,, éés ts tööltsd meg tenyereidet ltsd meg tenyereidet 
éégg üüszszööggel onnggel onnéét a t a KKéérubokrubok kköözzüül,l, ééss
szszóórd a vrd a váárosra.rosra. ÉÉss bembeméénene szememszemem
llááttttáára.ra.”” ((EzEzéékk 10:2).10:2).

„„Az eleven szAz eleven széén a n a megtisztmegtisztííttááss jelkjelkéépe.pe.””
(Review and Herald, 1888, okt(Review and Herald, 1888, októóber 16).ber 16).
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Dániel 3Dániel 3

„„MegprMegpróóbbááltatltatááss ééss üüldldöözzééss vváár azokra, r azokra, 
akik Isten Igakik Isten Igééjjéének engednek, nek engednek, ééss elutaeluta--
ssíítjtjáákk a hamis szombat ima hamis szombat imáádatdatáát.t. MMinin--
denden hamis egyhhamis egyhááz utoljz utoljáára folyamodik az ra folyamodik az 
erer szakhoz.szakhoz. ElEl szszöör a csr a csáábbííttáássalssal prpróóbbááll--
koznakkoznak, amint Babilon kir, amint Babilon kiráálya is tette a lya is tette a 
zenezene éés a ks a küülsls lláátszattszat ááltal. Ha ezek a ltal. Ha ezek a 
cscsáábbííttáásoksok –– amelyeket az emberek amelyeket az emberek SSáá--
ttáánn ihletihletéése alatt talse alatt talááltak ki ltak ki ––

Dániel 3Dániel 3

kkééptelenek voltak az embereket a kptelenek voltak az embereket a kéépp
imimáádatdatáára bra bíírni,rni, a ta tüüzes kemence zes kemence „é„éheshes””
lláángjaingjai kkéészen voltak megemszen voltak megeméészteniszteni
azokat.azokat. HasonlHasonlóóan tan töörtrtéénik most isnik most is..””

((SignsSigns ofof thethe Times, 1897. mTimes, 1897. máájus 6jus 6..).).
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Amire számítani kellAmire számítani kell

„„AmikorAmikor Isten tIsten töörvrvéénynyéét ft féélretesziklreteszik, amikor , amikor 
nevnevéét tt tööbbbbéé nem tisztelik, amikor az orsznem tisztelik, amikor az orszáágg
ttöörvrvéénynyéét szeged meg, ha a hetedik napot t szeged meg, ha a hetedik napot 
SzombatkSzombatkééntnt üünnepeled, amikor bnnepeled, amikor báárráánybnyb rberbe
bbúújt farkasok jt farkasok éértelmrtelmüük vaksk vaksáágaga éés szs szíívvüükk keke--
mméénysnyséégege ááltalltal a lelkiismeretet szeretna lelkiismeretet szeretnéékk uu--
ralniralni, akkor mondan, akkor mondanáánk le Isten irnk le Isten iráántinti hh sséé--
ggüünkrnkr ll? Nem? Nem!! NNemem!! A gonosztevA gonosztev ket sket sááttáánini
gygy llöölet tlet töölti be azok ellen, akik lti be azok ellen, akik engedelmesengedelmes--
kednekkednek Isten parancsolatainakIsten parancsolatainak..

Amire számítani kellAmire számítani kell

MMéégis,gis, Isten tIsten töörvrvéénynyééneknek éértrtéékkéétt, mint vez, mint vezéérr--
ll szabszabáálytlyt hirdetni kellhirdetni kell. Azok hat. Azok hatáározottsrozottsáága,ga,
akik Istennek engedelmeskednek, nakik Istennek engedelmeskednek, n ni fog ni fog 
akkor, amikor akkor, amikor a vila viláágg éés az egyhs az egyhááz egyesz egyesüül a l a 
ttöörvrvéény eltny eltöörlrléésséébenben. A zsolt. A zsoltáárossal egyrossal együütttt
mondjmondjáák majd: k majd: ‘‘InkInkáább szeretem azbb szeretem azéért a te rt a te 
parancsolataidat, mint az aranyat, mint a parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legleg--
tiszttisztáább aranyatbb aranyat’’ (Zsolt 119:127). Erre kell (Zsolt 119:127). Erre kell szszáá--
mmíítanunktanunk akkor, amikor akkor, amikor Isten tIsten töörvrvéénynyéétt oror--
szszáágosgos ttéénykednykedééss éérvrvéénytelennyteleníítiti..
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Amire számítani kellAmire számítani kell

AmikorAmikor a vasa vasáárnapot a trnapot a töörvrvéény emeliny emeli felfel ééss
ttáámogatjamogatja, megmutatkozik az az elv, amely , megmutatkozik az az elv, amely 
Isten nIsten nééppéére hatott, amint megmutatkozott a re hatott, amint megmutatkozott a 
hháárom zsidrom zsidóó esetesetéében is, amikor ben is, amikor NabukodoNabukodo--
nozornozor megparancsolta, hogy az arany kmegparancsolta, hogy az arany kéépetpet
imimáádjdjáák Dura mezejk Dura mezejéén. Felismerjn. Felismerjüük kk köötelesteles--
ssééggüünketnket, amikor az igazs, amikor az igazsáágot a hamissgot a hamissáágg fefe--
llüülmlmúúltalta..””

((ManuscriptManuscript ReleasesReleases, 13. k, 13. köötet, 71. oldal).tet, 71. oldal).

A történelem megismétl dikA történelem megismétl dik

„„A tA töörtrtéénelem megismnelem megisméétltl dik. Hamis valldik. Hamis valláástst
magasztalnak fel. magasztalnak fel. A hA héét elst els napjnapjáátt, a , a kköözzöönn--
sséégesges munkanapot, mely nem rendelkezik munkanapot, mely nem rendelkezik 
semmilyen szentssemmilyen szentsééggel, olyannggel, olyannáá emelik fel, emelik fel, 
amilyenamilyen Babilon szobraBabilon szobra volt.volt.””

(Az utols(Az utolsóó napok esemnapok eseméényei, 95. oldal).nyei, 95. oldal).
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A hamis szombat árboca alattA hamis szombat árboca alatt

„„EzrekEzrek éés ezrek vannak, akik a hamis szombat s ezrek vannak, akik a hamis szombat 
áárboca alrboca aláá áállnak,llnak, éés magasztaljs magasztaljáák a pk a páápaspasáágg
kkééppéét, amit a bt, amit a b n embere alkotott. Az egyhn embere alkotott. Az egyháázz
a fenevad ka fenevad kééppéét imt imáádja,dja, éés megkapja bs megkapja béélyeglyegéét,t,
amint Babilon lakosai is imamint Babilon lakosai is imáádtdtáákk NabukodoNabukodo--
nozornozor áállllóókkééppéét Dura mezejt Dura mezejéén.n.””
((GeneralGeneral ConferenceConference DailyDaily Bulletin, 178Bulletin, 178--179. oldal). 179. oldal). 

Hamis határozatokHamis határozatok

„„Egy hamis szombatot Egy hamis szombatot áállllíítottak fel, mint tottak fel, mint 
Dura mezejDura mezejéén az arany n az arany áállllóókkéépet. pet. ÉÉs amint s amint 
Nabukodonozor, Babilon kirNabukodonozor, Babilon kiráálya rendeletet lya rendeletet aa--
dottdott ki, hogy ha valaki nem hajol meg, ki, hogy ha valaki nem hajol meg, éés nem s nem 
imimáádja az dja az áállllóókkéépet, megpet, megöölesslesséék, hasonlk, hasonlóó kiki--
jelentjelentéés hangzik el azok ellen is, akik nem s hangzik el azok ellen is, akik nem ii--
mmáádjdjáákk a vasa vasáárnap intrnap intéézmzméénynyéét:t: bböörtrtöönbnbüünn--
tettetééss éés hals haláál vl váár rr ráájuk.juk. ÍÍgy lesz lgy lesz láábbal tiporva bbal tiporva 
azaz ÚÚr szombatja. De az r szombatja. De az ÚÚr kijelenti: r kijelenti: ‘‘Jaj a haJaj a ha--
mis hatmis hatáározatok hatrozatok hatáározrozóóinak,inak,
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Hamis határozatokHamis határozatok

éés a jegyzs a jegyz knek, akik gonoszt jegyeznekknek, akik gonoszt jegyeznek’’ ((ÉÉsasa
10:1).10:1). ‘‘KKöözel van az zel van az ÚÚrnak nagy napja, krnak nagy napja, köözelzel
vanvan éés igen siet; az s igen siet; az ÚÚr napjr napjáának szava nak szava keserkeser--
vesves, ki, kiááltoz azon a hltoz azon a h s is. Haragnak napja az a s is. Haragnak napja az a 
nap, szorongatnap, szorongatáásnaksnak éés nyomors nyomorúússáágnak napgnak nap--
ja; pusztja; pusztííttáásnaksnak éés pusztuls pusztuláásnak napja; snak napja; ssööttéétt--
sséégnekgnek éés homs homáálynak napja; felhlynak napja; felh neknek ééss borborúú--
naknak napja. Knapja. Küürtnekrtnek éés ts táárogatrogatóónak napja a nak napja a 
megermeger ssíített vtett váárosok ellen rosok ellen éés a bs a büüszkeszke tortor--
nyoknyok ellen!ellen! ÉÉs megszorongatoms megszorongatom

Hamis határozatokHamis határozatok

azaz embereket,embereket, éés js jáárnak, mint a vakok, mert rnak, mint a vakok, mert 
vvéétkeztek az tkeztek az ÚÚr ellen, r ellen, ééss kiontatikkiontatik vvéérrüük, mint k, mint 
a por, a por, éés tests testüük, mint szemk, mint szeméét. Sem ezt. Sem ezüüstjstjüük,k,
sem aranyuk nem szabadsem aranyuk nem szabadííthatja meg thatja meg ket az ket az 
ÚÚr haragjr haragjáának napjnak napjáán,n, éés az s az ffééltlt szeretetszeretetéé--
neknek ttüüze megemze megeméészti az egszti az egéész fsz fööldet; mert ldet; mert 
vvééget vet, bizony hirtelen vet vget vet, bizony hirtelen vet vééget e fget e fööldld minmin--
denden lakoslakosáának.nak.’’(Sof(Sof 1:141:14--17).17). ‘‘TTéérjetekrjetek eszeesze--
tekretekre s eszms eszmééljetek fel, ti arcljetek fel, ti arcáátlan nemzet, mitlan nemzet, mi--
elel tt sztt szüülne a vlne a véégzgzéés, ms, mííg rg ráátok nem jtok nem jöön az n az ÚÚrr
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Hamis határozatokHamis határozatok

haragjharagjáának tnak tüüze, mze, mííg rg ráátok nem jtok nem jöön az n az ÚÚr har ha--
ragjragjáának napja! Keressnak napja! Keresséétek az Urat tek az Urat mindnymindnyáá--
janjan e fe fööld alld aláázatosai, akik az zatosai, akik az ííttéélete szerint lete szerint 
cselekesztekcselekesztek! Keress! Keresséétek az igazstek az igazsáágot,got, kereskeres--
sséétektek az alaz aláázatosszatossáágot: talgot: taláánn megoltalmaztatmegoltalmaztat--
toktok azaz ÚÚr haragjr haragjáának napjnak napjáán!n!’’ ((SofSof 2:12:1--3)3)””

((Manuscript ReleasesManuscript Releases, 14. k, 14. köötet, 91. oldal). tet, 91. oldal). 

G gös AsszíriaG gös Asszíria

„„Jaj AsszJaj Asszííririáának, haragom botjnak, haragom botjáának, mert nak, mert 
ppáálca az lca az kezkezéében az ben az éénn bbúúsulsuláásom!som!…… Avagy Avagy 
amint cselekedtem amint cselekedtem SamariSamariáávalval éés az s az bbáálvlváá--
nyaivalnyaival; nem ; nem úúgy cselekedhetemgy cselekedhetem--ee JeruzsJeruzsáá--
lemmellemmel éés bs báálvlváányknykéépeivel? Ezpeivel? Ezéért ha majd rt ha majd 
elvelvéégezi az gezi az ÚÚr minden dolgr minden dolgáátt SionSion hegyhegyéénn ééss
JeruzsJeruzsáálemben, megllemben, megláátogatom az Assztogatom az Asszííriabeliriabeli
kirkiráályly nagyakarnagyakaróó szszííve gyve gyüümmöölcslcséétt éés nagyras nagyra--
llááttóó szeme kevszeme kevéélyslysééggéétt..”” ((ÉÉsasa 10:5.1110:5.11--12).12).
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G gös AsszíriaG gös Asszíria
„„AzAzéértrt íígy szgy szóól az l az ÚÚr, a seregeknek Ura: Ne r, a seregeknek Ura: Ne 
fféélj, nlj, néépem, Sionnak lakosa, az Asszpem, Sionnak lakosa, az Asszííriabeliriabeli kiki--
rráálytlytóóll! B! Báár botjr botjáával megver tval megver téégedetgedet ééss ppáálclcáá--
jjáátt felemeli rfelemeli ráád, mikd, mikéént Egyiptom egykoron; nt Egyiptom egykoron; 
mert mmert méég csak egy kevg csak egy kevéés ids id van: van: éés elfogy s elfogy 
bbúúsulsuláásom,som, éés haragom az s haragom az megemmegeméésztsztééssüükk--
re lesz! re lesz! ÉÉs a seregek Ura ostort emel s a seregek Ura ostort emel elleelle--
nnüükk, mik, mikéént a nt a MidiMidiáánn levleváágatgatáása idejsa idejéén az n az 
OrebOreb kk sziklszikláájjáánn,, éés ps páálclcáájjáát a tenger ft a tenger föölléé ee--
melimeli, mint Egyiptomban egykoron., mint Egyiptomban egykoron.””

((ÉÉsasa 10:2410:24--26).26).

Oreb k sziklájaOreb k sziklája

„É„És elfogts elfogtáákk MidiMidiáánnaknnak kkéét fejedelmt fejedelméét,t, OrebetOrebet
ééss ZZééebetebet,, éés megs megööltltéékk OrebetOrebet azaz OrebOreb kk szikszik--
lláájjáánn,, ééss ZZééebetebet megmegööltltéék a k a ZZééebeb pajtpajtáájjáában,ban,
ééss ztztéék a k a MidiMidiáánitnitáákatkat.. OrebnekOrebnek ééss ZZééebnekebnek
fejfejéét pedig elvittt pedig elvittéék Gedeonnak a Jordk Gedeonnak a Jordáánonnon
ttúúl.l.”” ((BirBir 7:25).7:25).
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Zsolt 83:1-12Zsolt 83:1-12

„„EztEzt mondjmondjáákk:: JertekJertek,, veszessveszessüükk elel ketket,, hogyhogy
nene legyeneklegyenek nemzetnemzet,, hogyhogy nene emlegessemlegesséékk ttööbb--
bbéé IzrIzrááelel nevnevéétt!! MertMert tantanáácskoztakcskoztak egyegyüütttt,, egyegy
szszíívvelvvel;; szszöövetsvetséégetget kkööttööttekttek ellenedellened...... AzAz
EdomitEdomitáák(1)k(1) ééss IsmIsmááelitelitáák(2)k(2) ssáátraitrai, a , a MoMoáábibi--
ttáák(3)k(3) ééss HagarHagaréénusok(4);nusok(4); a Gebalita Gebalitáák(5),k(5),
AmmonitAmmonitáák(6)k(6) ééss AmAmáálekitlekitáák(7), a k(7), a FiliszteFiliszte--
usok(8) Tyrus(9) usok(8) Tyrus(9) lakosaivallakosaival egyegyüütttt.. AzAz asaszz--
szszíír(10) is r(10) is szszöövetkezettvetkezett velvelüükk,, segsegíítt jjéévvéé letteklettek
aa LLóótt fiainakfiainak [[MoMoááb(3)b(3) éés Ammon(6)s Ammon(6)].].””

A küzd , majd diadalmas egyházA küzd , majd diadalmas egyház
„„VanVan--e Istennek e Istennek ééll egyhegyhááza? Igen, Istennek za? Igen, Istennek 
van egyhvan egyhááza, de za, de kküüzdzd , harcol, harcolóó egyhegyháázaza,,
amelyamely mméégg nemnem diadalmas egyhdiadalmas egyháázz. F. Fáájlaljuk, jlaljuk, 
hogy vannak fogyathogy vannak fogyatéékos tagjaink, hogy kos tagjaink, hogy konkon--
kolykoly is nis n a ba búúza kza köözzöött. Jtt. Jéézus mondotta: zus mondotta: ‘‘HaHa--
sonlatossonlatos a mennyeknek orsza mennyeknek orszáága az emberhez, ga az emberhez, 
aki az aki az ffööldjldjéébe jbe jóó magot vetett, de amikor az magot vetett, de amikor az 
emberek aludtak, eljemberek aludtak, elj ve az ve az ellensellenséége,ge, ééss
konkolyt konkolyt vetevete a ba búúza kza köözzéé,, ééss elmelméénene. ... A . ... A 
gazda szolggazda szolgáái pedig eli pedig el áállvllváán, mondn, mondáának nnak nééki:ki:
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A küzd , majd diadalmas egyházA küzd , majd diadalmas egyház
Uram, avagy nem tiszta magot vetettUram, avagy nem tiszta magot vetettééll--e a tee a te
ffööldedbe? Honnan van ezldedbe? Honnan van ezéért benne a konkoly? rt benne a konkoly? 

pedigpedig mondmondáá nekik: Valamely ellensnekik: Valamely ellenséégg csecse--
lekedtelekedte ezt. A szolgezt. A szolgáák pedig mondk pedig mondáának neki: nak neki: 
AkarodAkarod--éé tehteháát, hogy elmenvt, hogy elmenvéénn öösszeszedjsszeszedjüükk
azokat? azokat? pedig monda: Nem. Mert amikor pedig monda: Nem. Mert amikor 
öösszeszeditek a konkolyt, azzal egysszeszeditek a konkolyt, azzal együütt netaltt netaláánn
a ba búúzzáát is kiszaggatjt is kiszaggatjáátok. Hagyjtok. Hagyjáátok, hogy tok, hogy 
egyegyüütt ntt n jjöön mind a kettn mind a kett az arataz aratáásig,sig, éés az s az 
arataratáás idejs idejéén azt mondom majd az aratn azt mondom majd az aratóóknak:knak:

A küzd , majd diadalmas egyházA küzd , majd diadalmas egyház

SzedjSzedjéétektek öössze elssze el szszöör a konkolyt r a konkolyt éés ks köösssséétektek
kkéévvéékbe, hogy megkbe, hogy megéégettessgettesséék, a bk, a búúzzáát pedigt pedig
takartakaríítstsáátok az tok az één csn cs rröömbe.mbe.’’ (M(Máát 13:24t 13:24--30).30).””

(Bizonys(Bizonysáágtgtéételek a lelktelek a lelkéészeknek, 15. oldal). szeknek, 15. oldal). 



06. Tétel
www.1843-chart.com

03.02.2013

Isten egyházának megtisztítása - 3. rész. 28

Miként fogadjuk az üzenetet?Miként fogadjuk az üzenetet?
„„Az ember nem vetheti el bAz ember nem vetheti el büüntetlenntetlenüül azt az l azt az 
intintéést, amit az irgalmas Isten kst, amit az irgalmas Isten küüld neki. A ld neki. A 
mennymenny üüzentzent a Noa Noéé korabeli vilkorabeli viláágnakgnak,, ééss
üüdvdvöössssééggüük azon mk azon múúlt, hogy lt, hogy mikmikééntnt fogadfogad--
jjáákk azaz üüzenetetzenetet. Mivel . Mivel elutaselutasíítotttottáák a k a figyelfigyel--
meztetmeztetééstst,, Isten visszavonta LelkIsten visszavonta Lelkéétt a ba b nnööss
emberisemberiséégtgt l; ezl; ezéért elpusztultak az rt elpusztultak az öözzöönvnvíízz
hullhulláámaiban.maiban. ÁÁbrahbraháám korm koráában Isten visszaban Isten vissza--
vonta irgalmvonta irgalmáát Sodoma bt Sodoma b nnöös laks lakóóititóól,l, ééss
LLóótonton, L, Lóót felest felesééggéénn éés ks kéét let leáánynyáán kn kíívvüüll

Miként fogadjuk az üzenetet?Miként fogadjuk az üzenetet?
mindenkit megemmindenkit megeméésztett a mennybsztett a mennyb l kl küüldldöötttt
tt z.z. ÍÍgy volt ezgy volt ez Krisztus napjaiban isKrisztus napjaiban is. Isten Fia . Isten Fia 
kijelentette a hitetlen kortkijelentette a hitetlen kortáárs zsidrs zsidóóknak:knak:
‘‘PusztPusztáánn hagyatikhagyatik nnééktek a ti hktek a ti háázatokzatok’’ ((MtMt
23:38). Ugyanez a V23:38). Ugyanez a Véégtelen Hatalom, gtelen Hatalom, bepilbepil--
lantvalantva az utolsaz utolsóó napok esemnapok eseméényeibe, ezt nyeibe, ezt 
mondja azokrmondja azokróól, akik l, akik ‘‘nem fogadtnem fogadtáák be az k be az 
igazsigazsáágnak szeretetgnak szeretetéét az t az üüdvdvöössssééggüükrekre’’::
‘‘AzAzéért bocsrt bocsáátja retja reáájuk Isten a tjuk Isten a téévelygvelygéés erejs erejéét,t,
hogy higgyenek a hazugshogy higgyenek a hazugsáágnak; hogy gnak; hogy kkáárhozrhoz--
tattassanaktattassanak mindazok, akik mindazok, akik nem hitteknem hittek
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Miként fogadjuk az üzenetet?Miként fogadjuk az üzenetet?

az igazsaz igazsáágnakgnak, hanem gy, hanem gyöönynyöörkrköödtek azdtek az igazigaz--
ssáágtalansgtalansáágbangban’’ (2Thessz 2:16(2Thessz 2:16--12). Amikor az 12). Amikor az 
emberekemberek elutaselutasíítjtjáák Isten Igk Isten Igééjjéének tannek tanííttáásaitsait,,
azaz ÚÚr visszavonja Lelkr visszavonja Lelkéétt,, éés megengedi, hogy s megengedi, hogy 
kkíívváánsnsáágaik szerint tgaik szerint téévelyegjenek.velyegjenek.””

(A nagy k(A nagy küüzdelem, 384zdelem, 384--385. oldal). 385. oldal). 

A próba idejeA próba ideje
„„A prA próóba ideje ba ideje kköözel vanzel van, mert a harmadik , mert a harmadik 
angyal hangos kiangyal hangos kiááltltáásasa mmááris megkezdris megkezd ddöötttt
Krisztus, a bKrisztus, a b nbocsnbocsááttóó MegvMegvááltltóó igazsigazsáággáánaknak
kinyilatkoztatkinyilatkoztatáássáával. Ez a kezdeti fval. Ez a kezdeti féénye annak nye annak 
az angyalnak, melynek dicsaz angyalnak, melynek dics sséége betge betöölti majd lti majd 
az egaz egéész fsz fööldet. Magasra kell emelnildet. Magasra kell emelniüük Jk Jéézustzust
mindazoknak, akik hallottmindazoknak, akik hallottáák a figyelmeztetk a figyelmeztet
üüzenetet. Be kell mutatniuk zenetet. Be kell mutatniuk t az t az áárnyrnyéékkkkéé--
pekbenpekben, a szimb, a szimbóólumokbanlumokban, a pr, a próóffééttáákk kinyikinyi--
latkoztatlatkoztatáásaibansaiban, a tan, a taníítvtváányoknak adott felnyoknak adott fel--
ttáárróó tantanííttáásokbansokban éés a nagyszers a nagyszer csodcsodáákban,kban,
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A próba idejeA próba ideje

amelyeket az emberek fiaiamelyeket az emberek fiaiéért vitt vrt vitt vééghez.ghez. KuKu--
tasstassáátoktok azaz ÍÍrráásokat, mert azok tesznek Rsokat, mert azok tesznek Róólala
bizonysbizonysáágot!got!””

(Szemelv(Szemelvéények, 1. knyek, 1. köötet, 333. oldal).tet, 333. oldal).

Az utolsó nagy összet zésAz utolsó nagy összet zés
„„Az utolsAz utolsóó nagynagy öösszetsszet zzéés els el ttttüünknk ááll, de ll, de 
mindazok, akik Istent szeretik mindazok, akik Istent szeretik éés ts töörvrvéénynyééneknek
engedelmeskednek, segengedelmeskednek, segíítstsééget kapnak, get kapnak, éés a s a 
ffööldet, az egldet, az egéész fsz fööldet Isten dicsldet Isten dics sséége fogja ge fogja 
megvilmegviláággíítani. Egy tani. Egy úújabb angyal fog a jabb angyal fog a mennymenny--
bb ll alaláászszáállni. Ez llni. Ez az angyal jelkaz angyal jelkéépezi  a hangos pezi  a hangos 
kikiááltltáástst, amelyet , amelyet azokazok fognakfognak hirdetnihirdetni,, aa--
kikkik felkfelkéészszüültekltek erer teljesen kiteljesen kiááltani:ltani: ‘‘LeomLeom--
lottlott, leomlott a nagy Babilon, , leomlott a nagy Babilon, éés lett s lett öördrdööggöökk--
neknek lakhelylakhelyéévvéé, minden tiszt, minden tisztáátalan ltalan lééleknekleknek
ttöömlmlööccéévvéé,, éés minden tiszts minden tisztáátalantalan ééss gygy llöölslséé--
gesges madmadáárnak trnak töömlmlööccéévvéé..’’ (Jel 18:2).(Jel 18:2).””

(Review and Herald, 1906. (Review and Herald, 1906. ááprilis 19.). prilis 19.). 
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,,,,,,
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,,,,,,• Politikán alapozott döntések

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

Vasárnap
törvény

Kés i
es

Mihály
felkel

Nemzeti romlás

A  végidei  próféciák  id vonalaA  végidei  próféciák  id vonala

• Hamis ébredés

,,
,,

Hangos kiáltás

A történelem megismétl dikA történelem megismétl dik

„„Az a hatalom, mely az embereket 1844Az a hatalom, mely az embereket 1844--
ben oly erben oly er teljesen felrteljesen felráázta,zta, ismisméétt megmeg--
nyilatkoziknyilatkozik. A harmadik angyal . A harmadik angyal üüzenezene--
tete elel retretöör, nem suttogva, hanem hangos r, nem suttogva, hanem hangos 
kikiááltltáással.ssal. A hangos kiA hangos kiááltltááss alatt az egyalatt az egy--
hhááz magasztos Urz magasztos Uráának gondviselnak gondviseléésszersszer
kköözbenjzbenjáárráássáára, az ra, az üüdvdvöösssséég ismeretg ismeretéétt
annyira gazdagon annyira gazdagon áárasztja szerte, hogy a rasztja szerte, hogy a 
vilviláágossgossáág eljut minden szg eljut minden széékvkváárosbarosba
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A történelem megismétl dikA történelem megismétl dik

éés vs váárosba. A frosba. A fööld megtelik az ld megtelik az üüdvdvöösssséégg
ismeretismeretéével. Isten megvel. Isten megúújjííttóó Lelke olyan Lelke olyan 
bb ssééges eredmges eredméénnyelnnyel koronkoronáázza a zza a 
feszfeszüültenlten tevtevéékenykeny üügyvivgyviv ketket, hogy , hogy 
azaz idid szerszer igazsigazsáágg vilviláágossgossáágaga
mindenmindenüütt ftt féényleni fog.nyleni fog.””

((EvangEvangéélizlizáállááss, 319. oldal)., 319. oldal).

A történelem megismétl dikA történelem megismétl dik

„„A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal 
be fogja tölteni az egész földet dics ségével.be fogja tölteni az egész földet dics ségével.
Egy világméret  munka és rendkívüli erEgy világméret  munka és rendkívüli er jeje--
lentkezéséneklentkezésének megjövendölése ez. megjövendölése ez. Az 1840Az 1840--
4444--es adventmozgalomes adventmozgalom Isten hatalmának Isten hatalmának didi--
cs ségescs séges megnyilatkozása volt. Az elsmegnyilatkozása volt. Az els anan--
gyalgyal üzenete eljutott a világ minden üzenete eljutott a világ minden misszimisszi--
óállomásáhozóállomásához, és egyes országokban olyan , és egyes országokban olyan 
érdekl dés támadt a vallás iránt, amelyreérdekl dés támadt a vallás iránt, amelyre
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A történelem megismétl dikA történelem megismétl dik

a XVI. századi reformáció óta nem volt a XVI. századi reformáció óta nem volt 
példa. De mindezt túl fogja szárnyalni az példa. De mindezt túl fogja szárnyalni az 
a hatalmas megmozdulás, amely a a hatalmas megmozdulás, amely a harhar--
madikmadik angyal utolsó intését viszi a angyal utolsó intését viszi a világvilág--
naknak. Ez a munka hasonló lesz . Ez a munka hasonló lesz a pünkösda pünkösd--
napihoznapihoz.”.” (A nagy küzdelem, 543(A nagy küzdelem, 543--544. oldal).544. oldal).

„„Azután Azután látékláték más fenevadat feljönni a más fenevadat feljönni a 
földb l, akinek két szarva földb l, akinek két szarva valavala, a , a BáráBárá--
nyéhoznyéhoz hasonló, de úgy szól hasonló, de úgy szól valavala, mint a , mint a 
sárkány; és az el bbi fenevadnak minden sárkány; és az el bbi fenevadnak minden 
hatalmasságát cselekszi  el tte; és azt is hatalmasságát cselekszi  el tte; és azt is 
cselekszi, hogy a föld és annak lakosai cselekszi, hogy a föld és annak lakosai 
imádják az els  fenevadat, amelynek imádják az els  fenevadat, amelynek haha--
láloslálos sebe meggyógyult sebe meggyógyult valavala; és ; és nagynagy
jeleket teszjeleket tesz, annyira, hogy , annyira, hogy tüzet istüzet is

Sátán – Krisztus utánzójaSátán – Krisztus utánzója
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Sátán – Krisztus utánzójaSátán – Krisztus utánzója

hoz alá az égb l a földrehoz alá az égb l a földre, az emberek , az emberek 
láttára. És elhiteti a földnek lakosait a láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jeje--
lekkellekkel, amelyek adatának néki, hogy , amelyek adatának néki, hogy csecse--
lekedjelekedje a fenevad el tt; azt mondván a a fenevad el tt; azt mondván a 
föld lakosainak, hogy csinálják meg a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fefe--
nevadnaknevadnak képét, aki fegyverrel képét, aki fegyverrel megsebemegsebe--
síttetettsíttetett valavala, de megelevenedett.”, de megelevenedett.”

(Jel 13:11(Jel 13:11--14).14).

Sátán – Krisztus utánzójaSátán – Krisztus utánzója

„„A rendelettel A rendelettel –– mely Isten törvényének mely Isten törvényének 
sértésével a pápaság intézményét (a sértésével a pápaság intézményét (a vava--
sárnapotsárnapot) kényszeríti az emberekre ) kényszeríti az emberekre ––
nemzetünk teljesen elszakad majd az nemzetünk teljesen elszakad majd az 
igaz tettekt l.igaz tettekt l. AmikorAmikor aa protestantizprotestantiz--
musmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy átnyújtja kezét a szakadékon, hogy 
megragadja a római hatalom kezétmegragadja a római hatalom kezét;;
amikoramikor átnyúl a feneketlen mélységen, átnyúl a feneketlen mélységen, 
hogy a szellemidéz kkel fogjon kezethogy a szellemidéz kkel fogjon kezet;;
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Sátán – Krisztus utánzójaSátán – Krisztus utánzója
amikoramikor e hármasszövetség nyomása e hármasszövetség nyomása aa--
lattlatt országunkországunk eltiporja majd az eltiporja majd az alal--
kotmánykotmány minden elvétminden elvét s ezzel s ezzel megmeg--
sz niksz nik protestáns és köztársasági protestáns és köztársasági 
kormánynak lennikormánynak lenni;; amikoramikor helyethelyet
engednek a pápai hamisságok és engednek a pápai hamisságok és csalácsalá--
soksok gyakorlásának,gyakorlásának, akkorakkor majd tudni majd tudni 
fogjuk, hogy elérkezett fogjuk, hogy elérkezett SátánSátán csodatevécsodatevé--
seinekseinek idejeideje, és elközelgett a vég.” , és elközelgett a vég.” 

(Bizonyságtételek, 5. kötet, 451. oldal).(Bizonyságtételek, 5. kötet, 451. oldal).

A föld lakóiA föld lakói
„„Isten szolgái szent lelkesedést l fényl  arccal Isten szolgái szent lelkesedést l fényl  arccal 
sietnek egyik helyr l a másikra, hogy sietnek egyik helyr l a másikra, hogy hirdeshirdes--
séksék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi 
hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos 
dolgok fognak történni. Betegek gyógyulnak dolgok fognak történni. Betegek gyógyulnak 
meg, és a hiv k munkáját jelek és csodák meg, és a hiv k munkáját jelek és csodák kíkí--
sériksérik.. SátánSátán is dolgozik, de hamis csodákkal. is dolgozik, de hamis csodákkal. 
Még Még tüzettüzet isis hozhoz aláalá azaz égb légb l az emberek az emberek 
szeme láttára (Jel 13:13). A föld lakóinak el szeme láttára (Jel 13:13). A föld lakóinak el 
kell dönteniük, ki mellé állnak.”kell dönteniük, ki mellé állnak.”

(A nagy küzdelem, 544. oldal).(A nagy küzdelem, 544. oldal).
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A hamis krisztusA hamis krisztus

„„Amikor Jézus a Földre jött, Sátán késztette Amikor Jézus a Földre jött, Sátán késztette 
az embereket, hogy megvessék Isten Fiát, és az embereket, hogy megvessék Isten Fiát, és 
BarabbástBarabbást válasszák, akinek jelleme Sátánt, e válasszák, akinek jelleme Sátánt, e 
világ istenét tükrözte. A mi Urunk, Jézus világ istenét tükrözte. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus eljött, hogy szembeszálljon Sátán Krisztus eljött, hogy szembeszálljon Sátán kökö--
vetelésévelvetelésével, aki az egész világot uralni akarja. , aki az egész világot uralni akarja. 
A harc még nem ért véget, és minél közelebb A harc még nem ért véget, és minél közelebb 
vagyunk az id k végéhez, a csata egyre csak vagyunk az id k végéhez, a csata egyre csak 
er södik. Amint közeledik Jézus Krisztus er södik. Amint közeledik Jézus Krisztus mámá--
sodiksodik megjelenése, a mélyb l sátáni ügynökökmegjelenése, a mélyb l sátáni ügynökök

A hamis krisztusA hamis krisztus

jelennek meg. jelennek meg. SátánSátán nemcsak emberi lénynemcsak emberi lény--
ként fog megjelenni, hanem ként fog megjelenni, hanem Jézus Krisztus Jézus Krisztus 
képében is kiadja magátképében is kiadja magát;; ésés a világa világ, amely , amely 
megvetette az igazságot, megvetette az igazságot, urak uraként és urak uraként és kirákirá--
lyoklyok királyaként fogja t elfogadnikirályaként fogja t elfogadni.”.”

(The (The SeventhSeventh--dayday AdventistAdventist BibleBible CommentaryCommentary,,
5. kötet, 1105. oldal).5. kötet, 1105. oldal).
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Aki elegend  fénnyel rendelkezikAki elegend  fénnyel rendelkezik

„„Ha valakiHa valaki elegend  fénnyelelegend  fénnyel rendelkezik az Úr rendelkezik az Úr 
szombatjával, teremtésének emlékünnepével szombatjával, teremtésének emlékünnepével 
kapcsolatban, de a kapcsolatban, de a kényelmetlenségekkényelmetlenségek és a és a 
szégyenszégyen elkerülése miatt a h tlenségetelkerülése miatt a h tlenséget vává--
lasztjalasztja, máris , máris eladta Uráteladta Urát. Beszennyezte . Beszennyezte 
Krisztus nevét. Választásával az Krisztus nevét. Választásával az antikrisztusantikrisztus
seregébe állt.”seregébe állt.”

((ManuscriptManuscript ReleasesReleases, 12. kötet, 149. oldal)., 12. kötet, 149. oldal).

Aki elegend  fénnyel rendelkezikAki elegend  fénnyel rendelkezik

„„A hitehagyók elhagyják Isten h séges és igaz A hitehagyók elhagyják Isten h séges és igaz 
népét, és a népét, és a BarabbásBarabbás által jelképezett által jelképezett embeembe--
rekkelrekkel kötnek barátságot. ‘Gyümölcseikr lkötnek barátságot. ‘Gyümölcseikr l
ismeritek meg ket’ (ismeritek meg ket’ (MtMt 7:20).”7:20).”

(Szemelvények, 2. kötet, 375. oldal).(Szemelvények, 2. kötet, 375. oldal).

BarabbásBarabbás: bar : bar == fiú, abba fiú, abba == atyaatya
BarabbásBarabbás: Isten hamis fia: Isten hamis fia
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Csupán két osztályCsupán két osztály

„„Csupán két osztály létezik. Mindkét fél Csupán két osztály létezik. Mindkét fél elpeelpe--
csételtetettcsételtetett: vagy az él  Isten pecsétjével, vagy : vagy az él  Isten pecsétjével, vagy 
a fenevad képének pecsétjével. Ádám minden a fenevad képének pecsétjével. Ádám minden 
fia és leánya választott Krisztus és fia és leánya választott Krisztus és BarabbásBarabbás
vezetése között. Bárki a h tlenek pártjára áll, vezetése között. Bárki a h tlenek pártjára áll, 
Sátán sötét zászlaja alá sorakozik, Krisztus Sátán sötét zászlaja alá sorakozik, Krisztus 
megvetésének és megalázásának vádja alá. megvetésének és megalázásának vádja alá. 

ket fogják vádolni az élet és dics ség Urának ket fogják vádolni az élet és dics ség Urának 
szándékos megfeszítésével.szándékos megfeszítésével.

Csupán két osztályCsupán két osztály

Isten figyelmeztetett minket, hogy az utolsó Isten figyelmeztetett minket, hogy az utolsó 
napokban Sátán jeleket és csodákat fog napokban Sátán jeleket és csodákat fog végvég--
hezvinnihezvinni.. Egészen a próbaidEgészen a próbaid lezárulásálezárulásá--
igig folytatja majd ezeket a csodákat, mert folytatja majd ezeket a csodákat, mert áltaálta--
lukluk azt akarja igazolni, hogy  a világosság azt akarja igazolni, hogy  a világosság anan--
gyalagyala, és nem a sötétségé.”, és nem a sötétségé.”

(Szemelvények, 2. kötet, 48(Szemelvények, 2. kötet, 48--49. oldal).49. oldal).
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Az utolsó megtérésAz utolsó megtérés

„„Az igazság ismer i közül Az igazság ismer i közül sokan megvetették sokan megvetették 
Isten útját, és eltávolodtak a hitt lIsten útját, és eltávolodtak a hitt l. A megtört . A megtört 
sorokat betöltik Krisztus azon képvisel i, akik sorokat betöltik Krisztus azon képvisel i, akik 
a tizenegyedik órában érkeztek. Sokan a tizenegyedik órában érkeztek. Sokan vanvan--
naknak, akikkel küzd Isten Lelke., akikkel küzd Isten Lelke. Isten pusztító Isten pusztító 
ítéletének ideje a kegyelem idejeítéletének ideje a kegyelem ideje azoknak, aazoknak, a--
kiknek [most még] nincs alkalmuk kiknek [most még] nincs alkalmuk megismermegismer--
nini, mi az igazság. Az Úr szelíden néz rájuk, , mi az igazság. Az Úr szelíden néz rájuk, keke--
gyelmesgyelmes szíve megérinti ket, keze ki van szíve megérinti ket, keze ki van 
nyújtva meg rzésükre: míg az ajtó be vannyújtva meg rzésükre: míg az ajtó be van

Az utolsó megtérésAz utolsó megtérés

zárva azok el tt, akik nem lépnek be a sorba. zárva azok el tt, akik nem lépnek be a sorba. 
Nagyszámban csatlakoznakNagyszámban csatlakoznak hozzájuk hozzájuk 
olyanok, akik ezekben az utolsó napokban olyanok, akik ezekben az utolsó napokban 
hallják el ször az igazságot.”hallják el ször az igazságot.”

(Az utolsó napok eseményei, 127(Az utolsó napok eseményei, 127--128. oldal).128. oldal).
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A szombat - válaszfalA szombat - válaszfal

„„Láttam, hogy a szombat lesz a Láttam, hogy a szombat lesz a válaszfalválaszfal,,
mely az igaz mely az igaz IzraeltIzraelt aa hitetlenekt lhitetlenekt l elváelvá--
lasztjalasztja, és a szombat az a nagy kérdés, amely , és a szombat az a nagy kérdés, amely 
Isten várakozó szentjeinek szívét Isten várakozó szentjeinek szívét egybeforegybefor--
rasztjarasztja. Ha valaki hitre jutott a szombat . Ha valaki hitre jutott a szombat kapkap--
csáncsán, és annak áldásaiban részesülve meg is , és annak áldásaiban részesülve meg is 
tartotta azt, kés bb azonban elfordult attól, és tartotta azt, kés bb azonban elfordult attól, és 
megszegte a szent parancsolatokatmegszegte a szent parancsolatokat,, akak--
korkor az saját maga el tt zárta be a Szent Város az saját maga el tt zárta be a Szent Város 
kapuit. Ez olyan bizonyos, mint a mennybenkapuit. Ez olyan bizonyos, mint a mennyben

A szombat - válaszfalA szombat - válaszfal

uralkodó Isten. Láttam, hogy Istennek vannak uralkodó Isten. Láttam, hogy Istennek vannak 
olyan gyermekei, akik olyan gyermekei, akik még mindig nem még mindig nem isis--
merikmerik, és , és nem tartják a szombatotnem tartják a szombatot. Nem . Nem 
utasítják vissza annak világosságát. A utasítják vissza annak világosságát. A nyomonyomo--
rúságrúság idejének kezdetén megteltünk idejének kezdetén megteltünk SzentléSzentlé--
lekkellekkel, és arra késztetett minket, hogy , és arra késztetett minket, hogy kivokivo--
nuljunknuljunk, és nagyobb buzgalommal hirdessük , és nagyobb buzgalommal hirdessük 
a szombatot. a szombatot. EzEz felingerelte az egyházakat és felingerelte az egyházakat és 
a névleges adventistákata névleges adventistákat, mert a szombat , mert a szombat 
igazságát megtartani nem tudták. Ekkor igazságát megtartani nem tudták. Ekkor IstenIsten
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A szombat - válaszfalA szombat - válaszfal

összes választottjaösszes választottja világosan látta, hogy mienk világosan látta, hogy mienk 
az igazság, és k is hozzánk csatlakoztak, és az igazság, és k is hozzánk csatlakoztak, és 
velünk együtt szenvedték el az velünk együtt szenvedték el az üldöztetéseüldöztetése--
ketket.”.” (A Word (A Word toto thethe LittleLittle FlockFlock, 18, 18--19. oldal).19. oldal).

Meghátráló adventistákMeghátráló adventisták

„„A prófétai szó szorgalmas kutatói A prófétai szó szorgalmas kutatói megtalálmegtalál--
hatóakhatóak az egész föld színén, és a Szentírás az egész föld színén, és a Szentírás kuku--
tatásatatása által egyre nagyobb világosságnak a által egyre nagyobb világosságnak a réré--
szeseiszesei. Ez igaz minden nemzet, ágazat és nép . Ez igaz minden nemzet, ágazat és nép 
esetében. A legmélyebb tévelygésb l jönnek esetében. A legmélyebb tévelygésb l jönnek 
ki, és átveszik azok helyét, akik ki, és átveszik azok helyét, akik nagynagy alkalalkal--
makkalmakkal és lehet ségekkel rendelkeztek, de és lehet ségekkel rendelkeztek, de 
nem értékelték azokatnem értékelték azokat.. FélelemmelFélelemmel ésés reszresz--
ketésselketéssel lettek a megváltás részesei, míg a lettek a megváltás részesei, míg a 
nagy világossággal rendelkez k, szívüknagy világossággal rendelkez k, szívük
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Meghátráló adventistákMeghátráló adventisták

romlottsága miatt elfordultak Krisztustól, romlottsága miatt elfordultak Krisztustól, 
mert nem tartották kívánatosnak a mert nem tartották kívánatosnak a követelkövetel--
ményeketményeket. Isten azonban nem marad . Isten azonban nem marad bizonybizony--
ságtev kságtev k nélkül. Az nélkül. Az egyegy--órás munkásokatórás munkásokat elel--
küldiküldi a tizenegyedik órában, hogy a rájuk a tizenegyedik órában, hogy a rájuk 
bízott képességekkel továbbvigyék a munkát. bízott képességekkel továbbvigyék a munkát. 
Ezek majd jutalmat kapnak h ségükért, mert Ezek majd jutalmat kapnak h ségükért, mert 
elvszer eknek bizonyultak, és híven elvszer eknek bizonyultak, és híven alávetetalávetet--
tékték magukat Isten tanácsainak. Ha azok, magukat Isten tanácsainak. Ha azok, akikakik
nagy világossággal rendelkezteknagy világossággal rendelkeztek, nem , nem 
vetik alá magukat Isten Igéje el írásainak,vetik alá magukat Isten Igéje el írásainak,

Meghátráló adventistákMeghátráló adventisták
és Törvényét megszegik, és Törvényét megszegik, mások fogják mások fogják hehe--
lyüketlyüket betölteni, és koronájukat elvenbetölteni, és koronájukat elven--
nini... Azok, akir l azt feltételezték, hogy ... Azok, akir l azt feltételezték, hogy pogápogá--
nyoknyok, majd Krisztus oldalára álnak, miközben , majd Krisztus oldalára álnak, miközben 
azok, akik vétkeznek azok, akik vétkeznek –– akár a tanítványok akár a tanítványok ––
elhagyják t, és elhagyják t, és többé nem járnak együtt többé nem járnak együtt 

velevele. Mások fogják elfoglalni az üresen . Mások fogják elfoglalni az üresen mama--
radtradt helyeket. Nagyon közel van az id , amihelyeket. Nagyon közel van az id , ami--
kor az emberek túllépik a felállított kor az emberek túllépik a felállított korlátokorláto--
katkat... A mennyei feljegyzésekben az áll, hogy ... A mennyei feljegyzésekben az áll, hogy 
‘megmérettél, és híjával találtattál’.” ‘megmérettél, és híjával találtattál’.” 

((TestimoniesTestimonies toto SouthernSouthern AfricaAfrica, 50, 50--51. oldal).51. oldal).



06. Tétel
www.1843-chart.com

03.02.2013

Isten egyházának megtisztítása - 3. rész. 43

Az utolsó mozzanatAz utolsó mozzanat

„É„És abban az id ben felkél Mihály, a nagy s abban az id ben felkél Mihály, a nagy fefe--
jedelemjedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert , aki a te néped fiaiért áll, mert nyonyo--
morúságosmorúságos id  lesz, amilyen nem volt attól id  lesz, amilyen nem volt attól 
fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezidáig. fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezidáig. 
És abban az id ben megszabadul a te néped, És abban az id ben megszabadul a te néped, 
aki csak beírva találtatik a könyvben.”aki csak beírva találtatik a könyvben.”

(Dán 12:1).(Dán 12:1).

Amikor mindenki fel l döntöttekAmikor mindenki fel l döntöttek

„„Mire ez a Mire ez a nyomorúságosnyomorúságos idid eljön,eljön, addigaddig--
rara mindenki fel l döntöttek már, véget ért a mindenki fel l döntöttek már, véget ért a 
próbaid , véget ért a megátalkodottak iránti próbaid , véget ért a megátalkodottak iránti 
kegyelem. Az él  Isten pecsétje ott lesz már kegyelem. Az él  Isten pecsétje ott lesz már 
népén. Ez a maroknyi maradék nem tudja népén. Ez a maroknyi maradék nem tudja 
megvédeni magát ebben a halálos megvédeni magát ebben a halálos összecsaösszecsa--
pásbanpásban a sárkány seregeit l, ezért Istent tea sárkány seregeit l, ezért Istent te--
szik meg védelmüknek. A föld legmagasabb szik meg védelmüknek. A föld legmagasabb 
hatóságai törvényt hoznak, hogy hatóságai törvényt hoznak, hogy üldözésüldözés ésés
halálbüntetéshalálbüntetés terhe mellett a fenevadat kellterhe mellett a fenevadat kell
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Amikor mindenki fel l döntöttekAmikor mindenki fel l döntöttek

imádni, az  pecsétjét kell fölvenni. Most imádni, az  pecsétjét kell fölvenni. Most sese--
gítsegítse meg Isten az  népét, mert mit is meg Isten az  népét, mert mit is tehettehet--
nénknénk ilyen félelmetes összecsapásban az ilyen félelmetes összecsapásban az sese--
gítségegítsége nélkül.”nélkül.”

(Bizonyságtételek a gyülekezetnek, 5. kötet, (Bizonyságtételek a gyülekezetnek, 5. kötet, 

213. oldal).213. oldal).

A hét csapásA hét csapás

„„Láttam, hogy a négy angyal a négy szelet Láttam, hogy a négy angyal a négy szelet 
visszatartja, amíg Jézus be nem fejezi m vét a visszatartja, amíg Jézus be nem fejezi m vét a 
szentélyben.szentélyben. ((És azután következik az utolsó És azután következik az utolsó 
hét csapás). hét csapás). A hét csapás rendkívül A hét csapás rendkívül felbfelb --
szítiszíti a gonoszokat az igazak ellena gonoszokat az igazak ellen, mert , mert 
azt hiszik, hogy mi okoztuk Isten ítéleteit, és azt hiszik, hogy mi okoztuk Isten ítéleteit, és 
ha a földet t lünk megtisztíthatják, akkor a ha a földet t lünk megtisztíthatják, akkor a 
csapások is megsz nnek.csapások is megsz nnek. RendeletRendelet jelentjelent
meg, amely megparancsolta a meg, amely megparancsolta a szentekszentek kiirkiir--
tásáttását, akik emiatt éjjel, akik emiatt éjjel--nappal segítségértnappal segítségért
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A hét csapásA hét csapás

könyörögtek az Úrhoz. könyörögtek az Úrhoz. Ez Jákob félelmének Ez Jákob félelmének 
éjszakájaéjszakája. A szentek lelki gyötrelmükben az . A szentek lelki gyötrelmükben az 
Úrhoz kiáltanak, és az Úr szava megmenti Úrhoz kiáltanak, és az Úr szava megmenti --
ketket. A száznegyvennégyezer . A száznegyvennégyezer gy zedelmeskegy zedelmeske--
dettdett, s arcukat beragyogta Isten dics ségének, s arcukat beragyogta Isten dics ségének
fénye. Majd egy csoportot láttam, mely nagy fénye. Majd egy csoportot láttam, mely nagy 
fájdalmában zokogott. Ruhájukra nagy bet kfájdalmában zokogott. Ruhájukra nagy bet k--
kel volt felírva: ‘Megmérettél a mérlegen, és kel volt felírva: ‘Megmérettél a mérlegen, és 
könny nek találtattál.’ Megkérdeztem, hogy könny nek találtattál.’ Megkérdeztem, hogy 
kik ezek, s az angyal így felelt: Ezek azok, akik kik ezek, s az angyal így felelt: Ezek azok, akik 
egykor megtartották a szombatot, de feladtákegykor megtartották a szombatot, de feladták

A hét csapásA hét csapás

azt. Hallottam, amint ezek fennhangon azt. Hallottam, amint ezek fennhangon kiálkiál--
tottáktották: ‘Mi hittük eljöveteledet, és buzgón : ‘Mi hittük eljöveteledet, és buzgón tata--
nítottuknítottuk azt.’ Azonban miközben így szólottak, azt.’ Azonban miközben így szólottak, 
feltekintettek, meglátták a ruháikra írt feltekintettek, meglátták a ruháikra írt szavaszava--
katkat, és hangosan sírni kezdtek. Láttam, hogy , és hangosan sírni kezdtek. Láttam, hogy 
ittak a tiszta vízb l, a többit azonban ittak a tiszta vízb l, a többit azonban beszenybeszeny--
nyeztéknyezték. Ugyanis lábbal taposták a szombat . Ugyanis lábbal taposták a szombat 
parancsolatát. Ezért megmérettek a mérlegen parancsolatát. Ezért megmérettek a mérlegen 
és könny nek találtattak.”és könny nek találtattak.”

(Tapasztalatok és látomások, 25(Tapasztalatok és látomások, 25--26. oldal).26. oldal).
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A kivégzési rendeletA kivégzési rendelet

„„A mennyei rszemek megbízatásukat híven A mennyei rszemek megbízatásukat híven 
teljesítve tovább rködnek. Bár rendelet jelöli teljesítve tovább rködnek. Bár rendelet jelöli 
meg azt az id t, amikor Isten meg azt az id t, amikor Isten parancsolataiparancsolatai--
naknak megtartóit meg lehet ölni, ellenségeik megtartóit meg lehet ölni, ellenségeik 
helyenként elébe fognak vágni a rendeletnek, helyenként elébe fognak vágni a rendeletnek, 
ésés id  el tt megkísérlik kioltani id  el tt megkísérlik kioltani életüéletü--
ketket. De senki sem törhet át a hatalmas rz k. De senki sem törhet át a hatalmas rz k
seregén, akiket Isten a h séges emberek köré seregén, akiket Isten a h séges emberek köré 
állít. A városokból és a falvakból menekül kállít. A városokból és a falvakból menekül k
közül egyeseket megtámadnak ugyan,közül egyeseket megtámadnak ugyan,

A kivégzési rendeletA kivégzési rendelet

de az ellenük felemelt kard összetörik, és de az ellenük felemelt kard összetörik, és 
gyengegyenge szalmakéntszalmaként hullik le. Lesznek hullik le. Lesznek olyaolya--
noknok, akiket , akiket harcosok alakjában megjelentharcosok alakjában megjelent anan--
gyalokgyalok védenekvédenek meg.”meg.”

(A nagy küzdelem, 561. oldal).(A nagy küzdelem, 561. oldal).
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Jákob szorongattatásaJákob szorongattatása

„„Jákob és Jákob és ÉzsaúÉzsaú két embercsoportot jelképez: két embercsoportot jelképez: 
Jákob az igazakat, és Jákob az igazakat, és ÉzsaúÉzsaú a b nösöket.a b nösöket. JáJá--
kobkob félelme, amelyet félelme, amelyet ÉzsaúÉzsaú és négyszáz és négyszáz emem--
berb lberb l álló csapatának közeledése váltott ki, álló csapatának közeledése váltott ki, 
azt a félelmet szemlélteti, amelyet azt a félelmet szemlélteti, amelyet az igazak az igazak 
fognak érezni a megölésüket parancsoló fognak érezni a megölésüket parancsoló 
rendelet kiadásakorrendelet kiadásakor, röviddel Urunk , röviddel Urunk visszajövisszajö--
vetelevetele el tt. Mialatt a b nösök összegy lnek,el tt. Mialatt a b nösök összegy lnek,
gyötrelem fogja el ket, mert Jákobhoz gyötrelem fogja el ket, mert Jákobhoz hasonhason--
lóanlóan életük mentésére nem látnak életük mentésére nem látnak kiukiu--
tattat. Az angyal Jákob elé állott, pedig. Az angyal Jákob elé állott,  pedig

Jákob szorongattatásaJákob szorongattatása
megragadta az angyalt, és egész éjjel küzdött megragadta az angyalt, és egész éjjel küzdött 
vele. Hasonlóan tesznek az igazak is a vele. Hasonlóan tesznek az igazak is a nyomonyomo--
rúságrúság és a gyötrelem idején, és a gyötrelem idején, imábanimában IstenIsten--
nelnel ‘birkóznak’‘birkóznak’, amint Jákob is az angyallal. , amint Jákob is az angyallal. 
Félelmében Jákob egész éjszaka az Félelmében Jákob egész éjszaka az ÉzsaúÉzsaú keke--
zéb lzéb l való szabadu-lásért könyörgött. Az való szabadu-lásért könyörgött. Az 
igazak, lelki gyötrelmükben, éjjel és nappal igazak, lelki gyötrelmükben, éjjel és nappal 
Istenhez kiáltanak szabadulásért az ket beIstenhez kiáltanak szabadulásért az ket be--
kerít  b nösök kezéb l.”kerít  b nösök kezéb l.”

((SpiritSpirit ofof ProphecyProphecy, 1. kötet, 121. oldal)., 1. kötet, 121. oldal).
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Több napTöbb nap
„„Közel négy hónappal ezel tt a jövKözel négy hónappal ezel tt a jöv eseméesemé--
nyeir lnyeir l volt látomásom. Olyan nyomorúságos volt látomásom. Olyan nyomorúságos 
id t láttam, mint amilyen soha korábban nem id t láttam, mint amilyen soha korábban nem 
létezett! Jézus megmagyarázta, hogy Jákob létezett! Jézus megmagyarázta, hogy Jákob 
szorongattatásának ideje az, amelyb l Isten szorongattatásának ideje az, amelyb l Isten 
hangja fog megmenteni. Majd megláttam a hangja fog megmenteni. Majd megláttam a 
négy szelet tartó négy angyalt. Éhínséget, dögnégy szelet tartó négy angyalt. Éhínséget, dög--
vészt és kardot láttam vészt és kardot láttam –– egyik nép a másik egyik nép a másik 
ellen támadott, és az egész világon z rzavarellen támadott, és az egész világon z rzavar
uralkodott. Akkor éjjeluralkodott. Akkor éjjel--nappal Istenhez nappal Istenhez 
kiáltottunk szabadulásért, míg meghallottukkiáltottunk szabadulásért, míg meghallottuk

Több napTöbb nap
a Jézus ruháján lev  cseng ket. Láttam, a Jézus ruháján lev  cseng ket. Láttam, 
amint Jézus felkelt a Szentek Szentjéb l, és amint Jézus felkelt a Szentek Szentjéb l, és 
miközben kijött, hallottuk a cseng kmiközben kijött, hallottuk a cseng k csilingecsilinge--
lésétlését, és tudtuk, hogy Nagy F papunk jön ki. , és tudtuk, hogy Nagy F papunk jön ki. 
Majd Isten hangját hallottuk, mely megrázta a Majd Isten hangját hallottuk, mely megrázta a 
mennyet és a földet, és tudatta a 144.000mennyet és a földet, és tudatta a 144.000--elel
Jézus jöttének napját és óráját. Akkor Jézus jöttének napját és óráját. Akkor szabaszaba--
dultakdultak meg a szentek, lettek egyek, és meg a szentek, lettek egyek, és megtelmegtel--
tektek Isten dics ségével, mert fogságuk véget Isten dics ségével, mert fogságuk véget 
ért. És egy tüzes felh t láttam közeledni, ért. És egy tüzes felh t láttam közeledni, ameame--
lyenlyen Jézus állt. Levetette papi öltözetét,Jézus állt. Levetette papi öltözetét,


