
Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS
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Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és

türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és

türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és

türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és

türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és

türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és

türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.
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Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és

türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS
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a földön létezett és még senkit sem vontak kérdõre,aki
történelmi jártassággal rendelkezik. Lehetetlen az áldozatok
számát megállapítani, (mintegy 50 millió) és nem
rendelkezünk olyan képességgel, hogy az áldozatok
szenvedéseit elképzelhessük" (Rationalismus in Europa
második kötet 32-es oldal)

7. MEGMERI VÁLTOZTATNI ISTEN
IDEJÉT  ÉS TÖRVÉNYEIT (Dán.7:25)
A pápaság valóban megvál-
toztatta Isten parancsolatait.
A képek imádásáról szóló
második parancsolatot a
katolikus katekizmusból

eltörölte. Isten negyedik parancsolatát, amely a bibliai
nyugalomnap, a szombat megszentelését, vasárnapra
változtatta, amelynek eredetét a pogány napimádatra
vezethetünk vissza. A negyedik parancsolat által
elrendelt szombat megszentelése (2.Mózes 20:8-11
Ésaiás 56:2-7) helyett a Bibliával alá nem támasztható
vasárnapot rendelték el pihenõ napnak, amelynek
megszentelését pedig Isten sohasem parancsolta meg.
Krisztus és tanítványai sohasem ünnepelték azt meg
(Lukács 4:16, Máté 24:20, Ap.csel. 13:42-44).
8. URALKODNI FOG IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG (Dán.7:25)

A bibliai idõszámításban egy év (egy idõ) 360 napból
áll. Átszámítva a 3 és 1/2 év 1260 napból állna. A

próféciában: egy prófétikus nap a valóságban egy évet
jelent (Ezékiel 4:6, 4.Mózes 14:34). Így a "kis szarv"
uralmának ideje 1260 évet tesz k i .  Ez az idõszak
Justinian császár dekrétumával és a keleti gótok feletti
gyözelemmel kezdõdött Kr.u. 538-ban és 1798 - ban
végzõdött, amikor Napóleon
Rómát elfoglalta, a pápát
foglyul ejtette, s Rómát
köztársaságnak kiáltotta
ki (Részletesebben lásd
az ajánlott könyvben:
E.G.White: A nagy küz-
delem).

"azután az ítélkezés lesz megtartva..." (Dán.7:26 németböl). Dániel látta, "míg királyi
székek tétetének és az öregkorú leüle. ...ezerszer ezren szolgálának néki és
tízezerszer tízezeren állnak elõtte, ítélõk ülének le és könyvek nyittatának meg"
(Dán.7:9-10). Így látta egy látomásban a próféta a nagy ünnepélyes napot,amikor az
egész világ bírója minden egyes ember jellemét és életét meg fogja vizsgálni.

"És könyvek nyittatának meg" - a látomás szerint. János a továbbiakban elmondja:
"...Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnekkönyve és megítéltetének
a halottak azokból,amik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint." (Jel.
20:12) A mennyei könyvekben az emberiség nevei (Lukács 10:20) és cselekedetei (Máté
12:36-37) vannak feljegyezve és ez lesz a mennyei bíróság
döntésének alapja. A hibátlan feljegyzésekben megtalálhatók
minden titkos terv, indítóok, mert Isten, az "aki egyrészt
világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait" (1.Kor.4:5) és Õ "minden
cselekedetet ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az" (Prédikátor 12:16).

Ha a könyvek megnyittatnak, Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik Jézusban vetett hitben haltak meg. "Mert itt
az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az Istennek házán:
ha pedig elõször mirajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a
végük, akik nem engedelmeskednek az isten evangé-
liumának?" (1.Pét.4:17). Az istentelenek feletti ítélkezés
egy különleges,ettõl független munka,ami késõbb megy
végbe. Krisztus, (János 5:22) azok vizsgálatát kezdi el, akik
a földön éltek, azután nemzedékrõl nemzedékre megy tovább,
végezetül az élõkön fejezi be vizsgálatát. Minden név
felsorolásra kerül és minden egyes ügy gondosan vizsgálat
tárgya lesz. Neveket elfogadnak és neveket elvetnek. Az
emberek életének és jellemének megítélésében az Isten
törvényei lesznek a mérvadók. Pál apostol mondja: "Mert
akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek
el..." és "azok fognak megigazulni,akik a törvényt
betöltik" (Róma 2:12-13).Az élet könyvébõl ki lesznek azok
nevei törölve, akiknél meg nem bánt s meg nem bocsájtott
bûnök vannak feljegyezve. "És az Úr monda Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt
törlöm ki az én könyvembõl" (2.Mózes 32:33).Azok nevei után,akik bûneiket õszintén
megbánták (Példabeszédek 28:13)és hittel Jézust  személyes megváltójuknak elfogadták
(Ap.csel.16:30-31), a mennyei könyvek szerint megbocsájtást nyernek. Õk Krisztus
igazságának részeseivé váltak (1.János 2:29), jellemük összhangba került Isten
törvényeivel, bûneik el lesznek törölve és alkalmasnak találtatnak az örök életre, mert
így szól az Úr:"én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat énmagamért, és bûneidrõl
nem emlékezem meg" (Ésaiás 43:25). Az írások világosan kijelentik, hogy az ilyenek az
igazak feltámadásában részt vesznek: "és kijõnek, akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására" (János 5:29;1.Thessalonika 4:14-16).Jézus megmondta János próféta
által: "aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt"
(Jel. 3:5).Krisztusnak ez a közbenjárói szolgálata az emberiségért, a mennyei Atya trónja

 AZ ÍTÉLET IDEJE
elõtt (Zsidók 8:1),épp oly lényeges része a megváltási tervnek,mint halála a keresztfán
(Zsidók 9:24).Krisztus egyengette az utat mindazok számára, akik hittel, Õrajta keresztül
az Atya trónjához akarnak járulni. "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi
székéhez,hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idõben
való segítségül" (Zsidók 4:16). Krisztus szenvedett érettünk, kezét átszegezték, testét
megkorbácsolták, hogy képviselõnk lehessen a mennyei trón elõtt, ezért joggal
mondhatja:"Elég néked az én kegyelmem" (2.Korintus 12:9)."Vegyétek föl magatokra
az én igámat, (a tíz parancsolatot) és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám

gyönyörûséges, és az én terhem könnyû" (Máté 11:29-30).
Mihelyt lelkiismeretünk felébred a bennünk mûködõ

Szentlélek munkálkodására, valamit meg fogunk érteni a
bûn hatalmáról és nyomorúságából, s maga után fogja vonni
a bûn gyûlöletét. Rá fogunk arra jönni, hogy a bûn elválasztott
bennünket Istentõl  és a gonosz rabszolgaságában,
hatalmában vagyunk. Minél inkább igyekszünk ebbõl
megszabadulni, annál világosabb lesz számunkra
tehetetlenségünk és gyengeségünk. Indítékaink és szívünk
tisztátalan. Láthatjuk, hogy életünk önzéssel és bûnnel van
telítve. Ennek eredményeként elkezdõdik bennünk a
megbocsájtás, a megtisztulás és szeretet utáni vágyakozás.
Mit tehetünk azért, hogy Istennel összhangba kerüljünk?
Bizakodásra van szükségünk - a mennyei megbocsájtásra,
békére és szeretetre szívünkben. Ilyen dolgokat pénzzel,
értelemmel és bölcsességgel nem lehet megszerezni, Isten
azonban szabadon, kegyelmi ajándékként felajánlotta nekünk,
"ingyen" (Ésaiás 55:1). Ha kezünket érte kinyújtjuk és
megragadjuk, a miénk lehet. Így szól az Úr: "Ha bûneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek" (Ésaiás 1:18). "és
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek" (Ezékiel
36:26). Ha bûneinket bevallottuk, s elhatároztuk, hogy
Istennel egy új életet kezdünk, akkor Hozzá járulhatunk hittel
majd bûneink eltörlését és egy új szív adományozását
kérhetjük Töle. "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz,

hogy megbocsássa bûneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
"aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja,
irgalmasságot nyer" (1.János 1:9; Példabeszédek 28:13). Biztosak lehetünk abban,
hogy Õ ezt meg is teljesiti, mert megígérte. Ez az a tanítás, amit Jézus földi életében
hirdetett, hogy az Isten által megígért ajándék a mi tulajdonunk, mihelyt azt hitben
elfogadjuk. A múltban elkövetett bûneinket nem vezekelhetjük le, szívünket nem
újíthatjuk meg és saját erõnkbõl nem szentelõdhetünk meg (Jeremiás 13:23; Efézus
2:8). Isten megígéri, hogy ezt Krisztus által akarja velünk véghez vinni. Ebben az
ígéretben hinnünk kell. Bûneinket be kell vallani, magunkat át kell adni Istennek és Õt
szolgálni. Mihelyt ezt megtesszük, ígéreteit be fogja tölteni rajtunk. Jézus mint szószólód
fog fellépni és Isten elõtt közbenjár érted. "és ha valaki vétkezik, van szószólónk az
atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1.János 2:1-2).

Napjainkban, amikor az emberek mindent elkövetnek az európai nemzetek egyesítésére,
egyre több természeti katasztrófa és háború észlelhetõ világszerte. Dániel próféta látta, amint

egy nagy szikla, emberi kéz érintése nélkül az álló szobor lábaira esik és teljesen összetöri azt. Ez
a szikla Krisztus visszajövetelét jelképezi (Dán.2:35; Zsoltárok 18:32).Krisztus hamarosan visszajön

angyalaival az ég felhõiben, minden ember szeme láttára (Jel. 1:7). Isten segítségére akar lenni az
emberiségnek, hogy erre az alkalomra felkészülhessenek és az ítéletben megállhassanak. Ezért idõben

figyelmeztet mindenkit az utolsó kegyelmi üzenete által, amelyet a Jelenések 14. fejezetében találunk:

AZ UTOLSÓ KEGYELMI ÜZENET

Dán.2:34 """""...egy kõ leszakada... és letöré
azt az állóképet vas és cseréplábairól."""""

"Féljétek az istent, és néki adjatok dicsõséget: mert
eljött az Õ ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a
vizek forrásait" (Jel. 14:6-7).

Ez az  üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy jelenleg
az ítélet folyik a mennyben, mert az idõ, amiben élünk,
közelebbrõl 1798 után és Krisztus eljövetele elõtt, éppen
egybeesik azzal az idõvel, amikor "az ítélet meg lesz tartva".
A továbbiakban arra szólítja fel az emberiséget, hogy Istent
az ég és a föld teremtõjeként imádja. Mégis, 
e felhívás ellenére, a mai napig sokan,
a teljes bizonyítékokat nélkülözõ
evolúcióban hisznek. Isten azonban
felismerteti az emberekkel, hogy
a természet szépségei és csodá-
latos összhangjai Tõle származ-
nak és nema véletlen mûve (has. össze Róma 1:20-21).
Emlékezteti az embereket arra, hogy minden jónak Õ az
adományozója, amelyekkel szeretetünket és imádatunkat
kiérdemelte. Az Isten iránti igaz szeretet és imádat:
törvényeinek betartását jelenti [a tíz parancsolatnak a
betartását, ahogyan azt a 2.Mózes 20:1-17 - ben találjuk],
mert "az az isten szeretete,hogy megtartjuk az Õ
parancsolatait"  és "valaki elfordítja az õ fülét a törvény
hallásától,annak könyörgése is útálatos" (1.János 5:3;
Példabeszédek 28:9). A tízparancsolat közül az egyik
közvetlenül Istenre utal, mint Teremtõre A negyedik
parancsolat kinyilatkoztatja:"Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. ...mert hat napon
teremté az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent,
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé
azt"(2.Mózes 20:11).
A SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGYEYEYEYEYE

A negyedik parancsolat az
egyedüli a tíz közül, amely a
törvényadó igényeit és uralko-
dásának területét megnevezi
és megmutatja, hogy kinek a
hatalma által adattak a törvé-
nyek. Ezáltal válik "Isten pecsét"
- jévé. Azonban a szombatot
nemcsak a zsidó népnek  adta,

hanem emlékeztetõül a teremtésre, az egész emberiségnek
(1.Mózes 2:1-3). Ezen a nap az emberek ismételten és
újból kell, hogy teremtõjükre emlékezzenek, köszönettel és
tisztelettel. "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt" (2.Mózes 2:20). A szombat tisztelete
az igaz Istennel szembeni hûség jele."és az én
szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül
én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr a ti istenetek" (Ezékiel 20:20; Ésaiás 56;
2.Mózes 31:13-17). A szombat, amelyet kezdettõl fogva
szombatonünnepeltek meg és nem vasárnap, érvényes
minden keresztény számára. Jézus maga jelentette ki, hogy
a Tízparancsolat megváltozhatatlan: "ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvények-
nek vagy a prófétáknak
eltörlésére. nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem"
(Máté 5:17).

AZ ELSÖ ANGYALI ÜZENET

"leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az
õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek"(Jel.14:8).

A Babilon kifejezés Bábelbõl vezethetõ le,amelynek
jelentése zûrzavar (1.Mózes 11:9). A Szentírásban a
romlott és hamis egyházak megjelölésére van
alkalmazva.

A Jelenések 17:4-6 - ban Babilont egy parázna
asszonynak  mutatja be. Egy parázna asszony a Bibliában
az elesett egyházat személyesíti meg (Jeremiás 3:20;
Ezékiel 16:35). Ez az asszony a Jelenések 17 - ben
"bíborba és skárlátba öltözött, ékesítve arannyal és
drágakövekkel és gyöngyökkel a kezében
aranypohárral, telve utálatosságokkal, és
paráznaságának tisztátalanságával,
és homlokára egy név van írva, egy
titok: a nagy Babilon, minden
szörnyûségnek, és paráznaságnak
anyja a földön." A próféta kijelenti:
"láttam, hogy az asszony részeg
volt a szentek vérétõl, és a Jézus
bizonyságtevõinek vérétõl."
Babilonról a továbbiakban  a következõket jelenti ki: "és
az asszony, amelyet láttál, ama nagy város (a hét
dombon, a 9. versben),amelynek királysága van a föld
királyain" (Jel. 17:18).

A LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILON
Az itt leírt hatalom nem más, mint a pápai Róma, a

város, amely hét dombon épült. A két szín: a purpur és a
skárlát a kardinálisok és a püspökök színe. Az arany
drágakövek és a gyöngyök élénken ábrázolják a pápaság
felbecsülhetetlen gazdagságát. Egy hatalomról sem lehet
jogosan kijelenteni, hogy a "szentek vérétõl megitta-
sodott", mint arról az egyházról, amelyik Jézus követõit
oly szörnyû módon üldözte. Babilon nagy bûne az, hogy õ
"a paráznaságának haragpoharával megrészegítette az

egész földet." Ez a részegítö kehely:
a hamis tanításokat jelképezi, mint
pl. a miseáldozat, a lélek halhatat-
lansága, az örök pokol kínszenvedése,

Mária imádat és a vasárnap ünneplése.
Ezzel, s ehhez hasonló bibliának ellent-
mondó tanításokkal szolgálja a világot,
megrontva azt.

A ma emberéhez intézett figyelmeztetés: "elesett
Babilon", minden vallási közösségre alkalmazható, akik
egykor lelkileg tiszták voltak, késõbb azonban megrom-
lottak. Ezért tehát nemcsak a római egyházra lehet
alkalmazni, mert õk már évszázadokkal korábban elesett
állapotban voltak. Babilont a "paráznaság anyjának"
nevezi a Biblia. Lányai azokat az egyházakat jelképezik,
akik Róma bibliaellenes tanításait, (pl. a vasárnap
megszentelését) megtartják és annak példáját követik.

A Babilon kifejezés (zûrzavar), ebbõl kifolyólag joggal
alkalmazható minden ilyen egyházra. A lelki sötétség
és az istentõl való elszakadás ellenére, ezekben az
egyházakban megtalálható, Krisztus igaz követõinek
nagy része. Isten minden igaz gyermeke, akik még
mindíg Babilonban találhatók, az angyal felhívását:
"elesett Babilon" és "menj ki népem belõle" (Jel.
18:4) magukévá fogják tenni és végleg el fogják hagyni
majd elesett egyházaikat.

A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET

"Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi, vagy homlokára vagy kezére, az is
iszik az isten haragjának borából... " (Jel. 14:9-10).

Ahhoz, hogy ezt az üzenetet megértsük, az itt elõforduló
jelképek jelentéseit meg kell fejtenünk.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVADADADADAD
Az itt említett fenevadról elõször a

Jelenések 13:1-10 - ig olvashatunk,
amely "hasonló egy párduchoz".
Ennek a "fenevadnak" a Dániel 7. -
ben szereplõ "kis szarvval" való
összehasonlítása érthetõvé teszi,
hogy ugyanarról a hatalomról van
szó: közelebbrõl a pápaságról.
Mind a "kis szarv", mind a
"fenevad" egy istenkáromló hatalmat mutat be (Jel. 13:6),
aki a keresztényeket üldözi (Jel. 13:7) és a pogány
Rómából jött létre (Jel. 13:2), hogy 1260 évig uralkodjon.
(Jel.13:5) Ezen idõszak után hatalmát egy "halálos seb"
elszenvedése szünteti meg (Jel. 3:10).

Azonban a pápaságnak ez a "halálos seb" - e be fog
gyógyulni (Jel. 13:3). 1929 - ben ez meg is történt, a
lateráni egyezség lezárásával. Akkoriban a Vatikán elsõ
alkalommal kapott földterületet, valamint egy államot
megilletõ minden diplomáciai jogot, és nagylelkû pénzügyi
támogatást. Nemzetközi
diplomáciája és pénzügyi
hatalma folytán a Vatikán
világszerte jelentõs ha-
talomra és befolyásra
tett szert. A "halálos seb"
begyógyulni látszott...
Mielõtt a "fenevad képét" és annak "bélyegét" (pecsétjét)
tanulmányoznánk, meg kell a Jelenések 13 - ban szereplõ
másik "állati hatalmat"  ismernünk.

A MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLAAAAATTTTT
A próféta látta a "második fenevadat feljöni a földbõl,

akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló"
(Jel.13:15). Miközben az elözö állat a "nemzetek és
nyelvek tengerébõl" jött fel (Jel. 17:15),addig ez az állat
a "földbõl" emelkedett ki, nem más hatalmak meg
buktatásával hanem fokozatosan és békességgel érte el
nagyságát. Tehát nem az egymást  szorongató és
egymással vetélkedõ európai nemzetek közül jött, hanem

a nyugati földrészen kell
keresnünk ezt a nemzetet.
Csak egy nemzet kezdett
naggyá válni, miután a pápa-

ság hegemóniáját elvesztette
1798 - ban, ez az Amerikai
Egyesült Államok volt.

A fenevad bárányéhoz hasonló szarvai a fiatalosság, a
bûntelenség és az enyheség, az akkori Amerika
"jellemvonásait" mutatja be. Az elsõ alaptörvényei ennek a
nemzetnek a demokrácia és a vallásszabadság, (A két
"szarv") lettek. Európából, a pápaság által üldözött
keresztények ezrei menekültek akkoriban Amerikába, az
"Új világba". Ez volt Amerika születésének órája. Azonban a
fenevad"szarvakkal hasonlatos egy bárányhoz" (USA),
"de úgy szólt, mint a sárkány". "és az elõbbi fenevad-
nak (pápaság) minden hatalmasságát cselekszi õ elõtte,
és azt cselekszi, hogy a föld, és annak lakosai imádják

A HARMADIK ANGYALI ÜZENET

a földön létezett és még senkit sem vontak kérdõre,aki
történelmi jártassággal rendelkezik. Lehetetlen az áldozatok
számát megállapítani, (mintegy 50 millió) és nem
rendelkezünk olyan képességgel, hogy az áldozatok
szenvedéseit elképzelhessük" (Rationalismus in Europa
második kötet 32-es oldal)

7. MEGMERI VÁLTOZTATNI ISTEN
IDEJÉT  ÉS TÖRVÉNYEIT (Dán.7:25)
A pápaság valóban megvál-
toztatta Isten parancsolatait.
A képek imádásáról szóló
második parancsolatot a
katolikus katekizmusból

eltörölte. Isten negyedik parancsolatát, amely a bibliai
nyugalomnap, a szombat megszentelését, vasárnapra
változtatta, amelynek eredetét a pogány napimádatra
vezethetünk vissza. A negyedik parancsolat által
elrendelt szombat megszentelése (2.Mózes 20:8-11
Ésaiás 56:2-7) helyett a Bibliával alá nem támasztható
vasárnapot rendelték el pihenõ napnak, amelynek
megszentelését pedig Isten sohasem parancsolta meg.
Krisztus és tanítványai sohasem ünnepelték azt meg
(Lukács 4:16, Máté 24:20, Ap.csel. 13:42-44).
8. URALKODNI FOG IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG (Dán.7:25)

A bibliai idõszámításban egy év (egy idõ) 360 napból
áll. Átszámítva a 3 és 1/2 év 1260 napból állna. A

próféciában: egy prófétikus nap a valóságban egy évet
jelent (Ezékiel 4:6, 4.Mózes 14:34). Így a "kis szarv"
uralmának ideje 1260 évet tesz k i .  Ez az idõszak
Justinian császár dekrétumával és a keleti gótok feletti
gyözelemmel kezdõdött Kr.u. 538-ban és 1798 - ban
végzõdött, amikor Napóleon
Rómát elfoglalta, a pápát
foglyul ejtette, s Rómát
köztársaságnak kiáltotta
ki (Részletesebben lásd
az ajánlott könyvben:
E.G.White: A nagy küz-
delem).

"azután az ítélkezés lesz megtartva..." (Dán.7:26 németböl). Dániel látta, "míg királyi
székek tétetének és az öregkorú leüle. ...ezerszer ezren szolgálának néki és
tízezerszer tízezeren állnak elõtte, ítélõk ülének le és könyvek nyittatának meg"
(Dán.7:9-10). Így látta egy látomásban a próféta a nagy ünnepélyes napot,amikor az
egész világ bírója minden egyes ember jellemét és életét meg fogja vizsgálni.

"És könyvek nyittatának meg" - a látomás szerint. János a továbbiakban elmondja:
"...Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnekkönyve és megítéltetének
a halottak azokból,amik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint." (Jel.
20:12) A mennyei könyvekben az emberiség nevei (Lukács 10:20) és cselekedetei (Máté
12:36-37) vannak feljegyezve és ez lesz a mennyei bíróság
döntésének alapja. A hibátlan feljegyzésekben megtalálhatók
minden titkos terv, indítóok, mert Isten, az "aki egyrészt
világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait" (1.Kor.4:5) és Õ "minden
cselekedetet ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az" (Prédikátor 12:16).

Ha a könyvek megnyittatnak, Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik Jézusban vetett hitben haltak meg. "Mert itt
az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az Istennek házán:
ha pedig elõször mirajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a
végük, akik nem engedelmeskednek az isten evangé-
liumának?" (1.Pét.4:17). Az istentelenek feletti ítélkezés
egy különleges,ettõl független munka,ami késõbb megy
végbe. Krisztus, (János 5:22) azok vizsgálatát kezdi el, akik
a földön éltek, azután nemzedékrõl nemzedékre megy tovább,
végezetül az élõkön fejezi be vizsgálatát. Minden név
felsorolásra kerül és minden egyes ügy gondosan vizsgálat
tárgya lesz. Neveket elfogadnak és neveket elvetnek. Az
emberek életének és jellemének megítélésében az Isten
törvényei lesznek a mérvadók. Pál apostol mondja: "Mert
akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek
el..." és "azok fognak megigazulni,akik a törvényt
betöltik" (Róma 2:12-13).Az élet könyvébõl ki lesznek azok
nevei törölve, akiknél meg nem bánt s meg nem bocsájtott
bûnök vannak feljegyezve. "És az Úr monda Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt
törlöm ki az én könyvembõl" (2.Mózes 32:33).Azok nevei után,akik bûneiket õszintén
megbánták (Példabeszédek 28:13)és hittel Jézust  személyes megváltójuknak elfogadták
(Ap.csel.16:30-31), a mennyei könyvek szerint megbocsájtást nyernek. Õk Krisztus
igazságának részeseivé váltak (1.János 2:29), jellemük összhangba került Isten
törvényeivel, bûneik el lesznek törölve és alkalmasnak találtatnak az örök életre, mert
így szól az Úr:"én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat énmagamért, és bûneidrõl
nem emlékezem meg" (Ésaiás 43:25). Az írások világosan kijelentik, hogy az ilyenek az
igazak feltámadásában részt vesznek: "és kijõnek, akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására" (János 5:29;1.Thessalonika 4:14-16).Jézus megmondta János próféta
által: "aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt"
(Jel. 3:5).Krisztusnak ez a közbenjárói szolgálata az emberiségért, a mennyei Atya trónja
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elõtt (Zsidók 8:1),épp oly lényeges része a megváltási tervnek,mint halála a keresztfán
(Zsidók 9:24).Krisztus egyengette az utat mindazok számára, akik hittel, Õrajta keresztül
az Atya trónjához akarnak járulni. "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi
székéhez,hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idõben
való segítségül" (Zsidók 4:16). Krisztus szenvedett érettünk, kezét átszegezték, testét
megkorbácsolták, hogy képviselõnk lehessen a mennyei trón elõtt, ezért joggal
mondhatja:"Elég néked az én kegyelmem" (2.Korintus 12:9)."Vegyétek föl magatokra
az én igámat, (a tíz parancsolatot) és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám

gyönyörûséges, és az én terhem könnyû" (Máté 11:29-30).
Mihelyt lelkiismeretünk felébred a bennünk mûködõ

Szentlélek munkálkodására, valamit meg fogunk érteni a
bûn hatalmáról és nyomorúságából, s maga után fogja vonni
a bûn gyûlöletét. Rá fogunk arra jönni, hogy a bûn elválasztott
bennünket Istentõl  és a gonosz rabszolgaságában,
hatalmában vagyunk. Minél inkább igyekszünk ebbõl
megszabadulni, annál világosabb lesz számunkra
tehetetlenségünk és gyengeségünk. Indítékaink és szívünk
tisztátalan. Láthatjuk, hogy életünk önzéssel és bûnnel van
telítve. Ennek eredményeként elkezdõdik bennünk a
megbocsájtás, a megtisztulás és szeretet utáni vágyakozás.
Mit tehetünk azért, hogy Istennel összhangba kerüljünk?
Bizakodásra van szükségünk - a mennyei megbocsájtásra,
békére és szeretetre szívünkben. Ilyen dolgokat pénzzel,
értelemmel és bölcsességgel nem lehet megszerezni, Isten
azonban szabadon, kegyelmi ajándékként felajánlotta nekünk,
"ingyen" (Ésaiás 55:1). Ha kezünket érte kinyújtjuk és
megragadjuk, a miénk lehet. Így szól az Úr: "Ha bûneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek" (Ésaiás 1:18). "és
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek" (Ezékiel
36:26). Ha bûneinket bevallottuk, s elhatároztuk, hogy
Istennel egy új életet kezdünk, akkor Hozzá járulhatunk hittel
majd bûneink eltörlését és egy új szív adományozását
kérhetjük Töle. "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz,

hogy megbocsássa bûneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
"aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja,
irgalmasságot nyer" (1.János 1:9; Példabeszédek 28:13). Biztosak lehetünk abban,
hogy Õ ezt meg is teljesiti, mert megígérte. Ez az a tanítás, amit Jézus földi életében
hirdetett, hogy az Isten által megígért ajándék a mi tulajdonunk, mihelyt azt hitben
elfogadjuk. A múltban elkövetett bûneinket nem vezekelhetjük le, szívünket nem
újíthatjuk meg és saját erõnkbõl nem szentelõdhetünk meg (Jeremiás 13:23; Efézus
2:8). Isten megígéri, hogy ezt Krisztus által akarja velünk véghez vinni. Ebben az
ígéretben hinnünk kell. Bûneinket be kell vallani, magunkat át kell adni Istennek és Õt
szolgálni. Mihelyt ezt megtesszük, ígéreteit be fogja tölteni rajtunk. Jézus mint szószólód
fog fellépni és Isten elõtt közbenjár érted. "és ha valaki vétkezik, van szószólónk az
atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1.János 2:1-2).

Napjainkban, amikor az emberek mindent elkövetnek az európai nemzetek egyesítésére,
egyre több természeti katasztrófa és háború észlelhetõ világszerte. Dániel próféta látta, amint

egy nagy szikla, emberi kéz érintése nélkül az álló szobor lábaira esik és teljesen összetöri azt. Ez
a szikla Krisztus visszajövetelét jelképezi (Dán.2:35; Zsoltárok 18:32).Krisztus hamarosan visszajön

angyalaival az ég felhõiben, minden ember szeme láttára (Jel. 1:7). Isten segítségére akar lenni az
emberiségnek, hogy erre az alkalomra felkészülhessenek és az ítéletben megállhassanak. Ezért idõben

figyelmeztet mindenkit az utolsó kegyelmi üzenete által, amelyet a Jelenések 14. fejezetében találunk:

AZ UTOLSÓ KEGYELMI ÜZENET

Dán.2:34 """""...egy kõ leszakada... és letöré
azt az állóképet vas és cseréplábairól."""""

"Féljétek az istent, és néki adjatok dicsõséget: mert
eljött az Õ ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a
vizek forrásait" (Jel. 14:6-7).

Ez az  üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy jelenleg
az ítélet folyik a mennyben, mert az idõ, amiben élünk,
közelebbrõl 1798 után és Krisztus eljövetele elõtt, éppen
egybeesik azzal az idõvel, amikor "az ítélet meg lesz tartva".
A továbbiakban arra szólítja fel az emberiséget, hogy Istent
az ég és a föld teremtõjeként imádja. Mégis, 
e felhívás ellenére, a mai napig sokan,
a teljes bizonyítékokat nélkülözõ
evolúcióban hisznek. Isten azonban
felismerteti az emberekkel, hogy
a természet szépségei és csodá-
latos összhangjai Tõle származ-
nak és nema véletlen mûve (has. össze Róma 1:20-21).
Emlékezteti az embereket arra, hogy minden jónak Õ az
adományozója, amelyekkel szeretetünket és imádatunkat
kiérdemelte. Az Isten iránti igaz szeretet és imádat:
törvényeinek betartását jelenti [a tíz parancsolatnak a
betartását, ahogyan azt a 2.Mózes 20:1-17 - ben találjuk],
mert "az az isten szeretete,hogy megtartjuk az Õ
parancsolatait"  és "valaki elfordítja az õ fülét a törvény
hallásától,annak könyörgése is útálatos" (1.János 5:3;
Példabeszédek 28:9). A tízparancsolat közül az egyik
közvetlenül Istenre utal, mint Teremtõre A negyedik
parancsolat kinyilatkoztatja:"Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. ...mert hat napon
teremté az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent,
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé
azt"(2.Mózes 20:11).
A SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGYEYEYEYEYE

A negyedik parancsolat az
egyedüli a tíz közül, amely a
törvényadó igényeit és uralko-
dásának területét megnevezi
és megmutatja, hogy kinek a
hatalma által adattak a törvé-
nyek. Ezáltal válik "Isten pecsét"
- jévé. Azonban a szombatot
nemcsak a zsidó népnek  adta,

hanem emlékeztetõül a teremtésre, az egész emberiségnek
(1.Mózes 2:1-3). Ezen a nap az emberek ismételten és
újból kell, hogy teremtõjükre emlékezzenek, köszönettel és
tisztelettel. "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt" (2.Mózes 2:20). A szombat tisztelete
az igaz Istennel szembeni hûség jele."és az én
szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül
én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr a ti istenetek" (Ezékiel 20:20; Ésaiás 56;
2.Mózes 31:13-17). A szombat, amelyet kezdettõl fogva
szombatonünnepeltek meg és nem vasárnap, érvényes
minden keresztény számára. Jézus maga jelentette ki, hogy
a Tízparancsolat megváltozhatatlan: "ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvények-
nek vagy a prófétáknak
eltörlésére. nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem"
(Máté 5:17).

AZ ELSÖ ANGYALI ÜZENET

"leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az
õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek"(Jel.14:8).

A Babilon kifejezés Bábelbõl vezethetõ le,amelynek
jelentése zûrzavar (1.Mózes 11:9). A Szentírásban a
romlott és hamis egyházak megjelölésére van
alkalmazva.

A Jelenések 17:4-6 - ban Babilont egy parázna
asszonynak  mutatja be. Egy parázna asszony a Bibliában
az elesett egyházat személyesíti meg (Jeremiás 3:20;
Ezékiel 16:35). Ez az asszony a Jelenések 17 - ben
"bíborba és skárlátba öltözött, ékesítve arannyal és
drágakövekkel és gyöngyökkel a kezében
aranypohárral, telve utálatosságokkal, és
paráznaságának tisztátalanságával,
és homlokára egy név van írva, egy
titok: a nagy Babilon, minden
szörnyûségnek, és paráznaságnak
anyja a földön." A próféta kijelenti:
"láttam, hogy az asszony részeg
volt a szentek vérétõl, és a Jézus
bizonyságtevõinek vérétõl."
Babilonról a továbbiakban  a következõket jelenti ki: "és
az asszony, amelyet láttál, ama nagy város (a hét
dombon, a 9. versben),amelynek királysága van a föld
királyain" (Jel. 17:18).

A LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILON
Az itt leírt hatalom nem más, mint a pápai Róma, a

város, amely hét dombon épült. A két szín: a purpur és a
skárlát a kardinálisok és a püspökök színe. Az arany
drágakövek és a gyöngyök élénken ábrázolják a pápaság
felbecsülhetetlen gazdagságát. Egy hatalomról sem lehet
jogosan kijelenteni, hogy a "szentek vérétõl megitta-
sodott", mint arról az egyházról, amelyik Jézus követõit
oly szörnyû módon üldözte. Babilon nagy bûne az, hogy õ
"a paráznaságának haragpoharával megrészegítette az

egész földet." Ez a részegítö kehely:
a hamis tanításokat jelképezi, mint
pl. a miseáldozat, a lélek halhatat-
lansága, az örök pokol kínszenvedése,

Mária imádat és a vasárnap ünneplése.
Ezzel, s ehhez hasonló bibliának ellent-
mondó tanításokkal szolgálja a világot,
megrontva azt.

A ma emberéhez intézett figyelmeztetés: "elesett
Babilon", minden vallási közösségre alkalmazható, akik
egykor lelkileg tiszták voltak, késõbb azonban megrom-
lottak. Ezért tehát nemcsak a római egyházra lehet
alkalmazni, mert õk már évszázadokkal korábban elesett
állapotban voltak. Babilont a "paráznaság anyjának"
nevezi a Biblia. Lányai azokat az egyházakat jelképezik,
akik Róma bibliaellenes tanításait, (pl. a vasárnap
megszentelését) megtartják és annak példáját követik.

A Babilon kifejezés (zûrzavar), ebbõl kifolyólag joggal
alkalmazható minden ilyen egyházra. A lelki sötétség
és az istentõl való elszakadás ellenére, ezekben az
egyházakban megtalálható, Krisztus igaz követõinek
nagy része. Isten minden igaz gyermeke, akik még
mindíg Babilonban találhatók, az angyal felhívását:
"elesett Babilon" és "menj ki népem belõle" (Jel.
18:4) magukévá fogják tenni és végleg el fogják hagyni
majd elesett egyházaikat.

A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET

"Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi, vagy homlokára vagy kezére, az is
iszik az isten haragjának borából... " (Jel. 14:9-10).

Ahhoz, hogy ezt az üzenetet megértsük, az itt elõforduló
jelképek jelentéseit meg kell fejtenünk.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVADADADADAD
Az itt említett fenevadról elõször a

Jelenések 13:1-10 - ig olvashatunk,
amely "hasonló egy párduchoz".
Ennek a "fenevadnak" a Dániel 7. -
ben szereplõ "kis szarvval" való
összehasonlítása érthetõvé teszi,
hogy ugyanarról a hatalomról van
szó: közelebbrõl a pápaságról.
Mind a "kis szarv", mind a
"fenevad" egy istenkáromló hatalmat mutat be (Jel. 13:6),
aki a keresztényeket üldözi (Jel. 13:7) és a pogány
Rómából jött létre (Jel. 13:2), hogy 1260 évig uralkodjon.
(Jel.13:5) Ezen idõszak után hatalmát egy "halálos seb"
elszenvedése szünteti meg (Jel. 3:10).

Azonban a pápaságnak ez a "halálos seb" - e be fog
gyógyulni (Jel. 13:3). 1929 - ben ez meg is történt, a
lateráni egyezség lezárásával. Akkoriban a Vatikán elsõ
alkalommal kapott földterületet, valamint egy államot
megilletõ minden diplomáciai jogot, és nagylelkû pénzügyi
támogatást. Nemzetközi
diplomáciája és pénzügyi
hatalma folytán a Vatikán
világszerte jelentõs ha-
talomra és befolyásra
tett szert. A "halálos seb"
begyógyulni látszott...
Mielõtt a "fenevad képét" és annak "bélyegét" (pecsétjét)
tanulmányoznánk, meg kell a Jelenések 13 - ban szereplõ
másik "állati hatalmat"  ismernünk.

A MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLAAAAATTTTT
A próféta látta a "második fenevadat feljöni a földbõl,

akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló"
(Jel.13:15). Miközben az elözö állat a "nemzetek és
nyelvek tengerébõl" jött fel (Jel. 17:15),addig ez az állat
a "földbõl" emelkedett ki, nem más hatalmak meg
buktatásával hanem fokozatosan és békességgel érte el
nagyságát. Tehát nem az egymást  szorongató és
egymással vetélkedõ európai nemzetek közül jött, hanem

a nyugati földrészen kell
keresnünk ezt a nemzetet.
Csak egy nemzet kezdett
naggyá válni, miután a pápa-

ság hegemóniáját elvesztette
1798 - ban, ez az Amerikai
Egyesült Államok volt.

A fenevad bárányéhoz hasonló szarvai a fiatalosság, a
bûntelenség és az enyheség, az akkori Amerika
"jellemvonásait" mutatja be. Az elsõ alaptörvényei ennek a
nemzetnek a demokrácia és a vallásszabadság, (A két
"szarv") lettek. Európából, a pápaság által üldözött
keresztények ezrei menekültek akkoriban Amerikába, az
"Új világba". Ez volt Amerika születésének órája. Azonban a
fenevad"szarvakkal hasonlatos egy bárányhoz" (USA),
"de úgy szólt, mint a sárkány". "és az elõbbi fenevad-
nak (pápaság) minden hatalmasságát cselekszi õ elõtte,
és azt cselekszi, hogy a föld, és annak lakosai imádják

A HARMADIK ANGYALI ÜZENET

a földön létezett és még senkit sem vontak kérdõre,aki
történelmi jártassággal rendelkezik. Lehetetlen az áldozatok
számát megállapítani, (mintegy 50 millió) és nem
rendelkezünk olyan képességgel, hogy az áldozatok
szenvedéseit elképzelhessük" (Rationalismus in Europa
második kötet 32-es oldal)

7. MEGMERI VÁLTOZTATNI ISTEN
IDEJÉT  ÉS TÖRVÉNYEIT (Dán.7:25)
A pápaság valóban megvál-
toztatta Isten parancsolatait.
A képek imádásáról szóló
második parancsolatot a
katolikus katekizmusból

eltörölte. Isten negyedik parancsolatát, amely a bibliai
nyugalomnap, a szombat megszentelését, vasárnapra
változtatta, amelynek eredetét a pogány napimádatra
vezethetünk vissza. A negyedik parancsolat által
elrendelt szombat megszentelése (2.Mózes 20:8-11
Ésaiás 56:2-7) helyett a Bibliával alá nem támasztható
vasárnapot rendelték el pihenõ napnak, amelynek
megszentelését pedig Isten sohasem parancsolta meg.
Krisztus és tanítványai sohasem ünnepelték azt meg
(Lukács 4:16, Máté 24:20, Ap.csel. 13:42-44).
8. URALKODNI FOG IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG (Dán.7:25)

A bibliai idõszámításban egy év (egy idõ) 360 napból
áll. Átszámítva a 3 és 1/2 év 1260 napból állna. A

próféciában: egy prófétikus nap a valóságban egy évet
jelent (Ezékiel 4:6, 4.Mózes 14:34). Így a "kis szarv"
uralmának ideje 1260 évet tesz k i .  Ez az idõszak
Justinian császár dekrétumával és a keleti gótok feletti
gyözelemmel kezdõdött Kr.u. 538-ban és 1798 - ban
végzõdött, amikor Napóleon
Rómát elfoglalta, a pápát
foglyul ejtette, s Rómát
köztársaságnak kiáltotta
ki (Részletesebben lásd
az ajánlott könyvben:
E.G.White: A nagy küz-
delem).

"azután az ítélkezés lesz megtartva..." (Dán.7:26 németböl). Dániel látta, "míg királyi
székek tétetének és az öregkorú leüle. ...ezerszer ezren szolgálának néki és
tízezerszer tízezeren állnak elõtte, ítélõk ülének le és könyvek nyittatának meg"
(Dán.7:9-10). Így látta egy látomásban a próféta a nagy ünnepélyes napot,amikor az
egész világ bírója minden egyes ember jellemét és életét meg fogja vizsgálni.

"És könyvek nyittatának meg" - a látomás szerint. János a továbbiakban elmondja:
"...Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnekkönyve és megítéltetének
a halottak azokból,amik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint." (Jel.
20:12) A mennyei könyvekben az emberiség nevei (Lukács 10:20) és cselekedetei (Máté
12:36-37) vannak feljegyezve és ez lesz a mennyei bíróság
döntésének alapja. A hibátlan feljegyzésekben megtalálhatók
minden titkos terv, indítóok, mert Isten, az "aki egyrészt
világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait" (1.Kor.4:5) és Õ "minden
cselekedetet ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az" (Prédikátor 12:16).

Ha a könyvek megnyittatnak, Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik Jézusban vetett hitben haltak meg. "Mert itt
az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az Istennek házán:
ha pedig elõször mirajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a
végük, akik nem engedelmeskednek az isten evangé-
liumának?" (1.Pét.4:17). Az istentelenek feletti ítélkezés
egy különleges,ettõl független munka,ami késõbb megy
végbe. Krisztus, (János 5:22) azok vizsgálatát kezdi el, akik
a földön éltek, azután nemzedékrõl nemzedékre megy tovább,
végezetül az élõkön fejezi be vizsgálatát. Minden név
felsorolásra kerül és minden egyes ügy gondosan vizsgálat
tárgya lesz. Neveket elfogadnak és neveket elvetnek. Az
emberek életének és jellemének megítélésében az Isten
törvényei lesznek a mérvadók. Pál apostol mondja: "Mert
akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek
el..." és "azok fognak megigazulni,akik a törvényt
betöltik" (Róma 2:12-13).Az élet könyvébõl ki lesznek azok
nevei törölve, akiknél meg nem bánt s meg nem bocsájtott
bûnök vannak feljegyezve. "És az Úr monda Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt
törlöm ki az én könyvembõl" (2.Mózes 32:33).Azok nevei után,akik bûneiket õszintén
megbánták (Példabeszédek 28:13)és hittel Jézust  személyes megváltójuknak elfogadták
(Ap.csel.16:30-31), a mennyei könyvek szerint megbocsájtást nyernek. Õk Krisztus
igazságának részeseivé váltak (1.János 2:29), jellemük összhangba került Isten
törvényeivel, bûneik el lesznek törölve és alkalmasnak találtatnak az örök életre, mert
így szól az Úr:"én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat énmagamért, és bûneidrõl
nem emlékezem meg" (Ésaiás 43:25). Az írások világosan kijelentik, hogy az ilyenek az
igazak feltámadásában részt vesznek: "és kijõnek, akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására" (János 5:29;1.Thessalonika 4:14-16).Jézus megmondta János próféta
által: "aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt"
(Jel. 3:5).Krisztusnak ez a közbenjárói szolgálata az emberiségért, a mennyei Atya trónja
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elõtt (Zsidók 8:1),épp oly lényeges része a megváltási tervnek,mint halála a keresztfán
(Zsidók 9:24).Krisztus egyengette az utat mindazok számára, akik hittel, Õrajta keresztül
az Atya trónjához akarnak járulni. "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi
székéhez,hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idõben
való segítségül" (Zsidók 4:16). Krisztus szenvedett érettünk, kezét átszegezték, testét
megkorbácsolták, hogy képviselõnk lehessen a mennyei trón elõtt, ezért joggal
mondhatja:"Elég néked az én kegyelmem" (2.Korintus 12:9)."Vegyétek föl magatokra
az én igámat, (a tíz parancsolatot) és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám

gyönyörûséges, és az én terhem könnyû" (Máté 11:29-30).
Mihelyt lelkiismeretünk felébred a bennünk mûködõ

Szentlélek munkálkodására, valamit meg fogunk érteni a
bûn hatalmáról és nyomorúságából, s maga után fogja vonni
a bûn gyûlöletét. Rá fogunk arra jönni, hogy a bûn elválasztott
bennünket Istentõl  és a gonosz rabszolgaságában,
hatalmában vagyunk. Minél inkább igyekszünk ebbõl
megszabadulni, annál világosabb lesz számunkra
tehetetlenségünk és gyengeségünk. Indítékaink és szívünk
tisztátalan. Láthatjuk, hogy életünk önzéssel és bûnnel van
telítve. Ennek eredményeként elkezdõdik bennünk a
megbocsájtás, a megtisztulás és szeretet utáni vágyakozás.
Mit tehetünk azért, hogy Istennel összhangba kerüljünk?
Bizakodásra van szükségünk - a mennyei megbocsájtásra,
békére és szeretetre szívünkben. Ilyen dolgokat pénzzel,
értelemmel és bölcsességgel nem lehet megszerezni, Isten
azonban szabadon, kegyelmi ajándékként felajánlotta nekünk,
"ingyen" (Ésaiás 55:1). Ha kezünket érte kinyújtjuk és
megragadjuk, a miénk lehet. Így szól az Úr: "Ha bûneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek" (Ésaiás 1:18). "és
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek" (Ezékiel
36:26). Ha bûneinket bevallottuk, s elhatároztuk, hogy
Istennel egy új életet kezdünk, akkor Hozzá járulhatunk hittel
majd bûneink eltörlését és egy új szív adományozását
kérhetjük Töle. "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz,

hogy megbocsássa bûneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
"aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja,
irgalmasságot nyer" (1.János 1:9; Példabeszédek 28:13). Biztosak lehetünk abban,
hogy Õ ezt meg is teljesiti, mert megígérte. Ez az a tanítás, amit Jézus földi életében
hirdetett, hogy az Isten által megígért ajándék a mi tulajdonunk, mihelyt azt hitben
elfogadjuk. A múltban elkövetett bûneinket nem vezekelhetjük le, szívünket nem
újíthatjuk meg és saját erõnkbõl nem szentelõdhetünk meg (Jeremiás 13:23; Efézus
2:8). Isten megígéri, hogy ezt Krisztus által akarja velünk véghez vinni. Ebben az
ígéretben hinnünk kell. Bûneinket be kell vallani, magunkat át kell adni Istennek és Õt
szolgálni. Mihelyt ezt megtesszük, ígéreteit be fogja tölteni rajtunk. Jézus mint szószólód
fog fellépni és Isten elõtt közbenjár érted. "és ha valaki vétkezik, van szószólónk az
atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1.János 2:1-2).

Napjainkban, amikor az emberek mindent elkövetnek az európai nemzetek egyesítésére,
egyre több természeti katasztrófa és háború észlelhetõ világszerte. Dániel próféta látta, amint

egy nagy szikla, emberi kéz érintése nélkül az álló szobor lábaira esik és teljesen összetöri azt. Ez
a szikla Krisztus visszajövetelét jelképezi (Dán.2:35; Zsoltárok 18:32).Krisztus hamarosan visszajön

angyalaival az ég felhõiben, minden ember szeme láttára (Jel. 1:7). Isten segítségére akar lenni az
emberiségnek, hogy erre az alkalomra felkészülhessenek és az ítéletben megállhassanak. Ezért idõben

figyelmeztet mindenkit az utolsó kegyelmi üzenete által, amelyet a Jelenések 14. fejezetében találunk:

AZ UTOLSÓ KEGYELMI ÜZENET

Dán.2:34 """""...egy kõ leszakada... és letöré
azt az állóképet vas és cseréplábairól."""""

"Féljétek az istent, és néki adjatok dicsõséget: mert
eljött az Õ ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a
vizek forrásait" (Jel. 14:6-7).

Ez az  üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy jelenleg
az ítélet folyik a mennyben, mert az idõ, amiben élünk,
közelebbrõl 1798 után és Krisztus eljövetele elõtt, éppen
egybeesik azzal az idõvel, amikor "az ítélet meg lesz tartva".
A továbbiakban arra szólítja fel az emberiséget, hogy Istent
az ég és a föld teremtõjeként imádja. Mégis, 
e felhívás ellenére, a mai napig sokan,
a teljes bizonyítékokat nélkülözõ
evolúcióban hisznek. Isten azonban
felismerteti az emberekkel, hogy
a természet szépségei és csodá-
latos összhangjai Tõle származ-
nak és nema véletlen mûve (has. össze Róma 1:20-21).
Emlékezteti az embereket arra, hogy minden jónak Õ az
adományozója, amelyekkel szeretetünket és imádatunkat
kiérdemelte. Az Isten iránti igaz szeretet és imádat:
törvényeinek betartását jelenti [a tíz parancsolatnak a
betartását, ahogyan azt a 2.Mózes 20:1-17 - ben találjuk],
mert "az az isten szeretete,hogy megtartjuk az Õ
parancsolatait"  és "valaki elfordítja az õ fülét a törvény
hallásától,annak könyörgése is útálatos" (1.János 5:3;
Példabeszédek 28:9). A tízparancsolat közül az egyik
közvetlenül Istenre utal, mint Teremtõre A negyedik
parancsolat kinyilatkoztatja:"Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. ...mert hat napon
teremté az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent,
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé
azt"(2.Mózes 20:11).
A SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGYEYEYEYEYE

A negyedik parancsolat az
egyedüli a tíz közül, amely a
törvényadó igényeit és uralko-
dásának területét megnevezi
és megmutatja, hogy kinek a
hatalma által adattak a törvé-
nyek. Ezáltal válik "Isten pecsét"
- jévé. Azonban a szombatot
nemcsak a zsidó népnek  adta,

hanem emlékeztetõül a teremtésre, az egész emberiségnek
(1.Mózes 2:1-3). Ezen a nap az emberek ismételten és
újból kell, hogy teremtõjükre emlékezzenek, köszönettel és
tisztelettel. "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt" (2.Mózes 2:20). A szombat tisztelete
az igaz Istennel szembeni hûség jele."és az én
szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül
én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr a ti istenetek" (Ezékiel 20:20; Ésaiás 56;
2.Mózes 31:13-17). A szombat, amelyet kezdettõl fogva
szombatonünnepeltek meg és nem vasárnap, érvényes
minden keresztény számára. Jézus maga jelentette ki, hogy
a Tízparancsolat megváltozhatatlan: "ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvények-
nek vagy a prófétáknak
eltörlésére. nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem"
(Máté 5:17).

AZ ELSÖ ANGYALI ÜZENET

"leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az
õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek"(Jel.14:8).

A Babilon kifejezés Bábelbõl vezethetõ le,amelynek
jelentése zûrzavar (1.Mózes 11:9). A Szentírásban a
romlott és hamis egyházak megjelölésére van
alkalmazva.

A Jelenések 17:4-6 - ban Babilont egy parázna
asszonynak  mutatja be. Egy parázna asszony a Bibliában
az elesett egyházat személyesíti meg (Jeremiás 3:20;
Ezékiel 16:35). Ez az asszony a Jelenések 17 - ben
"bíborba és skárlátba öltözött, ékesítve arannyal és
drágakövekkel és gyöngyökkel a kezében
aranypohárral, telve utálatosságokkal, és
paráznaságának tisztátalanságával,
és homlokára egy név van írva, egy
titok: a nagy Babilon, minden
szörnyûségnek, és paráznaságnak
anyja a földön." A próféta kijelenti:
"láttam, hogy az asszony részeg
volt a szentek vérétõl, és a Jézus
bizonyságtevõinek vérétõl."
Babilonról a továbbiakban  a következõket jelenti ki: "és
az asszony, amelyet láttál, ama nagy város (a hét
dombon, a 9. versben),amelynek királysága van a föld
királyain" (Jel. 17:18).

A LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILON
Az itt leírt hatalom nem más, mint a pápai Róma, a

város, amely hét dombon épült. A két szín: a purpur és a
skárlát a kardinálisok és a püspökök színe. Az arany
drágakövek és a gyöngyök élénken ábrázolják a pápaság
felbecsülhetetlen gazdagságát. Egy hatalomról sem lehet
jogosan kijelenteni, hogy a "szentek vérétõl megitta-
sodott", mint arról az egyházról, amelyik Jézus követõit
oly szörnyû módon üldözte. Babilon nagy bûne az, hogy õ
"a paráznaságának haragpoharával megrészegítette az

egész földet." Ez a részegítö kehely:
a hamis tanításokat jelképezi, mint
pl. a miseáldozat, a lélek halhatat-
lansága, az örök pokol kínszenvedése,

Mária imádat és a vasárnap ünneplése.
Ezzel, s ehhez hasonló bibliának ellent-
mondó tanításokkal szolgálja a világot,
megrontva azt.

A ma emberéhez intézett figyelmeztetés: "elesett
Babilon", minden vallási közösségre alkalmazható, akik
egykor lelkileg tiszták voltak, késõbb azonban megrom-
lottak. Ezért tehát nemcsak a római egyházra lehet
alkalmazni, mert õk már évszázadokkal korábban elesett
állapotban voltak. Babilont a "paráznaság anyjának"
nevezi a Biblia. Lányai azokat az egyházakat jelképezik,
akik Róma bibliaellenes tanításait, (pl. a vasárnap
megszentelését) megtartják és annak példáját követik.

A Babilon kifejezés (zûrzavar), ebbõl kifolyólag joggal
alkalmazható minden ilyen egyházra. A lelki sötétség
és az istentõl való elszakadás ellenére, ezekben az
egyházakban megtalálható, Krisztus igaz követõinek
nagy része. Isten minden igaz gyermeke, akik még
mindíg Babilonban találhatók, az angyal felhívását:
"elesett Babilon" és "menj ki népem belõle" (Jel.
18:4) magukévá fogják tenni és végleg el fogják hagyni
majd elesett egyházaikat.

A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET

"Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi, vagy homlokára vagy kezére, az is
iszik az isten haragjának borából... " (Jel. 14:9-10).

Ahhoz, hogy ezt az üzenetet megértsük, az itt elõforduló
jelképek jelentéseit meg kell fejtenünk.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVADADADADAD
Az itt említett fenevadról elõször a

Jelenések 13:1-10 - ig olvashatunk,
amely "hasonló egy párduchoz".
Ennek a "fenevadnak" a Dániel 7. -
ben szereplõ "kis szarvval" való
összehasonlítása érthetõvé teszi,
hogy ugyanarról a hatalomról van
szó: közelebbrõl a pápaságról.
Mind a "kis szarv", mind a
"fenevad" egy istenkáromló hatalmat mutat be (Jel. 13:6),
aki a keresztényeket üldözi (Jel. 13:7) és a pogány
Rómából jött létre (Jel. 13:2), hogy 1260 évig uralkodjon.
(Jel.13:5) Ezen idõszak után hatalmát egy "halálos seb"
elszenvedése szünteti meg (Jel. 3:10).

Azonban a pápaságnak ez a "halálos seb" - e be fog
gyógyulni (Jel. 13:3). 1929 - ben ez meg is történt, a
lateráni egyezség lezárásával. Akkoriban a Vatikán elsõ
alkalommal kapott földterületet, valamint egy államot
megilletõ minden diplomáciai jogot, és nagylelkû pénzügyi
támogatást. Nemzetközi
diplomáciája és pénzügyi
hatalma folytán a Vatikán
világszerte jelentõs ha-
talomra és befolyásra
tett szert. A "halálos seb"
begyógyulni látszott...
Mielõtt a "fenevad képét" és annak "bélyegét" (pecsétjét)
tanulmányoznánk, meg kell a Jelenések 13 - ban szereplõ
másik "állati hatalmat"  ismernünk.

A MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLAAAAATTTTT
A próféta látta a "második fenevadat feljöni a földbõl,

akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló"
(Jel.13:15). Miközben az elözö állat a "nemzetek és
nyelvek tengerébõl" jött fel (Jel. 17:15),addig ez az állat
a "földbõl" emelkedett ki, nem más hatalmak meg
buktatásával hanem fokozatosan és békességgel érte el
nagyságát. Tehát nem az egymást  szorongató és
egymással vetélkedõ európai nemzetek közül jött, hanem

a nyugati földrészen kell
keresnünk ezt a nemzetet.
Csak egy nemzet kezdett
naggyá válni, miután a pápa-

ság hegemóniáját elvesztette
1798 - ban, ez az Amerikai
Egyesült Államok volt.

A fenevad bárányéhoz hasonló szarvai a fiatalosság, a
bûntelenség és az enyheség, az akkori Amerika
"jellemvonásait" mutatja be. Az elsõ alaptörvényei ennek a
nemzetnek a demokrácia és a vallásszabadság, (A két
"szarv") lettek. Európából, a pápaság által üldözött
keresztények ezrei menekültek akkoriban Amerikába, az
"Új világba". Ez volt Amerika születésének órája. Azonban a
fenevad"szarvakkal hasonlatos egy bárányhoz" (USA),
"de úgy szólt, mint a sárkány". "és az elõbbi fenevad-
nak (pápaság) minden hatalmasságát cselekszi õ elõtte,
és azt cselekszi, hogy a föld, és annak lakosai imádják

A HARMADIK ANGYALI ÜZENET

a földön létezett és még senkit sem vontak kérdõre,aki
történelmi jártassággal rendelkezik. Lehetetlen az áldozatok
számát megállapítani, (mintegy 50 millió) és nem
rendelkezünk olyan képességgel, hogy az áldozatok
szenvedéseit elképzelhessük" (Rationalismus in Europa
második kötet 32-es oldal)

7. MEGMERI VÁLTOZTATNI ISTEN
IDEJÉT  ÉS TÖRVÉNYEIT (Dán.7:25)
A pápaság valóban megvál-
toztatta Isten parancsolatait.
A képek imádásáról szóló
második parancsolatot a
katolikus katekizmusból

eltörölte. Isten negyedik parancsolatát, amely a bibliai
nyugalomnap, a szombat megszentelését, vasárnapra
változtatta, amelynek eredetét a pogány napimádatra
vezethetünk vissza. A negyedik parancsolat által
elrendelt szombat megszentelése (2.Mózes 20:8-11
Ésaiás 56:2-7) helyett a Bibliával alá nem támasztható
vasárnapot rendelték el pihenõ napnak, amelynek
megszentelését pedig Isten sohasem parancsolta meg.
Krisztus és tanítványai sohasem ünnepelték azt meg
(Lukács 4:16, Máté 24:20, Ap.csel. 13:42-44).
8. URALKODNI FOG IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG (Dán.7:25)

A bibliai idõszámításban egy év (egy idõ) 360 napból
áll. Átszámítva a 3 és 1/2 év 1260 napból állna. A

próféciában: egy prófétikus nap a valóságban egy évet
jelent (Ezékiel 4:6, 4.Mózes 14:34). Így a "kis szarv"
uralmának ideje 1260 évet tesz k i .  Ez az idõszak
Justinian császár dekrétumával és a keleti gótok feletti
gyözelemmel kezdõdött Kr.u. 538-ban és 1798 - ban
végzõdött, amikor Napóleon
Rómát elfoglalta, a pápát
foglyul ejtette, s Rómát
köztársaságnak kiáltotta
ki (Részletesebben lásd
az ajánlott könyvben:
E.G.White: A nagy küz-
delem).

"azután az ítélkezés lesz megtartva..." (Dán.7:26 németböl). Dániel látta, "míg királyi
székek tétetének és az öregkorú leüle. ...ezerszer ezren szolgálának néki és
tízezerszer tízezeren állnak elõtte, ítélõk ülének le és könyvek nyittatának meg"
(Dán.7:9-10). Így látta egy látomásban a próféta a nagy ünnepélyes napot,amikor az
egész világ bírója minden egyes ember jellemét és életét meg fogja vizsgálni.

"És könyvek nyittatának meg" - a látomás szerint. János a továbbiakban elmondja:
"...Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnekkönyve és megítéltetének
a halottak azokból,amik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint." (Jel.
20:12) A mennyei könyvekben az emberiség nevei (Lukács 10:20) és cselekedetei (Máté
12:36-37) vannak feljegyezve és ez lesz a mennyei bíróság
döntésének alapja. A hibátlan feljegyzésekben megtalálhatók
minden titkos terv, indítóok, mert Isten, az "aki egyrészt
világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait" (1.Kor.4:5) és Õ "minden
cselekedetet ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az" (Prédikátor 12:16).

Ha a könyvek megnyittatnak, Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik Jézusban vetett hitben haltak meg. "Mert itt
az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az Istennek házán:
ha pedig elõször mirajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a
végük, akik nem engedelmeskednek az isten evangé-
liumának?" (1.Pét.4:17). Az istentelenek feletti ítélkezés
egy különleges,ettõl független munka,ami késõbb megy
végbe. Krisztus, (János 5:22) azok vizsgálatát kezdi el, akik
a földön éltek, azután nemzedékrõl nemzedékre megy tovább,
végezetül az élõkön fejezi be vizsgálatát. Minden név
felsorolásra kerül és minden egyes ügy gondosan vizsgálat
tárgya lesz. Neveket elfogadnak és neveket elvetnek. Az
emberek életének és jellemének megítélésében az Isten
törvényei lesznek a mérvadók. Pál apostol mondja: "Mert
akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek
el..." és "azok fognak megigazulni,akik a törvényt
betöltik" (Róma 2:12-13).Az élet könyvébõl ki lesznek azok
nevei törölve, akiknél meg nem bánt s meg nem bocsájtott
bûnök vannak feljegyezve. "És az Úr monda Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt
törlöm ki az én könyvembõl" (2.Mózes 32:33).Azok nevei után,akik bûneiket õszintén
megbánták (Példabeszédek 28:13)és hittel Jézust  személyes megváltójuknak elfogadták
(Ap.csel.16:30-31), a mennyei könyvek szerint megbocsájtást nyernek. Õk Krisztus
igazságának részeseivé váltak (1.János 2:29), jellemük összhangba került Isten
törvényeivel, bûneik el lesznek törölve és alkalmasnak találtatnak az örök életre, mert
így szól az Úr:"én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat énmagamért, és bûneidrõl
nem emlékezem meg" (Ésaiás 43:25). Az írások világosan kijelentik, hogy az ilyenek az
igazak feltámadásában részt vesznek: "és kijõnek, akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására" (János 5:29;1.Thessalonika 4:14-16).Jézus megmondta János próféta
által: "aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt"
(Jel. 3:5).Krisztusnak ez a közbenjárói szolgálata az emberiségért, a mennyei Atya trónja
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elõtt (Zsidók 8:1),épp oly lényeges része a megváltási tervnek,mint halála a keresztfán
(Zsidók 9:24).Krisztus egyengette az utat mindazok számára, akik hittel, Õrajta keresztül
az Atya trónjához akarnak járulni. "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi
székéhez,hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idõben
való segítségül" (Zsidók 4:16). Krisztus szenvedett érettünk, kezét átszegezték, testét
megkorbácsolták, hogy képviselõnk lehessen a mennyei trón elõtt, ezért joggal
mondhatja:"Elég néked az én kegyelmem" (2.Korintus 12:9)."Vegyétek föl magatokra
az én igámat, (a tíz parancsolatot) és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám

gyönyörûséges, és az én terhem könnyû" (Máté 11:29-30).
Mihelyt lelkiismeretünk felébred a bennünk mûködõ

Szentlélek munkálkodására, valamit meg fogunk érteni a
bûn hatalmáról és nyomorúságából, s maga után fogja vonni
a bûn gyûlöletét. Rá fogunk arra jönni, hogy a bûn elválasztott
bennünket Istentõl  és a gonosz rabszolgaságában,
hatalmában vagyunk. Minél inkább igyekszünk ebbõl
megszabadulni, annál világosabb lesz számunkra
tehetetlenségünk és gyengeségünk. Indítékaink és szívünk
tisztátalan. Láthatjuk, hogy életünk önzéssel és bûnnel van
telítve. Ennek eredményeként elkezdõdik bennünk a
megbocsájtás, a megtisztulás és szeretet utáni vágyakozás.
Mit tehetünk azért, hogy Istennel összhangba kerüljünk?
Bizakodásra van szükségünk - a mennyei megbocsájtásra,
békére és szeretetre szívünkben. Ilyen dolgokat pénzzel,
értelemmel és bölcsességgel nem lehet megszerezni, Isten
azonban szabadon, kegyelmi ajándékként felajánlotta nekünk,
"ingyen" (Ésaiás 55:1). Ha kezünket érte kinyújtjuk és
megragadjuk, a miénk lehet. Így szól az Úr: "Ha bûneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek" (Ésaiás 1:18). "és
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek" (Ezékiel
36:26). Ha bûneinket bevallottuk, s elhatároztuk, hogy
Istennel egy új életet kezdünk, akkor Hozzá járulhatunk hittel
majd bûneink eltörlését és egy új szív adományozását
kérhetjük Töle. "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz,

hogy megbocsássa bûneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
"aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja,
irgalmasságot nyer" (1.János 1:9; Példabeszédek 28:13). Biztosak lehetünk abban,
hogy Õ ezt meg is teljesiti, mert megígérte. Ez az a tanítás, amit Jézus földi életében
hirdetett, hogy az Isten által megígért ajándék a mi tulajdonunk, mihelyt azt hitben
elfogadjuk. A múltban elkövetett bûneinket nem vezekelhetjük le, szívünket nem
újíthatjuk meg és saját erõnkbõl nem szentelõdhetünk meg (Jeremiás 13:23; Efézus
2:8). Isten megígéri, hogy ezt Krisztus által akarja velünk véghez vinni. Ebben az
ígéretben hinnünk kell. Bûneinket be kell vallani, magunkat át kell adni Istennek és Õt
szolgálni. Mihelyt ezt megtesszük, ígéreteit be fogja tölteni rajtunk. Jézus mint szószólód
fog fellépni és Isten elõtt közbenjár érted. "és ha valaki vétkezik, van szószólónk az
atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1.János 2:1-2).

Napjainkban, amikor az emberek mindent elkövetnek az európai nemzetek egyesítésére,
egyre több természeti katasztrófa és háború észlelhetõ világszerte. Dániel próféta látta, amint

egy nagy szikla, emberi kéz érintése nélkül az álló szobor lábaira esik és teljesen összetöri azt. Ez
a szikla Krisztus visszajövetelét jelképezi (Dán.2:35; Zsoltárok 18:32).Krisztus hamarosan visszajön

angyalaival az ég felhõiben, minden ember szeme láttára (Jel. 1:7). Isten segítségére akar lenni az
emberiségnek, hogy erre az alkalomra felkészülhessenek és az ítéletben megállhassanak. Ezért idõben

figyelmeztet mindenkit az utolsó kegyelmi üzenete által, amelyet a Jelenések 14. fejezetében találunk:

AZ UTOLSÓ KEGYELMI ÜZENET

Dán.2:34 """""...egy kõ leszakada... és letöré
azt az állóképet vas és cseréplábairól."""""

"Féljétek az istent, és néki adjatok dicsõséget: mert
eljött az Õ ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a
vizek forrásait" (Jel. 14:6-7).

Ez az  üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy jelenleg
az ítélet folyik a mennyben, mert az idõ, amiben élünk,
közelebbrõl 1798 után és Krisztus eljövetele elõtt, éppen
egybeesik azzal az idõvel, amikor "az ítélet meg lesz tartva".
A továbbiakban arra szólítja fel az emberiséget, hogy Istent
az ég és a föld teremtõjeként imádja. Mégis, 
e felhívás ellenére, a mai napig sokan,
a teljes bizonyítékokat nélkülözõ
evolúcióban hisznek. Isten azonban
felismerteti az emberekkel, hogy
a természet szépségei és csodá-
latos összhangjai Tõle származ-
nak és nema véletlen mûve (has. össze Róma 1:20-21).
Emlékezteti az embereket arra, hogy minden jónak Õ az
adományozója, amelyekkel szeretetünket és imádatunkat
kiérdemelte. Az Isten iránti igaz szeretet és imádat:
törvényeinek betartását jelenti [a tíz parancsolatnak a
betartását, ahogyan azt a 2.Mózes 20:1-17 - ben találjuk],
mert "az az isten szeretete,hogy megtartjuk az Õ
parancsolatait"  és "valaki elfordítja az õ fülét a törvény
hallásától,annak könyörgése is útálatos" (1.János 5:3;
Példabeszédek 28:9). A tízparancsolat közül az egyik
közvetlenül Istenre utal, mint Teremtõre A negyedik
parancsolat kinyilatkoztatja:"Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. ...mert hat napon
teremté az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent,
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé
azt"(2.Mózes 20:11).
A SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGYEYEYEYEYE

A negyedik parancsolat az
egyedüli a tíz közül, amely a
törvényadó igényeit és uralko-
dásának területét megnevezi
és megmutatja, hogy kinek a
hatalma által adattak a törvé-
nyek. Ezáltal válik "Isten pecsét"
- jévé. Azonban a szombatot
nemcsak a zsidó népnek  adta,

hanem emlékeztetõül a teremtésre, az egész emberiségnek
(1.Mózes 2:1-3). Ezen a nap az emberek ismételten és
újból kell, hogy teremtõjükre emlékezzenek, köszönettel és
tisztelettel. "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt" (2.Mózes 2:20). A szombat tisztelete
az igaz Istennel szembeni hûség jele."és az én
szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül
én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr a ti istenetek" (Ezékiel 20:20; Ésaiás 56;
2.Mózes 31:13-17). A szombat, amelyet kezdettõl fogva
szombatonünnepeltek meg és nem vasárnap, érvényes
minden keresztény számára. Jézus maga jelentette ki, hogy
a Tízparancsolat megváltozhatatlan: "ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvények-
nek vagy a prófétáknak
eltörlésére. nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem"
(Máté 5:17).

AZ ELSÖ ANGYALI ÜZENET

"leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az
õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek"(Jel.14:8).

A Babilon kifejezés Bábelbõl vezethetõ le,amelynek
jelentése zûrzavar (1.Mózes 11:9). A Szentírásban a
romlott és hamis egyházak megjelölésére van
alkalmazva.

A Jelenések 17:4-6 - ban Babilont egy parázna
asszonynak  mutatja be. Egy parázna asszony a Bibliában
az elesett egyházat személyesíti meg (Jeremiás 3:20;
Ezékiel 16:35). Ez az asszony a Jelenések 17 - ben
"bíborba és skárlátba öltözött, ékesítve arannyal és
drágakövekkel és gyöngyökkel a kezében
aranypohárral, telve utálatosságokkal, és
paráznaságának tisztátalanságával,
és homlokára egy név van írva, egy
titok: a nagy Babilon, minden
szörnyûségnek, és paráznaságnak
anyja a földön." A próféta kijelenti:
"láttam, hogy az asszony részeg
volt a szentek vérétõl, és a Jézus
bizonyságtevõinek vérétõl."
Babilonról a továbbiakban  a következõket jelenti ki: "és
az asszony, amelyet láttál, ama nagy város (a hét
dombon, a 9. versben),amelynek királysága van a föld
királyain" (Jel. 17:18).

A LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILON
Az itt leírt hatalom nem más, mint a pápai Róma, a

város, amely hét dombon épült. A két szín: a purpur és a
skárlát a kardinálisok és a püspökök színe. Az arany
drágakövek és a gyöngyök élénken ábrázolják a pápaság
felbecsülhetetlen gazdagságát. Egy hatalomról sem lehet
jogosan kijelenteni, hogy a "szentek vérétõl megitta-
sodott", mint arról az egyházról, amelyik Jézus követõit
oly szörnyû módon üldözte. Babilon nagy bûne az, hogy õ
"a paráznaságának haragpoharával megrészegítette az

egész földet." Ez a részegítö kehely:
a hamis tanításokat jelképezi, mint
pl. a miseáldozat, a lélek halhatat-
lansága, az örök pokol kínszenvedése,

Mária imádat és a vasárnap ünneplése.
Ezzel, s ehhez hasonló bibliának ellent-
mondó tanításokkal szolgálja a világot,
megrontva azt.

A ma emberéhez intézett figyelmeztetés: "elesett
Babilon", minden vallási közösségre alkalmazható, akik
egykor lelkileg tiszták voltak, késõbb azonban megrom-
lottak. Ezért tehát nemcsak a római egyházra lehet
alkalmazni, mert õk már évszázadokkal korábban elesett
állapotban voltak. Babilont a "paráznaság anyjának"
nevezi a Biblia. Lányai azokat az egyházakat jelképezik,
akik Róma bibliaellenes tanításait, (pl. a vasárnap
megszentelését) megtartják és annak példáját követik.

A Babilon kifejezés (zûrzavar), ebbõl kifolyólag joggal
alkalmazható minden ilyen egyházra. A lelki sötétség
és az istentõl való elszakadás ellenére, ezekben az
egyházakban megtalálható, Krisztus igaz követõinek
nagy része. Isten minden igaz gyermeke, akik még
mindíg Babilonban találhatók, az angyal felhívását:
"elesett Babilon" és "menj ki népem belõle" (Jel.
18:4) magukévá fogják tenni és végleg el fogják hagyni
majd elesett egyházaikat.

A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET

"Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi, vagy homlokára vagy kezére, az is
iszik az isten haragjának borából... " (Jel. 14:9-10).

Ahhoz, hogy ezt az üzenetet megértsük, az itt elõforduló
jelképek jelentéseit meg kell fejtenünk.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVADADADADAD
Az itt említett fenevadról elõször a

Jelenések 13:1-10 - ig olvashatunk,
amely "hasonló egy párduchoz".
Ennek a "fenevadnak" a Dániel 7. -
ben szereplõ "kis szarvval" való
összehasonlítása érthetõvé teszi,
hogy ugyanarról a hatalomról van
szó: közelebbrõl a pápaságról.
Mind a "kis szarv", mind a
"fenevad" egy istenkáromló hatalmat mutat be (Jel. 13:6),
aki a keresztényeket üldözi (Jel. 13:7) és a pogány
Rómából jött létre (Jel. 13:2), hogy 1260 évig uralkodjon.
(Jel.13:5) Ezen idõszak után hatalmát egy "halálos seb"
elszenvedése szünteti meg (Jel. 3:10).

Azonban a pápaságnak ez a "halálos seb" - e be fog
gyógyulni (Jel. 13:3). 1929 - ben ez meg is történt, a
lateráni egyezség lezárásával. Akkoriban a Vatikán elsõ
alkalommal kapott földterületet, valamint egy államot
megilletõ minden diplomáciai jogot, és nagylelkû pénzügyi
támogatást. Nemzetközi
diplomáciája és pénzügyi
hatalma folytán a Vatikán
világszerte jelentõs ha-
talomra és befolyásra
tett szert. A "halálos seb"
begyógyulni látszott...
Mielõtt a "fenevad képét" és annak "bélyegét" (pecsétjét)
tanulmányoznánk, meg kell a Jelenések 13 - ban szereplõ
másik "állati hatalmat"  ismernünk.

A MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLAAAAATTTTT
A próféta látta a "második fenevadat feljöni a földbõl,

akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló"
(Jel.13:15). Miközben az elözö állat a "nemzetek és
nyelvek tengerébõl" jött fel (Jel. 17:15),addig ez az állat
a "földbõl" emelkedett ki, nem más hatalmak meg
buktatásával hanem fokozatosan és békességgel érte el
nagyságát. Tehát nem az egymást  szorongató és
egymással vetélkedõ európai nemzetek közül jött, hanem

a nyugati földrészen kell
keresnünk ezt a nemzetet.
Csak egy nemzet kezdett
naggyá válni, miután a pápa-

ság hegemóniáját elvesztette
1798 - ban, ez az Amerikai
Egyesült Államok volt.

A fenevad bárányéhoz hasonló szarvai a fiatalosság, a
bûntelenség és az enyheség, az akkori Amerika
"jellemvonásait" mutatja be. Az elsõ alaptörvényei ennek a
nemzetnek a demokrácia és a vallásszabadság, (A két
"szarv") lettek. Európából, a pápaság által üldözött
keresztények ezrei menekültek akkoriban Amerikába, az
"Új világba". Ez volt Amerika születésének órája. Azonban a
fenevad"szarvakkal hasonlatos egy bárányhoz" (USA),
"de úgy szólt, mint a sárkány". "és az elõbbi fenevad-
nak (pápaság) minden hatalmasságát cselekszi õ elõtte,
és azt cselekszi, hogy a föld, és annak lakosai imádják

A HARMADIK ANGYALI ÜZENET

a földön létezett és még senkit sem vontak kérdõre,aki
történelmi jártassággal rendelkezik. Lehetetlen az áldozatok
számát megállapítani, (mintegy 50 millió) és nem
rendelkezünk olyan képességgel, hogy az áldozatok
szenvedéseit elképzelhessük" (Rationalismus in Europa
második kötet 32-es oldal)

7. MEGMERI VÁLTOZTATNI ISTEN
IDEJÉT  ÉS TÖRVÉNYEIT (Dán.7:25)
A pápaság valóban megvál-
toztatta Isten parancsolatait.
A képek imádásáról szóló
második parancsolatot a
katolikus katekizmusból

eltörölte. Isten negyedik parancsolatát, amely a bibliai
nyugalomnap, a szombat megszentelését, vasárnapra
változtatta, amelynek eredetét a pogány napimádatra
vezethetünk vissza. A negyedik parancsolat által
elrendelt szombat megszentelése (2.Mózes 20:8-11
Ésaiás 56:2-7) helyett a Bibliával alá nem támasztható
vasárnapot rendelték el pihenõ napnak, amelynek
megszentelését pedig Isten sohasem parancsolta meg.
Krisztus és tanítványai sohasem ünnepelték azt meg
(Lukács 4:16, Máté 24:20, Ap.csel. 13:42-44).
8. URALKODNI FOG IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG (Dán.7:25)

A bibliai idõszámításban egy év (egy idõ) 360 napból
áll. Átszámítva a 3 és 1/2 év 1260 napból állna. A

próféciában: egy prófétikus nap a valóságban egy évet
jelent (Ezékiel 4:6, 4.Mózes 14:34). Így a "kis szarv"
uralmának ideje 1260 évet tesz k i .  Ez az idõszak
Justinian császár dekrétumával és a keleti gótok feletti
gyözelemmel kezdõdött Kr.u. 538-ban és 1798 - ban
végzõdött, amikor Napóleon
Rómát elfoglalta, a pápát
foglyul ejtette, s Rómát
köztársaságnak kiáltotta
ki (Részletesebben lásd
az ajánlott könyvben:
E.G.White: A nagy küz-
delem).

"azután az ítélkezés lesz megtartva..." (Dán.7:26 németböl). Dániel látta, "míg királyi
székek tétetének és az öregkorú leüle. ...ezerszer ezren szolgálának néki és
tízezerszer tízezeren állnak elõtte, ítélõk ülének le és könyvek nyittatának meg"
(Dán.7:9-10). Így látta egy látomásban a próféta a nagy ünnepélyes napot,amikor az
egész világ bírója minden egyes ember jellemét és életét meg fogja vizsgálni.

"És könyvek nyittatának meg" - a látomás szerint. János a továbbiakban elmondja:
"...Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnekkönyve és megítéltetének
a halottak azokból,amik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint." (Jel.
20:12) A mennyei könyvekben az emberiség nevei (Lukács 10:20) és cselekedetei (Máté
12:36-37) vannak feljegyezve és ez lesz a mennyei bíróság
döntésének alapja. A hibátlan feljegyzésekben megtalálhatók
minden titkos terv, indítóok, mert Isten, az "aki egyrészt
világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait" (1.Kor.4:5) és Õ "minden
cselekedetet ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az" (Prédikátor 12:16).

Ha a könyvek megnyittatnak, Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik Jézusban vetett hitben haltak meg. "Mert itt
az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az Istennek házán:
ha pedig elõször mirajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a
végük, akik nem engedelmeskednek az isten evangé-
liumának?" (1.Pét.4:17). Az istentelenek feletti ítélkezés
egy különleges,ettõl független munka,ami késõbb megy
végbe. Krisztus, (János 5:22) azok vizsgálatát kezdi el, akik
a földön éltek, azután nemzedékrõl nemzedékre megy tovább,
végezetül az élõkön fejezi be vizsgálatát. Minden név
felsorolásra kerül és minden egyes ügy gondosan vizsgálat
tárgya lesz. Neveket elfogadnak és neveket elvetnek. Az
emberek életének és jellemének megítélésében az Isten
törvényei lesznek a mérvadók. Pál apostol mondja: "Mert
akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek
el..." és "azok fognak megigazulni,akik a törvényt
betöltik" (Róma 2:12-13).Az élet könyvébõl ki lesznek azok
nevei törölve, akiknél meg nem bánt s meg nem bocsájtott
bûnök vannak feljegyezve. "És az Úr monda Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt
törlöm ki az én könyvembõl" (2.Mózes 32:33).Azok nevei után,akik bûneiket õszintén
megbánták (Példabeszédek 28:13)és hittel Jézust  személyes megváltójuknak elfogadták
(Ap.csel.16:30-31), a mennyei könyvek szerint megbocsájtást nyernek. Õk Krisztus
igazságának részeseivé váltak (1.János 2:29), jellemük összhangba került Isten
törvényeivel, bûneik el lesznek törölve és alkalmasnak találtatnak az örök életre, mert
így szól az Úr:"én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat énmagamért, és bûneidrõl
nem emlékezem meg" (Ésaiás 43:25). Az írások világosan kijelentik, hogy az ilyenek az
igazak feltámadásában részt vesznek: "és kijõnek, akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására" (János 5:29;1.Thessalonika 4:14-16).Jézus megmondta János próféta
által: "aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt"
(Jel. 3:5).Krisztusnak ez a közbenjárói szolgálata az emberiségért, a mennyei Atya trónja
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elõtt (Zsidók 8:1),épp oly lényeges része a megváltási tervnek,mint halála a keresztfán
(Zsidók 9:24).Krisztus egyengette az utat mindazok számára, akik hittel, Õrajta keresztül
az Atya trónjához akarnak járulni. "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi
székéhez,hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idõben
való segítségül" (Zsidók 4:16). Krisztus szenvedett érettünk, kezét átszegezték, testét
megkorbácsolták, hogy képviselõnk lehessen a mennyei trón elõtt, ezért joggal
mondhatja:"Elég néked az én kegyelmem" (2.Korintus 12:9)."Vegyétek föl magatokra
az én igámat, (a tíz parancsolatot) és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám

gyönyörûséges, és az én terhem könnyû" (Máté 11:29-30).
Mihelyt lelkiismeretünk felébred a bennünk mûködõ

Szentlélek munkálkodására, valamit meg fogunk érteni a
bûn hatalmáról és nyomorúságából, s maga után fogja vonni
a bûn gyûlöletét. Rá fogunk arra jönni, hogy a bûn elválasztott
bennünket Istentõl  és a gonosz rabszolgaságában,
hatalmában vagyunk. Minél inkább igyekszünk ebbõl
megszabadulni, annál világosabb lesz számunkra
tehetetlenségünk és gyengeségünk. Indítékaink és szívünk
tisztátalan. Láthatjuk, hogy életünk önzéssel és bûnnel van
telítve. Ennek eredményeként elkezdõdik bennünk a
megbocsájtás, a megtisztulás és szeretet utáni vágyakozás.
Mit tehetünk azért, hogy Istennel összhangba kerüljünk?
Bizakodásra van szükségünk - a mennyei megbocsájtásra,
békére és szeretetre szívünkben. Ilyen dolgokat pénzzel,
értelemmel és bölcsességgel nem lehet megszerezni, Isten
azonban szabadon, kegyelmi ajándékként felajánlotta nekünk,
"ingyen" (Ésaiás 55:1). Ha kezünket érte kinyújtjuk és
megragadjuk, a miénk lehet. Így szól az Úr: "Ha bûneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek" (Ésaiás 1:18). "és
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek" (Ezékiel
36:26). Ha bûneinket bevallottuk, s elhatároztuk, hogy
Istennel egy új életet kezdünk, akkor Hozzá járulhatunk hittel
majd bûneink eltörlését és egy új szív adományozását
kérhetjük Töle. "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz,

hogy megbocsássa bûneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
"aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja,
irgalmasságot nyer" (1.János 1:9; Példabeszédek 28:13). Biztosak lehetünk abban,
hogy Õ ezt meg is teljesiti, mert megígérte. Ez az a tanítás, amit Jézus földi életében
hirdetett, hogy az Isten által megígért ajándék a mi tulajdonunk, mihelyt azt hitben
elfogadjuk. A múltban elkövetett bûneinket nem vezekelhetjük le, szívünket nem
újíthatjuk meg és saját erõnkbõl nem szentelõdhetünk meg (Jeremiás 13:23; Efézus
2:8). Isten megígéri, hogy ezt Krisztus által akarja velünk véghez vinni. Ebben az
ígéretben hinnünk kell. Bûneinket be kell vallani, magunkat át kell adni Istennek és Õt
szolgálni. Mihelyt ezt megtesszük, ígéreteit be fogja tölteni rajtunk. Jézus mint szószólód
fog fellépni és Isten elõtt közbenjár érted. "és ha valaki vétkezik, van szószólónk az
atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1.János 2:1-2).

Napjainkban, amikor az emberek mindent elkövetnek az európai nemzetek egyesítésére,
egyre több természeti katasztrófa és háború észlelhetõ világszerte. Dániel próféta látta, amint

egy nagy szikla, emberi kéz érintése nélkül az álló szobor lábaira esik és teljesen összetöri azt. Ez
a szikla Krisztus visszajövetelét jelképezi (Dán.2:35; Zsoltárok 18:32).Krisztus hamarosan visszajön

angyalaival az ég felhõiben, minden ember szeme láttára (Jel. 1:7). Isten segítségére akar lenni az
emberiségnek, hogy erre az alkalomra felkészülhessenek és az ítéletben megállhassanak. Ezért idõben

figyelmeztet mindenkit az utolsó kegyelmi üzenete által, amelyet a Jelenések 14. fejezetében találunk:

AZ UTOLSÓ KEGYELMI ÜZENET

Dán.2:34 """""...egy kõ leszakada... és letöré
azt az állóképet vas és cseréplábairól."""""

"Féljétek az istent, és néki adjatok dicsõséget: mert
eljött az Õ ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a
vizek forrásait" (Jel. 14:6-7).

Ez az  üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy jelenleg
az ítélet folyik a mennyben, mert az idõ, amiben élünk,
közelebbrõl 1798 után és Krisztus eljövetele elõtt, éppen
egybeesik azzal az idõvel, amikor "az ítélet meg lesz tartva".
A továbbiakban arra szólítja fel az emberiséget, hogy Istent
az ég és a föld teremtõjeként imádja. Mégis, 
e felhívás ellenére, a mai napig sokan,
a teljes bizonyítékokat nélkülözõ
evolúcióban hisznek. Isten azonban
felismerteti az emberekkel, hogy
a természet szépségei és csodá-
latos összhangjai Tõle származ-
nak és nema véletlen mûve (has. össze Róma 1:20-21).
Emlékezteti az embereket arra, hogy minden jónak Õ az
adományozója, amelyekkel szeretetünket és imádatunkat
kiérdemelte. Az Isten iránti igaz szeretet és imádat:
törvényeinek betartását jelenti [a tíz parancsolatnak a
betartását, ahogyan azt a 2.Mózes 20:1-17 - ben találjuk],
mert "az az isten szeretete,hogy megtartjuk az Õ
parancsolatait"  és "valaki elfordítja az õ fülét a törvény
hallásától,annak könyörgése is útálatos" (1.János 5:3;
Példabeszédek 28:9). A tízparancsolat közül az egyik
közvetlenül Istenre utal, mint Teremtõre A negyedik
parancsolat kinyilatkoztatja:"Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. ...mert hat napon
teremté az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent,
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé
azt"(2.Mózes 20:11).
A SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGYEYEYEYEYE

A negyedik parancsolat az
egyedüli a tíz közül, amely a
törvényadó igényeit és uralko-
dásának területét megnevezi
és megmutatja, hogy kinek a
hatalma által adattak a törvé-
nyek. Ezáltal válik "Isten pecsét"
- jévé. Azonban a szombatot
nemcsak a zsidó népnek  adta,

hanem emlékeztetõül a teremtésre, az egész emberiségnek
(1.Mózes 2:1-3). Ezen a nap az emberek ismételten és
újból kell, hogy teremtõjükre emlékezzenek, köszönettel és
tisztelettel. "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt" (2.Mózes 2:20). A szombat tisztelete
az igaz Istennel szembeni hûség jele."és az én
szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül
én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr a ti istenetek" (Ezékiel 20:20; Ésaiás 56;
2.Mózes 31:13-17). A szombat, amelyet kezdettõl fogva
szombatonünnepeltek meg és nem vasárnap, érvényes
minden keresztény számára. Jézus maga jelentette ki, hogy
a Tízparancsolat megváltozhatatlan: "ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvények-
nek vagy a prófétáknak
eltörlésére. nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem"
(Máté 5:17).

AZ ELSÖ ANGYALI ÜZENET

"leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az
õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek"(Jel.14:8).

A Babilon kifejezés Bábelbõl vezethetõ le,amelynek
jelentése zûrzavar (1.Mózes 11:9). A Szentírásban a
romlott és hamis egyházak megjelölésére van
alkalmazva.

A Jelenések 17:4-6 - ban Babilont egy parázna
asszonynak  mutatja be. Egy parázna asszony a Bibliában
az elesett egyházat személyesíti meg (Jeremiás 3:20;
Ezékiel 16:35). Ez az asszony a Jelenések 17 - ben
"bíborba és skárlátba öltözött, ékesítve arannyal és
drágakövekkel és gyöngyökkel a kezében
aranypohárral, telve utálatosságokkal, és
paráznaságának tisztátalanságával,
és homlokára egy név van írva, egy
titok: a nagy Babilon, minden
szörnyûségnek, és paráznaságnak
anyja a földön." A próféta kijelenti:
"láttam, hogy az asszony részeg
volt a szentek vérétõl, és a Jézus
bizonyságtevõinek vérétõl."
Babilonról a továbbiakban  a következõket jelenti ki: "és
az asszony, amelyet láttál, ama nagy város (a hét
dombon, a 9. versben),amelynek királysága van a föld
királyain" (Jel. 17:18).

A LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILON
Az itt leírt hatalom nem más, mint a pápai Róma, a

város, amely hét dombon épült. A két szín: a purpur és a
skárlát a kardinálisok és a püspökök színe. Az arany
drágakövek és a gyöngyök élénken ábrázolják a pápaság
felbecsülhetetlen gazdagságát. Egy hatalomról sem lehet
jogosan kijelenteni, hogy a "szentek vérétõl megitta-
sodott", mint arról az egyházról, amelyik Jézus követõit
oly szörnyû módon üldözte. Babilon nagy bûne az, hogy õ
"a paráznaságának haragpoharával megrészegítette az

egész földet." Ez a részegítö kehely:
a hamis tanításokat jelképezi, mint
pl. a miseáldozat, a lélek halhatat-
lansága, az örök pokol kínszenvedése,

Mária imádat és a vasárnap ünneplése.
Ezzel, s ehhez hasonló bibliának ellent-
mondó tanításokkal szolgálja a világot,
megrontva azt.

A ma emberéhez intézett figyelmeztetés: "elesett
Babilon", minden vallási közösségre alkalmazható, akik
egykor lelkileg tiszták voltak, késõbb azonban megrom-
lottak. Ezért tehát nemcsak a római egyházra lehet
alkalmazni, mert õk már évszázadokkal korábban elesett
állapotban voltak. Babilont a "paráznaság anyjának"
nevezi a Biblia. Lányai azokat az egyházakat jelképezik,
akik Róma bibliaellenes tanításait, (pl. a vasárnap
megszentelését) megtartják és annak példáját követik.

A Babilon kifejezés (zûrzavar), ebbõl kifolyólag joggal
alkalmazható minden ilyen egyházra. A lelki sötétség
és az istentõl való elszakadás ellenére, ezekben az
egyházakban megtalálható, Krisztus igaz követõinek
nagy része. Isten minden igaz gyermeke, akik még
mindíg Babilonban találhatók, az angyal felhívását:
"elesett Babilon" és "menj ki népem belõle" (Jel.
18:4) magukévá fogják tenni és végleg el fogják hagyni
majd elesett egyházaikat.

A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET

"Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi, vagy homlokára vagy kezére, az is
iszik az isten haragjának borából... " (Jel. 14:9-10).

Ahhoz, hogy ezt az üzenetet megértsük, az itt elõforduló
jelképek jelentéseit meg kell fejtenünk.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVADADADADAD
Az itt említett fenevadról elõször a

Jelenések 13:1-10 - ig olvashatunk,
amely "hasonló egy párduchoz".
Ennek a "fenevadnak" a Dániel 7. -
ben szereplõ "kis szarvval" való
összehasonlítása érthetõvé teszi,
hogy ugyanarról a hatalomról van
szó: közelebbrõl a pápaságról.
Mind a "kis szarv", mind a
"fenevad" egy istenkáromló hatalmat mutat be (Jel. 13:6),
aki a keresztényeket üldözi (Jel. 13:7) és a pogány
Rómából jött létre (Jel. 13:2), hogy 1260 évig uralkodjon.
(Jel.13:5) Ezen idõszak után hatalmát egy "halálos seb"
elszenvedése szünteti meg (Jel. 3:10).

Azonban a pápaságnak ez a "halálos seb" - e be fog
gyógyulni (Jel. 13:3). 1929 - ben ez meg is történt, a
lateráni egyezség lezárásával. Akkoriban a Vatikán elsõ
alkalommal kapott földterületet, valamint egy államot
megilletõ minden diplomáciai jogot, és nagylelkû pénzügyi
támogatást. Nemzetközi
diplomáciája és pénzügyi
hatalma folytán a Vatikán
világszerte jelentõs ha-
talomra és befolyásra
tett szert. A "halálos seb"
begyógyulni látszott...
Mielõtt a "fenevad képét" és annak "bélyegét" (pecsétjét)
tanulmányoznánk, meg kell a Jelenések 13 - ban szereplõ
másik "állati hatalmat"  ismernünk.

A MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLAAAAATTTTT
A próféta látta a "második fenevadat feljöni a földbõl,

akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló"
(Jel.13:15). Miközben az elözö állat a "nemzetek és
nyelvek tengerébõl" jött fel (Jel. 17:15),addig ez az állat
a "földbõl" emelkedett ki, nem más hatalmak meg
buktatásával hanem fokozatosan és békességgel érte el
nagyságát. Tehát nem az egymást  szorongató és
egymással vetélkedõ európai nemzetek közül jött, hanem

a nyugati földrészen kell
keresnünk ezt a nemzetet.
Csak egy nemzet kezdett
naggyá válni, miután a pápa-

ság hegemóniáját elvesztette
1798 - ban, ez az Amerikai
Egyesült Államok volt.

A fenevad bárányéhoz hasonló szarvai a fiatalosság, a
bûntelenség és az enyheség, az akkori Amerika
"jellemvonásait" mutatja be. Az elsõ alaptörvényei ennek a
nemzetnek a demokrácia és a vallásszabadság, (A két
"szarv") lettek. Európából, a pápaság által üldözött
keresztények ezrei menekültek akkoriban Amerikába, az
"Új világba". Ez volt Amerika születésének órája. Azonban a
fenevad"szarvakkal hasonlatos egy bárányhoz" (USA),
"de úgy szólt, mint a sárkány". "és az elõbbi fenevad-
nak (pápaság) minden hatalmasságát cselekszi õ elõtte,
és azt cselekszi, hogy a föld, és annak lakosai imádják

A HARMADIK ANGYALI ÜZENET



a földön létezett és még senkit sem vontak kérdõre,aki
történelmi jártassággal rendelkezik. Lehetetlen az áldozatok
számát megállapítani, (mintegy 50 millió) és nem
rendelkezünk olyan képességgel, hogy az áldozatok
szenvedéseit elképzelhessük" (Rationalismus in Europa
második kötet 32-es oldal)

7. MEGMERI VÁLTOZTATNI ISTEN
IDEJÉT  ÉS TÖRVÉNYEIT (Dán.7:25)
A pápaság valóban megvál-
toztatta Isten parancsolatait.
A képek imádásáról szóló
második parancsolatot a
katolikus katekizmusból

eltörölte. Isten negyedik parancsolatát, amely a bibliai
nyugalomnap, a szombat megszentelését, vasárnapra
változtatta, amelynek eredetét a pogány napimádatra
vezethetünk vissza. A negyedik parancsolat által
elrendelt szombat megszentelése (2.Mózes 20:8-11
Ésaiás 56:2-7) helyett a Bibliával alá nem támasztható
vasárnapot rendelték el pihenõ napnak, amelynek
megszentelését pedig Isten sohasem parancsolta meg.
Krisztus és tanítványai sohasem ünnepelték azt meg
(Lukács 4:16, Máté 24:20, Ap.csel. 13:42-44).
8. URALKODNI FOG IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG (Dán.7:25)

A bibliai idõszámításban egy év (egy idõ) 360 napból
áll. Átszámítva a 3 és 1/2 év 1260 napból állna. A

próféciában: egy prófétikus nap a valóságban egy évet
jelent (Ezékiel 4:6, 4.Mózes 14:34). Így a "kis szarv"
uralmának ideje 1260 évet tesz k i .  Ez az idõszak
Justinian császár dekrétumával és a keleti gótok feletti
gyözelemmel kezdõdött Kr.u. 538-ban és 1798 - ban
végzõdött, amikor Napóleon
Rómát elfoglalta, a pápát
foglyul ejtette, s Rómát
köztársaságnak kiáltotta
ki (Részletesebben lásd
az ajánlott könyvben:
E.G.White: A nagy küz-
delem).

"azután az ítélkezés lesz megtartva..." (Dán.7:26 németböl). Dániel látta, "míg királyi
székek tétetének és az öregkorú leüle. ...ezerszer ezren szolgálának néki és
tízezerszer tízezeren állnak elõtte, ítélõk ülének le és könyvek nyittatának meg"
(Dán.7:9-10). Így látta egy látomásban a próféta a nagy ünnepélyes napot,amikor az
egész világ bírója minden egyes ember jellemét és életét meg fogja vizsgálni.

"És könyvek nyittatának meg" - a látomás szerint. János a továbbiakban elmondja:
"...Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnekkönyve és megítéltetének
a halottak azokból,amik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint." (Jel.
20:12) A mennyei könyvekben az emberiség nevei (Lukács 10:20) és cselekedetei (Máté
12:36-37) vannak feljegyezve és ez lesz a mennyei bíróság
döntésének alapja. A hibátlan feljegyzésekben megtalálhatók
minden titkos terv, indítóok, mert Isten, az "aki egyrészt
világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait" (1.Kor.4:5) és Õ "minden
cselekedetet ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az" (Prédikátor 12:16).

Ha a könyvek megnyittatnak, Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik Jézusban vetett hitben haltak meg. "Mert itt
az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az Istennek házán:
ha pedig elõször mirajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a
végük, akik nem engedelmeskednek az isten evangé-
liumának?" (1.Pét.4:17). Az istentelenek feletti ítélkezés
egy különleges,ettõl független munka,ami késõbb megy
végbe. Krisztus, (János 5:22) azok vizsgálatát kezdi el, akik
a földön éltek, azután nemzedékrõl nemzedékre megy tovább,
végezetül az élõkön fejezi be vizsgálatát. Minden név
felsorolásra kerül és minden egyes ügy gondosan vizsgálat
tárgya lesz. Neveket elfogadnak és neveket elvetnek. Az
emberek életének és jellemének megítélésében az Isten
törvényei lesznek a mérvadók. Pál apostol mondja: "Mert
akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek
el..." és "azok fognak megigazulni,akik a törvényt
betöltik" (Róma 2:12-13).Az élet könyvébõl ki lesznek azok
nevei törölve, akiknél meg nem bánt s meg nem bocsájtott
bûnök vannak feljegyezve. "És az Úr monda Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt
törlöm ki az én könyvembõl" (2.Mózes 32:33).Azok nevei után,akik bûneiket õszintén
megbánták (Példabeszédek 28:13)és hittel Jézust  személyes megváltójuknak elfogadták
(Ap.csel.16:30-31), a mennyei könyvek szerint megbocsájtást nyernek. Õk Krisztus
igazságának részeseivé váltak (1.János 2:29), jellemük összhangba került Isten
törvényeivel, bûneik el lesznek törölve és alkalmasnak találtatnak az örök életre, mert
így szól az Úr:"én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat énmagamért, és bûneidrõl
nem emlékezem meg" (Ésaiás 43:25). Az írások világosan kijelentik, hogy az ilyenek az
igazak feltámadásában részt vesznek: "és kijõnek, akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására" (János 5:29;1.Thessalonika 4:14-16).Jézus megmondta János próféta
által: "aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt"
(Jel. 3:5).Krisztusnak ez a közbenjárói szolgálata az emberiségért, a mennyei Atya trónja
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elõtt (Zsidók 8:1),épp oly lényeges része a megváltási tervnek,mint halála a keresztfán
(Zsidók 9:24).Krisztus egyengette az utat mindazok számára, akik hittel, Õrajta keresztül
az Atya trónjához akarnak járulni. "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi
székéhez,hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idõben
való segítségül" (Zsidók 4:16). Krisztus szenvedett érettünk, kezét átszegezték, testét
megkorbácsolták, hogy képviselõnk lehessen a mennyei trón elõtt, ezért joggal
mondhatja:"Elég néked az én kegyelmem" (2.Korintus 12:9)."Vegyétek föl magatokra
az én igámat, (a tíz parancsolatot) és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám

gyönyörûséges, és az én terhem könnyû" (Máté 11:29-30).
Mihelyt lelkiismeretünk felébred a bennünk mûködõ

Szentlélek munkálkodására, valamit meg fogunk érteni a
bûn hatalmáról és nyomorúságából, s maga után fogja vonni
a bûn gyûlöletét. Rá fogunk arra jönni, hogy a bûn elválasztott
bennünket Istentõl  és a gonosz rabszolgaságában,
hatalmában vagyunk. Minél inkább igyekszünk ebbõl
megszabadulni, annál világosabb lesz számunkra
tehetetlenségünk és gyengeségünk. Indítékaink és szívünk
tisztátalan. Láthatjuk, hogy életünk önzéssel és bûnnel van
telítve. Ennek eredményeként elkezdõdik bennünk a
megbocsájtás, a megtisztulás és szeretet utáni vágyakozás.
Mit tehetünk azért, hogy Istennel összhangba kerüljünk?
Bizakodásra van szükségünk - a mennyei megbocsájtásra,
békére és szeretetre szívünkben. Ilyen dolgokat pénzzel,
értelemmel és bölcsességgel nem lehet megszerezni, Isten
azonban szabadon, kegyelmi ajándékként felajánlotta nekünk,
"ingyen" (Ésaiás 55:1). Ha kezünket érte kinyújtjuk és
megragadjuk, a miénk lehet. Így szól az Úr: "Ha bûneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek" (Ésaiás 1:18). "és
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek" (Ezékiel
36:26). Ha bûneinket bevallottuk, s elhatároztuk, hogy
Istennel egy új életet kezdünk, akkor Hozzá járulhatunk hittel
majd bûneink eltörlését és egy új szív adományozását
kérhetjük Töle. "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz,

hogy megbocsássa bûneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
"aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja,
irgalmasságot nyer" (1.János 1:9; Példabeszédek 28:13). Biztosak lehetünk abban,
hogy Õ ezt meg is teljesiti, mert megígérte. Ez az a tanítás, amit Jézus földi életében
hirdetett, hogy az Isten által megígért ajándék a mi tulajdonunk, mihelyt azt hitben
elfogadjuk. A múltban elkövetett bûneinket nem vezekelhetjük le, szívünket nem
újíthatjuk meg és saját erõnkbõl nem szentelõdhetünk meg (Jeremiás 13:23; Efézus
2:8). Isten megígéri, hogy ezt Krisztus által akarja velünk véghez vinni. Ebben az
ígéretben hinnünk kell. Bûneinket be kell vallani, magunkat át kell adni Istennek és Õt
szolgálni. Mihelyt ezt megtesszük, ígéreteit be fogja tölteni rajtunk. Jézus mint szószólód
fog fellépni és Isten elõtt közbenjár érted. "és ha valaki vétkezik, van szószólónk az
atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1.János 2:1-2).

Napjainkban, amikor az emberek mindent elkövetnek az európai nemzetek egyesítésére,
egyre több természeti katasztrófa és háború észlelhetõ világszerte. Dániel próféta látta, amint

egy nagy szikla, emberi kéz érintése nélkül az álló szobor lábaira esik és teljesen összetöri azt. Ez
a szikla Krisztus visszajövetelét jelképezi (Dán.2:35; Zsoltárok 18:32).Krisztus hamarosan visszajön

angyalaival az ég felhõiben, minden ember szeme láttára (Jel. 1:7). Isten segítségére akar lenni az
emberiségnek, hogy erre az alkalomra felkészülhessenek és az ítéletben megállhassanak. Ezért idõben

figyelmeztet mindenkit az utolsó kegyelmi üzenete által, amelyet a Jelenések 14. fejezetében találunk:

AZ UTOLSÓ KEGYELMI ÜZENET

Dán.2:34 """""...egy kõ leszakada... és letöré
azt az állóképet vas és cseréplábairól."""""

"Féljétek az istent, és néki adjatok dicsõséget: mert
eljött az Õ ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a
vizek forrásait" (Jel. 14:6-7).

Ez az  üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy jelenleg
az ítélet folyik a mennyben, mert az idõ, amiben élünk,
közelebbrõl 1798 után és Krisztus eljövetele elõtt, éppen
egybeesik azzal az idõvel, amikor "az ítélet meg lesz tartva".
A továbbiakban arra szólítja fel az emberiséget, hogy Istent
az ég és a föld teremtõjeként imádja. Mégis, 
e felhívás ellenére, a mai napig sokan,
a teljes bizonyítékokat nélkülözõ
evolúcióban hisznek. Isten azonban
felismerteti az emberekkel, hogy
a természet szépségei és csodá-
latos összhangjai Tõle származ-
nak és nema véletlen mûve (has. össze Róma 1:20-21).
Emlékezteti az embereket arra, hogy minden jónak Õ az
adományozója, amelyekkel szeretetünket és imádatunkat
kiérdemelte. Az Isten iránti igaz szeretet és imádat:
törvényeinek betartását jelenti [a tíz parancsolatnak a
betartását, ahogyan azt a 2.Mózes 20:1-17 - ben találjuk],
mert "az az isten szeretete,hogy megtartjuk az Õ
parancsolatait"  és "valaki elfordítja az õ fülét a törvény
hallásától,annak könyörgése is útálatos" (1.János 5:3;
Példabeszédek 28:9). A tízparancsolat közül az egyik
közvetlenül Istenre utal, mint Teremtõre A negyedik
parancsolat kinyilatkoztatja:"Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. ...mert hat napon
teremté az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent,
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé
azt"(2.Mózes 20:11).
A SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGYEYEYEYEYE

A negyedik parancsolat az
egyedüli a tíz közül, amely a
törvényadó igényeit és uralko-
dásának területét megnevezi
és megmutatja, hogy kinek a
hatalma által adattak a törvé-
nyek. Ezáltal válik "Isten pecsét"
- jévé. Azonban a szombatot
nemcsak a zsidó népnek  adta,

hanem emlékeztetõül a teremtésre, az egész emberiségnek
(1.Mózes 2:1-3). Ezen a nap az emberek ismételten és
újból kell, hogy teremtõjükre emlékezzenek, köszönettel és
tisztelettel. "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt" (2.Mózes 2:20). A szombat tisztelete
az igaz Istennel szembeni hûség jele."és az én
szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül
én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr a ti istenetek" (Ezékiel 20:20; Ésaiás 56;
2.Mózes 31:13-17). A szombat, amelyet kezdettõl fogva
szombatonünnepeltek meg és nem vasárnap, érvényes
minden keresztény számára. Jézus maga jelentette ki, hogy
a Tízparancsolat megváltozhatatlan: "ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvények-
nek vagy a prófétáknak
eltörlésére. nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem"
(Máté 5:17).

AZ ELSÖ ANGYALI ÜZENET

"leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az
õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek"(Jel.14:8).

A Babilon kifejezés Bábelbõl vezethetõ le,amelynek
jelentése zûrzavar (1.Mózes 11:9). A Szentírásban a
romlott és hamis egyházak megjelölésére van
alkalmazva.

A Jelenések 17:4-6 - ban Babilont egy parázna
asszonynak  mutatja be. Egy parázna asszony a Bibliában
az elesett egyházat személyesíti meg (Jeremiás 3:20;
Ezékiel 16:35). Ez az asszony a Jelenések 17 - ben
"bíborba és skárlátba öltözött, ékesítve arannyal és
drágakövekkel és gyöngyökkel a kezében
aranypohárral, telve utálatosságokkal, és
paráznaságának tisztátalanságával,
és homlokára egy név van írva, egy
titok: a nagy Babilon, minden
szörnyûségnek, és paráznaságnak
anyja a földön." A próféta kijelenti:
"láttam, hogy az asszony részeg
volt a szentek vérétõl, és a Jézus
bizonyságtevõinek vérétõl."
Babilonról a továbbiakban  a következõket jelenti ki: "és
az asszony, amelyet láttál, ama nagy város (a hét
dombon, a 9. versben),amelynek királysága van a föld
királyain" (Jel. 17:18).

A LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILON
Az itt leírt hatalom nem más, mint a pápai Róma, a

város, amely hét dombon épült. A két szín: a purpur és a
skárlát a kardinálisok és a püspökök színe. Az arany
drágakövek és a gyöngyök élénken ábrázolják a pápaság
felbecsülhetetlen gazdagságát. Egy hatalomról sem lehet
jogosan kijelenteni, hogy a "szentek vérétõl megitta-
sodott", mint arról az egyházról, amelyik Jézus követõit
oly szörnyû módon üldözte. Babilon nagy bûne az, hogy õ
"a paráznaságának haragpoharával megrészegítette az

egész földet." Ez a részegítö kehely:
a hamis tanításokat jelképezi, mint
pl. a miseáldozat, a lélek halhatat-
lansága, az örök pokol kínszenvedése,

Mária imádat és a vasárnap ünneplése.
Ezzel, s ehhez hasonló bibliának ellent-
mondó tanításokkal szolgálja a világot,
megrontva azt.

A ma emberéhez intézett figyelmeztetés: "elesett
Babilon", minden vallási közösségre alkalmazható, akik
egykor lelkileg tiszták voltak, késõbb azonban megrom-
lottak. Ezért tehát nemcsak a római egyházra lehet
alkalmazni, mert õk már évszázadokkal korábban elesett
állapotban voltak. Babilont a "paráznaság anyjának"
nevezi a Biblia. Lányai azokat az egyházakat jelképezik,
akik Róma bibliaellenes tanításait, (pl. a vasárnap
megszentelését) megtartják és annak példáját követik.

A Babilon kifejezés (zûrzavar), ebbõl kifolyólag joggal
alkalmazható minden ilyen egyházra. A lelki sötétség
és az istentõl való elszakadás ellenére, ezekben az
egyházakban megtalálható, Krisztus igaz követõinek
nagy része. Isten minden igaz gyermeke, akik még
mindíg Babilonban találhatók, az angyal felhívását:
"elesett Babilon" és "menj ki népem belõle" (Jel.
18:4) magukévá fogják tenni és végleg el fogják hagyni
majd elesett egyházaikat.

A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET

"Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi, vagy homlokára vagy kezére, az is
iszik az isten haragjának borából... " (Jel. 14:9-10).

Ahhoz, hogy ezt az üzenetet megértsük, az itt elõforduló
jelképek jelentéseit meg kell fejtenünk.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVADADADADAD
Az itt említett fenevadról elõször a

Jelenések 13:1-10 - ig olvashatunk,
amely "hasonló egy párduchoz".
Ennek a "fenevadnak" a Dániel 7. -
ben szereplõ "kis szarvval" való
összehasonlítása érthetõvé teszi,
hogy ugyanarról a hatalomról van
szó: közelebbrõl a pápaságról.
Mind a "kis szarv", mind a
"fenevad" egy istenkáromló hatalmat mutat be (Jel. 13:6),
aki a keresztényeket üldözi (Jel. 13:7) és a pogány
Rómából jött létre (Jel. 13:2), hogy 1260 évig uralkodjon.
(Jel.13:5) Ezen idõszak után hatalmát egy "halálos seb"
elszenvedése szünteti meg (Jel. 3:10).

Azonban a pápaságnak ez a "halálos seb" - e be fog
gyógyulni (Jel. 13:3). 1929 - ben ez meg is történt, a
lateráni egyezség lezárásával. Akkoriban a Vatikán elsõ
alkalommal kapott földterületet, valamint egy államot
megilletõ minden diplomáciai jogot, és nagylelkû pénzügyi
támogatást. Nemzetközi
diplomáciája és pénzügyi
hatalma folytán a Vatikán
világszerte jelentõs ha-
talomra és befolyásra
tett szert. A "halálos seb"
begyógyulni látszott...
Mielõtt a "fenevad képét" és annak "bélyegét" (pecsétjét)
tanulmányoznánk, meg kell a Jelenések 13 - ban szereplõ
másik "állati hatalmat"  ismernünk.

A MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLAAAAATTTTT
A próféta látta a "második fenevadat feljöni a földbõl,

akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló"
(Jel.13:15). Miközben az elözö állat a "nemzetek és
nyelvek tengerébõl" jött fel (Jel. 17:15),addig ez az állat
a "földbõl" emelkedett ki, nem más hatalmak meg
buktatásával hanem fokozatosan és békességgel érte el
nagyságát. Tehát nem az egymást  szorongató és
egymással vetélkedõ európai nemzetek közül jött, hanem

a nyugati földrészen kell
keresnünk ezt a nemzetet.
Csak egy nemzet kezdett
naggyá válni, miután a pápa-

ság hegemóniáját elvesztette
1798 - ban, ez az Amerikai
Egyesült Államok volt.

A fenevad bárányéhoz hasonló szarvai a fiatalosság, a
bûntelenség és az enyheség, az akkori Amerika
"jellemvonásait" mutatja be. Az elsõ alaptörvényei ennek a
nemzetnek a demokrácia és a vallásszabadság, (A két
"szarv") lettek. Európából, a pápaság által üldözött
keresztények ezrei menekültek akkoriban Amerikába, az
"Új világba". Ez volt Amerika születésének órája. Azonban a
fenevad"szarvakkal hasonlatos egy bárányhoz" (USA),
"de úgy szólt, mint a sárkány". "és az elõbbi fenevad-
nak (pápaság) minden hatalmasságát cselekszi õ elõtte,
és azt cselekszi, hogy a föld, és annak lakosai imádják

A HARMADIK ANGYALI ÜZENET

a földön létezett és még senkit sem vontak kérdõre,aki
történelmi jártassággal rendelkezik. Lehetetlen az áldozatok
számát megállapítani, (mintegy 50 millió) és nem
rendelkezünk olyan képességgel, hogy az áldozatok
szenvedéseit elképzelhessük" (Rationalismus in Europa
második kötet 32-es oldal)

7. MEGMERI VÁLTOZTATNI ISTEN
IDEJÉT  ÉS TÖRVÉNYEIT (Dán.7:25)
A pápaság valóban megvál-
toztatta Isten parancsolatait.
A képek imádásáról szóló
második parancsolatot a
katolikus katekizmusból

eltörölte. Isten negyedik parancsolatát, amely a bibliai
nyugalomnap, a szombat megszentelését, vasárnapra
változtatta, amelynek eredetét a pogány napimádatra
vezethetünk vissza. A negyedik parancsolat által
elrendelt szombat megszentelése (2.Mózes 20:8-11
Ésaiás 56:2-7) helyett a Bibliával alá nem támasztható
vasárnapot rendelték el pihenõ napnak, amelynek
megszentelését pedig Isten sohasem parancsolta meg.
Krisztus és tanítványai sohasem ünnepelték azt meg
(Lukács 4:16, Máté 24:20, Ap.csel. 13:42-44).
8. URALKODNI FOG IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG (Dán.7:25)

A bibliai idõszámításban egy év (egy idõ) 360 napból
áll. Átszámítva a 3 és 1/2 év 1260 napból állna. A

próféciában: egy prófétikus nap a valóságban egy évet
jelent (Ezékiel 4:6, 4.Mózes 14:34). Így a "kis szarv"
uralmának ideje 1260 évet tesz k i .  Ez az idõszak
Justinian császár dekrétumával és a keleti gótok feletti
gyözelemmel kezdõdött Kr.u. 538-ban és 1798 - ban
végzõdött, amikor Napóleon
Rómát elfoglalta, a pápát
foglyul ejtette, s Rómát
köztársaságnak kiáltotta
ki (Részletesebben lásd
az ajánlott könyvben:
E.G.White: A nagy küz-
delem).

"azután az ítélkezés lesz megtartva..." (Dán.7:26 németböl). Dániel látta, "míg királyi
székek tétetének és az öregkorú leüle. ...ezerszer ezren szolgálának néki és
tízezerszer tízezeren állnak elõtte, ítélõk ülének le és könyvek nyittatának meg"
(Dán.7:9-10). Így látta egy látomásban a próféta a nagy ünnepélyes napot,amikor az
egész világ bírója minden egyes ember jellemét és életét meg fogja vizsgálni.

"És könyvek nyittatának meg" - a látomás szerint. János a továbbiakban elmondja:
"...Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnekkönyve és megítéltetének
a halottak azokból,amik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint." (Jel.
20:12) A mennyei könyvekben az emberiség nevei (Lukács 10:20) és cselekedetei (Máté
12:36-37) vannak feljegyezve és ez lesz a mennyei bíróság
döntésének alapja. A hibátlan feljegyzésekben megtalálhatók
minden titkos terv, indítóok, mert Isten, az "aki egyrészt
világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait" (1.Kor.4:5) és Õ "minden
cselekedetet ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az" (Prédikátor 12:16).

Ha a könyvek megnyittatnak, Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik Jézusban vetett hitben haltak meg. "Mert itt
az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az Istennek házán:
ha pedig elõször mirajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a
végük, akik nem engedelmeskednek az isten evangé-
liumának?" (1.Pét.4:17). Az istentelenek feletti ítélkezés
egy különleges,ettõl független munka,ami késõbb megy
végbe. Krisztus, (János 5:22) azok vizsgálatát kezdi el, akik
a földön éltek, azután nemzedékrõl nemzedékre megy tovább,
végezetül az élõkön fejezi be vizsgálatát. Minden név
felsorolásra kerül és minden egyes ügy gondosan vizsgálat
tárgya lesz. Neveket elfogadnak és neveket elvetnek. Az
emberek életének és jellemének megítélésében az Isten
törvényei lesznek a mérvadók. Pál apostol mondja: "Mert
akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek
el..." és "azok fognak megigazulni,akik a törvényt
betöltik" (Róma 2:12-13).Az élet könyvébõl ki lesznek azok
nevei törölve, akiknél meg nem bánt s meg nem bocsájtott
bûnök vannak feljegyezve. "És az Úr monda Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt
törlöm ki az én könyvembõl" (2.Mózes 32:33).Azok nevei után,akik bûneiket õszintén
megbánták (Példabeszédek 28:13)és hittel Jézust  személyes megváltójuknak elfogadták
(Ap.csel.16:30-31), a mennyei könyvek szerint megbocsájtást nyernek. Õk Krisztus
igazságának részeseivé váltak (1.János 2:29), jellemük összhangba került Isten
törvényeivel, bûneik el lesznek törölve és alkalmasnak találtatnak az örök életre, mert
így szól az Úr:"én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat énmagamért, és bûneidrõl
nem emlékezem meg" (Ésaiás 43:25). Az írások világosan kijelentik, hogy az ilyenek az
igazak feltámadásában részt vesznek: "és kijõnek, akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására" (János 5:29;1.Thessalonika 4:14-16).Jézus megmondta János próféta
által: "aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt"
(Jel. 3:5).Krisztusnak ez a közbenjárói szolgálata az emberiségért, a mennyei Atya trónja
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elõtt (Zsidók 8:1),épp oly lényeges része a megváltási tervnek,mint halála a keresztfán
(Zsidók 9:24).Krisztus egyengette az utat mindazok számára, akik hittel, Õrajta keresztül
az Atya trónjához akarnak járulni. "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi
székéhez,hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idõben
való segítségül" (Zsidók 4:16). Krisztus szenvedett érettünk, kezét átszegezték, testét
megkorbácsolták, hogy képviselõnk lehessen a mennyei trón elõtt, ezért joggal
mondhatja:"Elég néked az én kegyelmem" (2.Korintus 12:9)."Vegyétek föl magatokra
az én igámat, (a tíz parancsolatot) és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám

gyönyörûséges, és az én terhem könnyû" (Máté 11:29-30).
Mihelyt lelkiismeretünk felébred a bennünk mûködõ

Szentlélek munkálkodására, valamit meg fogunk érteni a
bûn hatalmáról és nyomorúságából, s maga után fogja vonni
a bûn gyûlöletét. Rá fogunk arra jönni, hogy a bûn elválasztott
bennünket Istentõl  és a gonosz rabszolgaságában,
hatalmában vagyunk. Minél inkább igyekszünk ebbõl
megszabadulni, annál világosabb lesz számunkra
tehetetlenségünk és gyengeségünk. Indítékaink és szívünk
tisztátalan. Láthatjuk, hogy életünk önzéssel és bûnnel van
telítve. Ennek eredményeként elkezdõdik bennünk a
megbocsájtás, a megtisztulás és szeretet utáni vágyakozás.
Mit tehetünk azért, hogy Istennel összhangba kerüljünk?
Bizakodásra van szükségünk - a mennyei megbocsájtásra,
békére és szeretetre szívünkben. Ilyen dolgokat pénzzel,
értelemmel és bölcsességgel nem lehet megszerezni, Isten
azonban szabadon, kegyelmi ajándékként felajánlotta nekünk,
"ingyen" (Ésaiás 55:1). Ha kezünket érte kinyújtjuk és
megragadjuk, a miénk lehet. Így szól az Úr: "Ha bûneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek" (Ésaiás 1:18). "és
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek" (Ezékiel
36:26). Ha bûneinket bevallottuk, s elhatároztuk, hogy
Istennel egy új életet kezdünk, akkor Hozzá járulhatunk hittel
majd bûneink eltörlését és egy új szív adományozását
kérhetjük Töle. "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz,

hogy megbocsássa bûneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
"aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja,
irgalmasságot nyer" (1.János 1:9; Példabeszédek 28:13). Biztosak lehetünk abban,
hogy Õ ezt meg is teljesiti, mert megígérte. Ez az a tanítás, amit Jézus földi életében
hirdetett, hogy az Isten által megígért ajándék a mi tulajdonunk, mihelyt azt hitben
elfogadjuk. A múltban elkövetett bûneinket nem vezekelhetjük le, szívünket nem
újíthatjuk meg és saját erõnkbõl nem szentelõdhetünk meg (Jeremiás 13:23; Efézus
2:8). Isten megígéri, hogy ezt Krisztus által akarja velünk véghez vinni. Ebben az
ígéretben hinnünk kell. Bûneinket be kell vallani, magunkat át kell adni Istennek és Õt
szolgálni. Mihelyt ezt megtesszük, ígéreteit be fogja tölteni rajtunk. Jézus mint szószólód
fog fellépni és Isten elõtt közbenjár érted. "és ha valaki vétkezik, van szószólónk az
atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1.János 2:1-2).

Napjainkban, amikor az emberek mindent elkövetnek az európai nemzetek egyesítésére,
egyre több természeti katasztrófa és háború észlelhetõ világszerte. Dániel próféta látta, amint

egy nagy szikla, emberi kéz érintése nélkül az álló szobor lábaira esik és teljesen összetöri azt. Ez
a szikla Krisztus visszajövetelét jelképezi (Dán.2:35; Zsoltárok 18:32).Krisztus hamarosan visszajön

angyalaival az ég felhõiben, minden ember szeme láttára (Jel. 1:7). Isten segítségére akar lenni az
emberiségnek, hogy erre az alkalomra felkészülhessenek és az ítéletben megállhassanak. Ezért idõben

figyelmeztet mindenkit az utolsó kegyelmi üzenete által, amelyet a Jelenések 14. fejezetében találunk:

AZ UTOLSÓ KEGYELMI ÜZENET

Dán.2:34 """""...egy kõ leszakada... és letöré
azt az állóképet vas és cseréplábairól."""""

"Féljétek az istent, és néki adjatok dicsõséget: mert
eljött az Õ ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a
vizek forrásait" (Jel. 14:6-7).

Ez az  üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy jelenleg
az ítélet folyik a mennyben, mert az idõ, amiben élünk,
közelebbrõl 1798 után és Krisztus eljövetele elõtt, éppen
egybeesik azzal az idõvel, amikor "az ítélet meg lesz tartva".
A továbbiakban arra szólítja fel az emberiséget, hogy Istent
az ég és a föld teremtõjeként imádja. Mégis, 
e felhívás ellenére, a mai napig sokan,
a teljes bizonyítékokat nélkülözõ
evolúcióban hisznek. Isten azonban
felismerteti az emberekkel, hogy
a természet szépségei és csodá-
latos összhangjai Tõle származ-
nak és nema véletlen mûve (has. össze Róma 1:20-21).
Emlékezteti az embereket arra, hogy minden jónak Õ az
adományozója, amelyekkel szeretetünket és imádatunkat
kiérdemelte. Az Isten iránti igaz szeretet és imádat:
törvényeinek betartását jelenti [a tíz parancsolatnak a
betartását, ahogyan azt a 2.Mózes 20:1-17 - ben találjuk],
mert "az az isten szeretete,hogy megtartjuk az Õ
parancsolatait"  és "valaki elfordítja az õ fülét a törvény
hallásától,annak könyörgése is útálatos" (1.János 5:3;
Példabeszédek 28:9). A tízparancsolat közül az egyik
közvetlenül Istenre utal, mint Teremtõre A negyedik
parancsolat kinyilatkoztatja:"Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. ...mert hat napon
teremté az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent,
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé
azt"(2.Mózes 20:11).
A SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGYEYEYEYEYE

A negyedik parancsolat az
egyedüli a tíz közül, amely a
törvényadó igényeit és uralko-
dásának területét megnevezi
és megmutatja, hogy kinek a
hatalma által adattak a törvé-
nyek. Ezáltal válik "Isten pecsét"
- jévé. Azonban a szombatot
nemcsak a zsidó népnek  adta,

hanem emlékeztetõül a teremtésre, az egész emberiségnek
(1.Mózes 2:1-3). Ezen a nap az emberek ismételten és
újból kell, hogy teremtõjükre emlékezzenek, köszönettel és
tisztelettel. "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt" (2.Mózes 2:20). A szombat tisztelete
az igaz Istennel szembeni hûség jele."és az én
szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül
én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr a ti istenetek" (Ezékiel 20:20; Ésaiás 56;
2.Mózes 31:13-17). A szombat, amelyet kezdettõl fogva
szombatonünnepeltek meg és nem vasárnap, érvényes
minden keresztény számára. Jézus maga jelentette ki, hogy
a Tízparancsolat megváltozhatatlan: "ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvények-
nek vagy a prófétáknak
eltörlésére. nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem"
(Máté 5:17).

AZ ELSÖ ANGYALI ÜZENET

"leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az
õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek"(Jel.14:8).

A Babilon kifejezés Bábelbõl vezethetõ le,amelynek
jelentése zûrzavar (1.Mózes 11:9). A Szentírásban a
romlott és hamis egyházak megjelölésére van
alkalmazva.

A Jelenések 17:4-6 - ban Babilont egy parázna
asszonynak  mutatja be. Egy parázna asszony a Bibliában
az elesett egyházat személyesíti meg (Jeremiás 3:20;
Ezékiel 16:35). Ez az asszony a Jelenések 17 - ben
"bíborba és skárlátba öltözött, ékesítve arannyal és
drágakövekkel és gyöngyökkel a kezében
aranypohárral, telve utálatosságokkal, és
paráznaságának tisztátalanságával,
és homlokára egy név van írva, egy
titok: a nagy Babilon, minden
szörnyûségnek, és paráznaságnak
anyja a földön." A próféta kijelenti:
"láttam, hogy az asszony részeg
volt a szentek vérétõl, és a Jézus
bizonyságtevõinek vérétõl."
Babilonról a továbbiakban  a következõket jelenti ki: "és
az asszony, amelyet láttál, ama nagy város (a hét
dombon, a 9. versben),amelynek királysága van a föld
királyain" (Jel. 17:18).

A LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILON
Az itt leírt hatalom nem más, mint a pápai Róma, a

város, amely hét dombon épült. A két szín: a purpur és a
skárlát a kardinálisok és a püspökök színe. Az arany
drágakövek és a gyöngyök élénken ábrázolják a pápaság
felbecsülhetetlen gazdagságát. Egy hatalomról sem lehet
jogosan kijelenteni, hogy a "szentek vérétõl megitta-
sodott", mint arról az egyházról, amelyik Jézus követõit
oly szörnyû módon üldözte. Babilon nagy bûne az, hogy õ
"a paráznaságának haragpoharával megrészegítette az

egész földet." Ez a részegítö kehely:
a hamis tanításokat jelképezi, mint
pl. a miseáldozat, a lélek halhatat-
lansága, az örök pokol kínszenvedése,

Mária imádat és a vasárnap ünneplése.
Ezzel, s ehhez hasonló bibliának ellent-
mondó tanításokkal szolgálja a világot,
megrontva azt.

A ma emberéhez intézett figyelmeztetés: "elesett
Babilon", minden vallási közösségre alkalmazható, akik
egykor lelkileg tiszták voltak, késõbb azonban megrom-
lottak. Ezért tehát nemcsak a római egyházra lehet
alkalmazni, mert õk már évszázadokkal korábban elesett
állapotban voltak. Babilont a "paráznaság anyjának"
nevezi a Biblia. Lányai azokat az egyházakat jelképezik,
akik Róma bibliaellenes tanításait, (pl. a vasárnap
megszentelését) megtartják és annak példáját követik.

A Babilon kifejezés (zûrzavar), ebbõl kifolyólag joggal
alkalmazható minden ilyen egyházra. A lelki sötétség
és az istentõl való elszakadás ellenére, ezekben az
egyházakban megtalálható, Krisztus igaz követõinek
nagy része. Isten minden igaz gyermeke, akik még
mindíg Babilonban találhatók, az angyal felhívását:
"elesett Babilon" és "menj ki népem belõle" (Jel.
18:4) magukévá fogják tenni és végleg el fogják hagyni
majd elesett egyházaikat.

A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET

"Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi, vagy homlokára vagy kezére, az is
iszik az isten haragjának borából... " (Jel. 14:9-10).

Ahhoz, hogy ezt az üzenetet megértsük, az itt elõforduló
jelképek jelentéseit meg kell fejtenünk.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVADADADADAD
Az itt említett fenevadról elõször a

Jelenések 13:1-10 - ig olvashatunk,
amely "hasonló egy párduchoz".
Ennek a "fenevadnak" a Dániel 7. -
ben szereplõ "kis szarvval" való
összehasonlítása érthetõvé teszi,
hogy ugyanarról a hatalomról van
szó: közelebbrõl a pápaságról.
Mind a "kis szarv", mind a
"fenevad" egy istenkáromló hatalmat mutat be (Jel. 13:6),
aki a keresztényeket üldözi (Jel. 13:7) és a pogány
Rómából jött létre (Jel. 13:2), hogy 1260 évig uralkodjon.
(Jel.13:5) Ezen idõszak után hatalmát egy "halálos seb"
elszenvedése szünteti meg (Jel. 3:10).

Azonban a pápaságnak ez a "halálos seb" - e be fog
gyógyulni (Jel. 13:3). 1929 - ben ez meg is történt, a
lateráni egyezség lezárásával. Akkoriban a Vatikán elsõ
alkalommal kapott földterületet, valamint egy államot
megilletõ minden diplomáciai jogot, és nagylelkû pénzügyi
támogatást. Nemzetközi
diplomáciája és pénzügyi
hatalma folytán a Vatikán
világszerte jelentõs ha-
talomra és befolyásra
tett szert. A "halálos seb"
begyógyulni látszott...
Mielõtt a "fenevad képét" és annak "bélyegét" (pecsétjét)
tanulmányoznánk, meg kell a Jelenések 13 - ban szereplõ
másik "állati hatalmat"  ismernünk.

A MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLAAAAATTTTT
A próféta látta a "második fenevadat feljöni a földbõl,

akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló"
(Jel.13:15). Miközben az elözö állat a "nemzetek és
nyelvek tengerébõl" jött fel (Jel. 17:15),addig ez az állat
a "földbõl" emelkedett ki, nem más hatalmak meg
buktatásával hanem fokozatosan és békességgel érte el
nagyságát. Tehát nem az egymást  szorongató és
egymással vetélkedõ európai nemzetek közül jött, hanem

a nyugati földrészen kell
keresnünk ezt a nemzetet.
Csak egy nemzet kezdett
naggyá válni, miután a pápa-

ság hegemóniáját elvesztette
1798 - ban, ez az Amerikai
Egyesült Államok volt.

A fenevad bárányéhoz hasonló szarvai a fiatalosság, a
bûntelenség és az enyheség, az akkori Amerika
"jellemvonásait" mutatja be. Az elsõ alaptörvényei ennek a
nemzetnek a demokrácia és a vallásszabadság, (A két
"szarv") lettek. Európából, a pápaság által üldözött
keresztények ezrei menekültek akkoriban Amerikába, az
"Új világba". Ez volt Amerika születésének órája. Azonban a
fenevad"szarvakkal hasonlatos egy bárányhoz" (USA),
"de úgy szólt, mint a sárkány". "és az elõbbi fenevad-
nak (pápaság) minden hatalmasságát cselekszi õ elõtte,
és azt cselekszi, hogy a föld, és annak lakosai imádják

A HARMADIK ANGYALI ÜZENET

a földön létezett és még senkit sem vontak kérdõre,aki
történelmi jártassággal rendelkezik. Lehetetlen az áldozatok
számát megállapítani, (mintegy 50 millió) és nem
rendelkezünk olyan képességgel, hogy az áldozatok
szenvedéseit elképzelhessük" (Rationalismus in Europa
második kötet 32-es oldal)

7. MEGMERI VÁLTOZTATNI ISTEN
IDEJÉT  ÉS TÖRVÉNYEIT (Dán.7:25)
A pápaság valóban megvál-
toztatta Isten parancsolatait.
A képek imádásáról szóló
második parancsolatot a
katolikus katekizmusból

eltörölte. Isten negyedik parancsolatát, amely a bibliai
nyugalomnap, a szombat megszentelését, vasárnapra
változtatta, amelynek eredetét a pogány napimádatra
vezethetünk vissza. A negyedik parancsolat által
elrendelt szombat megszentelése (2.Mózes 20:8-11
Ésaiás 56:2-7) helyett a Bibliával alá nem támasztható
vasárnapot rendelték el pihenõ napnak, amelynek
megszentelését pedig Isten sohasem parancsolta meg.
Krisztus és tanítványai sohasem ünnepelték azt meg
(Lukács 4:16, Máté 24:20, Ap.csel. 13:42-44).
8. URALKODNI FOG IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG (Dán.7:25)

A bibliai idõszámításban egy év (egy idõ) 360 napból
áll. Átszámítva a 3 és 1/2 év 1260 napból állna. A

próféciában: egy prófétikus nap a valóságban egy évet
jelent (Ezékiel 4:6, 4.Mózes 14:34). Így a "kis szarv"
uralmának ideje 1260 évet tesz k i .  Ez az idõszak
Justinian császár dekrétumával és a keleti gótok feletti
gyözelemmel kezdõdött Kr.u. 538-ban és 1798 - ban
végzõdött, amikor Napóleon
Rómát elfoglalta, a pápát
foglyul ejtette, s Rómát
köztársaságnak kiáltotta
ki (Részletesebben lásd
az ajánlott könyvben:
E.G.White: A nagy küz-
delem).

"azután az ítélkezés lesz megtartva..." (Dán.7:26 németböl). Dániel látta, "míg királyi
székek tétetének és az öregkorú leüle. ...ezerszer ezren szolgálának néki és
tízezerszer tízezeren állnak elõtte, ítélõk ülének le és könyvek nyittatának meg"
(Dán.7:9-10). Így látta egy látomásban a próféta a nagy ünnepélyes napot,amikor az
egész világ bírója minden egyes ember jellemét és életét meg fogja vizsgálni.

"És könyvek nyittatának meg" - a látomás szerint. János a továbbiakban elmondja:
"...Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnekkönyve és megítéltetének
a halottak azokból,amik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint." (Jel.
20:12) A mennyei könyvekben az emberiség nevei (Lukács 10:20) és cselekedetei (Máté
12:36-37) vannak feljegyezve és ez lesz a mennyei bíróság
döntésének alapja. A hibátlan feljegyzésekben megtalálhatók
minden titkos terv, indítóok, mert Isten, az "aki egyrészt
világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait" (1.Kor.4:5) és Õ "minden
cselekedetet ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az" (Prédikátor 12:16).

Ha a könyvek megnyittatnak, Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik Jézusban vetett hitben haltak meg. "Mert itt
az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az Istennek házán:
ha pedig elõször mirajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a
végük, akik nem engedelmeskednek az isten evangé-
liumának?" (1.Pét.4:17). Az istentelenek feletti ítélkezés
egy különleges,ettõl független munka,ami késõbb megy
végbe. Krisztus, (János 5:22) azok vizsgálatát kezdi el, akik
a földön éltek, azután nemzedékrõl nemzedékre megy tovább,
végezetül az élõkön fejezi be vizsgálatát. Minden név
felsorolásra kerül és minden egyes ügy gondosan vizsgálat
tárgya lesz. Neveket elfogadnak és neveket elvetnek. Az
emberek életének és jellemének megítélésében az Isten
törvényei lesznek a mérvadók. Pál apostol mondja: "Mert
akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek
el..." és "azok fognak megigazulni,akik a törvényt
betöltik" (Róma 2:12-13).Az élet könyvébõl ki lesznek azok
nevei törölve, akiknél meg nem bánt s meg nem bocsájtott
bûnök vannak feljegyezve. "És az Úr monda Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt
törlöm ki az én könyvembõl" (2.Mózes 32:33).Azok nevei után,akik bûneiket õszintén
megbánták (Példabeszédek 28:13)és hittel Jézust  személyes megváltójuknak elfogadták
(Ap.csel.16:30-31), a mennyei könyvek szerint megbocsájtást nyernek. Õk Krisztus
igazságának részeseivé váltak (1.János 2:29), jellemük összhangba került Isten
törvényeivel, bûneik el lesznek törölve és alkalmasnak találtatnak az örök életre, mert
így szól az Úr:"én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat énmagamért, és bûneidrõl
nem emlékezem meg" (Ésaiás 43:25). Az írások világosan kijelentik, hogy az ilyenek az
igazak feltámadásában részt vesznek: "és kijõnek, akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására" (János 5:29;1.Thessalonika 4:14-16).Jézus megmondta János próféta
által: "aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt"
(Jel. 3:5).Krisztusnak ez a közbenjárói szolgálata az emberiségért, a mennyei Atya trónja
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elõtt (Zsidók 8:1),épp oly lényeges része a megváltási tervnek,mint halála a keresztfán
(Zsidók 9:24).Krisztus egyengette az utat mindazok számára, akik hittel, Õrajta keresztül
az Atya trónjához akarnak járulni. "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi
székéhez,hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idõben
való segítségül" (Zsidók 4:16). Krisztus szenvedett érettünk, kezét átszegezték, testét
megkorbácsolták, hogy képviselõnk lehessen a mennyei trón elõtt, ezért joggal
mondhatja:"Elég néked az én kegyelmem" (2.Korintus 12:9)."Vegyétek föl magatokra
az én igámat, (a tíz parancsolatot) és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám

gyönyörûséges, és az én terhem könnyû" (Máté 11:29-30).
Mihelyt lelkiismeretünk felébred a bennünk mûködõ

Szentlélek munkálkodására, valamit meg fogunk érteni a
bûn hatalmáról és nyomorúságából, s maga után fogja vonni
a bûn gyûlöletét. Rá fogunk arra jönni, hogy a bûn elválasztott
bennünket Istentõl  és a gonosz rabszolgaságában,
hatalmában vagyunk. Minél inkább igyekszünk ebbõl
megszabadulni, annál világosabb lesz számunkra
tehetetlenségünk és gyengeségünk. Indítékaink és szívünk
tisztátalan. Láthatjuk, hogy életünk önzéssel és bûnnel van
telítve. Ennek eredményeként elkezdõdik bennünk a
megbocsájtás, a megtisztulás és szeretet utáni vágyakozás.
Mit tehetünk azért, hogy Istennel összhangba kerüljünk?
Bizakodásra van szükségünk - a mennyei megbocsájtásra,
békére és szeretetre szívünkben. Ilyen dolgokat pénzzel,
értelemmel és bölcsességgel nem lehet megszerezni, Isten
azonban szabadon, kegyelmi ajándékként felajánlotta nekünk,
"ingyen" (Ésaiás 55:1). Ha kezünket érte kinyújtjuk és
megragadjuk, a miénk lehet. Így szól az Úr: "Ha bûneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek" (Ésaiás 1:18). "és
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek" (Ezékiel
36:26). Ha bûneinket bevallottuk, s elhatároztuk, hogy
Istennel egy új életet kezdünk, akkor Hozzá járulhatunk hittel
majd bûneink eltörlését és egy új szív adományozását
kérhetjük Töle. "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz,

hogy megbocsássa bûneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
"aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja,
irgalmasságot nyer" (1.János 1:9; Példabeszédek 28:13). Biztosak lehetünk abban,
hogy Õ ezt meg is teljesiti, mert megígérte. Ez az a tanítás, amit Jézus földi életében
hirdetett, hogy az Isten által megígért ajándék a mi tulajdonunk, mihelyt azt hitben
elfogadjuk. A múltban elkövetett bûneinket nem vezekelhetjük le, szívünket nem
újíthatjuk meg és saját erõnkbõl nem szentelõdhetünk meg (Jeremiás 13:23; Efézus
2:8). Isten megígéri, hogy ezt Krisztus által akarja velünk véghez vinni. Ebben az
ígéretben hinnünk kell. Bûneinket be kell vallani, magunkat át kell adni Istennek és Õt
szolgálni. Mihelyt ezt megtesszük, ígéreteit be fogja tölteni rajtunk. Jézus mint szószólód
fog fellépni és Isten elõtt közbenjár érted. "és ha valaki vétkezik, van szószólónk az
atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1.János 2:1-2).

Napjainkban, amikor az emberek mindent elkövetnek az európai nemzetek egyesítésére,
egyre több természeti katasztrófa és háború észlelhetõ világszerte. Dániel próféta látta, amint

egy nagy szikla, emberi kéz érintése nélkül az álló szobor lábaira esik és teljesen összetöri azt. Ez
a szikla Krisztus visszajövetelét jelképezi (Dán.2:35; Zsoltárok 18:32).Krisztus hamarosan visszajön

angyalaival az ég felhõiben, minden ember szeme láttára (Jel. 1:7). Isten segítségére akar lenni az
emberiségnek, hogy erre az alkalomra felkészülhessenek és az ítéletben megállhassanak. Ezért idõben

figyelmeztet mindenkit az utolsó kegyelmi üzenete által, amelyet a Jelenések 14. fejezetében találunk:

AZ UTOLSÓ KEGYELMI ÜZENET

Dán.2:34 """""...egy kõ leszakada... és letöré
azt az állóképet vas és cseréplábairól."""""

"Féljétek az istent, és néki adjatok dicsõséget: mert
eljött az Õ ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a
vizek forrásait" (Jel. 14:6-7).

Ez az  üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy jelenleg
az ítélet folyik a mennyben, mert az idõ, amiben élünk,
közelebbrõl 1798 után és Krisztus eljövetele elõtt, éppen
egybeesik azzal az idõvel, amikor "az ítélet meg lesz tartva".
A továbbiakban arra szólítja fel az emberiséget, hogy Istent
az ég és a föld teremtõjeként imádja. Mégis, 
e felhívás ellenére, a mai napig sokan,
a teljes bizonyítékokat nélkülözõ
evolúcióban hisznek. Isten azonban
felismerteti az emberekkel, hogy
a természet szépségei és csodá-
latos összhangjai Tõle származ-
nak és nema véletlen mûve (has. össze Róma 1:20-21).
Emlékezteti az embereket arra, hogy minden jónak Õ az
adományozója, amelyekkel szeretetünket és imádatunkat
kiérdemelte. Az Isten iránti igaz szeretet és imádat:
törvényeinek betartását jelenti [a tíz parancsolatnak a
betartását, ahogyan azt a 2.Mózes 20:1-17 - ben találjuk],
mert "az az isten szeretete,hogy megtartjuk az Õ
parancsolatait"  és "valaki elfordítja az õ fülét a törvény
hallásától,annak könyörgése is útálatos" (1.János 5:3;
Példabeszédek 28:9). A tízparancsolat közül az egyik
közvetlenül Istenre utal, mint Teremtõre A negyedik
parancsolat kinyilatkoztatja:"Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. ...mert hat napon
teremté az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent,
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé
azt"(2.Mózes 20:11).
A SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGYEYEYEYEYE

A negyedik parancsolat az
egyedüli a tíz közül, amely a
törvényadó igényeit és uralko-
dásának területét megnevezi
és megmutatja, hogy kinek a
hatalma által adattak a törvé-
nyek. Ezáltal válik "Isten pecsét"
- jévé. Azonban a szombatot
nemcsak a zsidó népnek  adta,

hanem emlékeztetõül a teremtésre, az egész emberiségnek
(1.Mózes 2:1-3). Ezen a nap az emberek ismételten és
újból kell, hogy teremtõjükre emlékezzenek, köszönettel és
tisztelettel. "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt" (2.Mózes 2:20). A szombat tisztelete
az igaz Istennel szembeni hûség jele."és az én
szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül
én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr a ti istenetek" (Ezékiel 20:20; Ésaiás 56;
2.Mózes 31:13-17). A szombat, amelyet kezdettõl fogva
szombatonünnepeltek meg és nem vasárnap, érvényes
minden keresztény számára. Jézus maga jelentette ki, hogy
a Tízparancsolat megváltozhatatlan: "ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvények-
nek vagy a prófétáknak
eltörlésére. nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem"
(Máté 5:17).

AZ ELSÖ ANGYALI ÜZENET

"leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az
õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek"(Jel.14:8).

A Babilon kifejezés Bábelbõl vezethetõ le,amelynek
jelentése zûrzavar (1.Mózes 11:9). A Szentírásban a
romlott és hamis egyházak megjelölésére van
alkalmazva.

A Jelenések 17:4-6 - ban Babilont egy parázna
asszonynak  mutatja be. Egy parázna asszony a Bibliában
az elesett egyházat személyesíti meg (Jeremiás 3:20;
Ezékiel 16:35). Ez az asszony a Jelenések 17 - ben
"bíborba és skárlátba öltözött, ékesítve arannyal és
drágakövekkel és gyöngyökkel a kezében
aranypohárral, telve utálatosságokkal, és
paráznaságának tisztátalanságával,
és homlokára egy név van írva, egy
titok: a nagy Babilon, minden
szörnyûségnek, és paráznaságnak
anyja a földön." A próféta kijelenti:
"láttam, hogy az asszony részeg
volt a szentek vérétõl, és a Jézus
bizonyságtevõinek vérétõl."
Babilonról a továbbiakban  a következõket jelenti ki: "és
az asszony, amelyet láttál, ama nagy város (a hét
dombon, a 9. versben),amelynek királysága van a föld
királyain" (Jel. 17:18).

A LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILON
Az itt leírt hatalom nem más, mint a pápai Róma, a

város, amely hét dombon épült. A két szín: a purpur és a
skárlát a kardinálisok és a püspökök színe. Az arany
drágakövek és a gyöngyök élénken ábrázolják a pápaság
felbecsülhetetlen gazdagságát. Egy hatalomról sem lehet
jogosan kijelenteni, hogy a "szentek vérétõl megitta-
sodott", mint arról az egyházról, amelyik Jézus követõit
oly szörnyû módon üldözte. Babilon nagy bûne az, hogy õ
"a paráznaságának haragpoharával megrészegítette az

egész földet." Ez a részegítö kehely:
a hamis tanításokat jelképezi, mint
pl. a miseáldozat, a lélek halhatat-
lansága, az örök pokol kínszenvedése,

Mária imádat és a vasárnap ünneplése.
Ezzel, s ehhez hasonló bibliának ellent-
mondó tanításokkal szolgálja a világot,
megrontva azt.

A ma emberéhez intézett figyelmeztetés: "elesett
Babilon", minden vallási közösségre alkalmazható, akik
egykor lelkileg tiszták voltak, késõbb azonban megrom-
lottak. Ezért tehát nemcsak a római egyházra lehet
alkalmazni, mert õk már évszázadokkal korábban elesett
állapotban voltak. Babilont a "paráznaság anyjának"
nevezi a Biblia. Lányai azokat az egyházakat jelképezik,
akik Róma bibliaellenes tanításait, (pl. a vasárnap
megszentelését) megtartják és annak példáját követik.

A Babilon kifejezés (zûrzavar), ebbõl kifolyólag joggal
alkalmazható minden ilyen egyházra. A lelki sötétség
és az istentõl való elszakadás ellenére, ezekben az
egyházakban megtalálható, Krisztus igaz követõinek
nagy része. Isten minden igaz gyermeke, akik még
mindíg Babilonban találhatók, az angyal felhívását:
"elesett Babilon" és "menj ki népem belõle" (Jel.
18:4) magukévá fogják tenni és végleg el fogják hagyni
majd elesett egyházaikat.

A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET

"Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi, vagy homlokára vagy kezére, az is
iszik az isten haragjának borából... " (Jel. 14:9-10).

Ahhoz, hogy ezt az üzenetet megértsük, az itt elõforduló
jelképek jelentéseit meg kell fejtenünk.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVADADADADAD
Az itt említett fenevadról elõször a

Jelenések 13:1-10 - ig olvashatunk,
amely "hasonló egy párduchoz".
Ennek a "fenevadnak" a Dániel 7. -
ben szereplõ "kis szarvval" való
összehasonlítása érthetõvé teszi,
hogy ugyanarról a hatalomról van
szó: közelebbrõl a pápaságról.
Mind a "kis szarv", mind a
"fenevad" egy istenkáromló hatalmat mutat be (Jel. 13:6),
aki a keresztényeket üldözi (Jel. 13:7) és a pogány
Rómából jött létre (Jel. 13:2), hogy 1260 évig uralkodjon.
(Jel.13:5) Ezen idõszak után hatalmát egy "halálos seb"
elszenvedése szünteti meg (Jel. 3:10).

Azonban a pápaságnak ez a "halálos seb" - e be fog
gyógyulni (Jel. 13:3). 1929 - ben ez meg is történt, a
lateráni egyezség lezárásával. Akkoriban a Vatikán elsõ
alkalommal kapott földterületet, valamint egy államot
megilletõ minden diplomáciai jogot, és nagylelkû pénzügyi
támogatást. Nemzetközi
diplomáciája és pénzügyi
hatalma folytán a Vatikán
világszerte jelentõs ha-
talomra és befolyásra
tett szert. A "halálos seb"
begyógyulni látszott...
Mielõtt a "fenevad képét" és annak "bélyegét" (pecsétjét)
tanulmányoznánk, meg kell a Jelenések 13 - ban szereplõ
másik "állati hatalmat"  ismernünk.

A MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLAAAAATTTTT
A próféta látta a "második fenevadat feljöni a földbõl,

akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló"
(Jel.13:15). Miközben az elözö állat a "nemzetek és
nyelvek tengerébõl" jött fel (Jel. 17:15),addig ez az állat
a "földbõl" emelkedett ki, nem más hatalmak meg
buktatásával hanem fokozatosan és békességgel érte el
nagyságát. Tehát nem az egymást  szorongató és
egymással vetélkedõ európai nemzetek közül jött, hanem

a nyugati földrészen kell
keresnünk ezt a nemzetet.
Csak egy nemzet kezdett
naggyá válni, miután a pápa-

ság hegemóniáját elvesztette
1798 - ban, ez az Amerikai
Egyesült Államok volt.

A fenevad bárányéhoz hasonló szarvai a fiatalosság, a
bûntelenség és az enyheség, az akkori Amerika
"jellemvonásait" mutatja be. Az elsõ alaptörvényei ennek a
nemzetnek a demokrácia és a vallásszabadság, (A két
"szarv") lettek. Európából, a pápaság által üldözött
keresztények ezrei menekültek akkoriban Amerikába, az
"Új világba". Ez volt Amerika születésének órája. Azonban a
fenevad"szarvakkal hasonlatos egy bárányhoz" (USA),
"de úgy szólt, mint a sárkány". "és az elõbbi fenevad-
nak (pápaság) minden hatalmasságát cselekszi õ elõtte,
és azt cselekszi, hogy a föld, és annak lakosai imádják

A HARMADIK ANGYALI ÜZENET

a földön létezett és még senkit sem vontak kérdõre,aki
történelmi jártassággal rendelkezik. Lehetetlen az áldozatok
számát megállapítani, (mintegy 50 millió) és nem
rendelkezünk olyan képességgel, hogy az áldozatok
szenvedéseit elképzelhessük" (Rationalismus in Europa
második kötet 32-es oldal)

7. MEGMERI VÁLTOZTATNI ISTEN
IDEJÉT  ÉS TÖRVÉNYEIT (Dán.7:25)
A pápaság valóban megvál-
toztatta Isten parancsolatait.
A képek imádásáról szóló
második parancsolatot a
katolikus katekizmusból

eltörölte. Isten negyedik parancsolatát, amely a bibliai
nyugalomnap, a szombat megszentelését, vasárnapra
változtatta, amelynek eredetét a pogány napimádatra
vezethetünk vissza. A negyedik parancsolat által
elrendelt szombat megszentelése (2.Mózes 20:8-11
Ésaiás 56:2-7) helyett a Bibliával alá nem támasztható
vasárnapot rendelték el pihenõ napnak, amelynek
megszentelését pedig Isten sohasem parancsolta meg.
Krisztus és tanítványai sohasem ünnepelték azt meg
(Lukács 4:16, Máté 24:20, Ap.csel. 13:42-44).
8. URALKODNI FOG IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG (Dán.7:25)

A bibliai idõszámításban egy év (egy idõ) 360 napból
áll. Átszámítva a 3 és 1/2 év 1260 napból állna. A

próféciában: egy prófétikus nap a valóságban egy évet
jelent (Ezékiel 4:6, 4.Mózes 14:34). Így a "kis szarv"
uralmának ideje 1260 évet tesz k i .  Ez az idõszak
Justinian császár dekrétumával és a keleti gótok feletti
gyözelemmel kezdõdött Kr.u. 538-ban és 1798 - ban
végzõdött, amikor Napóleon
Rómát elfoglalta, a pápát
foglyul ejtette, s Rómát
köztársaságnak kiáltotta
ki (Részletesebben lásd
az ajánlott könyvben:
E.G.White: A nagy küz-
delem).

"azután az ítélkezés lesz megtartva..." (Dán.7:26 németböl). Dániel látta, "míg királyi
székek tétetének és az öregkorú leüle. ...ezerszer ezren szolgálának néki és
tízezerszer tízezeren állnak elõtte, ítélõk ülének le és könyvek nyittatának meg"
(Dán.7:9-10). Így látta egy látomásban a próféta a nagy ünnepélyes napot,amikor az
egész világ bírója minden egyes ember jellemét és életét meg fogja vizsgálni.

"És könyvek nyittatának meg" - a látomás szerint. János a továbbiakban elmondja:
"...Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnekkönyve és megítéltetének
a halottak azokból,amik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint." (Jel.
20:12) A mennyei könyvekben az emberiség nevei (Lukács 10:20) és cselekedetei (Máté
12:36-37) vannak feljegyezve és ez lesz a mennyei bíróság
döntésének alapja. A hibátlan feljegyzésekben megtalálhatók
minden titkos terv, indítóok, mert Isten, az "aki egyrészt
világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait" (1.Kor.4:5) és Õ "minden
cselekedetet ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az" (Prédikátor 12:16).

Ha a könyvek megnyittatnak, Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik Jézusban vetett hitben haltak meg. "Mert itt
az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az Istennek házán:
ha pedig elõször mirajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a
végük, akik nem engedelmeskednek az isten evangé-
liumának?" (1.Pét.4:17). Az istentelenek feletti ítélkezés
egy különleges,ettõl független munka,ami késõbb megy
végbe. Krisztus, (János 5:22) azok vizsgálatát kezdi el, akik
a földön éltek, azután nemzedékrõl nemzedékre megy tovább,
végezetül az élõkön fejezi be vizsgálatát. Minden név
felsorolásra kerül és minden egyes ügy gondosan vizsgálat
tárgya lesz. Neveket elfogadnak és neveket elvetnek. Az
emberek életének és jellemének megítélésében az Isten
törvényei lesznek a mérvadók. Pál apostol mondja: "Mert
akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek
el..." és "azok fognak megigazulni,akik a törvényt
betöltik" (Róma 2:12-13).Az élet könyvébõl ki lesznek azok
nevei törölve, akiknél meg nem bánt s meg nem bocsájtott
bûnök vannak feljegyezve. "És az Úr monda Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt
törlöm ki az én könyvembõl" (2.Mózes 32:33).Azok nevei után,akik bûneiket õszintén
megbánták (Példabeszédek 28:13)és hittel Jézust  személyes megváltójuknak elfogadták
(Ap.csel.16:30-31), a mennyei könyvek szerint megbocsájtást nyernek. Õk Krisztus
igazságának részeseivé váltak (1.János 2:29), jellemük összhangba került Isten
törvényeivel, bûneik el lesznek törölve és alkalmasnak találtatnak az örök életre, mert
így szól az Úr:"én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat énmagamért, és bûneidrõl
nem emlékezem meg" (Ésaiás 43:25). Az írások világosan kijelentik, hogy az ilyenek az
igazak feltámadásában részt vesznek: "és kijõnek, akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására" (János 5:29;1.Thessalonika 4:14-16).Jézus megmondta János próféta
által: "aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt"
(Jel. 3:5).Krisztusnak ez a közbenjárói szolgálata az emberiségért, a mennyei Atya trónja
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elõtt (Zsidók 8:1),épp oly lényeges része a megváltási tervnek,mint halála a keresztfán
(Zsidók 9:24).Krisztus egyengette az utat mindazok számára, akik hittel, Õrajta keresztül
az Atya trónjához akarnak járulni. "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi
székéhez,hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idõben
való segítségül" (Zsidók 4:16). Krisztus szenvedett érettünk, kezét átszegezték, testét
megkorbácsolták, hogy képviselõnk lehessen a mennyei trón elõtt, ezért joggal
mondhatja:"Elég néked az én kegyelmem" (2.Korintus 12:9)."Vegyétek föl magatokra
az én igámat, (a tíz parancsolatot) és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám

gyönyörûséges, és az én terhem könnyû" (Máté 11:29-30).
Mihelyt lelkiismeretünk felébred a bennünk mûködõ

Szentlélek munkálkodására, valamit meg fogunk érteni a
bûn hatalmáról és nyomorúságából, s maga után fogja vonni
a bûn gyûlöletét. Rá fogunk arra jönni, hogy a bûn elválasztott
bennünket Istentõl  és a gonosz rabszolgaságában,
hatalmában vagyunk. Minél inkább igyekszünk ebbõl
megszabadulni, annál világosabb lesz számunkra
tehetetlenségünk és gyengeségünk. Indítékaink és szívünk
tisztátalan. Láthatjuk, hogy életünk önzéssel és bûnnel van
telítve. Ennek eredményeként elkezdõdik bennünk a
megbocsájtás, a megtisztulás és szeretet utáni vágyakozás.
Mit tehetünk azért, hogy Istennel összhangba kerüljünk?
Bizakodásra van szükségünk - a mennyei megbocsájtásra,
békére és szeretetre szívünkben. Ilyen dolgokat pénzzel,
értelemmel és bölcsességgel nem lehet megszerezni, Isten
azonban szabadon, kegyelmi ajándékként felajánlotta nekünk,
"ingyen" (Ésaiás 55:1). Ha kezünket érte kinyújtjuk és
megragadjuk, a miénk lehet. Így szól az Úr: "Ha bûneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek" (Ésaiás 1:18). "és
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek" (Ezékiel
36:26). Ha bûneinket bevallottuk, s elhatároztuk, hogy
Istennel egy új életet kezdünk, akkor Hozzá járulhatunk hittel
majd bûneink eltörlését és egy új szív adományozását
kérhetjük Töle. "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz,

hogy megbocsássa bûneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
"aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja,
irgalmasságot nyer" (1.János 1:9; Példabeszédek 28:13). Biztosak lehetünk abban,
hogy Õ ezt meg is teljesiti, mert megígérte. Ez az a tanítás, amit Jézus földi életében
hirdetett, hogy az Isten által megígért ajándék a mi tulajdonunk, mihelyt azt hitben
elfogadjuk. A múltban elkövetett bûneinket nem vezekelhetjük le, szívünket nem
újíthatjuk meg és saját erõnkbõl nem szentelõdhetünk meg (Jeremiás 13:23; Efézus
2:8). Isten megígéri, hogy ezt Krisztus által akarja velünk véghez vinni. Ebben az
ígéretben hinnünk kell. Bûneinket be kell vallani, magunkat át kell adni Istennek és Õt
szolgálni. Mihelyt ezt megtesszük, ígéreteit be fogja tölteni rajtunk. Jézus mint szószólód
fog fellépni és Isten elõtt közbenjár érted. "és ha valaki vétkezik, van szószólónk az
atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1.János 2:1-2).

Napjainkban, amikor az emberek mindent elkövetnek az európai nemzetek egyesítésére,
egyre több természeti katasztrófa és háború észlelhetõ világszerte. Dániel próféta látta, amint

egy nagy szikla, emberi kéz érintése nélkül az álló szobor lábaira esik és teljesen összetöri azt. Ez
a szikla Krisztus visszajövetelét jelképezi (Dán.2:35; Zsoltárok 18:32).Krisztus hamarosan visszajön

angyalaival az ég felhõiben, minden ember szeme láttára (Jel. 1:7). Isten segítségére akar lenni az
emberiségnek, hogy erre az alkalomra felkészülhessenek és az ítéletben megállhassanak. Ezért idõben

figyelmeztet mindenkit az utolsó kegyelmi üzenete által, amelyet a Jelenések 14. fejezetében találunk:

AZ UTOLSÓ KEGYELMI ÜZENET

Dán.2:34 """""...egy kõ leszakada... és letöré
azt az állóképet vas és cseréplábairól."""""

"Féljétek az istent, és néki adjatok dicsõséget: mert
eljött az Õ ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a
vizek forrásait" (Jel. 14:6-7).

Ez az  üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy jelenleg
az ítélet folyik a mennyben, mert az idõ, amiben élünk,
közelebbrõl 1798 után és Krisztus eljövetele elõtt, éppen
egybeesik azzal az idõvel, amikor "az ítélet meg lesz tartva".
A továbbiakban arra szólítja fel az emberiséget, hogy Istent
az ég és a föld teremtõjeként imádja. Mégis, 
e felhívás ellenére, a mai napig sokan,
a teljes bizonyítékokat nélkülözõ
evolúcióban hisznek. Isten azonban
felismerteti az emberekkel, hogy
a természet szépségei és csodá-
latos összhangjai Tõle származ-
nak és nema véletlen mûve (has. össze Róma 1:20-21).
Emlékezteti az embereket arra, hogy minden jónak Õ az
adományozója, amelyekkel szeretetünket és imádatunkat
kiérdemelte. Az Isten iránti igaz szeretet és imádat:
törvényeinek betartását jelenti [a tíz parancsolatnak a
betartását, ahogyan azt a 2.Mózes 20:1-17 - ben találjuk],
mert "az az isten szeretete,hogy megtartjuk az Õ
parancsolatait"  és "valaki elfordítja az õ fülét a törvény
hallásától,annak könyörgése is útálatos" (1.János 5:3;
Példabeszédek 28:9). A tízparancsolat közül az egyik
közvetlenül Istenre utal, mint Teremtõre A negyedik
parancsolat kinyilatkoztatja:"Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. ...mert hat napon
teremté az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent,
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé
azt"(2.Mózes 20:11).
A SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGYEYEYEYEYE

A negyedik parancsolat az
egyedüli a tíz közül, amely a
törvényadó igényeit és uralko-
dásának területét megnevezi
és megmutatja, hogy kinek a
hatalma által adattak a törvé-
nyek. Ezáltal válik "Isten pecsét"
- jévé. Azonban a szombatot
nemcsak a zsidó népnek  adta,

hanem emlékeztetõül a teremtésre, az egész emberiségnek
(1.Mózes 2:1-3). Ezen a nap az emberek ismételten és
újból kell, hogy teremtõjükre emlékezzenek, köszönettel és
tisztelettel. "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt" (2.Mózes 2:20). A szombat tisztelete
az igaz Istennel szembeni hûség jele."és az én
szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül
én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr a ti istenetek" (Ezékiel 20:20; Ésaiás 56;
2.Mózes 31:13-17). A szombat, amelyet kezdettõl fogva
szombatonünnepeltek meg és nem vasárnap, érvényes
minden keresztény számára. Jézus maga jelentette ki, hogy
a Tízparancsolat megváltozhatatlan: "ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvények-
nek vagy a prófétáknak
eltörlésére. nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem"
(Máté 5:17).

AZ ELSÖ ANGYALI ÜZENET

"leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az
õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek"(Jel.14:8).

A Babilon kifejezés Bábelbõl vezethetõ le,amelynek
jelentése zûrzavar (1.Mózes 11:9). A Szentírásban a
romlott és hamis egyházak megjelölésére van
alkalmazva.

A Jelenések 17:4-6 - ban Babilont egy parázna
asszonynak  mutatja be. Egy parázna asszony a Bibliában
az elesett egyházat személyesíti meg (Jeremiás 3:20;
Ezékiel 16:35). Ez az asszony a Jelenések 17 - ben
"bíborba és skárlátba öltözött, ékesítve arannyal és
drágakövekkel és gyöngyökkel a kezében
aranypohárral, telve utálatosságokkal, és
paráznaságának tisztátalanságával,
és homlokára egy név van írva, egy
titok: a nagy Babilon, minden
szörnyûségnek, és paráznaságnak
anyja a földön." A próféta kijelenti:
"láttam, hogy az asszony részeg
volt a szentek vérétõl, és a Jézus
bizonyságtevõinek vérétõl."
Babilonról a továbbiakban  a következõket jelenti ki: "és
az asszony, amelyet láttál, ama nagy város (a hét
dombon, a 9. versben),amelynek királysága van a föld
királyain" (Jel. 17:18).

A LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILON
Az itt leírt hatalom nem más, mint a pápai Róma, a

város, amely hét dombon épült. A két szín: a purpur és a
skárlát a kardinálisok és a püspökök színe. Az arany
drágakövek és a gyöngyök élénken ábrázolják a pápaság
felbecsülhetetlen gazdagságát. Egy hatalomról sem lehet
jogosan kijelenteni, hogy a "szentek vérétõl megitta-
sodott", mint arról az egyházról, amelyik Jézus követõit
oly szörnyû módon üldözte. Babilon nagy bûne az, hogy õ
"a paráznaságának haragpoharával megrészegítette az

egész földet." Ez a részegítö kehely:
a hamis tanításokat jelképezi, mint
pl. a miseáldozat, a lélek halhatat-
lansága, az örök pokol kínszenvedése,

Mária imádat és a vasárnap ünneplése.
Ezzel, s ehhez hasonló bibliának ellent-
mondó tanításokkal szolgálja a világot,
megrontva azt.

A ma emberéhez intézett figyelmeztetés: "elesett
Babilon", minden vallási közösségre alkalmazható, akik
egykor lelkileg tiszták voltak, késõbb azonban megrom-
lottak. Ezért tehát nemcsak a római egyházra lehet
alkalmazni, mert õk már évszázadokkal korábban elesett
állapotban voltak. Babilont a "paráznaság anyjának"
nevezi a Biblia. Lányai azokat az egyházakat jelképezik,
akik Róma bibliaellenes tanításait, (pl. a vasárnap
megszentelését) megtartják és annak példáját követik.

A Babilon kifejezés (zûrzavar), ebbõl kifolyólag joggal
alkalmazható minden ilyen egyházra. A lelki sötétség
és az istentõl való elszakadás ellenére, ezekben az
egyházakban megtalálható, Krisztus igaz követõinek
nagy része. Isten minden igaz gyermeke, akik még
mindíg Babilonban találhatók, az angyal felhívását:
"elesett Babilon" és "menj ki népem belõle" (Jel.
18:4) magukévá fogják tenni és végleg el fogják hagyni
majd elesett egyházaikat.

A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET

"Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi, vagy homlokára vagy kezére, az is
iszik az isten haragjának borából... " (Jel. 14:9-10).

Ahhoz, hogy ezt az üzenetet megértsük, az itt elõforduló
jelképek jelentéseit meg kell fejtenünk.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVADADADADAD
Az itt említett fenevadról elõször a

Jelenések 13:1-10 - ig olvashatunk,
amely "hasonló egy párduchoz".
Ennek a "fenevadnak" a Dániel 7. -
ben szereplõ "kis szarvval" való
összehasonlítása érthetõvé teszi,
hogy ugyanarról a hatalomról van
szó: közelebbrõl a pápaságról.
Mind a "kis szarv", mind a
"fenevad" egy istenkáromló hatalmat mutat be (Jel. 13:6),
aki a keresztényeket üldözi (Jel. 13:7) és a pogány
Rómából jött létre (Jel. 13:2), hogy 1260 évig uralkodjon.
(Jel.13:5) Ezen idõszak után hatalmát egy "halálos seb"
elszenvedése szünteti meg (Jel. 3:10).

Azonban a pápaságnak ez a "halálos seb" - e be fog
gyógyulni (Jel. 13:3). 1929 - ben ez meg is történt, a
lateráni egyezség lezárásával. Akkoriban a Vatikán elsõ
alkalommal kapott földterületet, valamint egy államot
megilletõ minden diplomáciai jogot, és nagylelkû pénzügyi
támogatást. Nemzetközi
diplomáciája és pénzügyi
hatalma folytán a Vatikán
világszerte jelentõs ha-
talomra és befolyásra
tett szert. A "halálos seb"
begyógyulni látszott...
Mielõtt a "fenevad képét" és annak "bélyegét" (pecsétjét)
tanulmányoznánk, meg kell a Jelenések 13 - ban szereplõ
másik "állati hatalmat"  ismernünk.

A MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLAAAAATTTTT
A próféta látta a "második fenevadat feljöni a földbõl,

akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló"
(Jel.13:15). Miközben az elözö állat a "nemzetek és
nyelvek tengerébõl" jött fel (Jel. 17:15),addig ez az állat
a "földbõl" emelkedett ki, nem más hatalmak meg
buktatásával hanem fokozatosan és békességgel érte el
nagyságát. Tehát nem az egymást  szorongató és
egymással vetélkedõ európai nemzetek közül jött, hanem

a nyugati földrészen kell
keresnünk ezt a nemzetet.
Csak egy nemzet kezdett
naggyá válni, miután a pápa-

ság hegemóniáját elvesztette
1798 - ban, ez az Amerikai
Egyesült Államok volt.

A fenevad bárányéhoz hasonló szarvai a fiatalosság, a
bûntelenség és az enyheség, az akkori Amerika
"jellemvonásait" mutatja be. Az elsõ alaptörvényei ennek a
nemzetnek a demokrácia és a vallásszabadság, (A két
"szarv") lettek. Európából, a pápaság által üldözött
keresztények ezrei menekültek akkoriban Amerikába, az
"Új világba". Ez volt Amerika születésének órája. Azonban a
fenevad"szarvakkal hasonlatos egy bárányhoz" (USA),
"de úgy szólt, mint a sárkány". "és az elõbbi fenevad-
nak (pápaság) minden hatalmasságát cselekszi õ elõtte,
és azt cselekszi, hogy a föld, és annak lakosai imádják

A HARMADIK ANGYALI ÜZENET

a földön létezett és még senkit sem vontak kérdõre,aki
történelmi jártassággal rendelkezik. Lehetetlen az áldozatok
számát megállapítani, (mintegy 50 millió) és nem
rendelkezünk olyan képességgel, hogy az áldozatok
szenvedéseit elképzelhessük" (Rationalismus in Europa
második kötet 32-es oldal)

7. MEGMERI VÁLTOZTATNI ISTEN
IDEJÉT  ÉS TÖRVÉNYEIT (Dán.7:25)
A pápaság valóban megvál-
toztatta Isten parancsolatait.
A képek imádásáról szóló
második parancsolatot a
katolikus katekizmusból

eltörölte. Isten negyedik parancsolatát, amely a bibliai
nyugalomnap, a szombat megszentelését, vasárnapra
változtatta, amelynek eredetét a pogány napimádatra
vezethetünk vissza. A negyedik parancsolat által
elrendelt szombat megszentelése (2.Mózes 20:8-11
Ésaiás 56:2-7) helyett a Bibliával alá nem támasztható
vasárnapot rendelték el pihenõ napnak, amelynek
megszentelését pedig Isten sohasem parancsolta meg.
Krisztus és tanítványai sohasem ünnepelték azt meg
(Lukács 4:16, Máté 24:20, Ap.csel. 13:42-44).
8. URALKODNI FOG IDEIG, IDÕKIG ÉS FÉL IDÕIG (Dán.7:25)

A bibliai idõszámításban egy év (egy idõ) 360 napból
áll. Átszámítva a 3 és 1/2 év 1260 napból állna. A

próféciában: egy prófétikus nap a valóságban egy évet
jelent (Ezékiel 4:6, 4.Mózes 14:34). Így a "kis szarv"
uralmának ideje 1260 évet tesz k i .  Ez az idõszak
Justinian császár dekrétumával és a keleti gótok feletti
gyözelemmel kezdõdött Kr.u. 538-ban és 1798 - ban
végzõdött, amikor Napóleon
Rómát elfoglalta, a pápát
foglyul ejtette, s Rómát
köztársaságnak kiáltotta
ki (Részletesebben lásd
az ajánlott könyvben:
E.G.White: A nagy küz-
delem).

"azután az ítélkezés lesz megtartva..." (Dán.7:26 németböl). Dániel látta, "míg királyi
székek tétetének és az öregkorú leüle. ...ezerszer ezren szolgálának néki és
tízezerszer tízezeren állnak elõtte, ítélõk ülének le és könyvek nyittatának meg"
(Dán.7:9-10). Így látta egy látomásban a próféta a nagy ünnepélyes napot,amikor az
egész világ bírója minden egyes ember jellemét és életét meg fogja vizsgálni.

"És könyvek nyittatának meg" - a látomás szerint. János a továbbiakban elmondja:
"...Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnekkönyve és megítéltetének
a halottak azokból,amik a könyvekbe voltak írva, az õ cselekedeteik szerint." (Jel.
20:12) A mennyei könyvekben az emberiség nevei (Lukács 10:20) és cselekedetei (Máté
12:36-37) vannak feljegyezve és ez lesz a mennyei bíróság
döntésének alapja. A hibátlan feljegyzésekben megtalálhatók
minden titkos terv, indítóok, mert Isten, az "aki egyrészt
világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti
a szíveknek tanácsait" (1.Kor.4:5) és Õ "minden
cselekedetet ítéletre elõhoz, minden titkos dologgal,
akár jó, akár gonosz legyen az" (Prédikátor 12:16).

Ha a könyvek megnyittatnak, Isten megvizsgálja azoknak
az életét, akik Jézusban vetett hitben haltak meg. "Mert itt
az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az Istennek házán:
ha pedig elõször mirajtunk kezdõdik, mi lesz azoknak a
végük, akik nem engedelmeskednek az isten evangé-
liumának?" (1.Pét.4:17). Az istentelenek feletti ítélkezés
egy különleges,ettõl független munka,ami késõbb megy
végbe. Krisztus, (János 5:22) azok vizsgálatát kezdi el, akik
a földön éltek, azután nemzedékrõl nemzedékre megy tovább,
végezetül az élõkön fejezi be vizsgálatát. Minden név
felsorolásra kerül és minden egyes ügy gondosan vizsgálat
tárgya lesz. Neveket elfogadnak és neveket elvetnek. Az
emberek életének és jellemének megítélésében az Isten
törvényei lesznek a mérvadók. Pál apostol mondja: "Mert
akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül is vesznek
el..." és "azok fognak megigazulni,akik a törvényt
betöltik" (Róma 2:12-13).Az élet könyvébõl ki lesznek azok
nevei törölve, akiknél meg nem bánt s meg nem bocsájtott
bûnök vannak feljegyezve. "És az Úr monda Mózesnek: aki vétkezett ellenem, azt
törlöm ki az én könyvembõl" (2.Mózes 32:33).Azok nevei után,akik bûneiket õszintén
megbánták (Példabeszédek 28:13)és hittel Jézust  személyes megváltójuknak elfogadták
(Ap.csel.16:30-31), a mennyei könyvek szerint megbocsájtást nyernek. Õk Krisztus
igazságának részeseivé váltak (1.János 2:29), jellemük összhangba került Isten
törvényeivel, bûneik el lesznek törölve és alkalmasnak találtatnak az örök életre, mert
így szól az Úr:"én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat énmagamért, és bûneidrõl
nem emlékezem meg" (Ésaiás 43:25). Az írások világosan kijelentik, hogy az ilyenek az
igazak feltámadásában részt vesznek: "és kijõnek, akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására" (János 5:29;1.Thessalonika 4:14-16).Jézus megmondta János próféta
által: "aki gyõz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet
könyvébõl, és vallást teszek annak nevérõl az én atyám elõtt és az Õ angyalai elõtt"
(Jel. 3:5).Krisztusnak ez a közbenjárói szolgálata az emberiségért, a mennyei Atya trónja

 AZ ÍTÉLET IDEJE
elõtt (Zsidók 8:1),épp oly lényeges része a megváltási tervnek,mint halála a keresztfán
(Zsidók 9:24).Krisztus egyengette az utat mindazok számára, akik hittel, Õrajta keresztül
az Atya trónjához akarnak járulni. "Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi
székéhez,hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas idõben
való segítségül" (Zsidók 4:16). Krisztus szenvedett érettünk, kezét átszegezték, testét
megkorbácsolták, hogy képviselõnk lehessen a mennyei trón elõtt, ezért joggal
mondhatja:"Elég néked az én kegyelmem" (2.Korintus 12:9)."Vegyétek föl magatokra
az én igámat, (a tíz parancsolatot) és tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és
alázatos szívû vagyok és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám

gyönyörûséges, és az én terhem könnyû" (Máté 11:29-30).
Mihelyt lelkiismeretünk felébred a bennünk mûködõ

Szentlélek munkálkodására, valamit meg fogunk érteni a
bûn hatalmáról és nyomorúságából, s maga után fogja vonni
a bûn gyûlöletét. Rá fogunk arra jönni, hogy a bûn elválasztott
bennünket Istentõl  és a gonosz rabszolgaságában,
hatalmában vagyunk. Minél inkább igyekszünk ebbõl
megszabadulni, annál világosabb lesz számunkra
tehetetlenségünk és gyengeségünk. Indítékaink és szívünk
tisztátalan. Láthatjuk, hogy életünk önzéssel és bûnnel van
telítve. Ennek eredményeként elkezdõdik bennünk a
megbocsájtás, a megtisztulás és szeretet utáni vágyakozás.
Mit tehetünk azért, hogy Istennel összhangba kerüljünk?
Bizakodásra van szükségünk - a mennyei megbocsájtásra,
békére és szeretetre szívünkben. Ilyen dolgokat pénzzel,
értelemmel és bölcsességgel nem lehet megszerezni, Isten
azonban szabadon, kegyelmi ajándékként felajánlotta nekünk,
"ingyen" (Ésaiás 55:1). Ha kezünket érte kinyújtjuk és
megragadjuk, a miénk lehet. Így szól az Úr: "Ha bûneitek
skárlátpirosak, hófehérek lesznek" (Ésaiás 1:18). "és
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek" (Ezékiel
36:26). Ha bûneinket bevallottuk, s elhatároztuk, hogy
Istennel egy új életet kezdünk, akkor Hozzá járulhatunk hittel
majd bûneink eltörlését és egy új szív adományozását
kérhetjük Töle. "Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz,

hogy megbocsássa bûneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
"aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja,
irgalmasságot nyer" (1.János 1:9; Példabeszédek 28:13). Biztosak lehetünk abban,
hogy Õ ezt meg is teljesiti, mert megígérte. Ez az a tanítás, amit Jézus földi életében
hirdetett, hogy az Isten által megígért ajándék a mi tulajdonunk, mihelyt azt hitben
elfogadjuk. A múltban elkövetett bûneinket nem vezekelhetjük le, szívünket nem
újíthatjuk meg és saját erõnkbõl nem szentelõdhetünk meg (Jeremiás 13:23; Efézus
2:8). Isten megígéri, hogy ezt Krisztus által akarja velünk véghez vinni. Ebben az
ígéretben hinnünk kell. Bûneinket be kell vallani, magunkat át kell adni Istennek és Õt
szolgálni. Mihelyt ezt megtesszük, ígéreteit be fogja tölteni rajtunk. Jézus mint szószólód
fog fellépni és Isten elõtt közbenjár érted. "és ha valaki vétkezik, van szószólónk az
atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de
nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is" (1.János 2:1-2).

Napjainkban, amikor az emberek mindent elkövetnek az európai nemzetek egyesítésére,
egyre több természeti katasztrófa és háború észlelhetõ világszerte. Dániel próféta látta, amint

egy nagy szikla, emberi kéz érintése nélkül az álló szobor lábaira esik és teljesen összetöri azt. Ez
a szikla Krisztus visszajövetelét jelképezi (Dán.2:35; Zsoltárok 18:32).Krisztus hamarosan visszajön

angyalaival az ég felhõiben, minden ember szeme láttára (Jel. 1:7). Isten segítségére akar lenni az
emberiségnek, hogy erre az alkalomra felkészülhessenek és az ítéletben megállhassanak. Ezért idõben

figyelmeztet mindenkit az utolsó kegyelmi üzenete által, amelyet a Jelenések 14. fejezetében találunk:

AZ UTOLSÓ KEGYELMI ÜZENET

Dán.2:34 """""...egy kõ leszakada... és letöré
azt az állóképet vas és cseréplábairól."""""

"Féljétek az istent, és néki adjatok dicsõséget: mert
eljött az Õ ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a
vizek forrásait" (Jel. 14:6-7).

Ez az  üzenet arra hívja fel a figyelmünket, hogy jelenleg
az ítélet folyik a mennyben, mert az idõ, amiben élünk,
közelebbrõl 1798 után és Krisztus eljövetele elõtt, éppen
egybeesik azzal az idõvel, amikor "az ítélet meg lesz tartva".
A továbbiakban arra szólítja fel az emberiséget, hogy Istent
az ég és a föld teremtõjeként imádja. Mégis, 
e felhívás ellenére, a mai napig sokan,
a teljes bizonyítékokat nélkülözõ
evolúcióban hisznek. Isten azonban
felismerteti az emberekkel, hogy
a természet szépségei és csodá-
latos összhangjai Tõle származ-
nak és nema véletlen mûve (has. össze Róma 1:20-21).
Emlékezteti az embereket arra, hogy minden jónak Õ az
adományozója, amelyekkel szeretetünket és imádatunkat
kiérdemelte. Az Isten iránti igaz szeretet és imádat:
törvényeinek betartását jelenti [a tíz parancsolatnak a
betartását, ahogyan azt a 2.Mózes 20:1-17 - ben találjuk],
mert "az az isten szeretete,hogy megtartjuk az Õ
parancsolatait"  és "valaki elfordítja az õ fülét a törvény
hallásától,annak könyörgése is útálatos" (1.János 5:3;
Példabeszédek 28:9). A tízparancsolat közül az egyik
közvetlenül Istenre utal, mint Teremtõre A negyedik
parancsolat kinyilatkoztatja:"Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. ...mert hat napon
teremté az Úr az eget és a földet, a tengert, és mindent,
ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.
azért megáldá az Úr a szombat napját és megszentelé
azt"(2.Mózes 20:11).
A SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAA SZOMBAT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGT ISTEN JEGYEYEYEYEYE

A negyedik parancsolat az
egyedüli a tíz közül, amely a
törvényadó igényeit és uralko-
dásának területét megnevezi
és megmutatja, hogy kinek a
hatalma által adattak a törvé-
nyek. Ezáltal válik "Isten pecsét"
- jévé. Azonban a szombatot
nemcsak a zsidó népnek  adta,

hanem emlékeztetõül a teremtésre, az egész emberiségnek
(1.Mózes 2:1-3). Ezen a nap az emberek ismételten és
újból kell, hogy teremtõjükre emlékezzenek, köszönettel és
tisztelettel. "Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt" (2.Mózes 2:20). A szombat tisztelete
az igaz Istennel szembeni hûség jele."és az én
szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül
én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr a ti istenetek" (Ezékiel 20:20; Ésaiás 56;
2.Mózes 31:13-17). A szombat, amelyet kezdettõl fogva
szombatonünnepeltek meg és nem vasárnap, érvényes
minden keresztény számára. Jézus maga jelentette ki, hogy
a Tízparancsolat megváltozhatatlan: "ne gondoljátok,
hogy jöttem a törvények-
nek vagy a prófétáknak
eltörlésére. nem jöttem,
hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem"
(Máté 5:17).

AZ ELSÖ ANGYALI ÜZENET

"leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az
õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek"(Jel.14:8).

A Babilon kifejezés Bábelbõl vezethetõ le,amelynek
jelentése zûrzavar (1.Mózes 11:9). A Szentírásban a
romlott és hamis egyházak megjelölésére van
alkalmazva.

A Jelenések 17:4-6 - ban Babilont egy parázna
asszonynak  mutatja be. Egy parázna asszony a Bibliában
az elesett egyházat személyesíti meg (Jeremiás 3:20;
Ezékiel 16:35). Ez az asszony a Jelenések 17 - ben
"bíborba és skárlátba öltözött, ékesítve arannyal és
drágakövekkel és gyöngyökkel a kezében
aranypohárral, telve utálatosságokkal, és
paráznaságának tisztátalanságával,
és homlokára egy név van írva, egy
titok: a nagy Babilon, minden
szörnyûségnek, és paráznaságnak
anyja a földön." A próféta kijelenti:
"láttam, hogy az asszony részeg
volt a szentek vérétõl, és a Jézus
bizonyságtevõinek vérétõl."
Babilonról a továbbiakban  a következõket jelenti ki: "és
az asszony, amelyet láttál, ama nagy város (a hét
dombon, a 9. versben), amelynek királysága van a föld
királyain" (Jel. 17:18).

A LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILONA LELKI BABILON
Az itt leírt hatalom nem más, mint a pápai Róma, a

város, amely hét dombon épült. A két szín: a purpur és a
skárlát a kardinálisok és a püspökök színe. Az arany
drágakövek és a gyöngyök élénken ábrázolják a pápaság
felbecsülhetetlen gazdagságát. Egy hatalomról sem lehet
jogosan kijelenteni, hogy a "szentek vérétõl megitta-
sodott", mint arról az egyházról, amelyik Jézus követõit
oly szörnyû módon üldözte. Babilon nagy bûne az, hogy õ
"a paráznaságának haragpoharával megrészegítette az

egész földet." Ez a részegítö kehely:
a hamis tanításokat jelképezi, mint
pl. a miseáldozat, a lélek halhatat-
lansága, az örök pokol kínszenvedése,

Mária imádat és a vasárnap ünneplése.
Ezzel, s ehhez hasonló bibliának ellent-
mondó tanításokkal szolgálja a világot,
megrontva azt.

A ma emberéhez intézett figyelmeztetés: "elesett
Babilon", minden vallási közösségre alkalmazható, akik
egykor lelkileg tiszták voltak, késõbb azonban megrom-
lottak. Ezért tehát nemcsak a római egyházra lehet
alkalmazni, mert õk már évszázadokkal korábban elesett
állapotban voltak. Babilont a "paráznaság anyjának"
nevezi a Biblia. Lányai azokat az egyházakat jelképezik,
akik Róma bibliaellenes tanításait, (pl. a vasárnap
megszentelését) megtartják és annak példáját követik.

A Babilon kifejezés (zûrzavar), ebbõl kifolyólag joggal
alkalmazható minden ilyen egyházra. A lelki sötétség
és az istentõl való elszakadás ellenére, ezekben az
egyházakban megtalálható, Krisztus igaz követõinek
nagy része. Isten minden igaz gyermeke, akik még
mindíg Babilonban találhatók, az angyal felhívását:
"elesett Babilon" és "menj ki népem belõle" (Jel.
18:4) magukévá fogják tenni és végleg el fogják hagyni
majd elesett egyházaikat.

A MÁSODIK ANGYALI ÜZENET

"Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi, vagy homlokára vagy kezére, az is
iszik az isten haragjának borából... " (Jel. 14:9-10).

Ahhoz, hogy ezt az üzenetet megértsük, az itt elõforduló
jelképek jelentéseit meg kell fejtenünk.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVADADADADAD
Az itt említett fenevadról elõször a

Jelenések 13:1-10 - ig olvashatunk,
amely "hasonló egy párduchoz".
Ennek a "fenevadnak" a Dániel 7. -
ben szereplõ "kis szarvval" való
összehasonlítása érthetõvé teszi,
hogy ugyanarról a hatalomról van
szó: közelebbrõl a pápaságról.
Mind a "kis szarv", mind a
"fenevad" egy istenkáromló hatalmat mutat be (Jel. 13:6),
aki a keresztényeket üldözi (Jel. 13:7) és a pogány
Rómából jött létre (Jel. 13:2), hogy 1260 évig uralkodjon.
(Jel.13:5) Ezen idõszak után hatalmát egy "halálos seb"
elszenvedése szünteti meg (Jel. 3:10).

Azonban a pápaságnak ez a "halálos seb" - e be fog
gyógyulni (Jel. 13:3). 1929 - ben ez meg is történt, a
lateráni egyezség lezárásával. Akkoriban a Vatikán elsõ
alkalommal kapott földterületet, valamint egy államot
megilletõ minden diplomáciai jogot, és nagylelkû pénzügyi
támogatást. Nemzetközi
diplomáciája és pénzügyi
hatalma folytán a Vatikán
világszerte jelentõs ha-
talomra és befolyásra
tett szert. A "halálos seb"
begyógyulni látszott...
Mielõtt a "fenevad képét" és annak "bélyegét" (pecsétjét)
tanulmányoznánk, meg kell a Jelenések 13 - ban szereplõ
másik "állati hatalmat"  ismernünk.

A MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLA MÁSODIK ÁLLAAAAATTTTT
A próféta látta a "második fenevadat feljöni a földbõl,

akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló"
(Jel.13:15). Miközben az elözö állat a "nemzetek és
nyelvek tengerébõl" jött fel (Jel. 17:15),addig ez az állat
a "földbõl" emelkedett ki, nem más hatalmak meg
buktatásával hanem fokozatosan és békességgel érte el
nagyságát. Tehát nem az egymást  szorongató és
egymással vetélkedõ európai nemzetek közül jött, hanem

a nyugati földrészen kell
keresnünk ezt a nemzetet.
Csak egy nemzet kezdett
naggyá válni, miután a pápa-

ság hegemóniáját elvesztette
1798 - ban, ez az Amerikai
Egyesült Államok volt.

A fenevad bárányéhoz hasonló szarvai a fiatalosság, a
bûntelenség és az enyheség, az akkori Amerika
"jellemvonásait" mutatja be. Az elsõ alaptörvényei ennek a
nemzetnek a demokrácia és a vallásszabadság, (A két
"szarv") lettek. Európából, a pápaság által üldözött
keresztények ezrei menekültek akkoriban Amerikába, az
"Új világba". Ez volt Amerika születésének órája. Azonban a
fenevad"szarvakkal hasonlatos egy bárányhoz" (USA),
"de úgy szólt, mint a sárkány". "és az elõbbi fenevad-
nak (pápaság) minden hatalmasságát cselekszi õ elõtte,
és azt cselekszi, hogy a föld, és annak lakosai imádják

A HARMADIK ANGYALI ÜZENET



Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és

türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS
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Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS
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Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS

´́

Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és

türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.
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Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és
türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS
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Manapság az idõk eseményei arra engednek következtetni, hogy nagy, mélyreható események küszöbén
állunk. Világunkban minden mozgásba jött. Szemünk elõtt teljesednek be Jézus jövendõlései, amik az

Õ második eljövetele elõtti idõkben le fognak játszódni. "Hallanotok kell majd háborúkról, és háborúk
híreirõl... és lésznek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete" (Máté 24:6-8). Minden ember nagy érdeklõdést tanusít a jelen és jövõ eseményei
iránt. Egyre többen felismerik, hogy valamilyen nagy és sorsdöntõ események vannak készülõben és a világ
egy nagy válság szélén áll. A hírek naponként az egyre növekvõ katasztrófákról, az erõszakoskodás minden
fajtájáról értesítenek bennünket. Jézus maga jövendõlte meg, hogy az idõk végén... "a nemzetek a földön
szorongattatni fognak a tanácstalanság miatt... miközben az emberek elhalnak a félelem miatt, és
azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek" (Lukács 21:25-26; 2.Péter 3:3-4).

MEGLEPO PRÓFÉCIÁK A NAGY VILÁGHATALMAKRÓL
A Bibliában,de különösen a Dániel (Dán.) és a Jelenések (Jel.) könyvében sok múltbeli, de a mai idõkre elõre

megjövendölt eseményrõl olvashatunk. E könyvek gondos kutatásával felismerhetjük Isten szándékát a népek
történelmében és segít, az élet értelmének és Jézus Krisztusban, az emberiség megváltási tervének megértésében.

Több mint 2600 évvel ezelõtt Dániel próféta által megjövendöltetett a nagy világi hatalmak létrejötte és
kifejlõdése, nevezetesen: Babilon, Médó-Perzsia, Görögország és róma, egészen a mai európáig.
Látomásában a próféta egy nagy állóképet látott, amelynek testrészei, ezeknek a világhatalmaknak tökéletes
sorrendjét szimbolizálták: "...annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstbõl, hasa és
oldalai rézbõl, ...lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépbõl valának" (Dán.2:32-33).
Ezeket a világhatalmakat és jellegzetességeiket - velük párhuzamosan - különbözõ vadállatok bemutatásával is
szemléltette. "ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, kik támadnak a földön" (Dán.7:17), akik
feltámadnak, mint "az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren" (Dán.7:2). A Jelenések 17:15 -
ben magyarázatot találunk arra, hogy a vízek amelyeket láttál: "népek azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek." Aszelek: a háború szimbóluma (Jeremiás 4:11-16).Az ég négy szele, amelyek a nagy tengerekre
törnek, azokat a szörnyû hadjáratokat szimbolizálják, amelyek által a királyságok hatalmukat megszerezték.

A próféta Európában egy újabb hatalom létrejöttét látta:
"Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny
szarv növekedék ki azok között..." (Dán.7:8). Ennek a
hatalomnak a következõ jellegzetességei vannak:

1. A TÍZ SZARV KÖZÜL NÖVEKSZIK KI (Dán.7:8)
A pápaság (508 Kr.u.), volt a "kis

szarv", amely Európában, a tíz ger-
mán törzs között létrejött.

2. HÁROM SZARV KI LESZ SZAKÍTVA (Dán.7:8)
A herulok, vandálok és keleti gótok

ellenálltak a kis szarv uralmának,
ezért "teljesen megsemmisítettek".
3. EGÉSZEN MÁS, MINT A TÖBBI SZARV (Dán.7:20)

Egészen más volt a pápaság. Ez az egyház és az állam
kapcsolata volt, amelyben az egyház vitte a vezetõ szerepet.

4. NAGYOBB LESZ A TÖBBI SZARVNÁL (Dán.7:20)
Valójában a pápaság rövid idõ alatt világhatalommá

növekedett. Gyakran kénysze-
ritették az embereket erõszakkal a
katolikus vallás felvételére.
(Keresztes hadjáratok) Európa
királyainak és császárainak hosszú
évszázadokon keresztül kellett
megalázkodva a pápaság dönté-
seinek engedelmeskedniük.

5. FENNHÉJÁZÓAN SZÓL A FELSÉGES ELLEN (Dán.7:25)
"a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad"(Dán.8:25).

"a veszedelemnek fia õ, aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami istennek, vagy istentiszteletre
méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint isten
az isten templomába isten gyanánt mutogatván magát"
(2.Thessalonika 2:3-4).Mind a három író  ugyanazt a hatalmat
írja le, amely magát kereszténynek mondja,
de keresztényietlen felfogásai vannak. A
következõ idézet megmutatja, hogy
Istent milyen mértékben káromolja a
valóságban:"Ezen a földön mi foglaljuk
el a mindenható Isten helyét" (XII. Leó
pápa, Encykl.1896.06.20). A pápa
"szent atya"- kénti megszólítását is
istenkáromlásnak tekinthetjük. Máté
23:9 - ben maga Jézus figyelmeztet
minket: "atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert
egy a ti atyátok, aki a mennyben van." E világos bibliai
kijelentés ellenére a pápák évszázadokon keresztül
csalhatatlannak tartották magukat, amely tulajdonság
(csalhatatlanság) csak Istent illeti meg egyedül (Jel.15:4).
Ezenkívül a bûnök megbocsájtására is jogot formáltak,
amire csak Istennek van egyedül joga (Lukács 5:20).
6. HARCOL A SZENTEK ELLEN ÉS MEG-
SEMMISÍTI AZOKAT (Dán.7:25)

A kereszteshadjáratok, az eretnekségi
perek, az inkvizíció kínzókamrái és
máglyái a pápaság történelmének jól
ismert sötét fejezetei. W.H.Lecky
történész szerint: "A római egyház több
ártatlan vért ontott ki,mint bármelyik
más intézmény, amely valaha is ezen

EGY KÜLÖNLEGES VILÁGHATALOM

Az arany fej és az oroszlán (a babiloni hatalom
kedvelt jelképe), a babiloni hatalmat (Kr.e. 608-

538) mutatja be. A sasszárnyak Nabukodonozor
gyors hódító hadjáratait jelképezik.

Kr.e. 538-ban a kettõs nagyhatalom: Médó-
Perzsia jött létre. A három borda: a meghó-
dított országok: Lídia, Babilon és Egyiptom

szimbóluma. A perzsák hatalmasabbak voltak a
médeknél és hoszszabb ideig is kormányoztak
(lásd az elsõ oldalán fekvõ medvét).

Nagy Sándor rendkívül gyors hódító had-
járataival (lásd a négy szárnyat) jutott a

világhatalomra. (Kr.e.331.- ben) Nagy Sándor
halála után a Görögvilág hatalmat, négy vezére
négy részre osztotta fel: Trákiára, Szíriára,
Macedóniára és Egyiptomra (lásd a négy fejet).

Kr.e. 168 - ban a rómaiak megalapították a föld
negyedik világhatalmát. A más, leigázott nem-
zetekkel szemben tanusított keménységük és

türelmetlenségük miatt a "vas Róma" nevet kapta
(lásd az állókép vas lábait és az állat vas fogait).

A 351-476 közötti népvándorlás hatására a
római birodalom tíz részre szakadt (lásd a tíz

szarvat és a tíz lábujjat). Az egymástól függet-
lenül növekvõ szarvak és a tíz lábújj egymással

nem keveredõ agyagja és vasa Európa egyesíté-
sének lehetetlenségét ábrázolja.

Dán.7:4 "az elsõ olyan, mint az
oroszlán és sas szárnyai valának."

Dán.7:5 "...a második hasonló a
medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda vala szájában..."

Dán.7:6 "...egy másik, olyan mint a
párduc, és négy madárszárnya volt
a hátán és négy feje vala az állatnak"

Dán.7:7 "és a negyedik állat rettenetes
és iszonyú és rendkívül erõs, nagy
vasfogai valának, falt és zúzott és a
maradékot lábaival összetaposta,
...és tíz szarva vala néki"

Dán.7:24 "a tíz szarv pedig ez: ebbõl
az országból tíz király támad."

az elsõ fenevadat... azt mondván a föld lakosainak,
hogy csinálják meg a fenevadnak képét" (Jel. 13:11-14).
Az, hogy a szarvak hasonlóak egy bárányéhoz, valamint
a sárkányi hang arra engednek következtetni, hogy
ennek a nemzetnek a vallomása és cselekedetének
véghezvitele között, lényeges ellentmondás rejtõzik. Egy
nemzetnek, vagy államnak a "szólása", a törvényeinek
határozataival egyenlõ. Ilyen szabad  és békés alapelvek
által, amelyet a kormánypolitika alapelvként felállított, a
hazugságot meg fogják büntetni. A jövendölés, hogy
"sárkány" - ként fog beszélni és "az elõbbi fenevad
minden hatalmasságát cselekszi",világosan kimondja
a türelmetlenség és üldöztetés lelkületének létrejöttét
(Jel. 12:13.17), ahogyan az az elsõ állat (pápaság) által
kinyilatkoztatást nyert. Az az állítás, hogy a kétszarvú
állat "azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakósai
imádják az elsõ fenevadat", mutatja, hogy ez a nemzet

(USA), arra használja fel
a hatalmát, hogy kie-
rõszakolja a pápaságnak
való engedelmességet
és hódolatot. Manapság
valóban tapasztalhatjuk,
hogy az USA és a Vatikán
egyre szorosabban össze-

dolgoznak és befolyásukat az egész világon egyre jobban
érvényre juttatják.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPEAD KÉPE
Kezdetben, az egyház megromlott mert az evangélium

egyszerûségétõl eltávolodott és a pogány ceremóniákat a
pogány szokásokat fogadta el ezáltal elvesztette Isten erejét
és Lelkét. Az emberiség lelkiismeretének uralmáért az egyház,
az állam támogatását kereste. ennek következmé-
nyeképpen létrejött a pápaság - az az egyház - amely az
államhatalmat uralta és azt saját terveinek érvény-
esítésére - közelebbrõl az eretnekség megbüntetésére,
használta fel.Hogy Amerika a fenevadnak (pápaság) egy
képet készíthessen, ennek a vallási hatalomnak az országot
oly mértékben kell uralnia, hogy az egyház azt terveinek
véghezvitelében felhasználhassa.

A lelki elesés, ami az egyházat kezdetben az állam
támogatásának keresésébe hajszolta, a fenevadnak, a
pápaság kifejlõdésének útját egyengette. Pál azt mondta...
"Mert nem jön el az addig, mígnem bekövetkezik elébb
a szakadásés megjelenik a bûn embere"(2.Thessalonika
2:3-4). Így lesz ez ma is,a protestáns egyház nyilvánvaló

bukása ily módon készíti elõ a fenevad képének útját. Az
utóbbi évtizedekben a protestáns egyházak ökumenikus
törekvései valóban annyira megnövekedtek, hogy a világos

egyértelmû bibliai kijelentések
ellenére az "egység min-
denáron" való megvalósításán
fáradoznak. Ebben addig mentek,
hogy 1996 - ban az Evangélikus
egyház Luther Mártonnak, a
Vatikánnal szembeni reformációját
érvénytelennek mondta ki. Ezért
azökumenénem más, mint a Pál
által elõre megjósolt nagy lelki

bukás. Ha az Egyesült Államok vezetõ egyházai a közös
tanítások kérdéseiben egyesülnek, avégett, hogy
rendeléseik végrehajtásához az állam támogatását
megszerezhessék, akkor a protestáns Amerika, a római
papság által egy "képet" állított fel, amelynek elke-
rülhetetlen következménye a másként gondolkodókkal
szembeni polgári büntetõjogszabályok létrehozása.

a fenevad képe ezzel az elesett protestantizmus
minden formáját jelképezi, amely ki fog fejlõdni, ha a
protestáns egyház tanításainak kikényszerítésére az
állam segítségét fogja igénybe venni. ennek az
eredménye: a fenevad bélyege.

A FENEVA FENEVA FENEVA FENEVA FENEVAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLAD BÉLYEGEYEGEYEGEYEGEYEGE
A kétszarvú fenevad (USA), azt teszi mindenkivel, "hogy

az õ jobb kezükre, vagy homlokukra bélyeget tegyenek
és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve,vagy
nevének száma..." (Jel. 13:16-17).

"Akinek értelme van,számlálja meg a fenevad számát,
mert emberi szám és annak száma 666" (Jel. 13:18).  Az
az ember, aki a pápai (antikrisztusi) hatalom élén áll, nem
más, mint a pápa. Annak hivatalos neve: "VICARIUS
FILII  DEI", ami azt jelenti: "Isten fiának helyettese" (Our

Sunday Visitor 1915.04.18). A
latin nyelvben egyes nyomtatott
betûknek szám jelentésük is
van, s ha az ember a számokat
összeadja ebben a hivatalos
pápai megszólításban, akkor
megkapjaa fenevad számát: a
666 - ot.

Miközben az emberek egyik csoportja a fenevad bélyegét
felveszi és a fenevad képét imádja, addig amásik csoportot

következõképpen jellemzi a Szentirás: "...akik megtartják
isten parancsolatait és Jézus hitét"(Jel. 14:12). Ezek
szerint a valódi és a hamis imádat közti különbség
közvetlenül Isten törvényeinek betartásával függ össze.
Az Isten pecsétje: a negyedik parancsolat szombatja,
szemben áll a fenevad bélyegével, közelebbrõl a vasárnap
megszentelésével. A pápaság éppen ezt tekinti "hatalmának
jeléül", mert õ a szombatot Kr.u. 364-ben a vasárnapra
változtatta meg (Katechizmus, G. Geiermann).

Ha valaki tudatosan
a pápaság által meg-
változtatott isteni
törvényeket (paran-
csolatokat) tartja meg,
valójában az antikrisz-
tusi rendszert ismeri el,
ezzel magára vonja
Isten haragját.

Mégis sok keresztény egyházban a vasárnapot ünneplik,
gondolván, hogy õk ezáltal Isten negyedik parancsolatának
szombatját ünneplik. Istenelfogadja õszinte igyekezetüket
és becsületességüket, mert a tudatlanság idejét
megbocsájtja (Ap.csel.17:30). Azonban, ha a vasárnap
ünneplését, a régóta tervezett új világrendben, Amerikából
kiindulva törvényesen bevezetik és az emberek az igazi
szombattal szembeni kötelességérõl fel lesznek világo-
sítva, mindezek után mégis megszegik tudatosan Isten
parancsolatát, ezzel a fenevad bélyegét veszik fel. Õk
nem részesülhetnek Isten kegyelmében, ellenkezõleg az
örök halálra lesznek ítélve (Jel. 14:9-14). A Genfben székelõ
Világegyházak Tanácsa, szorosan együttmûködve a
világ vezetõ politikusaival és az Egyesült Nemzetek
Szervezetével (ENSZ)
New Yorkban, régóta
tervezi az emberiség
teljes mértékû ellenõr-
zését vallási, politikai
és gazdasági téren. Az
új világrend célja, egy
bibliaellenes, egye-
temes "világvallás" létrehozása az egész emberiség
számára és a "világkormány" bevezetése. Ennek a
tervnek a véghezvitelét már beigazolni látszanak az
ökumené, a pápai utazások a különbözõ kormányok
képviselõihez, valamint az általános, az egész világra
kiterjedõ, globalizálásra (egységesítésre) való törekvés.

A megrázó események és a katasztrófák Krisztus második visszajöveteléig egyre gyakoribbá
válnak. Ez a bûnös világ, gonosz tetteivel együtt el fog múlni, azonban Isten azt akarja, hogy:
"minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.." "Mert úgy szerette
isten e világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen Õ benne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen" (1.Timótheus 2:4 János 3:16).A világ reménytelenségével
szemben, Isten azokat, akik itt  a földön Istenhez való hûségükben kitartottak, csodálatos jövõ
ígéretével erõsíti: "Mert látok új eget és új földet, mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt...
és az isten eltöröl minden könnyet az õ szemeikrõl és a halál nem lesz többé, sem
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak... ímé
mindent újjá teszek" (Jel. 21:1.4.5). Ezek a szavak nemcsak a jövõ reménységét ígérik,
hanem a léleknek békét és biztonságot is kölcsönöznek.

Jelenleg a mennyben az ítélet folyik. Hamarosan - nem tudjuk milyen hamar, - az Ön
esetét is tárgyalják. Miután a vizsgálati ítélet a végéhez közeledik, mindenkinek a sorsa eldõl
az örök életre vagy az örök halálra. A megtérés a kegyelmi idõszak végéig lehetséges, amely
röviddel Jézus második eljövetele elõtt az ég felhõiben zárul le. Ebben az idõben mondatik ki
a mindenki számára érvényes ítélet: "aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is;
és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is és;
aki szent, szenteltessék meg ezután is" (Jel. 22:11). Ezért itt a legfõbb ideje, hogy mindenki 
megszívlelje a figyelmeztetést: "Ma, ha az Õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsidók 3:7-8).

Jézus a Golgota keresztjén meghalt az Ön bûneiért is, hogy elõkészitse az Ön útját  a csodálatos jövõ eléréséhez. Ma még imájában
Krisztushoz jöhet, bûneit Elõtte megvallhatja és egy új életet kezdhet a parancsolatokkal szembeni engedelmességgel. ezekután
Jézus az ön szószólója is lesz a mennyei biróság elõtt.

A DÖNTÉS
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