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„Meglássátok, valaki el ne hitessen titeket!”

„Mikor pedig az Olajfák hegyén ül vala,
hozzá menének a tanítványok magukban, 

  mondván: Mondd meg nékünk,
mikor lesznek meg ezek?

és micsoda jele lesz a te eljövetelednek,
és a világ végének?” 

(Mát. 24,3)

Jézus szavai igencsak meglepték a tanítványokat, akik 
második eljövetelével kapcsolatban kértek tőle eligazítást: 
„Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének?” 
Bizonyos, hogy helyükben mi is megkérdeztük volna az 
Urat, hiszen legforróbb vágyuk volt a tanítványoknak, örök-
ké az Úrral lenni. Gondoljunk csak Péter apostol vallomá-
sára: „Uram, kihez mehetnénk? Örökéletnek beszéde van 
tenálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a 
Krisztus, az élő Istennek Fia” (Jn 6:68-69). A tanítványok 
kérdése tehát érthető és emberileg indokolt volt. Megismer-
ték az Urat. Életüket már nem tudták elképzelni nélküle.

Azóta is, a korszakok során, amikor az idő fárasztóan 
mozdulatlannak tűnt vagy rendkívüli események hívták fel 
valamire az emberek figyelmét, a hívő emberek elkezdtek a 
Jézus második eljövetelére mutató jelek után kutatni. Az Úr 
nem is utasítja vissza a tanítványok kérését, és válaszában 
a későbbi korszakok krisztusvárói is megtalálják az eligazí-
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tást. A Jézus által felsorolt jelek olyanok, mint a kilométer-
kő az országúton: jelzik a céltól való távolságot, de nem az 
időt. Mi pedig általában az időt szeretnénk tudni: „Mikor?” 
Az idő, az adott távolsággal együtt is az események alakulá-
sának függvénye. Hiába tűnik úgy, hogy közel vagyunk egy 
cselekmény kibontakozásához. Addig, amíg minden ténye-
ző nincs a helyén, várni kell. Ahhoz, hogy a teljes kép össze-
álljon, minden feltételnek teljesülni kell. 

Ezt a helyzetet, ezeket a várakozási periódusokat hasz-
nálja ki Sátán, Isten népének a megtévesztésére: amikor 
egy-egy síkon előre futnak az események, vagy sikerül neki 
valamilyen látványos dolgot produkálni, hamis izgalmakat 
ébreszteni, és ha ezt többször is el tudja érni emberek cso-
portjainál, vannak olyanok, akik elfáradnak és csalódottnak 
érzik magukat. Azt hiszik, az Úr csalta meg őket, pedig saját 
figyelmetlenségük áldozataivá váltak.

Ez az, amit jól meg kell tanulniuk a krisztusváróknak. Ezért 
kezdi az Úr a jelekről való prófétálását egy figyelmeztetéssel: 
„Meglássátok, valaki el ne hitessen titeket!” (Mt 24:4)

A tanítványok aligha hitték volna magukról, hogy őket 
valaki el tudja hitetni a Jézussal kapcsolatos igazságok vo-
natkozásában. Pedig Jézus főképpen az ő eljövetelével kaps-
csolatosan utal Sátán hitető tevékenységére. Később pedig 
azt mondja Jézus, hogy Sátán olyan jeleket és csodákat fog 
tenni, hogy azzal elhiteti, ha lehet még a választottakat is. 
Gondoljunk arra, hogy egy nagy válságban milyen iszonya-
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tos erővel nehezedik majd Isten gyermekeire is Sátán hitető 
munkája! Keresztelő János is megingott egy pillanatra, ami-
kor a börtön magányában a halál árnyéka rávetítődött, és 
ezzel a kérdéssel küldte el tanítványait Jézushoz: „Te vagy-é 
az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?” Mt 11:3).

Jézus figyelmeztetése reális veszély, amit komolyan kell 
venni. Vigyázz, nehogy hitetés áldozata, vagy magad is hite-
tő légy! A szembesítést nem kerülhetjük el.

De mivel tudja Sátán elhitetni Isten gyermekét? Nyilván 
nem azzal, hogy a Tízparancsolat mostantól fogva nem ér-
vényes, és megeheted a tisztátalan ételt is.  Készülj fel: Sátán 
a legszebb zenét fogja füledbe játszani. Azt, ami egy krisz-
tusváróban él: Várod Jézust? Ó, gyere, megmutatom neked! 
Éppen itt van a „belső szobában”. Nagyon is Isten népének 
a nyelvén fog beszélni. Az időszerű próféciákat magyarázza, 
lenyűgöző módon. Ha kell, munkatársul szegődik, felkínálja 
segítségét. Megelőz a buzgóságban. Választ kínál a bennün-
ket foglalkoztató kérdésekre. Idézi a legkedvesebb bibliaz-
szövegedet vagy E. G. White kijelentéseit.

És vajon kik lesznek a hitetők? Nyilván nem a nyílt ellen-
ségek. Az Egyesült Államokban most jelentkezett egy volt 
adventista lelkész. Állítása szerint negyven évig volt az egy-
ház lelkésze, most nyugdíjas. Allen Line a neve. Azt állítja, 
hogy kinevezték egy titkos szervezet, a Christian Coalition 
of America – Amerikai Keresztény Koalíció – alelnökének. 
Elbeszélésének vallásos krimi vagy horror jellege van. Idézi 
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Ellen White-ot. Arról beszél, ami éppen a napi témánk, a  
szombat-vasárnap kérdésről, a vasárnap-törvény készítésé-
ről. Azt állítja, hogy részt vett olyan titkos ülésen, amelyen 
az USA és Vatikán magas színtű képviselői voltak jelen. Ha 
valóban részt vett, mi egészen biztosan állíthatjuk, hogy 
nem az Úr küldte oda, és onnan sem az Úr küldte hozzánk, 
hogy elmondja azt, amit ott történt, és tanácsot is adjon, 
hogy mit kell tennünk!

Allen Fine elmondja, hogy „részt vehetett a vezérkari ülé-
seken más keresztény szervezetekkel együtt és jelen lehetett 
azon a fontos titkos találkozón a Vatikánnal”. Azt állítja: 
„hiszi, hogy Istennek különleges célja van vele azáltal, hogy 
ebbe a fontos keresztény szervezetbe beépítette őt”.

Jézus szavai egyre súlyosabbak: „Meglássátok, hogy va-
laki el ne hitessen titeket!” Ha szóba állsz a démoni erők 
képviselőivel, ráléptél egy olyan veszélyes területre, amely-
ről nem biztos, hogy vissza tudsz fordulni! Ha ez tudatla-
nul történik, mint Roger Morneau-val, a „Játék a tűzzel” c. 
könyv főszereplőjével, és a felismerést követően őszinte a 
szabadulás vágya, az Úr segítsége jelen van, de ha elbizako-
dottság, büszkeség az indíték, könnyen életével játszik az, 
aki erre a területre lép. Megrázó példa Skéva fiainak esete, 
akik maguk sétáltak bele Sátán csapdájába, hogy maguk-
nak szerezzenek dicsőséget. Az ördög azonban elbánt velük: 
„Elkezdék pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül 
az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben a gonosz lelkek 
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valának… Felelvén pedig a gonosz lélek, monda: A Jézust 
ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok? És reájuk 
ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek vala, és legyőzvén 
őket, hatalmat vőn rajtuk annyira, hogy mezítelen és megse-
besülve szaladának ki abból a házból” (ApCsel 19:13-16).  

Pál apostol elhallgattatta azt a megszállott kislányt is, 
– akit már korábban idéztünk – aki velük kapcsolatban a 
színtiszta igazságot hirdette (ApCsel 16:16-17). Sátánnal 
nem „árulhatunk” közös asztalon! Ha Pál elfogadta volna a 
megszállott kislány szolgálatát, akkor Sátán szolgáltatását 
vette volna igénybe, és Sátán mindig behajtja szolgálatának 
árát. Csak Jézus vére által van lehetőség a szabadulásra.

Az utolsó nagy felvonásban sokan azok közül, akik kö-
zöttünk voltak, Isten népe ellenségeivé válnak, és hamis 
próféciamagyarázatukkal igyekszenek majd megtéveszteni 
azokat, akik nem alapozódtak meg a hitben. Sátán annyi 
igazságot fog keverni mindig a hazugsághoz, amennyivel el 
tudja azt adni. A harcnak nagy a tétje!
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„Hogy ne fújjon szél a földre”

„És láttam négy angyalt állni a föld
négy sarkában, amint féken tartották

a föld négy szegletét,
hogy ne fújjon szél a földre,

se a tengerre, se a fákra
(Jel 7:1).

Ez a kis füzet, amelynek ezt a címet adtuk: „Meglássátok, 
hogy valaki el ne hitessen titeket”, harmadik abban a soro-
zatban, melynek mottója: „Napjaink kihívásai az adventista 
hívők előtt”. Lehetett volna más címet keresni, pl. „Állj meg 
nap Gibeonban”,  vagy „Hogy ne fújjon szél a földre.”   Eset-
leg azt is: „Mivel pedig a vőlegény késett”. 

Arról van szó, hogy amikor a világ valamelyik pontján fely-
gyorsulnak az események vagy rendkívüli dolgok történnek, 
akkor a fantáziák is jobban kezdenek működni, és hajlamo-
sak vagyunk olyan képeket is beleálmodni a közeli jövőbe, 
amelyekre a prófétai ige nem ad felhatalmazást. A fenti 
címek mind olyan eseménysorról adnak jelzést, amelynek 
még csak egy-egy szeletét ismerjük, s ennek alapján akarunk 
messzebb menő következtetetésekre jutni. Mivel azonban 
az egész komplex esemény többi része még nem fejlődött ki, 
csalódás érhet bennünket. Nincs ebben semmi különös vagy 
elítélendő. Csupán arról van szó, hogy a belső vágyakozá-
sunk annyira betölti egész életünket, gondolkodásmódun-
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kat, hogy figyelmünket csak egy fontos pontra irányítjuk, s 
szinte nem akarjuk elképzelni a várakozásunkkal ellentétes 
folyamatot. Szeretnénk felgyorsítani az eseményeket, hogy 
mielőbb beteljesedjen leghőbb reménységünk. Néha úgy 
gondoljuk, „húznunk kell egyet egy bizonyos csavaron”, s a 
történelem kereke mindjárt gyorsabban fog forogni. Ren-
dezünk valamilyen szervezeti átalakítást, s az Úr mindjárt 
hamarabb fog jönni, pedig Pál szerint a belső emberünknek 
kell megújulni. De mi úgy teszünk, mint Stanley Jones in-
diai sofőrje, aki buzgón elmondta imádságát az autó mo-
torháza előtt, azonban elfelejtett vizet tölteni a hűtőbe, és 
benzint a tartályba. Természetes, hogy az autó nem sokáig 
volt üzemképes.  

Gondoljunk a tanítványokra, akiknek az Úr elmondta el-
jövetelének jeleit, amelyek távolabbi jövőre utaltak, mégis, 
az Olajfák hegyén azt a kérdést teszik fel: „Avagy nem ez 
időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? (ApCsel 1:6.) 
Pedig erre a nagyon várt eseménynek bekövetkezhetőségé-
re éppen akkor nem sok jel utalhatott. Még nem sejtették, 
milyen nagy munka vár reájuk, amiről az Úr a következő 
versekben beszél.

A Jel 7:1-3-ban bemutatott négy angyal erőfeszítése, és a 
világ négy táján tornyosuló szelek – háborús feszültségek 
– közötti erőegyensúlyi helyzet jelzi azt a hatalmas méretű 
küzdelmet, amely Földünkért és annak lakosaiért folyik.  A 
prófétikus kép érzékelteti azoknak az erőknek az iszonyatos 
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erőfeszítését, amelyek a világ elpusztítására törnek. A má-
sik oldalon pedig látható Isten angyalainak a gonoszt féken 
tartó erőfeszítése.

Ha a két ellentétes tábor erőfeszítését külön választjuk, és 
csak a gonosz erőire irányítjuk figyelmünket, úgy érezzük, 
az események nagyon előre szaladtak, és bármikor bármi 
megtörténhet. Ámde ott van az a másik erő, amely útját áll-
ja a gonosz hatalmának, és lefékezi a rombolás folyamatát. 
Ennek okait az Úr tudja, mi csak annyit tudhatunk, ameny-
nyit az Úr kijelent.  

Ha a két erő köré csoportosítjuk a próféciákban előre jel-
zett eseményeket, nagy a kísértés, hogy ha az egyik vagy 
másik vonalat vizsgáljuk, megpróbáljunk számításokat vé-
gezni, vajon hol tartunk az időben. Közben nem vesszük fiy-
gyelembe a másik síkon futó erő munkáját, amely módosítja 
az események alakulását. 

Szándéka szerint, Sátán már régen elpusztította volna vilá-
gunkat. Meg volna erre minden lehetősége. Az emberiségnek 
annyi pusztító eszköze áll készen bevetésre, hogy azzal bár-
mikor elpusztíthatná önmagát. Az emberiség elpusztításának 
kérdése nem az idő függvénye. Sátánnak vannak a próféciák-
ban előre megjövendölt tervei, amelyeket igyekszik megva-
lósítani. Ezekből felismerhetünk mozzanatokat. Ámde az Úr 
lefékezi a gonosz tevékenységét, mégpedig egészen megha-
tározott céllal. Mi általában erre a két erőre összpontosítjuk 
figyelmünket: a Nagy Küzdelem két pólusára. Közben nem 
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figyelünk arra a harmadik táborra, akikért folyik ez a Nagy 
Küzdelem. 

Isten célja az, hogy minél több embert megmentsen a pusz-
tulástól. Ennek érdekében hatalmas erőfeszítéseket tesznek a 
mennyei angyalok. A négy angyal azért tartja vissza a gonosz 
erőinek tombolását, hogy az igazak elpecsételése megtör-
ténhessen. Ez pedig kapcsolatban van Jézusnak, a mennyei 
szentélyben végzett szolgálatával. 

 „A négy angyal a négy szelet visszatartja, amíg Jézus be 
nem fejezi művét a szentélyben… Jézus mindaddig nem 
hagyja el a szentek szentjét, amíg minden egyes lélek esete 
végleg el nem dőlt.” (E. G. White: Tapasztalatok és látomá-
sok, Látomás az elpecsételésről).

Láthatjuk tehát, hogy egymással összefüggő, de nem azonos 
irányú és szándékú történések hogyan befolyásolják a végső 
események alakulását. Milyen régóta hallani olyan megjegy-
zést, hogy ez a világ már teljesen megérett a pusztulásra! Az 
igazság viszont az, hogy a gonoszság érettségi fokát egyedül 
csak az Úr tudja. Ő tudja, mikor kell indítani a „sarlót” az 
aratásra. Az Úr ismeri minden ember döntési lehetőségét 
és készségét is. Az Úr tudja, hogy még mire vár, hogy az a 
„négy angyal” miért tartja még vissza a szeleket!

Ebben a próféciai képben azonban nem csak a rajtunk 
kívül álló és tőlünk függetlenül működő események vizsgá-
latára kell összpontosítanunk. Bármennyire is fontos a jó 
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helyzetfelismerés, van egy nagyon is komoly mozzanata en-
nek a látomásnak, mégpedig személyes helyezetünk, a vizs-
gálati ítéletben. Erre a prófétikus szakaszra érvényes Péter 
apostol kijelentése is: „hosszan tűr érettünk”. A látomás utol-
só szakaszának drámai mozzanatait így írja le E. G. White: 

„Láttam négy angyalt, akikre a földön feladat várt, és 
éppen most kezdték meg annak végrehajtását. Jézus papi 
ruhába volt öltözve. Részvéttel tekintett a maradék gyüle-
kezetre, majd felemelte kezét s részvétteljes hangon ezt kiál-
totta: ’A vérem, Atyám, a vérem, a vérem, a vérem!’ 

Ezután láttam, hogy Istentől, aki a nagy fehér királyiszé-
ken ült, ragyogó fénysugár áradt ki, amely Jézuson ömlött el. 
Erre Jézustól gyors üzenettel egy angyal repült ahhoz a négy 
angyalhoz, akiknek a földön a reájuk bízott feladatot kel-
lett elvégezniük, kezében valamit lobogtatott és így kiáltott: 
’Tartsd, tartsd, tartsd’, amíg Isten szolgái elpecsételtetnek 
homlokukon. Megkérdeztem kísérő angyalomat, hogy mit je-
lentsen az, amit hallottam, s mit akart az a négy angyal tenni. 
Azt felelte, hogy Isten tartja féken a földi hatalmakat, s hogy 
az angyaloknak földi dolgok felett hatalmat adott, hogy a világ 
négy szelét tartsák, amelyet már éppen el akartak ereszteni. 
De éppen, mialatt kezüket visszavonták, s a szél fújni kezdett, 
Jézus kegyelmes és jóságos szeme alátekintett a maradékra, 
amely még nem volt elpecsételve. Kezeit felemelte az Atyá-
hoz, s emlékeztette, hogy vérét ontotta értük.” (E. G. White: 
Tapasztalatok és látomások, Látomás az elpecsételésről)
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Sátán hitető munkája abban jelentkezik, hogy az eseméy-
nyek fergeteges zűrzavarában a szenzációs eseményekkel 
elvonja a figyelmet a személyes felkészülés utolsó lehetősé-
gétől. Az emberek a látványos dolgokkal foglalkoznak, mi-
közben nem figyelnek önmagukra, és elmulasztják a felkéz-
szülésre adott alkalmakat.

„Minden gyülekezeti tagnak meg kellene kérdeznie ön-
magától: mint olyan, aki Jézus Krisztus követőjének vallom 
magam, hogy állok Isten előtt? Sugárzok-e a világ felé egy 
állandó, átható világosságot? Mint nép, odaszenteltük-e 
magunkat valóságosan, komolyan az Úrnak? Állandó kö-
zösségben vagyunk-e a világosság forrásával? Vajon nem 
észlelhetők-e a gyülekezetben fájdalmas módon a bomlás és 
hanyatlás jelei?” (A. G. Daniells: Krisztus a mi igazságunk, 
Bp. 2007. Boldog Élet Alapítvány – 31. oldal)

Ennek a kóros állapotnak jele az, hogy a szenzációt ke-
reső hívő ember egyre többet ül a TV képernyője előtt és 
egyre több időt tölt el az éjszakai külföldi hírek hallgatá-
sával. Szombaton pedig alig van vége az istentiszteletnek, 
már ezekről a szenzációs hírekről folyik a beszélgetés, és az 
éppen akkor hallott igéből már egy gondolat sem marad. 
Érdeklődésének irányát pedig úgy magyarázza, hogy a pró-
féciák teljesedését szemléli. Eközben pedig megfeledkezik 
személyes üdvösségének munkálásáról.  Ez is Sátán hitető 
tevékenységének egyik eszköze. 

Ennek a látomásnak vizsgálatakor fel kell tennünk a kér-
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dést önmagunknak: Mi gyakorol reám nagyobb hatást:             
a világban végbemenő gyors változások, a négy angyal erő-
feszítése, vagy az, a tény hogy a vizsgálati ítéletben a nevem-
re is sor került vagy sor fog kerülni?
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„Mivel pedig a vőlegény késett”

„Az idő értéke felbecsülhetetlen.
Krisztus minden pillanatot drágának tartott.

Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat!
Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy elfecséreljük.

A kegyelemidő nem tart már soká,
és e rövid idő alatt kell elkészülnünk  

az örökkévalóságra.
Nincs vesztegetni való időnk. 

Most kell jellemünket formálnunk 
az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra

Most kell felkészülnünk a szigorú ítéletre.”
(E.G.White: Krisztus példázatai 236.old.)

A Tíz szűz példázatában tett megállapítással kapcsolatban 
indokolt egy kérdés feltevése: mihez képest késik a vőle-
gény? Péter apostolt már idéztük: „Nem késik el az ígérettel 
az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják” (2Pét 3:9). 

A példázat szerint pedig mind a tíz szűznek az volt az érzé-
se, hogy az Úr késik. Közben közülük az öt balga nem vette 
észre, hogy a „késés” miattuk történik. Az Úr reájuk vár, mi-
közben ők azt a megállapítást teszik, hogy az eseményekben 
valami lelassult: késik a vőlegény. Ebbe a csapdába beleesik 
az öt okos szűz is, de nekik az volt a szerencséjük, hogy kéz-
szen voltak. 

A tíz szűz megállapítása feltételez valamilyen korábbi idő-
meghatározást, amelyet ők tettek. Mivel pedig az általuk 
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elképzelt és várt időben nem jön az Úr, ők maguk megálla-
pítják, hogy késik. Az öt balga szűz tragédiája egyértelműen 
szemlélteti, hogy milyen végzetesen veszélyes dolog számí-
tásokat végezni Jézus eljövetelének időpontjával kapcsolat-
ban. Jézus így figyelmeztette a tanítványokat: „Nem a ti dol-
gotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya 
a maga hatalmába helyeztetett” (ApCsel 1:7). 

Meglepő ugyanakkor, hogy ezek szerint az öt balga szűz 
akaratlanul is elismeri, hogy lett volna elég idejük a felkéz-
szülésre. De mivel töltötték idejüket? Isten mindenkinek ad 
elég időt a megtérésre és felkészülésre. Sátánnak is adott 
időt arra, hogy kifejtse és nyilvánvalóvá tegye szándékát.

Mindkét prófétikus kép azt igazolja, hogy az embereknek 
lett volna elég idejük a felkészülésre. Az előzőnél, az Úr pa-
rancsára a négy angyal visszatartja a szeleket, mivel hosszan 
tűr azokért, akik még nem készültek el. Ebben a példázatban 
pedig maguk az emberek állapítják meg, hogy az idő meg-
állt. Csak arra nem gondoltak, hogy az Úr valamiért még 
vár. Közben hiányzik az a bölcsesség, amely arra késztetné 
őket, hogy használják ki jól a kegyelem idejét, és készülje-
nek fel az Úrral való találkozásra. A látszólagos késedelem 
nem a semmittevésre adatott, hanem a felkészülésre. Nem 
különös, hogy a semmittevő szüzek elfelejtették megnézni 
saját olajos szelencéjüket, amelyből hiányzott az olaj? Még 
csak eszükbe sem jutott, hogy a „késedelem” miattuk törté-
nik! „Magyarázták” a próféciát, ahelyett, hogy a felkészülés-
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sel foglalkoztak volna. Várták a vőlegényt és elmentek alud-
ni, ahelyett, hogy körülnéztek volna magukon, hol van még 
esetleg valami hiányosság?

Krisztusnak ez a példázata tehát világosan mutatja, hogy 
az embereknél a felkészülés hiánya nem abból adódik, hogy 
kevés volt az arra szabott idő, hanem abból, hogy elmu-
lasztották a kapott alkalmakat. A személyes felkészülésben 
történő mulasztás és a téves próféciaszemlélet egymásból 
következnek.

A példázat azért is megdöbbentő, mert itt nem Isten népe 
és a világ fiai állnak egymással szemben két csoportban. El-
len White így mutatja be őket:

„A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmuta-
tók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot; szeretik azokat, 
akik hisznek az igazságban; mégsem vetik alá magukat a 
Szentlélek munkájának. Nem estek a Sziklára, Krisztus Jé-
zusra, és nem engedik, hogy régi természetüket szétzúzza. 
Szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak elveihez. Az 
ige hatása nem tartós. A Szentlélek csak akkor munkálkodik 
az emberi szívben, csak akkor formálja új lénnyé, ha az em-
ber vágyik erre, és hagyja, hogy a Lélek alakítsa. A bolond 
szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes 
cselekedetekkel. Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozzák 
jellemét, nincs közösségük vele.

A tíz szűz most a föld történelmének estéjén virraszt. 
Mindnyájan kereszténynek mondják magukat. Mindnek 
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van hivatása, neve, lámpája. Mind azt vallják, hogy Istent szol-
gálják. Látszólag mindnyájan várják Krisztus megjelenését. De 
öten készületlenek. Ez az öt döbbenten és rémülten a menyeg-
zős házon kívül marad.” (Krisztus példázatai 284-285. oldal)

A példázat figyelmeztet arra a veszélyre is, hogy a prófétikus 
események spekulatív vizsgálata nagy veszélyt rejt magában. 
Sátán képes elhitetni a krisztusvárókat azzal, hogy valami té-
vedés történt a próféciák teljesedése körül. Ebből következik 
az a magatartás, amelyről az Úr Jézus prófétál Máté evangé-
liumában, amikor a gonosz szolga az Úr hazatérésének ha-
logatásáról beszél, és elmulasztja teljesíteni kötelességét, és 
megromlik a szolgatársával való jó viszony.      

Végeredményben, a példázatbeli szüzek, az idő múlását 
bizonyos értelemben jól érzékelték. A „késéssel” jelzett idő 
valóban fennáll, csak a neve más: nem a vőlegény késése, 
hanem Isten hosszútűrése. És a nagy végzet az, hogy nem 
vették észre: az Úr reájuk várt.

Akkor, amikor emberi számításaink szerint úgy gondol-
juk, történni kellett volna valaminek, és az idő tovább ha-
ladt eseménytelenül, feltesszük-e magunkban a kérdést: 
miért vár az Úr?
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Az erős és törékeny birodalom

„És azoknak a királyoknak az idejében
támaszt az egek Istene birodalmat,
mely soha örökké meg nem romol,

és ez a birodalom más népre nem száll át,
hanem szétzúzza és elrontja mindazokat 

a birodalmakat,
maga pedig megáll örökké”

 (Dn 2:44).

Amikor 2004. május 1-jén az Európai Unió kibővült tíz orz-
szággal – köztük hazánkkal is –, a következő szombaton egy 
kis gyülekezetben szolgáltam. Alighogy beléptem a terembe, 
a testvérek azonnal Jelenések 17:12 versével fogadtak, ahol 
ez áll: „hatalmat kapnak mint királyok, egy óráig a fene-
vaddal”. Azonnal a véleményemet várva figyeltek arra, hogy 
mit fogok mondani. Megjegyzésükben és tekintetükben már 
benne volt az is, hogy magukban számítgatták Jézus eljöve-
telének várható időpontját.

Ez a megnyilatkozás is jelzi azt a – szinte általánosságban 
jellemző – magatartásformát és gyors reagálást, amelyet tanú-
sítunk akkor, amikor valami megmozdul a politikában, az egy-
házak életében, a társadalomban, a természet világában, amit 
valamilyen jelhez, próféciához kapcsolhatunk. Közben elkerüli 
a figyelmünket több olyan – még hiányzó – részlet, amely nél-
kül az a prófécia még nem érte el a beteljesedés szintéjt.  
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Minden adventista előtt egyértelmű, hogy az Európai Unió 
létrejöttével Nabukodonozor látomásának utolsó fázisához 
érkezett a történelem: a lábfej és a lábujjak korszakához. De 
mikor érkezett vagy érkezik el ez a pillanat és meddig tart? 

Luther Márton a Dániel könyve 2. fejezetében bemutatott 
szobor lábujjainak tartotta kora nemzeteit. A reformációról 
azt mondta, hogy az utolsó trombitaszó a vég előtt, amely 
Jézus eljövetelét készíti elő. (Hartlapp: Adventgeschichte 
– Friedensau)

 Nagy Károly, V. Károly, IV. Lajos, Napóleon, Vilmos 
császár, Hitler, mind megpróbálták a Római Birodalom 
törekvéseit egyesíteni, de sikertelenül. A királyi családok 
egymásközti  házassága által igyekeztek a szétszakadt bi-
rodalmat ismét egyesíteni, de eredménytelenül. A széthú-
zás eleme megmaradt. Politikai forradalmak, területi vál-
tozások történtek Európában a Nyugat-Római Birodalom 
megszűntével Kr. u. 476-ban; és ez a megosztottság mindig 
megmaradt. Ezek a törekvések magukban hordták a prófé-
cia által jellemzett vas és cserép természetéből fakadó egye-
sülés lehetetlen voltát. (Bible Reardings for the Home – RH 
– Advent Kiadó: Mi az igazság? 1999. 189.oldal)

 Európa egyesítéséről az első komolyabb elképzelés 
Konstantinápoly 1453-ban történt eleste után vetődött fel, 
Podjebrád György, cseh király javaslatára. (Wikipédia) El-
képzelhető, hogy néhány akkori bibliaismerő szerzetes szíve 
nagyot dobbant? 
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És azóta, hány történelmi esemény dobogtatta meg azok 
szívét, akik várták a megváltást!

Dániel könyve 2. fejezetéről nagyon sok előadást hallot-
tam. Az előadók által is sugallt, valamint a reménységünk 
melegétől befolyásolt és formált próféciatudatunkban rend-
kívül gyorsan összeállt a vasból és agyagból összepréselt láb-
fej és az újjak. Nem így a valóságban! A prófécia szerint ezek 
„egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül 
a cseréppel” (Dán 2:43). A valóságban hosszú listát lehetne 
felsorolni egy európai unió létrehozásának kísérletéről. A 
sorban ott vannak a már említett uralkodók.  

A második világháború idején, 1940-ben is tervezték 
egy unió létrehozását, amelynek tagjai lettek volna: Né-
metország, Franciaország, Olaszország, Dánia, Norvégia, 
Finnország, Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Románia, 
Horvátország, Szerbia, Görögország és Spanyolország. Ez 
nem valósult meg. Az 1948-ban megtartott Hágai Kong-
resszus döntése nyomán 1949-ben megalakult az Európa 
Tanács. 1950. május 9-én hangzott el a javaslat az Európai 
Unió létrehozására, 1951-ben létrejött az Európai Szén- és 
Acélközösség, 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség. 
(Wikipédia). 

Ezek mind egy-egy állomás voltak, a nagy egység megvaló-
sulása felé. Azok, akik prófétikus szemmel figyelték az eseméy-
nyeket, egy-egy új hír hallatán izgalomba jöttek. Azután ismét 
csökkent a lelkesedés, a hosszúra nyúlt várakozási idő miatt. 
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Ezt érthetővé teszi a prófécia eme utolsó fejezetére szabott 
nagyon rövid idő: egy óra, valamint az „egység” sajátossága, 
az ugyanis, hogy tökéletes egység nem fog létrejönni. Vala-
mi olyan helyzetre kell gondolni, hogy amikor létrejön, szin-
te azonnal össze is omlik. 

Egyébként is, a Dániel könyve második fejezetének biro-
dalmai mind váratlanul, meglepetésszerűen omlottak össze, 
hatalmuk csúcsán, úgy, ahogy általában a nagy prófétikus 
események meglepetésszerűen érték az emberiséget, mint 
ahogy Jézus eljövetele is lesz. „Mint egy tőr, úgy lep meg 
mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak” (Lk 21:35). 
Ez a meglepetés a „kéz érintése nélkül” leszakadó kő lesz, 
vagyis Jézus eljövetele.

Ha ezeket az eseményeket így együtt látjuk, éreznünk kell 
a komoly figyelmeztetést: már majdnem kialakult a szerve-
zeti egység. Az említett gyülekezetben ennek megtörténtét 
vélték felismerni a testvérek és ezért jöttek izgalomba. Ők 
úgy látták, hogy ez a prófécia már beteljesedett, és elérkez-
tünk Jelenések 17:12. verséhez. Ezután kiderült az, hogy 
még újabb országok csatlakoztak ehhez az egységhez. Tehát 
akkor, még a szervezeti egység sem volt tökéletes.

Ami jelenleg számunkra szembe ötlő, az a vallási törvény-
cikkely, ami még hiányzik az Unió Alkotmányából. Mennyi 
idő kell ehhez? És ki ismerheti fel, hogy mikor érkezik el a 
csúcshoz ez a próféciai egység? Mikor lehet azt mondani, 
hogy elkészült a nagy mű, és mostantól indul az „egy óra”? 
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Előbb szó volt arról, hogy nem szabad időben gondolkod-
nunk. Ennek a megegyezésnek a létrejötte sem idő kérdése, 
hanem valami más. Nem tudjuk, hány döntésnek kell még 
megszületni és meddig tart egy-egy döntés meghozatala. 
De a nagy politikai döntések mellett fontosabbak az egyéni 
döntések. A mennyben erre várnak. Azután valahol el kell, 
hogy engedjék a szeleket. És ha ez bekövetkezik, akkor jön 
„a nagy kő”. Akkor jön Jézus!

Annak megoldása, hogy a sokféle politikai nézetet valló 
és soknemzetiségű, sokféle vallásos háttérrel rendelkező né-
pek keveréke hogyan jut megegyezésre és egységre, nem a 
mi dolgunk. Egyébként is, nem sokáig marad fenn ez az egy-
ség. A prófécia így folytatódik: „És a tíz szarv, amelyet lát-
tál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják 
és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik 
őt tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő 
szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják 
az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten 
beszédei” (Jel 17:16-17). 

Sátán elhiteti, rászedi az embereket azzal, amivel akarja. 
És a tömegek menni fognak utána. De ha ez így van, ak-
kor miért nem történik meg ez ma vagy holnap? Éretted és 
érettem. De egyszer megtörténik, és amiről ma az a véle-
ményünk, hogy késik, holnap azt mondjuk, hogy meglepett 
bennünket. A tíz szűz mindegyike ma még úgy érzi, az Úr 
késik. Az öt balga akkor azt fogja érezni: túl hamar jött el. 
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Még nem vártuk! Jézus így jellemzi a várakozók meglepeté-
sét: „És nem vesznek vala észre semmit” (Mt  24:39). 

A prófécia szerint tehát ebben a rövid periódusban létre-
jön egy rövid ideig tartó egység: „Ezeknek egy a szándékuk: 
erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják” (Jel 17:13). 
Jelen pillanatban, ez még hiányzik. Valószínű, itt is ugyan-
az a féken tartó erő működik, amelyet már a Jel 7:1-3-ban 
vizsgáltunk. 

Ma még jellemző az Európai Unióra, hogy egy 600 milliós 
közösség döntését egymillió szavazattal meg lehet hiúsítani. 
Ez történt a Lisszaboni Szerződéssel, amelynek szintén az a 
szerepe, hogy erősítse az Unió döntéshozó szerveit. Ugyanez 
a helyzet az Európai Unió Alkotmányával is, amelybe mind-
ez ideig nem tudták elhelyezni a vallásról szóló fejezetet, 
pedig – vagy, mivel – ez kell, hogy „lelket leheljen” a nagy 
erőfeszítéssel létrehozott és összetartott szervezetbe. 

Ma még nem ismeretes előttünk a vallásügyi cikkely tar-
talma és hatálya, de ha a kulisszák mögött működő erő 
akarata érvényesül, ez fog majd erőt adni egy rövid óráig 
az „egy szándék” kibontakoztatására. Ezt az Úr még fékezi, 
mivel „hosszan tűr érettünk”. Itt is érvényes E. G. White lá-
tomása: „Isten tartja féken a földi hatalmakat, és az angya-
loknak hatalmat adott a földi dolgok felett.” (Tapasztalatok 
és látomások)

Emberileg és logikailag olyan helyzettel állunk szemben, 
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ami szinte elképzelhetetlen. Hogyan lehet elfogadtatni egy 
nagyon vegyes vallású Európa népével egy Vatikán által su-
gallt „keresztény” cikkelyt az Európai Alkotmányba? Egéz-
szen bizonyos, hogy már ennek is megvan a forgatókönyve 
és már ezt is megoldották volna, ha nem érvényesülne itt is 
Isten angyalainak féken tartó ereje. Ennek a próféciai láncz-
szemnek a teljesülése sem idő kérdése tehát, mint ahogy a 
célba érkezésünknek és az ezzel kapcsolatos eseményeknek 
a beteljesedése sem. 

Nem kell különösen játszani a gondolatokkal. Elég ismer-
ni a történelmet vagy vallások keletkezésének történetét. 
A protestantizmusnak – ismerve a fejleményeket – nem 
lesz nehéz elfogadni egy közös vallási megszövegezést. És 
miért ne állhatna elő holnap egy új Mohamed vagy mor-
mon Joseph Smith, valamilyen új látomással, amely telje-
sen megegyezik a Róma által sugallt szöveggel és amelyet a 
tömegek habozás nélkül elfogadnak? A politikában mindig 
nagyobb súlya van az érdeknek, mint az elveknek és a megy-
győződésnek. 

És hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy ez a vallási „egység” 
kialakuljon?  E. G. White írja: „Sokan felesleges izgalom-
ba jutottak az időmeghatározás miatt; a harmadik angyal 
üzenete azonban felette áll az időmeghatározásnak. Nincs 
szükség arra, hogy időmeghatározással erősítsük.” (Tapasz-
talatok és látomások, Az egybegyűjtés ideje) Ennek az any-
gyalnak az idejében élünk.

Rendszergazda
Vonal

Rendszergazda
Vonal

Rendszergazda
Vonal



31

A „kő”, amely véget vet ennek a birodalomnak, emberi be-
avatkozás nélkül „szakad le”. Ezért ennek az eseménynek az 
időpontja még annyira sem kiszámítható, mint a birodalom 
formálódásával kapcsolatos események kibontakozása.

Jézus egyértelműen megmondta, mi az, amit tennünk 
kell: „Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem 
tudjátok, mikor jő el az az idő!” (Mk 13:33).
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„Állj meg nap Gibeonban”

„És megálla a nap, és vesztegle a hold is,
amíg bosszút álla a nép az ő ellenségein.  

És nem volt olyan nap, mint ez,
sem annak előtte, sem annak utána,

hogy ember szavának 
engedett volna az Úr” 

(Józs 10:12-13).

Ha valakinek a harcosok közül lehetett volna egy zsebórá-
ja, amikor Józsué legyőzte az emoreusok öt királyát, bizoy-
nyára nagyon zavarba jött volna, amikor azt kellett volna 
felismernie, hogy az óra és a nap nem együtt járnak. De az 
akkori idők embere óra nélkül is rendelkezett olyan érzék-
kel, amellyel egészen pontosan meg tudta határozni a nap 
bármelyik szakában az időt, akár a nap vagy a hold és a csil-
lagok állásából. Itt valami rendkívüli történt, ami számunk-
ra megmagyarázhatatlan. Ne kezdjen hozzá senki valamiy-
lyen tudományos magyarázathoz. Az Úr majd a megfelelő 
időben sok titkot feltár megváltott gyermekei előtt. 

Ezzel a történettel is meg kell tanulnunk azt, hogy Isten 
bármikor beleavatkozhat az események folyamatába, és 
ezekkel a váratlan és kiszámíthatatlan beavatkozásokkal le-
hetetlenné teszi azt, hogy eredményes időjóslásokba bocsát-
kozzunk. Itt, Gibeonban azért történt ez a beavatkozás Isten 
részéről, hogy időt adjon Izrael népének a háború befejezé-
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séhez, az ellenség feletti győzelemhez. Az akkori hadviselés 
szükségessé tette azt, hogy naplementével győztesen zár-
janak le egy ütközetet, és ne adjanak alkalmat az ellenség-
nek ahhoz, hogy az éj leple alatt rendezni tudja sorait, vagy 
újabb erőket tudjon felvonultatni. Izraelnek azon a napon 
győznie kellett. Ehhez rövid lett volna a nappali időszak. Is-
ten beavatkozása hosszabbította meg a napot.

A történelemben végbemenő változásokat figyelve lát-
hatjuk, hogy az Úr hogyan avatkozik be a népek életébe, és 
olykor hogyan „állítja meg a napot” a politika egén annak 
érdekében, hogy az evangélium munkája egy-egy területen 
előrehaladhasson. Amint Józsué élt az isteni beavatkozás 
által nyújtott lehetőséggel, úgy kellene ma is Isten népének 
felismerni az Úr által biztosított feltételeket, és erejét a 
munka befejezésére irányítani. Fennállhat a veszélye annak, 
hogy Sátán, az ő megtévesztő befolyásával Isten gyermeke-
it is félrevezeti, hogy ne arra összpontosítsák figyelmüket, 
amire az Úr szeretné. Nekünk nem a történelem kerekének 
az irányítása a feladatunk, hanem az evangélium munkájá-
nak a végzése. Emberek figyelmét Istennek érettünk folyó 
munkájára kell iránytanunk. 

Isten népének a politikai erők csatározásában nem sza-
bad részt venni, de amennyiben felismerhető, imádkozni 
kell azokért, akik által a vallásszabadságot biztosítja. Erőn-
ket pedig arra a munkára kell összpontosítani, amelyet így 
jellemez az ige: „És ezek után láték más angyalt leszállani 
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a mennyből, akinek nagy hatalma van; és a föld fénylett 
annak dicsőségétől” (Jel 18:1).

Mindkét próféciai kép szemlélteti velünk Isten beavatko-
zó munkáját a történelem menetébe. A négy angyal vissza-
tartja a háborúk szeleit, és az Úr „megállítja a napot”, hogy 
az evangélium munkája befejeződjön, és felkészülhessünk 
személyesen is az Úrral való találkozásra.

Sátán célja az, hogy hamis látásokkal a tévedések útjára 
sodorja Isten gyermekeit, hogy ne azzal foglalkozzanak, ami 
szükséges ahhoz, hogy felkészüljenek az örökkévalóságra és 
Jézus eljövetele készen találja őket. 

Vajon mi történt volna, ha a Gibeonban harcoló sereg har-
cosai, látva Isten beavatkozását, abbahagyták volna a küz-
delmet, és elkezdtek volna saját magyarázatokat szerkesz-
teni? Valószínű, a menekülő ellenség visszafordult volna, 
és Izrael seregei nagyon nyomorúságos helyzetbe kerültek 
volna.

Kijelentésünk van arra, hogy azt a munkát, amelyet nem 
végeztünk el a kellemes időben, mivel mással foglaltuk el 
magunkat, a nyomorúságos időben kell elvégezni. 
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„Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe”

„Ez a Jézus, aki felviteték tőletek
a mennybe, akképpen jő el,

amiképpen láttátok őt
felmenni a mennybe”

(ApCsel 1:11).

Minden korszakban Jézus visszajövetele képezte Isten 
gyermekeinek legfőbb reménységét. Bizonyára ezért is, Sá-
tán legnagyobb csalása Jézus eljövetelének utánzása lesz. Ő 
maga Krisztus képében fog megjelenni és nyájasan szól az 
emberekhez. Ez lesz Sátán egyik leglátványosabb csalása, 
amellyel kapcsolatban Ellen White a következőket írja:

„Lázadás és hitehagyás légköre uralkodik körülöttünk. Ha 
hit által nem függesztjük lelkünket Krisztusra, ez a légkör 
ránk is befolyással lesz. Ha az emberek ennyire félrevezet-
hetőek, hogyan fognak megállni akkor, amikor Sátán megz-
személyesíti Krisztust és csodákat visz véghez? Ki marad 
rendíthetetlen, amikor Sátán Krisztus személyét magára 
öltve Krisztusnak vallja magát és látszólag Krisztus munká-
ját végzi? Mi tarthatja vissza Isten népét attól, hogy hamis 
krisztusokkal szövetkezzék?

Sátán ma elszántabban játssza az élet játékát a lelkekért, 
mint valaha, és ha nem vagyunk szüntelenül résen, akkor 
Sátán büszkeséget, önszeretetet, a világ szeretetét és más 
gonosz vonásokat fog szívünkbe plántálni. Minden lehetsé-

Rendszergazda
Vonal



36

ges eszközt meg fog mozgatni annak érdekében, hogy meg-
ingassa Istenbe és a Biblia igazságaiba vetett hitünket. 

Ha nincsenek komoly tapasztalataink az Isten munkájá-
ról, ha nem ismerjük alaposan a Szentírást, akkor az ellen-
ség téveszméi és hazugságai romba fogják dönteni hitünket. 
Hamis tanítások fogják kimosni sokak alapjait, mert nem 
tanultak meg különbséget tenni az igaz és a hamis között. 
Egyedüli biztonságunk Sátán fortélyai ellen a Szentírás 
szorgalmas tanulmányozásában, hitünk alapjainak megér-
tésében és minden ismert kötelességünk hűséges teljesíté-
sében van.” (Szemelvények II. kötet 55-56. oldal)

„Nemsokára félelmetes természetfeletti jelenségek lesz-
nek az égen, a csodákat művelő démonok hatalmának jele-
ként. Az ördögi lelkek bejárják az egész világot. Elmennek a 
föld királyaihoz, hogy rávegyék őket a csalásra, és arra, hogy 
Sátánnak segítsenek a menny ellen vívott utolsó csatájában. 
Közreműködésükkel Sátán uralkodókat és alattvalókat egy-
aránt elámít. Magukat Krisztusnak színlelő emberek jelen-
nek meg, és a világ Megváltóját megillető címre és imádatra 
tartanak igényt. Csodákat tesznek, gyógyítanak; és azt ál-
lítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, 
amelyek a Szentírás bizonyságtételének ellentmondanak.

A csalás drámájának tetőfokán, Sátán meg fogja szeméy-
lyesíteni Krisztust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei 
a Megváltó adventjével fognak beteljesülni. A nagy csaló ek-
kor azt a látszatot fogja kelteni, hogy Krisztus eljött. 
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Sátán a föld különböző részein káprázatos, csillogó, fen-
séges lényként jelenik meg az embereknek. Hasonlítani fog 
ahhoz a képhez, amit János a Jelenések könyvében Isten Fi-
áról festett (Jel 1:13-15). Emberi szem nem látott nagyobb 
dicsőséget annál, ami őt körülveszi. Ez a győzelmi kiáltás 
harsog bele a levegőbe: ’Krisztus eljött! Krisztus eljött!’ Az 
emberek leborulnak előtte és imádják. Ő pedig felemeli ke-
zét és áldást mond reájuk, miként Krisztus áldotta meg ta-
nítványait, amikor a földön élt. 

A hamis Krisztus hangja lágy, szelíd és megnyerő. Nyájas, 
kedves hangon elmond néhányat a Megváltó ajkáról elhang-
zott drága mennyei igazságokból. Betegeket gyógyít, majd 
Krisztusról bitorolt szerepében azt állítja, hogy a szombatot 
áttette vasárnapra, és megparancsolja mindenkinek, hogy 
szentelje meg azt a napot, amelyet ő megáldott. Kijelenti, 
hogy azok, akik a szombat szentségét makacsul vallják, az ő 
nevét káromolják, ha nem hajlandók meghallgatni angyala-
it, akik által fényt hint és igazságot tanít. Ez a súlyos csalás 
szinte leleplezhetetlen. Miként a Simon mágus által félreve-
zetett samaritánusok, a tömegek is – kisemberek és nagyok 
– hitelt adtak ezeknek a varázslatoknak, és ezt mondják: „Ez 
Istennek ama nagy ereje!” (E. G. White: A nagy küzdelem 
Bp. 1985. Advent Kiadó - 555.old.

Nemcsak Krisztust fogják utánozni: „A hazug lelkek megz-
személyesítik az apostolokat, és épp az ellenkezőjét tanítják 
annak, amit az apostolok a Szentlélek indítására földi éle-
tükben tanítottak.” (NK 495. oldal)
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Amikor Jézus az Olajfák hegyén elbúcsúzott tanítványai-
tól és felment a mennybe, két angyal állt meg előttük, akik 
fontos üzenetet hoztak számukra: „Galileabeli férfiak, mit 
állotok, nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek 
a mennybe, akképpen jő el, amiként láttátok őt felmenni a 
mennybe” (ApCsel 1:11).

Az üzenetben benne van, hogy Jézus visszajön. Benne van 
az is, hogy ugyanolyan láthatóa lesz az ő visszajövetele, amiy-
lyen látható volt mennybemenetele. Nem „szellemileg” jön 
el, mint sokan állítják, hanem valóságos testben. Az angya-
lok azt is kijelentették, hogy „Ez a Jézus” jön vissza és nem 
más.  Ahhoz, hogy a Krisztust utánozó Sátán akkor majd ne 
tudjon megtéveszteni, szükségünk van arra, hogy jól ismer-
jük Krisztus tanítását, és a vele való kapcsolat által szívünk 
együtt dobogjon Krisztuséval. A hamis krisztusok egy nay-
gyon fontos ismertető jelet is nélkülözni fognak: a szegek 
helyét a kézen. Ez Sátán kezéről is hiányozni fog.

Annak ellenére, hogy az apostoli iratokban egyértelműen 
olvasható Jézus visszajövetelének módja, és az első keresz-
tények életvitelét is meghatározta Krisztus visszavárása, 
már elég korán felléptek tanítók, akik meghamisították a 
második advent üzenetét. Origenés egyházatya (kb 185-
254-ig élt), „Az adventről szóló tanítást a prófétai köddel 
allegorizálta.” Ezt írta: „Sok hatalommal érkezik el naponta 
valamennyi hívő lelkéhez az Ige második adventje, a pró-
fétai felhőkben, azaz az apostolok és próféták írásaiban, 
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amelyek kinyilatkoztatják őt.” (Le Roy Edwin Froom: The 
Proph. Faith of our Fathers I. 9/2. Atyáink prófétai hite). 
Azt állította, hogy akkor, amikor a prófétai ige megszólal a 
gyülekezetben, akkor oda elérkezett Isten országa.

Egy másik egyházatya, Augustinus (354-430) azt tanítot-
ta, hogy Isten mennyei országa egy a földi egyházzal. Tehát, 
ahol az egyház van, ott van Isten országa. Ennek az állás-
pontnak nagyon fontos politikai jelentősége is volt akkor. A 
római ember ugyanis azt hitte, hogy Róma örök. A keresz-
tények pedig azt mondták, hogy ez a világ elmúlik, és Isten 
országa az, amely örökkön örökké megáll. Ez a hit a római 
ember szemében hazaárulás volt.  Azzal, hogy a pogány 
Róma névlegesen keresztény lett, megoldódott ez a feszült-
ség, mert most már Róma azonos volt Isten egyházával, ez 
pedig Isten országával. 

Augustinus, a Dániel próféciájában szereplő követ azono-
sítja a római egyházzal, amely betöltötte az egész földet, a 
most meglévő egyház a Krisztus országa és a mennyei király-
ság. Filozófiai nézetét a Civitas Dei c. művében fejtette ki. 

„Hitehagyások történtek, és az Úr azért engedte kifejlődni 
az ilyen jellegű dolgokat a múltban, hogy megmutassa, milyen 
könnyen félrevezethető a nép, amikor a tagok emberi szavak-
ra támaszkodnak ahelyett, hogy a nemes béreabeliekhez ha-
sonlóan maguk kutatnák az írásokat, és így járnának utána az 
igazságnak.” (Szemelvények II. kötet 374.oldal)
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Prófétai szó vagy saját magyarázat

„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is,
amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek,

mint sötét helyen világító szövétnekre”
(2Pt 1:19).

Péter apostol többes szám első személyében fogalmaz. 
Nyilván, Isten népéről van itt szó.  „Igen biztos nálunk”, de 
azonnal hozzáteszi: „az írásban egy prófétai szó sem tá-
mad saját magyarázatból” (20.v.). Az adventisták nagyon 
korán, szerveztük kialakulása előtt felismerték a prófétai ige 
fontosságát, de elég korán megtanulták azt is, hogy milyen 
veszélyt rejt magában az, amikor előtérbe kerülnek a „saját 
magyarázatok”. Szinte együtt tanulták a prófétai ige jelentő-
ségét és az emberi magyarázatok veszélyét. 

János apostol, amikor az Úr Pathmós szigetén elvonul-
tatja előtte az egyház kétezer éves történetét, ebben a láto-
másban felismer egy nagyon fontos lelki kincset, amellyel a 
maradék egyház rendelkezik a végidőkben: „Megharagvék 
azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék 
egyebekkel az ő magvából valókkal, és akiknél vala a Jé-
zus Krisztus bizonyságtétele” (Jel 12:17).Később meglátja 
János azt is, hogy „a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lel-
ke” (Jel 19:10). Ennek felismerése és elfogadása a Hetedna-
pi Adventista Egyház egyik sarkalatos hittétele, azonossági 
jegye. Az egyház pionírjai komoly ima által és tanulmányo-
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zások során felismerték ennek az ajándéknak nélkülözhe-
tetlen értékét. 

Mindkét igében azonosításról van szó; Isten népének egy 
nagyon fontos tulajdonáról, amely egyben ismertető jele is. 
Az is figyelemre méltó, hogy a két ige az egyházat kétféle 
helyzetében mutatja be. Az első ige még a harc közepébe visz, 
amikor a Jézus bizonyságtételének őrzői Sátán támadásai-
nak célpontjában vannak. A második igében már a Bárány 
menyegzőjére hivatalosak között láthatók azok, akiknél van 
Jézus bizonyságtétele, a prófétaság lelke. A Jézus eljövetele 
előtt élő maradék nem fosztható meg ettől az ajándéktól, és 
könnyelműség miatt nem is veszítheti azt el. 

A közösség eddigi történelme során egyértelműen igazo-
lódott, hogy ennek felismerése nélkül ez az egyház nem jött 
volna létre, és ha valamikor elveszítené ezt az Istentől ka-
pott ajándékát, önmaga azonosságát tagadná meg és létét 
kérdőjelezné meg.Akkor, amikor az egyház figyelt a Szent-
írás tanácsaira és a Prófétaság Lelke iránymutató tanácsai-
ra, mindig növekedett, fejlődött. Egészségügyi intézmények, 
kiadóhivatalok sora igazolta ennek az ajándéknak a felmér-
hetetlen jelentőségét. Ott, ahol ezeket a tanácsokat megve-
tették, nagyon hamar tönkrementek dolgok, felmérhetetlen 
károk keletkeztek. Sátán is nagyon jól tudja ezt, és az utolsó 
nagy csalásai között szerepel ezeknek a kincseknek a megha-
misítása, hogy ezzel az egyház erejét megtörje, és megfossza 
reménységétől.
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„Sátán legutolsó csalása az lesz, hogy az Isten Lelkének 
bizonyságételeit hatástalanná teszi. ”Mikor nincs mennyei 
látás, a nép elvadul” (Préd 29:18). Sátán mesterien fog 
munkálkodni, hogy megingassa Isten maradék népének a 
bizalmát az igaz bizonyságtételekben. Hamis látomásokat 
hoz majd közénk, hogy félrevezessen és összekeverje a ha-
zugságot az igazsággal. Az emberek kiábrándultságával azt 
akarja elérni, hogy azok tekintsenek fanatizmusnak minden 
látomással kapcsolatos dolgot. De az őszinte lelkek az igaz 
és a hamis szembeállítása által képesek lesznek különbséget 
tenni azok között.” (Szemelvények II. kötet 75. oldal)

Ha a nyílt tengeren elvész az iránytű, a hajó utasai re-
ménytelen helyzetbe kerülnek. Ha Sátán  el tudná venni 
Isten népétől azokat a tanításokat, amelyeket az Úr adott a 
Szentíráson és a prófétaság adományán keresztül, akkor azt 
is képes volna elérni, hogy elvezesse őket az igazság útjáról 
és reménytelen helyzetbe sodorja őket. 

„Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket!” Az Úr 
nem csak figyelmeztetett, hanem felsorolta azokat a veszély-
forrásokat is, amelyektől óvakodnunk kell. Ha figyelünk az 
Úrra és tanításaira, elkerülhetjük Sátán csapdáit. Fogadjuk 
meg az Úr tanácsát:

„Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bíz-
zatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!” (2Krón 20:20). 

„A tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok!” (Ézs 8:20).




