
Új világrend
- kényszerpályán?



Kedves Olvasó!

Hosszabb  idő óta kérdéseket vizsgálunk köz-
napi hitéletünk ezer dolgáról, és azokkal  a témák-
kal foglalkozunk,  amelyek éppen időszerűvé vál-
nak a világ dolgainak alakulásában. 

A felvetett témákban elmélyedve egyben a 
gyakorlati kereszténység kérdéseiről szeretnénk 
párbeszédet folytatni. 

Ennek a sorozatnak újabb kiadványa ez a füzet 
is. Egyúttal szíves figyelmébe ajánljuk a sorozat  
korábbiakban megjelent témáit is. 

Közös tanulmányozásra hívjuk azokat, akik 
szeretik kutatni Isten Igéjét, és nem mennek el 
felületesen a számukra nehezen érthető kijelen-
tések mellett sem.

Nem a mi bölcsességünket akarjuk ebben igény-
be venni, hanem Isten Szentlelkének tanácsát.  
Arra kérjük az Urat, hogy tegye nyitottá  és befo-
gadóvá mindannyiunk értelmét, amint azt a tanít-
ványokkal is tette, hogy értsük az Írásokat.  

Ezt kínáljuk most Önnek, és kérjük, legyen 
ebben partnerünk!  

Véleményét, kérdéseit szívesen vesszük, ameny-
nyiben eljuttatja hozzánk.

A Kiadó
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„Hogy értsék az írásokat”

Mielőtt az Úr elbúcsúzott volna tanítványaitól, még egyszer áttekintette 
velük az elmúlt gondterhelt napok eseményeit, és rámutatott azok prófétikus 
jelentőségére. Erre azért volt szükség, mivel a tanítványok a próféciák világos 
jelzései ellenére sem láttak tisztán ezekben a jelentőségteljes napokban. Saját 
elképzeléseik miatt nem értették, mi történik velük és körülöttük.

Jézus ebben a helyzetben segített tanítványainak azáltal, hogy elismételte 
előttük a sokszor elmondott prófétai Igéket, miközben „megnyitotta értelmüket, 
hogy megértsék az Írásokat” (Lk 24:45).

Előfordulhat, hogy az események gyors pergése, váratlan fordulatai és az 
emberi elképzeléseink ellenére történő alakulása elveszi tiszta látásunkat, és mi 
is tanácstalanokká válunk - az apostolokhoz hasonlóan. Ilyenkor az a veszély 
fenyegethet, hogy Biblia-magyarázatunkba beleálmodjuk saját vágyainkat, 
elképzeléseinket, s amelyek ha csalódásba visznek, akkor számunkra is csupán 
a tanítványok csüggeteg megállapítása marad: „Pedig mi azt reméltük”. 

Mindez megtörténhet annak ellenére, hogy ismerjük Péter apostol kijelentését, 
amely örök szabályként kell, hogy álljon prófécia-magyarázatunk gyakorlatában: 
„Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját 
magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem 
a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei” (2Pt 1:20-21).

A tanítványok a legnagyobb Tanító, Jézus iskolájába jártak, mégis sok 
mindent nem értettek. Közvetlenül a nagy „szigorlati vizsga” előtt, amelyen 
sorban elbuktak a megmérettetésben, a Mester így minősíti őket: „Még sok 
mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok” (Jn 16:12). - és 
halasztást kaptak a további tanulásra. 

Valószínű, még mi sem tanultunk meg mindent és ránk fér a további 
tanulmányozás. Ha pedig Ő világosítja meg értelmünket, akkor nem lesz 
hiábavaló szándékunk, hogy a próféciák megértésére törekedjünk.
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Gazdasági világválság?

Néhány hónappal ezelőtt, amikor kiadtuk egy másik sorozatban a „Szombat 
és vasárnap az Ige mérlegén” c. füzetünket, hivatkoztunk arra, hogy a magyar 
Parlament szeptemberben foglalkozni fog a vasárnapi munkaszünet kötelezővé 
tételének Alkotmány általi biztosításával. Ezt állítottuk, mert ez volt a terv. 
Buzgó prófécia magyarázókként a tervet már tovább boncoltuk, beleképzelve 
a lehetséges eseményeket. Valahonnan azonban áthúzták a politikusok 
számításait. Más elfoglaltságot „kaptak” az országgyűlési képviselők. Hogy 
ez az elfoglaltság meddig tart? Nos, ne essünk ismét abba a hibába, hogy 
megpróbálunk számítgatni. Még a politikusok latolgatásait se vegyük biztosnak. 
Jézus arra int, hogy vigyázzunk, mert az események természetéből adódóan 
váratlanul érnek majd a meglepetések. Így is történik.

Szerte a világon kis részvényesek és állampapírok tulajdonosainak milliói 
figyelik hetek óta az óránként drámai fordulatokat hozó tőzsdei híreket.  Ami 
a New-York-i tőzsdén történik, az végigfut az egész világon, mint egy test 
idegszálain, s egy órán belül megmozgatja a Tokió-i tőzsde árindexét is. 
Ugyanez a helyzet ellenkező irányba is. Akik hosszú éveken keresztül igyekeztek 
kis megtakarított pénzüket reményük szerint a várhatóan legésszerűbben 
kamatoztatni, most  kétségbeesetten figyelhetik, mint zsugorodik a részvények 
értéke óráról órára egyre kevesebbé. 

Kisvállalkozók kerültek csődhelyzetbe. Nagy vállalatok bocsátják el munká-
saikat. A népvándorlás iránya talán megfordul kelet felé? A gazdasági recesszió 
megkongatta a vészharangot az egész világon. A jobb anyagi helyzet reménye 
szertefoszlik? A gondtalanabb élet helyett megszorítások várhatók? Van-e 
hosszabb távon remény a kibontakozásra?

A hitelből építkezőket és meggondolatlanul költekezőket a kamatnövekedés 
híre sokkolja vészesen. Akik a luxuslakásokra, külföldi utazásokra, elegánsabb 

„Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék 
szívetek a mámorban, 

a tobzódásban, meg az élet gondjaiban, 
és készületlenül érjen benneteket az a nap”

(Lk 21:34).
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kocsikra nem eléggé átgondoltan felvett kölcsönöket napról napra magasabb 
kamatszinttel kötelesek törleszteni, kétségbeesetten tekintenek azokra a 
tárgyakra, amelyeknek nem régen még oly nagyon örültek. Még nem tudni, hány 
család válik hajléktalanná, vagy szóródik szét, hányan lesznek öngyilkosok, 
hányan roppannak össze idegileg a terhek súlya alatt, hányan kényszerülnek 
igénybe venni az egyre korlátozottabb szociális segélyt. Mert a pénzvilág 
nagyon könyörtelen tud lenni.

Magyarország lakossága abban a reményben adósodott el, hogy meg van 
a biztos fedezet a jövő szebbé, kényelmesebbé tételére. A kielégíthetetlen 
bírvágy, a felfokozott igények elveszik a józan mérlegelési képességet. Az 
emberek tömegei, akik képtelenek ellenállni a hazug reklámok csábításának, 
vakon mennek a láthatatlan szakadék felé. 

A gazdasági krach egyszerre, hirtelen, váratlanul tört a világra. Vagy mégsem 
váratlanul? Vannak, akik ezt tudták előre, és kezükben van a helyzet kulcsa? 
Valahonnan mesterségesen irányítják ezt az irgalmatlan gazdasági háborút úgy, 
hogy egyesek tönkremennek, mások meggazdagodnak? A cél: egyes rétegek 
rabszolgasorsba süllyesztése, a kiszolgáltatottak tönkretétele? Az embereket 
költekezésre csábítják, akik az adósságcsapdába kerülve szerencsétlenül 
szinte észre sem veszik, ahogy egy életre eladják magukat. Ez a modern 
rabszolgatartás. És a tömegek mennek önként, dalolva a szakadékba. Még alá 
is írják az adósságlevelet. És folyik a modern rabszolgavásár, a háttérben pedig 
az egyre gyakoribb leszámolás a maffiák között. 

A bankoknak kiváló szakembereik vannak. Hogyan mehetnek tönkre mégis 
ezek a szilárd anyagi bázisra épített pénzintézetek? És miért egyszerre mennek 
tönkre az egész világon? Kik mennek tönkre, és kik húznak kegyetlenül hasznot 
a kis emberek bőréről? 

Isten népe számára mit üzen a világ mai helyzete? Mi, akik minden rendkívüli 
eseményben a fentről jövő jelzést keressük, melyik prófécia teljesedését véljük 
felismerni ezekben a folyamatokban? 

Mielőtt állást foglalnánk a történésekkel kapcsolatban, egy kicsit lépjünk 
vissza a történelem országútján!

Még vannak, akik emlékeznek arra, hogy egy piaci bevásárlás alkalmával 
egy kosár élelemért majdnem ugyanakkora kosár papírpénzt kellett adni. Voltak, 
akik ki sem tudták mondani, s azt sem tudták, hogy az mennyi, amire az volt 
írva, hogy Százmillió Billpengő. Csak úgy mondták: egy piros hasú vagy kék 
hasú. Ez 1945-1946-ban volt. 
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Ebben az időben sok prédikáció hangzott el Jakab apostol leveléből: „Tehát, 
ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt! 
Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök 
megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, 
mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is.” (Jak 5:1-3). 

A  veszély az, hogy a próféciákban mindig szívesebben és jobban oda-
figyelünk a rajtunk kívül álló eseményekre, mint arra, amire az Úr a várható 
esemény bejelentése által inteni akar bennünket. A Jakab által elmondott 
üzenetben az ezt követő rész sokkal fontosabb számunkra: „Legyetek tehát ti 
is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. 
Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró 
az ajtó előtt áll” (Jak 5:7-9).

1950-ben Miskolcon, a Megyei Állami Egyházügyi Hivatalban kellett a 
kötelező jelentkezésre mennem. Az erősen kommunista érzelmű titkár arról akart 
meggyőzni, hogy adjam fel az általa „népbutítónak” minősített foglalkozást.

Arra voltunk tanítva, hogy ilyenkor alkalmazzuk azokat a bibliai idézeteket, 
amelyek által bizonyos toleranciát kaphatunk az ellenféltől. Így idéztem Jakab 
leveléből az imént fent idézett bibliaverseket, amelyre abban az időben sokat 
hivatkoztunk, és a történelem igazolását ismertük fel benne. 

A szöveg így folytatódik: Íme, a földjeiteket learató munkások bére, amelyet 
visszatartottatok, égre kiált, és az aratók panasza eljutott a Seregek Urának a 
fülébe.” (Jak 5:4). 

Itt egy kicsit győztesnek éreztem magam ebben az eszmecserében. Valahol 
itt meg kellett volna állnom, de egy kicsit tovább idéztem az apostolt a fent 
említett verssel: „Legyetek azért atyámfiai, béketűrők, az Úrnak eljöveteléig.”

Mint a ragadozó az áldozatára, úgy csapott le rám az ellenfelem, 
kegyetlenül:

“Erre nevelik az embereket, hogy legyenek béketűrők és mint a barmok, 
tűrjék el a kizsákmányoló osztály igazságtalanságait!

Ebből a tapasztalatból sokat tanultam. 

A történelem folyamán azután nagy változásokon ment át a világ. Az 
általános erkölcsi romlás következtében a prófétai kijelentések közül ma már 
időszerűbbnek látszik a Noé napjairól szóló jellemzés: „esznek, isznak és nem 
vesznek észre semmit”. A komoly figyelmeztetések, a természet világából jövő 
jelzések nem érik el az Isten által kívánt célt. Az ember inkább a saját maga által 
felállított spekulatív módszerekben bízik. 
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Ez az ellentétpár - dobzódás és éhezés, mint az utolsó napok jelei  - egyre 
élesebbé válik világunkban. Jean Ziegler professzor, aki szociológiát tanít a 
genfi egytemen és a párizsi Sorbonnon, azt írja, hogy évente 36 millió ember 
hal éhen. „Ennélfogva az éhség a legfőbb halálok földünkön. És ezt az éhhalált 
az emberi kéz okozza. Aki éhen hal, az gyilkosság áldozata. A gyilkos pedig egy 
nevet visel magán. Ez a név: a BŰN. (Das Imperium der Schande - München, 
2008.) A szerző meglepő hűséggel jellemzi a „jog halálát” és a „szervezett 
hiányt”. 

Jean Ziegler szerint évenként növekszik azoknak az országoknak a száma, 
amelyek a „szervezett hiány” következtében elszegényednek úgyannyira, hogy 
már képtelenek saját erejükből talpra állni.A sok nyomorúságot látva, újból és 
újból megfogalmazódik bennünk a kérdés: Meddig fokozódik még a drámai 
folyamat?

Jean Ziegler, mint az Egyesült Nemzetek különtudósítója is, amikor a 
harmadik világgal szembeni felelősségről ír, akkor ezt mondja: „Nem arról van 
szó, hogy többet adjunk a harmadik világ embereinek, hanem, hogy kevesebbet 
lopjunk tőlük.”

Ezeknek a tényeknek a láttán is néha szeretnénk ezekben a folyamatokban, 
vagy egy-egy rendkívüli eseményben reménységünk végső célját látni, és 
ehhez irányítjuk prófécia-magyarázatunkat. Isten szent Igéje pedig türelemre, 
józanságra int és arra szólít fel, hogy legyünk készek: „Figyeljetek, vigyázzatok 
és imádkozzatok!”

 Egy pillanatra sem szabad tekintetünket levenni az úton előttünk haladó 
Jézus Krisztusról. Bármilyen nagy is a bonyodalom, ne engedjük, hogy 
elveszítsük Őt szemünk elől!
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Új világrend – Novus Ordo Seclorum

„De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint,
 amelyekben igazság lakozik” 

(2Pt 3:13).

„In the Name of God, (Isten nevében) Amen.” Így kezdődött annak az 
Egyezménynek (Compact) a szövege, amelyet 1620. november 11-én írt alá 
a Mayflower – Amerika földjére lépett – 102 utasának 41 képviselője. Az út két 
hónapig tartott az angliai Plymuthból a New Englandnak elnevezett amerikai 
földrészig. Ennek a helynek is a Plymuth nevet adták. Ők voltak a zarándokatyák 
(Pilgerfather). Nem turista utazás volt ez. 

Hitük miatt üldözték őket Európában, és az Új-Világ felfedezésében Isten 
gondviselését ismerték fel. Mindenüket otthagyták az ó-hazában. Nem luxus-
utazás volt ez aggastyánoknak, gyermekeknek, férfiaknak és nőknek, a 
hajófenéken szalmaágyon, tömegszálláson, szűkös élelemmel és kiporciózott 
ivóvízzel, két hónapig, életveszedelem között hánykolódni. A jövendölés így 
vetítette előre ezt a zarándokutat: „segítségül lőn a föld az asszonynak, és 
megnyitá az ő száját” (Jel 12:15-16). Hitünk szerint prófécia teljesedett. Hitték, 
Isten vezeti őket, az általuk még nem ismert „Jézus Krisztus bizonyságtétele 
által” (Jel 12:17).

Később újabb menekültek jöttek. A Roger Williams által alapított kolóniában 
lerakták az első olyan állam alapját, amely a teljes vallásszabadságot hirdette. 
Kijelentették: „Minden embernek joga van Istent saját lelkiismeretének vilá-
gossága szerint imádni.” 

Százötven évvel később az Újvilág lakóinak ismét meg kellett küzdeniük 
szabadságukért korábbi elnyomóikkal szemben. Az Amerikai Függetlenségi 
Háborúban (1775-1776) Angliától elszakadt tizenhárom győztes  állam Thomas 
Jefferson által megfogalmazott és 1776. július 4-én kikiáltott Függetlenségi 
Nyilatkozata megvetette az alapját annak az eszmének, amely meghatározója 
lett az azóta ötven tagból álló Amerikai Egyesült Államok politikájának és az 
egész világot irányítani akaró törekvésének. 

 Ennek „Az új világrend”-nek az eszméje a Nyilatkozatnak azzal a gondolatával 
indult, amely szerint: „Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, 
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hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, hogy az embert Teremtője olyan 
elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek 
közé a jogok közé tartoznak a jog az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog 
a boldogságra való törekvéshez.” 

A cél tehát az volt, hogy az egész világon valósuljon meg az amerikai álom a 
szabadságról, a demokráciáról, a jólétről, az egyenlőségről. Ezért készek voltak 
nagy áldozatokat is hozni.

„A lelkiismereti szabadság utáni vágy sarkallta a zarándokokat  arra, hogy 
bátran szembenézzenek a hosszú tengeri út veszélyeivel; hogy elviseljék a 
pusztaság nehézségeit és veszedelmeit, és Isten áldásával Amerika partjain 
lerakják egy hatalmas nemzet alapjait.”

„Az Alkotmány megfogalmazói felismerték azt az örök alapelvet, hogy 
az ember Istenhez való viszonya az emberi törvényhozás fölött áll, és a lel-
kiismereti szabadságot nem lehet elidegeníteni. Ennek az igazságnak a 
megalapozásához nincs szükség érvelésre.  Ezt a lelkünkkel fogjuk fel. Ez az a 
tudat, amely dacolva a törvényekkel, oly sok mártírnak adott erőt a kínvallatás 
és a lángok közt. A mártírok úgy érezték, hogy az Isten iránti kötelességük 
előbbre való, mint az emberi rendeletek, és hogy az ember semmilyen hatalmat 
nem gyakorolhat a lelkiismeretük felett. Ez az elv az ember vérében van, amit 
semmi sem szüntethet meg.” (Congressional Documentum (USA)  No 200. 
Document, No 271.)  (Olv.:E.G.White: A nagy küzdelem 258-267.old.) 

Ők őszintén hittek is az új világ eszméjében. „A zarándokok becsületes és 
istenfélő emberek voltak, de még nem értették a vallásszabadság nagy elvét. 
Abban a szabadságban, amelynek megszerzéséért oly sokat áldoztak, nem 
voltak készek ugyanúgy másokat is részesíteni.” (U.o.) 

Végeredményben minden izmus valamilyen új világrendet ígért és szeretett 
volna megvalósítani.  A kommunizmus is új világrendet hirdetett: a saját erejéből 
megvalósítandó „földi paradicsomot”. Az iszlámnak is megvan az új világrendről 
alkotott sajátos elképzelése. A megvalósítási törekvések útján azonban a 
velük egyet nem értőkkel szemben ugyanúgy az erőszakot alkalmazták, mint 
amiben nekik volt részük. A seria (arab, mohamedán egyházi és polgári jog) 
és inkvizíció; a terrorizmus és nacionalizmus módszerei és eredményei között 
talán csak az eszmei megfogalmazás különbözött, de a vér, a szenvedés, a 
félelem ugyanaz volt a guillotine alatt, a koncentrációs táborokban, a büntető 
lágerekben, a kínzókamrákban vagy a gályákon. 

Mindenütt kisiklottak azok az emberi törekvések, amelyeknek célja egy 
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boldog világ megvalósítása volt. Nem gondoltak arra, hogy jobb világot csak 
jobb emberek hozhatnak létre. Legtöbben azt gondolták, hogy ha a világon 
az életkörülmények megjavulnak, ha sikerül a jólétet megteremteni, akkor az 
emberek is megjavulnak. Ez azonban csak álom maradt. 

Sátán látva, hogy az üldözéssel nem sikerül az igazságot elfojtani, ismét a 
kiegyezéshez folyamodott. Számos keresztényt rábírt arra, hogy szövetségre 
lépjen, de most nem a pogányokkal, hanem azokkal, akik a világ dolgainak 
hódolva éppolyan bálványimádóknak bizonyultak, mint a faragott képek imádói. 
És e szövetség következményei nem voltak kevésbé veszedelmesek, mint a 
korábbi századokban. Sátán folytatta munkáját. A Biblia tanításait elferdítette, és 
a hagyományok, amelyek milliók romlását okozták, mély gyökeret eresztettek.” 
(U.o. 266-267 old.)

   Azt már látjuk, milyen utat tett meg az „Új világrend” eszméje a Függetlenségi 
Háborútól napjainkig. Ismerjük azt is, hogy mit értettek „Új világrend”-en azok, 
akik akkor kivívták saját szabadságukat a gyarmati rendszer elnyomó uralma 
alól. Napjainkban viszont már egyre nehezebbnek tűnik megfogalmazni, hogy mit 
ért ma a világ, vagy az egyszerű amerikai állampolgár – a zarándokatyák késői 
utódai – pl. a terrorizmus elleni fellépés, vagy Saddam Husszein rendszerének 
a megdöntésére felhozott érvek alatt. Ma már elképzelni is nehezebb egy 
boldogabb, új világ megvalósulásának a lehetőségét. 

Bármennyire is napi témák ezek, mi mégis sokkal előbbre kívánunk tekinteni 
a próféciák iránti érdeklődésünk és ismeretünk segítségével.   



13ÚJ V I L Á G R E N D

Új világrend - kényszerpályán 

„A kutató szerint nem tehetünk semmit, a kikerülhetetlen klíma-katasztrófa 
a 21. században hatmilliárd ember halálával is járhat.” (Népszabadság 2008.
nov. 26.)

A világ egén kirajzolódó új világrend egysége – legalább is szándékban 
– egyre nyilvánvalóbb kényszerpályája az emberiségnek. Olyan szoros az 
összefonódás, hogy a formálódó „új világrend” képviselői ma már egymás nélkül 
képtelenek megvalósítani céljaikat. Bár úgy tűnik, együtt sem megy. Minden 
valószínűség szerint az eszme meghirdetői nem látták előre - vagy legalább is 
nem így látták - ezt az utat.

Világunk túl kicsire zsugorodott. A világban bárhol jelentkező problémák 
hatása elől egyetlen nemzet sem menekülhet. Viszont különösen figyelemre 
méltó, hogy amíg Kelet és Nyugat képviselőinek a tárgyalóasztalhoz ültetéséhez 
sokszor hosszú hónapok, vagy évek előkészületeire van szükség, addig a 
hirtelen jött gazdasági válság napokon belül asztalhoz parancsolta Amerikában, 
Brüsszelben, majd Pekingben is a világ országainak politikai és gazdasági 
vezetőit!

    A Jelenések könyve 13. és 17. fejezetében négy, illetve öt olyan „hatalommal” 
találkozunk, amelyből úgy formálódik ki a próféciák Jézus második eljövetelét 
megelőző nagy, Isten ellenes koalíciója, ahogy a színes nyomtatásnál a négy 
plussz egy alapszín egymásra nyomásakor fokozatosan felismerhetővé válik 
a kép minden részlete. Úgy tűnik, hogy a „nyomó klisék” már készen vannak, 
és az egymásra illesztésük is folyamatban van. Lényegében már valamennyi 
ismert előttünk.

 A prófécia szerint az első politikai hatalom (Jel 13:11) elkészíti a képét annak 
a második vallási hatalomnak, (Jel 13:11-15), amely a korábban kapott halálos 
sebből meggyógyult:

„És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két szarva volt, amely 
hasonló volt a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az 
első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy 
imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket 
tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára; 
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és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a 
fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet 
a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott 
neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad 
képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind 
megölesse.” 

Az adventista prófécia-magyarázatban ennek a vallási-politikai egység-
keresésnek az elemzése fontos helyet kapott, és ezzel kapcsolatban jelentős 
mennyiségű anyag áll rendelkezésünkre. Félretéve minden spekulációt és 
jóslásokra irányuló helytelen szemléletet, ennek a kibontakozó vallási-politikai 
egységkeresésnek nemcsak Amerika-Róma, hanem Amerika-Róma-Európa 
viszonylatában is látjuk a jeleit. 

A nagy kérdés azonban az, hogy ha sikerülne is a világ nagyhatalmi rend-
szereinek kidolgozni az új világrend törvényeit, mennyire lesz az működőképes 
abban a világban, amelynek természeti törvényszerűsége az ember dúrva be-
avatkozása folytán keményen visszaüt?

James Lovelock, a Gaia-elmélet feltalálója szerint a világ a pusztulás útjára 
lépett, és ez az út nem is lesz túl hosszú. A neves tudós azt valószínűsíti, hogy „a 
klímaváltozás visszafordíthatatlanná vált, és sokkal drámaibb következményei 
lesznek, mint ami az eddigi prognózisokban szerepelt. A kutató szerint nem 
tehetünk semmit, a kikerülhetetlen klíma-katasztrófa a 21. században akár 
hatmilliárd ember halálával járhat.” (Népszabadság, 2008. nov. 26.)  A magyarázó 
- Hargitai Miklós - szerint „nem tehetünk semmit: a folyamatok tehetetlenségi 
ereje jóval nagyobb, mint az emberi beavatkozás képessége.”

Az elméletekkel nem vitatkozunk. Az azonban ismert, hogy a bűnös emberi 
logika a bűnbakokat mindig azokban keresi, akik a legkevésbé sem felelősek 
a bekövetkező tragédiákért és nyomorúságért.  Ugyanakkor ők lesznek azok, 
akik bibliai prófécia szerint majd „nem vehetnek és el sem adhatnak”  - erre a 
későbbiekben még visszatérünk. 

De róluk szól Isten csodálatos ígérete is: “Az magasságban lakozik, kőszálak 
csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy” (Ézs 33:16). 

Ez az ígéret arról biztosít, hogy Isten gondviselése a legsúlyosabb időkben is 
jelen lesz gyermekei életében.
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A hatalommá vált eszköz

János apostolnak Isten előre azt mutatta meg, hogy ez a két – politikai 
és vallási – hatalom együttesen hozza létre azt az ellenőrzési rendszert, 
amellyel Isten népétől elzárják a létfenntartáshoz szükséges forrásokat. Ezzel 
tulajdonképpen létrehoznak egy olyan pénzügyi (harmadik) hatalmat, (Jel 13:16-
18), amellyel ellenőrzésük alatt tudják tartani az egész emberiséget. Amikor erre 
a bibliai fogalomra utalva, a “fenevad” szándékáról beszéltünk, sohasem vetődött 
fel egy „harmadik” hatalom gondolata, mivel fogalmunk sem volt arról, hogyan 
fog majd működni az a rendelet, amely megfosztja Isten népét az adás-vétel 
lehetőségétől. Ne is ezt vizsgáljuk. Ma már azonban az is látható, hogy a pénz 
nem csak eszköz lesz Isten népe ellen, hanem egy világot átfogó nagyhatalom.

Az események arra figyelmeztetnek, hogy legyünk készen, mert bármikor, 
bármi megtörténhet. Jelenleg úgy tűnik, kinőtte magát egy új hatalom - a 
finánctőke - , amely ott van, ahol a földből feljövő, második hatalom, sőt, ezek 
együtt uralják és befolyásolják a világ gazdaságát és politikáját.

Az utóbbi években a mikro-elektronika fejlődésével számtalan elmélet szü-
letik ujjlenyomat és mágneskártyák alkalmazásáról, elektronikus adathordozók 
beépítéséről a homlokbőr alá, vagy a kézfejbe. Fölösleges ezen a téren speku-
latív elméleteket gyártani. A hivatalos Hetednapi Adventista Bibliai Kommentár 
sem megy bele annak vizsgálatába, hogy miként fog megvalósulni ez a prófé-
cia. Az elképzelések a tudomány és a politika gyors és káprázatos fejleményei 
által naponta változhatnak.

Legújabban a bankvilágnak éppen Amerikából elindult pénzügyi és gazdasági 
válsága vetít előre egy félelmetes állapotot. Különös, hogy Amerika, ahonnan 
elindult a csődhullám, úgy tűnik, megerősödve kerül ki ebből a világméretű 
válságból, miközben nemzetek kerültek a gazdasági összeomlás szélére, és 
ezáltal függő viszonyba Amerikától. Eközben a hosszú idők óta betegeskedő 
dollár pedig megerősödik. Honnan irányítják a tőke mozgását? Mi a magyarázata, 
hogy két-három amerikai bank csődje miatt az egész világgazdasági rendszert 
összeomlás fenyegeti? Mesterséges manipulációról van szó? Országok kerül-
hetnek teljesen kiszolgáltatott helyzetbe, rabszolgasorba?

Ne fürkésszük, úgysem értjük meg. 
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Képzeljük el, mennyit érthetett meg János apostol abból, amit kétezer évvel 
ezelőtt leírt? És mennyit sejthetünk mi abból, ami holnap a világra következik? 
Csak annyit tudhatunk, hogy bármi megtörténhet.

Különös, de bizonyára nem véletlen, hogy a NOVUS ORDO SECLORUM 
– AZ ÚJ VILÁGREND – legelterjedtebb, „szerény megjelenésű”, szinte jelképpé 
vált „reklámja” (szórólapja) az egy dolláros bankjegy. Bizonyára az sem véletlen, 
hogy az egy dollárost választották, hiszen ez jut el a legvalószínűbben a 
legszegényebb emberekhez is az egész világon, hirdetve az Amerikai Egyesült 
Államok nagy eszméjét.

 Sokat beszéltünk arról, hogy a pénz, mint a lelkiismereti kényszer 
alkalmazásának egyik legfőbb eszköze, milyen nagy szerepet játszik 
majd az utolsó felvonásban az emberek eszmei befolyásolásában, Isten 
hűséges híveinek anyagi tönkretételére irányuló szándékban, a minimális 
életlehetőségtől való megfosztásuk fondorlatos kísérletében: „Azt is teszi 
mindenkivel… hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek… 
hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a 
fenevad bélyege van.” (Jel 13:16-17).  

Mint ahogy az inkvizíció idején az egyház a világi hatalmak erejét vette 
igénybe a másként gondolkodók megbüntetésére, a szövegből az tűnik ki, 
hogy a fenevad bélyege felvételének kikényszerítésére annak a finánctőkének 
a hatalmát is igénybe fogják venni, amelyik a politikai hatalmakat is kézben 
tartja. 

Látjuk tehát azt is, hogy ma már nem kétséges, hogy erre a pénzvilág 
hatalmasainak meg van a technikai eszközük. És a pénz nem is akármilyen 
eszköz. Arra is számtalan jelzés van, hogy ez az előbb már említett - és a 
világgazdaságban egyre nyilvánvalóbb szerepet játszó - „harmadik hatalom” 
milyen szerepet játszhat a politikai erők mozgatásában. Itt is óvakodnunk kell 
minden erőltetett elképzeléstől. Csak annyit engedhetünk meg magunknak – és 
ezt meg kell tennünk –, hogy éber szemmel figyeljük a fejleményeket. 
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Drábik János összeállításában érdekes adatokat találunk a nemzetközileg 
szervezett pénzhatalmak részvételéről a világ irányításában. A pénzügyi elemző 
hivatkozik Disraeli brit miniszterelnökre, aki százötvenkét évvel ezelőtt, 1856. 
Július 14-én mondta a Brit Alsóházban: nincs értelme tagadni, mert lehetetlen 
eltitkolni, hogy Európa nagy részét… titkos társaságok egész hálózata vonja be, 
ahogyan a föld felszínét behálózzák a vasútvonalak.” (Nesta Webster, Secret 
Societies, London, 1924.) 

Ugyancsak ő mondta az 1848-as európai forradalmakat követően: „Az egész 
világot egészen más személyek kormányozzák, mint ahogy azt a kulisszák 
mögé nem látók képzelik. (Léon de Poncins, Stádium Budapest, 1939. 100. 
old.) Vajon milyen mélyre sikerült belelátni Disraelinek a kulisszák mögé?

Arnold Toynbee brit történelemfilozófus szerint: „a jövő pénzembere a vilá-
got átfogó irányítási rendszer egyik kulcsszereplője lesz, függetlenül attól, hogy 
visel-e valamilyen hivatalos címet, vagy sem. Az üzletemberek következő nem-
zedékének többsége az új világrend kialakításával és fenntartásával lesz elfog-
lalva, amely az egyetlen alternatívának tűnik a népirtással szemben.” (Quina 
von Brackenhausen, CFR-Anatomie einer elite, VZD, 1977. 37.old.)

Carroll Quigley amerikai egyetemi tanár, aki Clintonnak, az Egyesült Álla-
mok korábbi elnökének is történelem tanára volt, a Tragédia és remény c. köny-
vében átfogóan ír a világ pénzvagyona tulajdonosaiból álló nemzetközi hálózat 
céljáról: „… ez nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi ellenőrzés olyan ma-
gánkézben levő világrendszerét, amely képes uralni valamennyi ország politikai 
rendszerét és a világgazdaság egészét. Ezt a rendszert a világ központi bankjai 
feudális módon kontrollálnák, összhangban azokkal a titkos megállapodások-
kal, amelyeket a rendszeresen tartott magántalálkozókon és konferenciákon 
elfogadnak.” (Tragedy and Hope, The Macmillan Co., New York, 1965.) 

Quigley Hálózatnak nevezte a pénzhatalmat gyakorlók csoportját. Ennek 
a „nemzetközi hálózatnak a központjában mindig egy kis csoporté a teljes 
ellenőrzés, egy vitathatatlan hatalmú vezetővel az élén… A külső gyűrűkben 
sok idealista található, akik becsületesen a világ jobbítására törekszenek. 
Többségük nem is gyanítja, hogy létezik egy világuralmi célokat követő titkos 
vezetőség…” A kulisszák mögött Ady Endre megérzése sejlik fel a Mammonnal 
való harcában: „Megöl a disznófejű Nagyúr, Érzem, megöl, ha hagyom.”

Az a nagy baj, hogy sok ember csak későn ismeri fel ennek a kegyetlen 
„Nagyúrnak” a szándékát.   
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Ezeknek egy a szándékuk

A politikai és vallási hatalom által létrehozott pénzügyi hatalomhoz társul 
az a negyedik hatalmi tömörülés, amelyről Dániel próféta előre látott és leírt 
könyve 2. fejezetében. Ez az a „tíz királyság”, amelynek vajúdva születésénél 
szemlélők és résztvevők vagyunk, s amelynek szándéka – feltehetően akkor, 
ha sikerül a Unió Alkotmányába beépíteni, a ma még képlékeny vallási passzust 
–   megegyezik az előző hatalmak akaratával. 

János apostol így látta: „A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, 
akik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a 
fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk; erejüket és hatalmukat is a fenevadnak 
adják” (Jel 17:12-13). 

Ennek a próféciának vizsgálatakor elhangzanak olyan kérdések, hogy 
miként valósulhat meg egy vallási egység ebben a vallásilag nagyon is sokszínű 
világban? Erről itt szó sincs. Nem arról szól a prófécia, hogy egy hitre térnek az 
emberek, hogy elfogadnak egy egységes tanítást. Ezeknek a hatalmaknak a 
„szándékuk” egy. Egy szándékban fognak egyesülni.

Valószínű, hogy az 1620-as Compact és az 1776-os Függetlenségi 
Nyilatkozat aláírói nem így képzelték el az új világrendet. Az említett egy 
dolláros bankjegyen látható 13 rétegű csonka gúlával, amelynek kis hézag utáni 
folytatása „Isten szeme”, talán azt akarták kifejezni, hogy Isten ellenőrzése alatt 
kívánták megvalósítani tervüket, megbonthatatlan, szent egységben. Közben 
pedig az igazi cél az, hogy létrehozzák az emberi elképzelésekre épült földi 
„Isten országát”.

Amikor halljuk és olvassuk a híradásokban a világ jelenlegi és egyre 
szélesedő problémáinak megoldására történő erőfeszítéseket, nincs okunk 
kételkedni a világ vezető politikusainak jó szándékában. Mindegyik valamilyen 
új világrendet szeretne megvalósítani különböző módon, eltérő eszközökkel.

Van azonban egy „ötödik szövetséges” is, aki láthatatlanul ott áll a világ 
színpadán, a kulisszák mögött, mint nagy rendező, és készíti az emberiség 
drámájának végső felvonását. Sátán és eszközeinek munkája nyomán, a lázas 
diplomáciai és katonai tevékenységek ellenére a bajok egyre veszélyesebb 
méretekben terjednek. Ennek mozgató erőit mutatja be János apostol: 
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„S láttam, hogy a sárkány szájából, a vadállat szájából és a hamis próféta 
szájából három békához hasonló tisztátalan lélek jött elő. Sátáni lelkek, akik 
csodákat művelnek, és elmennek a földkerekség királyaihoz, hogy harcra 
toborozzák őket a mindenható Isten nagy napjára” (Jel 16:13-14).

A spiritizmus behatolt a politikába, a gazdasági életbe, az orvoslás terüle-
tére. A legfélelmetesebb azonban az, hogy a tanácstalanságban levő vezető 
egyházi hatalmak is kinyújtják kezüket az így felkínált szövetség elfogadására. 
Az a képlet ismétlődik, amit Saul szomorú történetében láttunk: amikor elveszí-
tette az Istennel való kapcsolatot, és az Úr már nem válaszolt neki semmilyen 
formában sem, kétségbeesésében a halottidéző spiritiszta asszonyhoz fordult 
tanácsért. Ezzel megpecsételte végső bukását. 

„Az Egyesült Államok protestánsai elsőként fognak a szakadékon át kezet 
nyújtani a spiritizmusnak; és átnyúlnak a mélység felett is, hogy a római ha-
talommal kezet fogjanak. E hármas szövetség hatására ez az ország követni 
fogja Rómát a lelkiismeret jogainak sárba tiprásában. Amikor a spiritizmus még 
jobban fog hasonlítani a mai névleges kereszténységhez, még több embert fog 
megtéveszteni és tőrbe ejteni. Sátán alkalmazkodik a mai élet körülményeihez. 
Világosság angyalaként jelenik meg. A spiritizmus útján meglepő dolgok fognak 
történni. Betegek gyógyulnak és sok tagadhatatlan csoda történik. És mivel a 
gonosz lelkek úgy tesznek, mintha hinnének a Bibliában, és tisztelik az egyhá-
zat, az emberek isteni erő megnyilatkozásaként fogják elfogadni munkájukat.” 
(E.G.White: A nagy küzdelem 523. old.)

Sátán csalási kísérlete elől Isten népe sem térhet ki, hiszen megtévesztési 
szándékának előterében állnak az Úr hívei, a „választottak”. Ezért nagyon 
komolyan kell vennünk az Istennel való személyes kapcsolatunk ápolását, 
megőrzését.

A nemsokára meginduló végső küzdelemben Sátán megtévesztő módszere 
mellett ismét alkalmazni fogja az erőszakot is: „A sárkány haragra lobbant az 
asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten paran-
csait és kitart Jézus tanúsága mellett” (Jel 12:17).  
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„De új eget és új földet várunk” 

Nem tagadhatjuk, mi is várunk egy új világrendet. Péter apostol szavai sze-
rint: „új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság la-
kozik” (2Pét 3:13). Ezt az új világrendet Jézus Krisztus készíti el megváltott 
népe számára. Már az Ószövetség népe is ismerte ezt az ígéretet: „Mert ímé, 
új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak 
észbe sem jutnak” (És 65:17). 

János apostol pedig így látta ezt az új világot: „Ezután láték új eget és új 
földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala. És én János látám a szent vá-
rost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint 
egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt 
mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, 
és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az 
Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem 
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak… Ímé 
mindent újjá teszek” (Jel 21:1-5).

Miközben csodálattal szemléljük, hogyan áll össze a vallási-politikai 
mozaikok kockáiból a próféciák végső vonulata, lelkesedésünk kifejezése 
közben is óvakodnunk kell a szenzáció-hajhászástól és az önkényes prófécia- 
magyarázatoktól. Ez különösen érvényes az egész világot érintő próféciák 
értelmezésére. 

Most még a képek néha összezavarodnak, mint a színes nyomtatásnál tör-
ténnek a beállítási kísérletek és próbanyomások alatt. De végül, amikor a szí-
nek tökéletesen egymásba olvadnak, a részletekből kialakul a teljes kép.

Isten népe életében egy másfajta folyamat megy végbe ezekben az idők-
ben: „Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak…” S miközben sokan 
tanácstalanok, „az értelmesek értik” a történéseket (Dn 12:10). Jézus pedig azt 
mondja ezekre a napokra:  „Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok!” (Mk 
13:33). A világunkban történő események különösen időszerűvé teszik szá-
munkra Jézus figyelmeztetését.

A nemzetek, rendszerek által meghirdetett új világrend minden korszakban 
csak álom maradt, amely csalódást, kiábrándulást hozott. Nemzedékek tűntek el 
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a népek tengerében, akik egy megálmodott és vezéreik által ígért jobb jövőben 
reménykedtek. A történelem nem szűkölködik váratlan fordulatokban, amelyek 
az ellenkezőjét hozták annak, amit a hipnotizált tömegek reméltek. 

Ahogy közeledünk a végső eseményhez, Jézus Krisztus visszajöveteléhez, 
a változások gyorsan követik egymást. A nemzetek nyugtalansága, a 
tömegek elégedetlensége félelmetesen növekszik. Az erőszak és a gyűlölet 
hullámai elárasztják a világot. „Az emberek elhalnak a félelem miatt és 
azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek 
erősségei megrendülnek” (Lk 21:26). Az erőszakos cselekedetek, a növekvő 
gazdasági bajok  világviszonylatban kezelhetetlenné váltak. Jóllehet, Isten 
Igéje előrevetítette ezeket az állapotokat, mégis kevesen hisznek azok 
bekövetkeztében. 

A társadalmi, a gazdasági és politikai problémák mellett az Úr Jézus 
további, még súlyosabb válságról is beszél: „Halálra fogja pedig adni testvér 
testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik 
őket” (Mk 13:12).

A sajtó megrázó képeket közöl azokról az állapotokról, amelyek családi 
otthonok falain belül történnek. Rohamosan növekszik a családon belüli 
gyilkosságok, kegyetlen bántalmazások, erőszakos cselekedetek száma, kis 
gyermekek kínzása, erkölcsi megalázása. Megdöbbentő módon szaporodik a 
vérfertőzések és egészen kis gyermekek apák általi megrontásának száma. 
Az erkölcsi aberráció szinte elképzelhetetlenül mélyre süllyedt. Reklámokból 
ömlik a szenny az utcán, az újságokból, a TV-ből szintén. Akiknek példát 
kellene mutatniuk a társadalomban, élen járnak a bűnözésben. Nyolc-tíz-
tizenkét éves gyermekekből álló bűnbandák garázdálkodnak, sőt gyilkolnak. 
Afrikában tizenéves felfegyverzett gyermekek mennek szüleik gyilkosai ellen, 
hogy megöljék őket. 

A világ lakosságának egyharmada – kétmilliárd ember – éhezik. Évenként 
többszázezren halnak éhen. Már nem lehet számba venni a hajléktalanokat. A 
hatmilliárd emberből csak kétmilliárd él jól. Ezen belül néhány millió azoknak 
a száma, akik dobzódnak. Nem túloz az egyik énekünk, amikor ezekről az 
állapotokról beszél:

„A tévely úr e földön, és kérkedik a bűn,
S hogy pusztítása győzzön, ím rontni meg nem szűn.” 

Ez volna az Új Világrend, amely után áhítoztak a korszakok népei?

Igazat kell adni a „Vége az emberi civilizációnak” című cikk írójának, amikor 
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Lovelock tudóst idézi: „Ideje lenne, hogy a politikusok a valóság elkendőzé-
se helyett végre tudomásul vegyék az igazságot, és annak megfelelően ne a 
„fenntartható fejlődést”, hanem „vért, verítéket és könnyet” ígérjenek a jövőre 
nézve. Az emberek már tudják, hogy nagy a baj, lehetne velük értelmesen be-
szélni – állítja a tudós.”

Tökéletes prognózist Isten Igéje ad. A Jelenések könyve által jelzett 
hatalmasságok, földi szövetségek elmennek a maguk útján. A saját maguk által 
kovácsolt sorsuk beteljesedik. 

Az igazak pedig megszabadulnak, mert a gonosz erői nem lesznek képesek 
tervüket megvalósítani.

Isten ezeknek romjain épít egy új világot, Új Világrenddel. Ennek bejelentését 
is megfogalmazta az Úr a János apostolnak adott kijelentésben:

„E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztuséi lettek, 
aki örökkön örökké uralkodik” (Jel 11:15).

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz 
többé, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. 

Íme, mindent újjá teszek” (Jel 21:4-5).

Ez lesz az Isten által létrehozott Új Világ, amely egy teljesen Új Világrend 
szerint épült fel, és amely megmarad örökké. Isten azt is megmondta, hogyan 
lehetünk ennek az Új Világnak polgárai, de a Szentírás feltárja a kizáró okokat 
is. Mindenkinek magának kell eldöntenie, akar-e ennek a tökéletes világnak 
polgára lenni.

Istennek azon prófétái, akik látomásokban betekintést nyertek ebbe az 
Új  Világba, szavakkal ki nem fejezhető módon  utaltak annak szépségére, 
és az ott élők boldogságára. Pál apostol így ír erről: ”Amiket szem nem látott, 
fül nem hallott és embernek szívemeg se gondolt, amiket Isten készített az őt 
szeretőknek.”

Fogadjuk el ezt a csodálatos lehetőséget!

A gazdasági válságra pedig van egy teljes biztonságot ígérő ajánlata 
Jézusnak: 

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön,.. hanem gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem 
emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják” (Mt 6:19-20).




