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Elvek, szabályok és tények
a tudás és az ismeret növekedése a milleriták korában
a 144.000 felkel az Ę sorsára (megállnak a helyükön!)
a tisztítási folyamat
A szerzĘrĘl
Jeffrey Pippenger korábban egy építkezési vállalkozás tulajdonosa volt, életében nem
volt hely a keresztény hitnek. De miután szoros kapcsolatot alakított ki hívĘ
keresztényekkel, nagy lelkesedéssel kezdte el tanulmányozni Isten Igéjét és E.G. White
írásait, majd Hetedik Napot ÜnneplĘ Adventista lett. Kutatásainak témakörét elsĘsorban a
végsĘ idĘk jelentették. Vállalkozását eladta, és teljes idejét Isten szolgálatára szentelte. A
végsĘ idĘkre vonatkozó próféciák mélyreható tanulmányozása nyomán a világ számos
helyérĘl kapott meghívást, hogy szemináriumokat tartson. Így történt, hogy 1996-tól laikus
evangélistaként széjjeljár a világon, és a prófétikus idĘrĘl prédikál. Jeffrey Pippenger
boldog házaséletet él Kathryn-nel, és két gyermekük van.
Tevékenységünk és célkitĦzéseink:
Olyan Hetedik Napot ÜnneplĘ Adventista non-profit szervezet vagyunk, kik a
végidĘkrĘl szóló próféciák terjesztésével teljes szívünkbĘl fel szeretnénk ébreszteni
advent népünket. Felismerjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus és Sátán közötti háború a
záró jelenetekhez közeledik, és az Isten népe rendelkezésére álló kegyelemidĘ
hamarosan lejár. Elérkezett az ébredés-, a korai és a késĘi esĘ ideje.
BevezetĘ
Az utóbbi években tartott elĘadásaim - amiken bárki részt vehet - különbözĘ elveken,
szabályokon és ihletett jegyzeteken alapszanak. ElĘbb felfedeztem azokat, majd
megpróbáltam alkalmazni Ęket a bibliai próféciák esetében.
Mindig azzal a feltételezéssel kezdem, hogy a szeminárium résztvevĘi között vannak
olyanok, akik elĘször szembesülnek a prófétikus igazsággal. Ahhoz, hogy megértsék és
felfogják a tanulmányaim alapzatát képezĘ logikát, ezeknek a személyeknek meg kell
érteni e füzetbe jegyzett fogalmakat és elveket.
Azért imádkozom, hogy olvasóim felismerjék személyes feladatukat, és megvizsgálják
az itt bemutatott gondolatokat. Ugyanakkor figyelmeztetem is Ęket: senki sem kételkedik
abban, hogy emberi lény vagyok, és így én is tévedek. Tévedések csúszhatnak be az
értelmezésembe. Az évek során többször is ki kellett javítanom a téves következtetéseket.
Éppen ezért, arra kérlek titeket, hogy mindent vizsgáljatok meg Isten Igéjének fényében,
és természetesen E. G. White írásainak tükrében is.
Jeff Pippenger, 2007. január

Ajánlott segédanyagok:
- az 1843-as prófétikus ábra
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1. Próféciai tanulmány
„Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerĘsíttettek; bízzatok az Ę prófétáiban, és
szerencsések lesztek!” (2Krón 20:20).
„Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!” (Ésa 7:9).
2. A prófécia diákjai
„Bármennyire tájékozott valaki, ne gondolja, hogy már nincs szüksége az Írások alapos és
további kutatására. Kivétel nélkül mindannyian - mint nép - fel vagyunk szólítva, hogy kutassuk a
jövendöléseket.” (Az evangélium szolgái, 187. oldal).
3. A hit fontossága
Hitünk alapja
„Isten Igéje jelenti hitünk alapját. Az Ige nem más, mint a biztos próféciai beszéd, mely
bizalmat igényel mindazoktól, akik hozzá közelítenek. Tekintéllyel bír, és magán hordozza annak
bizonyítékát, hogy mennyei eredetĦ” (Sign of Times, 1889. június 2).
„A prédikátorok a biztos prófétai Igét adják elĘ, amely a hetedik napot ünneplĘ adventisták
hitének alapja” (Az evangélium szolgái, 92. oldal).
A legerĘsebb bizonyíték
„Krisztus Mózes könyvétĘl, a bibliai történet alfájától kezdve megmagyarázta nekik mindazokat a
helyeket a Szentírásból, amelyek Reá vonatkoznak. Ha azonnal megismertette volna magát velük,
akkor a szívük megelégedett lett volna és örömük teljességében nem éheztek volna semmi többre.
Az volt a szükséges azonban számukra, hogy megértsék az ótestamentumi próféciák és
elĘképek Krisztus mellett való tanúbizonyságtételeit. Ezekre kellett hitüknek felépülnie. Krisztus
nem vitt véghez csodákat, hogy meggyĘzze Ęket. Azt tekintette elsĘ feladatának, hogy
megmagyarázza nekik az Írásokat. Eddig úgy tekintettek halálára, mint ami összetörte,
megsemmisítette minden reménységüket. Krisztus most megmutatta nekik a próféták könyveibĘl,
hogy éppen ez volt a legerĘsebb kézzelfogható bizonyíték hitük számára” (Jézus élete, 703704. oldal).
4. Hitünk Fejedelme
„Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezĘjére Jézusra, a ki az elĘtte levĘ öröm helyett,
megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült” (Zsid 12:2).
Krisztus sohasem változik
„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsid 13:8).
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrĘl való, és a világosságok Atyjától száll
alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka” (Jak 1:17).
„Mert én, az Úr, meg nem változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!” (Malak
3:6).
5. A prófécia Krisztus hangja
„Krisztus hangja az, amely a pátriárkák és a próféták által szól hozzánk Ádám napjaitól az
utolsó idĘk eseményeinek a lezárásáig. Az ÜdvözítĘ mellett az Ótestamentum éppen olyan tisztán
és világosan tanúságot tesz, mint az Újtestamentum. A prófétikus múltból felragyogó világosság
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az, amely tisztasággal és szépséggel elĘhozza Krisztus életét és az Újtestamentum tanításait:
Krisztus csodái istenségének bizonyítékai. Annak azonban, hogy ė a világ Megváltója, még
erĘsebb bizonyítékát találjuk meg, ha az Ótestamentum próféciáit az Újtestamentum történetével
hasonlítjuk össze” (Jézus élete, 703. oldal).
6. Legnagyobb szükségünk
„Népünknek szentségben való megújulásra van a legnagyobb és legégetĘbb szüksége. Az
erre való törekvést kell elsĘdleges feladatunknak tekintenünk!” (Szemelvények, 1. kötet, 115.
oldal).
„A Szentlélek vezetése által kísért megújulásra és reformációra van szükség. A megújulás és a
reformáció két különbözĘ dolog. A megújulás a lelki élet megelevenedését, az értelem és szív
erĘinek megélénkülését, azaz a lelki halálból való feltámadást jelenti. A reformáció mögött pedig
újjászervezĘdés, elgondolások és tanítások, valamint szokások és tettek megváltoztatása áll. A
reformáció nem teremheti meg a szentség jó gyümölcseit, ha nem kapcsolódik össze a LélektĘl
indított megújulással. A megújulásnak és reformációnak el kell végezniük kijelölt feladatukat, és
ebben a tevékenységben egyesülniük kell” (U.o., 121. oldal).
Nagy ébredés
„Ha mi mint nép megértjük, hogy [a Jelenések] könyve mit jelent voltaképpen számunkra, nagy
ébredés lesz sorainkban” (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 48. oldal).
Teljesen új vallási tapasztalat
„Amikor Isten követĘi jobban megértik Dániel és a Jelenések könyvét, teljesen új vallási
tapasztalatnak lesznek a részesei... Egy dolgot határozottan meg fognak érteni a Jelenések
tanulmányozásából: Isten és népe között szoros kapcsolat áll fenn” (The Faith I Lilve By, 345).
7. Minden tény és alapelv
„Isten szent Igéjében minden alapelvnek megvan a maga helye, minden ténynek a maga
jelentĘsége. Egész rendszere, célja és annak végrehajtása bizonyságot tesz Alkotójáról. Ezt a
felépítést a legélesebb emberi elme sem tudja kigondolni és kialakítani, csak a Végtelennek
értelme” (ElĘtted az élet, 122. oldal).
Prófétikus kijelentések és események
„A Szentlélek úgy formálta a dolgokat, mind a prófétikus kijelentések, mint az események
vázolása terén, hogy az ember, a szóvivĘ láthatatlan maradjon, Krisztusban elrejtve, s csak a
mennyek Ura Istene és az Ę törvénye dicsĘíttessék” (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 48.
oldal).
8. Két tanúbizonyság
„A ti törvényetekben is meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz” (Jn 8:17).
„Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog” (2Kor 13:1).
Két vagy három tanú szavára
„Két tanú vagy három tanú szavára halállal lakoljon a halálra való; de egy tanú szavára meg
ne haljon” (5Móz 17:6).
„Ne álljon elĘ egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bĦn miatt; akármilyen
bĦnben bĦnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog” (5Móz 19:15).

4

www.1843-chart.com

Elvek, szabályok és tények

09.09.2007

Istennél elvégzett dolog
„Hogy pedig a Faraó álma kettĘs, kétszeres vala, onnan van, mert Istennél elvégezett dolog
ez, és siet az Isten azt véghez vinni” (1Móz 41:32).
Ítéletre való rendelés
„És legyenek ezek néktek ítéletre való rendelések a ti nemzetségeitek szerint, minden
lakhelyeteken. Ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost; de egy tanú nem
lehet elég tanú senki ellen, hogy meghaljon” (4Móz 35:29-30).
„A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanúbizonyságra irgalom nélkül meghal”
(Zsid 10:28).
„Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra” (1Tim
5:19).
Minden szó megerĘsítve
„Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettĘt, hogy két vagy három
tanú vallomásával erĘsíttessék minden szó” (Mt 18:16).
Az én bizonyságtételem nem igaz
„Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, a ki
bizonyságot tesz rólam; és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, a mellyel bizonyságot tesz
rólam” (Jn 5:31-32).
9. Az utolsó nemzedék kincstára
„A hajdani próféták kevésbé szóltak azon idĘkhöz, amelyekben éltek. Inkább szóltak
azokhoz az idĘkhöz, amelyekben mi élünk, hogy így a prófécia még tisztább legyen elĘttünk.
‘Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az
idĘknek vége elérkezett’ (1Kor 10:11). ‘Akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem
nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták néktek az
evangéliumot az egekbĘl küldött Szentlélek által; amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni’ (1Pét
1:12).” A Biblia összegyĦjtötte kincseit az utolsó nemzedék számára. Az Ótestamentum nagy és
méltóságos eseményei megismétlĘdtek, és megismétlĘdnek az utolsó idĘben élĘ
egyházban.” (Selected Messages, 3. kötet, 338. oldal).
Az utolsó napokban
„Az Ótestamentum emberei azokról az eseményekrĘl beszéltek, amelyek napjaikban
megtörténtek, Dániel, Ésaiás és Ezékiel viszont nemcsak a jelenüket érintĘ igazságra figyeltek
fel, hanem tekintetükkel befogták a jövĘt is, azt, aminek az utolsó napokban történnie kell.”
(Selected Messages, 3. kötet, 419-420. oldal).
A próféták összhangban állnak egymással
„És a prófétalelkek engednek a prófétáknak; Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a
békességnek Istene; miként a szentek minden gyülekezetében” (1Kor 14:32-33).
„Mert a melyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tĦrés által
és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen” (Róm 15:4).
„A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket
most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekbĘl küldött Szent
Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni” (1Pt 1:12).
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10. A prófécia ábrázolása
Dániel és a Jelenések könyvének világossága
„A nemzetek emelkedésébĘl és bukásából - ahogy azt Dániel és a Jelenések könyve
megvilágítja - meg kell tanulnunk, hogy mily értéktelen a pusztán külsĘ és földi dicsĘség.
Nyomtalanul elmúlt Babilon, minden hatalmával és ragyogásával, amelyhez hasonlót világunk
azóta sem látott - az a hatalom, amely korának népe elĘtt olyan szilárdnak és maradandónak
látszott. Elenyészett, „mint a mezĘ virága!” (Jak 1:10.) Ugyanúgy elpusztult a médó-perzsa
birodalom, valamint Görögország és Róma is, és ugyanúgy múlik el mindaz, aminek nem Isten az
alapja. Csak az maradhat meg, ami beleilleszkedik Isten tervébe, és az ė jellemét tükrözi. Egyedül
Isten elvei állandóak és maradandóak mindabból, amit világunk ismer (Próféták és királyok, 340.
oldal).
Kevesen kutatják a nemzetek emelkedését és bukását
„A történelem - közismert formájában - az emberek eredményeivel, hadi gyĘzelmeivel,
hatalomra és nagyságra jutásával foglalkozik. Az azonban szem elĘl vész, hogy Isten beleszól az
emberek ügyeibe. Csak kevesen akarják meglátni Isten szándékának megvalósulását a
nemzetek emelkedésében és bukásában.
A teológia - ahogy azt tanulni és tanítani szokás - jórészt megörökíti azt az emberi spekulációt,
amely csak "elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel". Nagyon sokszor e sok könyv
halomra gyĦjtése mögött nem annyira az értelem és a lélek táplálásának vágya húzódik, hanem
inkább a filozófusokkal és a teológusokkal való megismerkedés, a kereszténységet mĦvelt
kifejezésekkel és állításokkal való bemutatásának vágya” (A nagy orvos lábnyomán, 316. oldal).
A történelem megismétlĘdik
„Minden, a cselekvés színterére lépĘ nemzetnek megengedték, hogy elfoglalja helyét a földön,
hogy nyilvánvalóvá legyen, betölti-e a Vigyázónak és a Szentnek szándékát. A jövendölés nyomon
követte a világ nagy nemzeteinek: Babilonnak, Médóperzsiának, Görögországnak és Rómának
keletkezését és bukását. Mindezeknél a csökkenĘ hatalmú nemzeteknél megismétlĘdött a
történelem. Mindegyik kapott próbaidĘt, de mindegyik elbukott; dicsĘsége elhervadt, hatalma
megszĦnt és helyét más foglalta el” (ElĘtted az élet, 176-177. oldal).
11. A hivatkozási pont
„A ‘Jelenések’ a Biblia valamennyi könyvének koronája, befejezĘje” (Apostolok története, 398.
oldal).
Dániel és a Jelenések
„Tanulmányozzátok a Jelenések könyvét, kapcsolatban Dániel könyvével, mert a történelem
megismétlĘdik. Nekünk, vallási elĘnyeink folytán, ma már sokkal többet kellene tudnunk, mint
amennyit tudunk” (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 50. oldal).
Azonos tárgykör
„Eszmém az volt, hogy a két könyvet összekössük. Dániel könyvére következzék a Jelenések
könyve, mert több világosságot áraszt a Dániel által felvetett tárgykörökre. A cél az, hogy e két
könyvet összekössük, ugyanis mindkettĘ azonos tárgykörben mozog” (Bizonyságtételek a
lelkészeknek, 50. oldal).
12. A prófécia meghatározása
„A most élĘk között vannak olyanok, akik Dániel és Jelenések könyve tanulmányozásakor
hatalmas világosságot kaptak IstentĘl, amint elérték azt az idĘt, amikor különleges próféciák
teljesedtek be jövendölés szerint. IdĘszerĦ üzenetet hirdettek a népnek. Az igazság olyan
világosan ragyogott, mint a déli napfény. A próféciák teljesedését közvetlenül igazoló történelmi
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eseményeket vázoltak fel a nép elĘtt, és a próféciákban az események jelképes sorozatát látták,
mely elvezet a földi történelem végéig” (Szemelvények, 2. kötet, 97-98. oldal).
13. Próféciai vonalak
„Jól kell ismernünk a Szentírást ahhoz, hogy megláthassuk a próféciai vonalat, és
megérthessük a próféták, Krisztus és az apostolok észrevételeit; nem maradhatunk
tudatlanságban; meg kell látnunk a nap közeledtét. Kétszeres lelkesedéssel kell buzdítanunk
egymást hĦséges, alázatos és szent életre” (Review and Herald, 1888. július 31).
Ugyanaz a próféciai vonal
„A Jelenések könyve elpecsételt, de ugyanakkor nyitott könyv. Olyan bámulatos eseményeket
jegyez fel, amelyek a föld történelmének utolsó napjaiban teljesednek. E könyv tanításai világosak
és nem rejtettek vagy érthetetlenek.
Benne ugyanaz a próféciai vonal jelenik meg, akár Dániel könyvében. Isten megismételt
néhány próféciát, hogy hangsúlyozza azok fontosságát. Az Úr nem ismétel olyan tanításokat,
amelyek ne lennének kifejezetten jelentĘsek” (Manuscript Releases, 9. kötet, 7-8. oldal).
14. Ésaiás 28 és „parancsra új parancs”
„Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtĘl elszakasztottakkal-é és a csecstĘl
elválasztottakkal-é? Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály,
szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e
néphez, ė, a ki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a
pihenés! És nem akarták hallani! És lĘn nékik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új
parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és
hátra essenek és összetöressenek és tĘrbe jussanak és megfogassanak!” (Ésa 28:9-13).
(A) Ésaiás 28 és a felüdülés
„A felüdülés Isten jelenlétébĘl származik. Készít-sük fel szíveinket arra, hogy Isten igazsága
bennünk lakozzon, és megtisztítson és felkészítsen a késĘi esĘ kitöltetésére” (Manuscript
Releases, 8. kötet, 228. oldal).
„Isten felfrissítĘ erejét csak azok kapják meg, akik felkészültek rá, és elvégezték az IstentĘl jövĘ
megbízatást, azaz megtisztultak a test és lélek minden szennyétĘl, megszentelĘdésüket Isten
félelmében tökéletesítették” (Counsels on Diet and Foods, 33. oldal).
„Nem lesz kisebb az az erĘ, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint
ami-lyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a
korai esĘ ki-áradásában teljesedtek, a lezárulásakor a késĘi esĘ-ben ismét teljesedni fognak. Ez a
‘felüdülés ideje’, amelyet Péter apostol elĘre látott, amikor ezt mondta: ‘Tartsatok tehát bĦnbánatot
és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bĦneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és
elküldje Jézust’ (Csel 3:19-20).” (A nagy küzdelem, 544. oldal).
Tej vagy kemény eledel?
„Kit tanít tudományra? A tanítást kivel érteti meg? A tejtĘl elszakasztottakkal-é és a csecstĘl
elválasztottakkal-é? Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály,
szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e
néphez, ė, a ki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom, hogy nyugtassátok meg a megfáradottat, és ez a
pihenés! És nem akarták hallani! És lĘn nékik az Úr beszéde parancsra új parancs, parancsra új
parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és
hátra essenek és összetöressenek és tĘrbe jussanak és megfogassanak!” (Ésa 28:9-13).
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Tej
„Mert noha ez idĘ szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten
beszédeinek kezdĘ elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van
szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak
beszédiben, mivelhogy kiskorú: Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek
mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. Az
evangyéliomi hitben való állhatatos megmaradásról, a hithagyás büntetésérĘl. Ábrahám példája;
Isten ígéretének megvalósulása. Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet,
törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekbĘl való
megtérésnek és az Istenben való hitnek, a mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének,
holtak feltámadásának és az örök ítéletnek” (Zsid 5:12-6:2).
Jelenvaló igazság
„Isten szava rendkívül sok drága igazságot tartalmaz, de a nyájnak most a korszerĦ igazságra
van szüksége” (Tapasztalatok és látomások, 50. oldal).
B) Az Ésaiás 28. fejezetében levĘ tanítók
Hamis tanítók
„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét
helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben; Tudván elĘször
azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember
akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent LélektĘl indíttatva szólottak az Istennek
szent emberei. A hamis tanítók sáfárkodásaival szemben éberek legyenek, óvakodjanak; azok
megszégyenülnek, kárhozatra jutnak, de a hívĘket megtartja az Úr. Valának pedig hamis próféták
is a nép között, a miképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket
fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta Ęket, megtagadván, önmagokra hirtelen való
veszedelmet hoznak” (2Pt 1:19-2:1).
„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál
világosabb lesz, a teljes délig” (Péld 4:18).
C) Ésaiás 28. fejezetének diákjai
Az értelmesek és az istentelenek
„Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra
visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd
be a könyvet a végsĘ idĘig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. […] Megtisztulnak,
megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az
istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik” (Dán 12:3-4,10).
„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt,
én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényérĘl,
elfeledkezem én is a te fiaidról” (Hós 4:6).
15. Az alapzat
„Az Úr kijelentette, hogy a múlt történelme meg fog ismétlĘdni a mĦ lezárulása idején. Minden
igazságot hirdetni kell a világnak, melyet Isten az utolsó napokra adott. Az ė általa megalapozott
hitelveknek meg kell erĘsödnie... Azon férfiak tapasztalatát kell megismételnünk most, akik a
kezdettĘl fogva a munka alapjainál fáradoztak” (Manuscript Releases, 1. kötet, 54. oldal).
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Alapelvek
„Segítsen Isten, hogy elfogadjátok szavaimat. Isten Ęrállói a Sion falán legyenek olyan emberek,
akik meglátják a nép elĘtt álló veszélyeket, olyan férfiak, akik különbséget tudnak tenni az igazság
és a tévelygés, az igazságosság és az igazságtalanság között.
Így szól a figyelmeztetés: Semmit sem kell hagynunk, hogy megrontsa hitünk alapelveit, amit
már az 1842-es, 1843-as és 1844-es években, az üzenet hirdetésével lefektettünk. Én része
voltam ennek az üzenetnek, és azóta a világ elĘtt híven mutattam be azt a világosságot, amit Isten
hagyott ránk. Nem számítunk eltávolodni attól az alaptól, amire lábunkat akkor helyeztük, mialatt
nap mint nap az Urat kerestük, és világosság után kutattunk. Talán azt hiszitek, hogy lemondok a
világosságról, amit az Úr adott? Korszakok Sziklájához hasonló az. Az vezetett engem, amióta
megkaptam” (Review and Herald, 1903. április 14).
Három lépcsĘfok
„Jól Ęrzött, szilárdan álló csoportot láttam, amely nem támogatta azokat, akik nyugtalanították a
testület megalapozott hitét. Isten jóváhagyólag tekintett rájuk. Három lépcsĘfokot láttam: az elsĘ,
a második és a harmadik angyal üzenetét. KísérĘ angyalom így szólt: ‘Jajj annak, aki elmozdít egy
téglát vagy eltávolít egy szeget ez üzenetbĘl. Ez üzenetek helyes megértése életfontosságú. A
lelkek sorsa függ elfogadásuk módjától.’
Keresztülvittek az üzeneteken, és láttam, hogy Isten népe mily drágán vásárolta meg
tapasztalatait: Azt a sok szenvedés és kemény küzdelem árán szerezte meg. Isten lépésrĘl
lépésre vezette Ęket. Láttam, személyek közeledtek az alaphoz és megvizsgálták az alapzatot.
Némelyek azonnal örömmel ráléptek, mások hibát kezdtek találni az alapzatban. Javításokat
akartak eszközölni rajta, hogy az alap tökéletesebb legyen, és az emberek sokkal boldogabbak
legyenek.
Némelyek leléptek az alapzatról, megvizsgálták azt és kijelentették, rosszul rakták le. De láttam,
hogy majdnem mindenki szilárdan állt az alapzaton, és buzdítottam azokat, akik leléptek róla, hogy
ne panaszkodjanak, mert Isten volt annak építĘmestere, azért Ęk Isten ellen harcolnak. Elsorolták
Isten csodálatos munkáját, amely e szilárd alaphoz vezette Ęket, és együtt emelték fel szemeiket
az égre, és hangos szóval dicsĘítették Istent. Ez egyeseket befolyásolt azok közül, akik
panaszkodtak és elhagyták az alapzatot, s alázatos tekintettel újra felléptek rá” (A megváltás
története, 282. oldal).
16. Az útjelzĘk
ėrizni kell Ęket
„Gonddal kell Ęriznünk az igazság nagy útjelzĘit, melyek megmutatják helyünket a profetikus
történelemben, hogy nehogy lerombolódjanak, és olyan elméletek kerüljenek a helyükre, amelyek
inkább zĦrzavart, mintsem valódi világosságot nyújtanak ” (Szemelvények, 2. kötet, 97. oldal).
Helyét az ihletett ige pontosan megállapította
„Az elsĘ, második és harmadik angyali üzenet hirdetésének helyét az ihletett ige pontosan
megállapította. Egyetlen pontocskát sem szabad elvenni belĘle. Egyetlen emberi tekintélynek sem
adatott meg az a jog, hogy az Ószövetséget az Újszövetséggel helyettesítse, vagy hogy ezen
üzenetek helyén változtasson” (Counsels to Writers and Editors, 26-27. oldal).
A sorrend
„Az elsĘ és a második angyal üzenete 1843-ban és 1844-ben hangzott, és most a harmadik
hirdetésének idejében járunk, de még az elĘzĘ kettĘnek is hangoznia kell. Ma éppolyan szükséges
ezek elismétlése az igazság kutatói számára, mint bármikor ezelĘtt. Szóban és írásban egyaránt
hirdetnünk kell az üzeneteket és rá kell mutatnunk azok sorrendjére! Be kell mutatnunk azokat a
próféciákat is, amelyek elvezetnek bennünket a harmadik angyal üzenetéig. Az elsĘ és a
második nélkül nincs harmadik sem. Ezeket az üzeneteket kell hirdetnünk a világnak
kiadványokban és elĘadásokban, a prófétikus történelem menetében, rámutatva azokra a
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dolgokra, amelyek már megtörténtek és amelyek még elĘttünk állnak” (Szemelvények, 2.
kötet, 100. oldal).
17. Az úttörĘk
Beszélnek-e a halottak?
„Isten fényt derített folyóiratainkra vonatkozólag. Elmondta, hogy a halottak beszélnek. Hogyan?
– Munkájuk által. Meg kell ismételni azon úttörĘk szavait, akik tudták, mekkora erĘfeszítésbe kerül
az igazság rejtett kincseinek felderítése, s akik munkánk alapjának lefektetésén fáradoztak. A
Szentlélek vezetése alatt haladtak lépésrĘl lépésre. Ezek az úttörĘk egyenként elmúlnak. Azt a
parancsot kaptam, hogy engedjük e férfiak írásainak újranyomtatását. […]
Tárjuk a nép elé azokat az igazságokat, amelyek hitünk alapját jelentik. Meg kell értenünk hitünk
tartóoszlopait, – azokat az igazságokat, amelyek azzá a néppé fejlesztettek minket, ami vagyunk, s
amelyek lépésrĘl lépésre vezettek minket” (Counsels to Writers and Editors, 28-29. oldal).
A történelem megismétlĘdik
„Újra és újra megmutatták, hogy Isten népének múltbeli tapasztalatait nem kell halott
tényeknek tartani. Nem kell úgy bánnunk e tapasztalatokkal, mint egy tavalyi évkönyvvel. A
feljegyzéseket észben kell tartani, mert a történelem megismétlĘdik” (Publishing Ministry, 175.
oldal).
Szent munka
„A prédikátoroknak és a népnek is szent jelentĘségĦ munkát kell elvégezniük! Tanulmányozniuk
kell Isten népe útjának történetét! Nem szabad megfeledkezniük arról, ahogyan Isten a múltban
vezette népét! Meg kell újulniuk! ElĘ kell számlálniuk azokat az igazságokat, amik
elértéktelenedtek azok számára, akiknek nem volt személyes tapasztalatuk arról az erĘrĘl és
világosságról, ami segítette azok megértését. Ezeket az igazságokat eredeti frissességükben
kell a világ elé tárni” (Szemelvények, 1. kötet, 149. oldal).
Dániel és a Jelenések - Uriah Smith
„A Dániel és a Jelenések könyvében levĘ magasztos utasításokat Ausztráliában szorgalmasan
tanulmányozták.
E könyv által sok értékes lélek ismeri meg az igazságot. Minden lehetĘt meg kell tenni, hogy a
„Gondolatok a Dániel és a Jelenések könyvérĘl” terjedjen. Nem ismerek más könyvet, ami
pótolhatná azt, hiszen Isten segítĘ keze” (Publishing Ministry, 356. oldal).
Ihletettek voltak-e az úttörĘk?
„Egyik hittestvérünk kérdezte: „White testvérnĘ gondolod, hogy személy szerint értenünk kell az
igazságot? Miért nem fogadhatjuk el azokat az igazságokat, melyeket mások gyĦjtöttek össze,
miért ne hihetnénk azokat, hiszen a tárgyköröket át és átvizsgálták? Így megszabadulnánk attól,
hogy értelmi képességeinket megterheljük e tárgykörök vizsgálatával. Nem gondolod, hogy ezek a
férfiak, akik a múltban kiásták ezeket az igazságokat IstentĘl ihletettek voltak?”
Nem merném mondani, hogy nem Isten vezette Ęket, mert Krisztus az, Aki elvezérel minden
igazságra; azonban ha a szó teljes értelmében ihletettségrĘl beszélünk, válaszom ez: Nem.
Hiszem, hogy Isten munkát bízott rájuk, de ha nem szentelik magukat teljesen és minden idĘben
Istennek, akkor önmagukat és különleges jellegzetességeiket viszik munkájukba, a saját
pecsétjüket helyezik az eredményre, és az emberek vallási tapasztalatát a saját kedvük szerint
irányítják. A test bölcsességében bízni veszélyes. Mi a Végtelen Hatalomra kell bíznunk magunkat.
Isten ezt már évek óta leleplezte elĘttünk. Rendelkezzünk élĘ hittel a szívünkben és vágyjunk a
bölcsesség és a világosság növekedése után” (Counsels to Writers and Editors, 34. oldal).
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18. A régi ösvények
„Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezĘsködjetek a régi ösvények felĘl,
melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem
megyünk!” (Jer 6:16).
Az ösvények megújítói
„És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltĘk alapzatait felrakod, és neveztetel romlás
építĘjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak” (Ésa 58:12).
19. Az 1843-as táblázat
„Láttam, hogy az 1843. évi prófétai táblázat készítĘit az Úr keze vezérelte munkájukban s azon
ne változtassunk; adatai olyanok voltak, mint az Úr akarta; azokat kezével takarta le s úgy elrejtett
a számokban egy hibát, hogy azt senki sem fedezhette fel, amíg kezét el nem vonta róla” ** (Ezek
a kijelentések arra a prófétai táblázatra vonatkoznak, melyet az 1843. Évi adventi mozgalomban
használtak; mely a különbözĘ prófétai korszakokat mutatta be. A következĘ mondat elárulja, hogy
a számításba olyan hiba került be, melyet az Isteni gondviselés eltĦrt. Ez azonban nem zárja ki
egy oly táblázat közzétételét, amely ezt a hibát kijavítja, annál kevésbé, mert hisz az 1843.
Mozgalom már elmúlt s az akkor számítás megfelelt céljának.) (Tapasztalatok és látomások, 61.
oldal)
James White az 1843-as ábra
„A második eljövetelt hirdetĘk közösen tanúsították, hogy az ábra kiadása Hab 2:2,3
teljesedését jelentette. Ha az ábra a prófécia tárgyát képezte (és ha ennek tagadói elfordulnak az
eredeti hittĘl), akkor ebbĘl az következik, hogy a Kr.e. 457-es év jelenti a 2300 nap kezdetét.
Szükség volt arra, hogy 1843 legyen a kiadás éve, mert így „késhetett a látomás”, és a szüzek
elszenderedtek, elaludtak az idĘ kérdését illetĘen, épp az Éjféli Kiáltás ébresztĘ hangja elĘtt”
(James White - Second Advent Review and Sabbath Herald, 1. kötet, 2. szám).
20. Az Alfa és az Omega
„Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az elsĘ és utolsó” (Jel 22:13).
„Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki
eljövendĘ, a Mindenható. […] A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az ElsĘ és
Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van,
Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiczeában.
[…] Mikor pedig láttam Ęt, leesém az Ę lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az Ę jobbkezét,
mondván nékem: Ne félj; én vagyok az ElsĘ és az Utolsó” (Jel 1:8,11,17).
Isten igazsága
„Ki jelenté meg ezt eleitĘl fogva, hogy megtudnók? vagy régen, hogy ezt mondanók: Igaz? De
nem jelenté meg, de nem tudatá senki, nem hallá szavatokat senki sem!” (Ésa 41:26).
Isten dicsĘsége
„Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsĘségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a
bálványoknak. A régiek íme beteltek, és most újakat hirdetek, mielĘtt meglennének, tudatom
veletek” (Ésa 42:8,9).
Isten mellett szóló bizonyítékok
„Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze
mĦvelte ezt, és Izráel Szentje teremtette ezt! Hozzátok ide ügyeteket, szól az Úr, adjátok elĘ
erĘsségeiteket, így szól Jákób királya. Adják elĘ és jelentsék meg nékünk, a mik történni fognak; a
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mik elĘször lesznek, jelentsétek meg, hogy eszünkbe vegyük és megtudjuk végüket, vagy a
jövendĘket tudassátok velünk! Jelentsétek meg, mik lesznek ezután, hogy megtudjuk, hogy ti
Istenek vagytok; vagy hát mĦveljetek jót vagy gonoszt, hogy mérkĘzzünk és majd lássuk együtt!”
(Ésa 41:20-23).
„És kihez hasonlítjátok az Istent, és minĘ képet készítetek ė róla? […] Hát nem tudjátok és nem
hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitĘl fogva, hát nem értettétek-é meg a föld
fundamentomait? [...] Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent. Emeljétek
föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? ė, a ki kihozza seregüket szám
szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erĘssége miatt egyetlen híjok sincsen. Miért
mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol
Istenem?! Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld
határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége!” (Ésa 40:18,21,25-28).
Egy Megváltó
„Nem titkon szóltam, a sötétség földének helyén; nem mondtam Jákób magvának: hiába
keressetek engem! én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, a mik igazak. GyĦljetek egybe és
jöjjetek elĘ, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik
bálványuk fáját hordják, és könyörögnek oly istenhez, a ki meg nem tart! Jelentsétek meg és
hozzátok elĘ, sĘt egyetemben tanácskozzanak: ki mondta meg ezt régtĘl fogva és jelenté meg
elĘre? Vajjon nem én, az Úr? És nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó nincs kívülem.
Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és
nincsen több!” (Ésa 45:19-22).
EleitĘl fogva elhívott nemzetségek
„Hallgassatok reám, ti szigetek, és a népek vegyenek új erĘt, közelgjenek, majd szóljanak,
együtt hadd szálljunk perbe! Ki támasztá fel azt keletrĘl, a kit igazságban hív az Ę lábához? A
népeket kezébe adja és királyok felett uralkodóvá teszi, kardjával mint port szórja szét, mint repülĘ
polyvát kézíve által! Kergeti Ęket, békességgel vonul az úton, a melyen lábaival nem járt. Ki tette
és vitte végbe ezt? A ki elhívja eleitĘl fogva a nemzetségeket: én, az Úr, az elsĘ és utolsókkal is az
vagyok én!” (Ésa 41:1-4).
E világ népe
„Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az elsĘ, én az
utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten. És ki hirdetett hozzám hasonlóan? jelentse meg és hozza azt
elém, mióta e világ népét teremtém; és jelentsék meg a közeli és távoli jövĘt. Ne féljetek és ne
rettegjetek! Hát nem mondtam-é meg és nem jelentém elĘre? Ti vagytok tanuim! Hát van-é rajtam
kivül Isten? Nincs kĘszál, nem tudok!” (Ésa 44:6-8).
Círus és Krisztus - típus és antitípus
„Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak
elĘtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, Ę elĘtte megnyissam az ajtókat, és a
kapuk be ne zároltassanak” (Ésa 45:1).
„Az én szolgámért, Jákóbért, és elválasztott Izráelemért neveden hívtalak el, szeretettel
szólítálak, noha nem ismerél. Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kívül nincs Isten! felöveztelek
téged, bár nem ismerél. Hogy megtudják napkelettĘl és napnyugattól fogva, hogy nincsen több
rajtam kívül; én vagyok az Úr és több nincsen! Ki a világosságot alkotom és a sötétséget
teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!”
(Ésa 45:4-7).
Ki hallgatna ezután?
„Ki veszi ezt közületek fülébe? a ki figyelne és hallgatna ezután!” (Ésa 42:23).
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„Hallja a bölcs és öregbítse az Ę tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.
Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére” (Péld
1:5-6).
A 144.000 emlékszik
„Emlékezzetek meg errĘl, és legyetek erĘsek, vegyétek eszetekbe, pártütĘk! Emlékezzetek meg
a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám
hasonlatos. Ki megjelentem kezdettĘl fogva a véget, és elĘre azokat, a mik még meg nem
történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat; Ki elhívom
napkeletrĘl a sast, messze földrĘl tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem,
meg is cselekszem! Hallgassatok reám, kemény szívĦek, a kik távol vagytok az igazságtól.
Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, Sionban lesz
szabadításom, és Izráelen dicsĘségem” (Ésa 46:8-13).
21. Ismétlés és bĘvítés
Hét gyülekezet
Efézus, Smirna, Pergámum, Tiatira, Sárdis, Filadelfia, Laodicea
Hét pecsét
Hét trombita
22. A prófécia és a történelem megismétlĘdik
„Minden, amit Isten a próféciai történelemben a múltra nézve meghatározott, be is következett,
ami pedig még elĘttünk áll, az is be fog következni a megfelelĘ idĘben. Isten prófétája, Dániel, a
saját helyén áll, s ugyanígy János. A Jelenések könyvében a Júda törzsébĘl való oroszlán
megnyitotta a próféciát tanulmányozók elĘtt a Dániel könyvét, s így Dániel a saját helyén áll.
Bizonyságot tesz arról, amit az Úr látomásban feltárt elĘtte a nagy és ünnepélyes események
kapcsán, amelyeket beteljesedésük küszöbén állva ismernünk kell.
A történelemben és a próféciában Isten Igéje felvázolja az igaz és a hamis között folytatott
hosszadalmas harcot. A múlt eseményei meg fognak ismétlĘdni” (Szemelvények, 2. kötet, 103104).
23. A harmadik angyal zászlaja alatt
„A próféciák pontról pontra teljesedtek. Minél szilárdabban állunk a harmadik angyal
üzenetének zászlaja alatt, annál világosabban értjük meg Dániel próféciáit. A Jelenések könyve
Dániel könyvének a kiegészítése. Minél teljesebben fogadjuk el a Szentlélek által és az Isten
odaszentelĘdött szolgáin keresztül közzétett igazságot, annál mélyebbnek és biztosabbnak
fognak tĦnni az Ęsi próféciák. Meg fogunk bizonyosodni arról, hogy Isten emberei a Szentlélek
késztetésének megfelelĘen szóltak. Az embereknek maguknak is a Szentlélek befolyása alatt kell
lenniük ahhoz, hogy megértsék a Lélek prófétákon keresztül adott kijelentéseit. Ezek az üzenetek
nem a kijelentést közvetítĘknek szólnak, hanem hozzánk, akik beteljesülésük közepette
élünk” (Szemelvények, 2. kötet, 108-109. oldal).
A jelen és a múlt közötti párhuzam
„MeglepĘ az a hasonlóság, ahogy Isten századról századra a nagy reformációs és vallásos
megmozdulások útján a földön dolgozik. Isten mindig ugyanolyan elvek alapján bánik az emberrel.
A jelen fontos megmozdulásainak megvolt a megfelelĘje a múltban, és az egyház korábbi
tapasztalatai nagyon értékes tanulságokkal szolgálnak a jelenben” (A nagy küzdelem, 307.
oldal).
A nagy hitújítások történelme
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„Van történelem-tanulás, melyet ne kárhoztassunk. A szent történelem a prófétaiskolák tárgya
volt. Mikor Isten nemzetekkel való bánásmódját tanulmányozták, az Úr lába nyomát számlálták.
Isten nemzetekkel való bánásmódja ma is el kell, hogy gondolkoztasson minket. A történelemben
ismerjük föl a jövendölés beteljesedését. A nagy hitújítások történelmében a gondviselés
tevékenységét tanulmányozhatjuk. A nemzetek fölsorakoztatásából megértjük az események
menetelését a nagy küzdelem végsĘ összecsapása felé” (Bizonyságtételek, 8. kötet, 236-237).
A történelmi feljegyzések és a prófécia
„A Biblia megmagyarázza önmagát úgy, hogy egyik szöveget a másikkal magyarázza. A tanuló
tanulja meg, hogy az Igét mint egységet tekintse, és lássa meg az egyes részek összefüggését!
Ismerje meg a Szentírás magasztos központi tárgyát, Istennek a világgal való eredeti szándékát, a
nagy küzdelem keletkezését és a megváltás munkáját! Meg kell értenie annak a két alapelvnek a
természetét, amelyek a fĘ uralomért küzdenek, és kövesse nyomon munkálkodásukat a
történelem, a jövendölések, és a nagy beteljesedések feljegyzéseibĘl. Lássa meg, hogyan
nyilvánul meg ez a küzdelem az emberi tapasztalatokban. Ismerje fel, hogy saját életének minden
cselekedetében Ę maga is hogyan nyilvánítja ki e két ellentétes indíték valamelyikét, és akár
akarja, akár nem, most dönti el, hogy a küzdelemben melyik oldalra fog állni” (ElĘtted az élet, 189.
oldal).
24. A milleriták történelmének megismétlése
A) Dániel 12
Dániel az Ę sorsán
„Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén”
(Dán 12:13).
Egy cél teljesítése
„Amikor Isten különleges feladattal bízza meg az embert, akkor az felkel az Ę sorsára, amint
Dániel is tette, készen arra, hogy Isten hívására válaszoljon, és hogy az ė akaratát teljesítse”
(Manuscript Releases, 6. kötet, 108. oldal).
Felkel az Ę sorsára - a milleriták korában
„Dániel, feladata szerint, feljegyezte a bizonyságtételeket, amelyek bepecsételtettek a vég
idejéig, amikor is az elsĘ angyal üzenetének hirdetése esedékes e világ számára”
(Bizonyságtételek a lelkészeknek, 49. oldal).
Felkel az Ę sorsára - a 144.000 korában
„Mindezek olyan jövĘbeli események, amelyek a maguk során fel lesznek tárva. Dániel felkel az
Ę sorára az utolsó napokban” (Adventista Bibliakommentár, 7. kötet, 971. oldal).
Bepecsételt könyv a milleriták elĘtt
„Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végsĘ idĘig: tudakozzák
majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. […] És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és
pecsételve e beszédek a vég idejéig” (Dán 12:4,9).
„János a könyvecskét pecsét nélkül látja. Dániel jövendölései saját helyet kapnak az elsĘ, a
második és a harmadik angyali üzenetben, hogy eljussanak a világhoz. A könyvecske felnyitása
jelentette az idĘvel kapcsolatos üzenetet” (Adventista Bibliakommentár, 7. kötet, 971. oldal).
Bepecsételt könyv a 144.000 korában
„Pecsételd be, a miket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd” (Jel 10:4).
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„Miután a hét mennydörgés megszólaltatta az Ę szavát, János parancsot kapott, akárcsak
Dániel a könyvecskével kapcsolatban: ‘Pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla’”
(Adventista Bibliakommentár, 7. kötet, 971. oldal).
A tudás növekedése
„Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végsĘ idĘig: tudakozzák
majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12:4).
A tudás növekedése a milleriták korában
„A próféciákból egy eseménysort ismerünk meg, amely az ítélet megkezdéséig tart. Ez
különösen Dániel könyvében figyelhetĘ meg. A próféciának azt a részét, amely az utolsó napokra
vonatkozik, Dánielnek be kellett pecsételnie “a végidĘig”. A végidĘ elĘtt nem lehetett hirdetni az
ítéletrĘl szóló üzenetet, mert az üzenet a próféciák beteljesedésére épül. De a végsĘ idĘben mondja a próféta - “tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás” (Dán 12:4)” (A nagy
küzdelem, 317-318. oldal).
A tudás növekedése a 144.000 korában
„Nem a Jelenések könyve volt elpecsételve, ha-nem Dániel könyvének utolsó napokra
vonatkozó szakasza. A Biblia így szól: ‘Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a
könyvet a végsĘ idĘig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás’ (Dán 12:4). Amikor a
könyv megnyittatott, ez a jelentés hangzott el: ‘... idĘ többé nem lészen’ (Jel 10:6) Dániel könyve
immár felnyílt, és a Krisztus által Jánosnak adott kinyilatkoztatásnak a föld minden lakójához el kell
jutnia. A tudás növekedésével fel kell készülnie egy népnek, hogy képes legyen meg-állni az
utolsó napokban. […]
Az elsĘ angyal üzenete Isten imádatára szólítja az embereket, a teremtĘ Istenére, aki a vilá-got
és a benne levĘ dolgokat alkotta. Az emberek tisztelettel adóztak a pápaság intézményének, s így
hatástalanná tették Jahve törvényét, de az ismeretnek növekednie kell ezen a területen”
(Szemelvények, 2. kötet, 100. oldal).
A tisztítási folyamat
„Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül
cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik” (Dán 12:10).
Megtisztítás a millerita korban
„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt,
én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényérĘl,
elfeledkezem én is a te fiaidról” (Hós 4:6).
Megtisztítás a 144.000 korában
„Isten maradék népe, azok, akik megtartják az ė parancsolatait, meg fogják érteni Dániel
szavait: ‘Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig
istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik’” (This
Day With God, 84. oldal).
B) Máté 25
„„A tíz szĦz példázata (Mt 25:1-13) szintén az advent nép sorsát szimbolizálja” (A nagy
küzdelem, 351. oldal).
Beteljesedett és újra be fog teljesedni
„Gyakran utaltam a tíz szĦz példázatára. A tíz közül öt bölcs volt, öt pedig balga. E példázat szó
szerint beteljesedett, és újra be fog teljesedni, mert különösen erre az idĘre vonatkozik. A
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harmadik angyal üzenetéhez hasonlóan teljesedett be, és jelenvaló igazság marad az idĘk végéig”
(Review and Herald, 1890. augusztus 19).
C) Három angyal Jelenések 14. fejezetében
Angyalok - a munka
„A három angyal az ég közepén repül, és így jelképezi azoknak munkáját, akik az elsĘ, a
második és a harmadik angyali üzenetet hirdetik; mindenik a másikhoz kapcsolódik” (Selected
Messages, 3. kötet, 405. oldal).
Angyalok - Isten népe
"Tapasztalatom volt az elsĘ, a második és a harmadik angyal üzenet alatt. Az angyalok az ég
közepén repülnek, a világhoz intézik figyelmeztetĘ üzenetüket, és befolyásolják a föld
történelmének utolsó napjaiban élĘ embereket. Senki sem hall angyalhangot, hiszen ezek Isten
népét jelképezik, akik a mennyei univerzummal összhangban munkálkodnak. Férfiak és nĘk,
Isten LelkétĘl megvilágítva és az igazság által megszentelve hirdetik a három üzenetet azoknak
sorrendjében” (Life Sketches, 429. oldal).
A három angyal és Máté 25
„Láttam, hogy az egész menny érdeklĘdéssel vesz részt abban a munkában, amely a földön
folyik. Jézus egy hatalmas angyalt küldött a földre azzal a megbízatással, hogy figyelmeztesse a
föld lakóit, hogy készülĘdjenek második eljövetelére. Mikor ez az angyal távozott Jézus színe elĘl
a mennybĘl, rendkívül ragyogó fény sugárzott elĘtte. Úgy hallottam, hogy az angyal küldetésének
célja: dicsĘségével beragyogni a földet, s figyelmeztetni az embereket Isten eljövendĘ haragjára.
Tömegek fogadták el a világosságot. […]
Ezután egy másik hatalmas angyal kapott megbízatást, hogy szálljon a földre. Jézus egy írást
adott a kezébe s midĘn a földre ért, így kiáltott: ‘Leomlott, leomlott Babilon!’ […]
Mikor Isten népe a második angyal felhívásához csatlakozott, a mennyei követek mélységes
érdeklĘdéssel híven feljegyezték az üzenet eredményeit. […]
Isten ismét más angyalokat bízott meg, hogy gyorsan a földre szálljanak s népe kialvó hitét
táplálják és erĘsítsék, s hogy elĘkészítsék a második angyal üzenete és a mennyben nemsokára
végbemenĘ fontos esemény megértésére. Láttam, hogy ezek az angyalok nagy erĘt és
világosságot kaptak Jézustól, gyorsan a földre repültek, hogy a második angyal segítségére
lehessenek, megbízatása teljesítésében. Amikor az angyal így kiáltott: ‘Íme a vĘlegény jön,
menjetek eléje!’” (Tapasztalatok és látomások, 141-143).
D) Jelenések 10 és a hét mennydörgés
A hét mennydörgés a millerita korban
„A Jánosnak adott világosság, amit a hét mennydörgés fejezett ki, nem más, mint az elsĘ és a
második angyal üzenetének eseménysorozata” (Adventista Bibliakommentár, 7. kötet, 971.
oldal).
A hét mennydörgés a 144.000 korában
„Miután a hét mennydörgés megszólaltatta az Ę szavát, János parancsot kapott, akárcsak
Dániel a könyvecskével kapcsolatban: ‘Pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla’”
(Adventista Bibliakommentár, 7. kötet, 971. oldal).

„Így szólt az Úr:
Álljatok az utakra, és nézzetek szét,
és kérdezĘsködjetek a régi ösvények felĘl,
melyik a jó út, és azon járjatok,
hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek!”
(Jer 6:16).
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