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1. Miért foglalkozzunk a bibliai próféciákkal?
„Bízzatok az Úrban, a ti Istenetekben,
és megerĘsíttettek; bízzatok az ė prófétáiban,
és szerencsések lesztek!” (2Krón 20:20).
Isten népének ma mély bizalommal kell megközelítenie a prófétai szót. Az ébredés, amelyre
szükségünk van, a prófécián keresztül jön.
„Népünknek szentségben való megújulásra
van a legnagyobb és legégetĘbb szüksége. Az erre
való törekvést kell elsĘdleges feladatunknak tekintenünk!” (Szemelvények, 1. kötet, 115. oldal).
Mert szükségünk van
a lelki megelevenedésre!
White testvérnĘ a megújulást a lelki élet
megelevenedésével azonosítja. Az elsĘ ok, amiért
a megelevenedést keresnünk kell az, hogy lelkileg
halottak vagyunk. A prófécia szerint ez Isten
népének állapota az idĘk végén.
„A megújulás a lelki élet megelevenedését, az
értelem és szív erĘinek megélénkülését, azaz a
lelki halálból való feltámadást jelenti.” (Idem,
121. oldal).
A legnagyobb akadály a lelki ébredés útjában:
állapotunknak tagadása. Bárhol élünk, számos
okot találunk a fenti állítás tagadására. Azonban
Isten népe az utolsó idĘben halott, csontokkal telt
völgyhöz hasonló. Fel kell éleszteni, hogy az
utolsó idĘk nagyszerĦ hadseregévé válhasson.
Ha elolvassuk a szövegösszefüggést, megértjük, hogy White testvérnĘ a következĘ idézetben
Dániel és a Jelenések könyvérĘl beszél. Kijelentése szerint Dániel és a Jelenések könyve egy
könyv. Egymáshoz tartoznak, kiegészítik egymást.
Mert fel kell ébrednünk!
„Ha mi mint nép megértjük, hogy [Dániel és a
Jelenések] könyve mit jelent voltaképpen
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számunkra, nagy ébredés lesz sorainkban.”
(Bizonyságtételek lelkészeknek, 48. oldal).
Itt nem arról van szó, hogy memorizálnunk
kellene Dániel és a Jelenések könyvét ahhoz,
hogy megtörténjék az ébredés. Hanem arról,
hogy Dániel és a Jelenések könyve olyan
információkat tartalmaz, amelyek által Isten
ébredést akar kelteni sorainkban.
Olyan információkról van itt szó, amelyeket
a milleriták az adventizmus kezdetén kezdtek el
megérteni. Az ismeret abban az idĘben
megnĘtt, és ébredést idézett elĘ. Az ismeret
növekedni fog az idĘk végén, és szintén lelki
ébredést fog elĘidézni. De nem csupán a könyv
tartalmának szemantikai megértésérĘl van szó,
hanem olyan információkról, amelyek téged és
engem a kereszt lábához vezetnek, hogy ott
letegyük bálványainkat, s így Isten Lelke
lakozhasson bennünk, és életre kelthessen,
hogy befejezhessük a munkát, és mennyei
hazánkba térhessünk.
Isten olyan üzenetet helyezett Dániel és a
Jelenések könyvébe, amely teljesen új vallási
tapasztalathoz vezet.
„Amikor Isten követĘi jobban megértik
Dániel és a Jelenések könyvét, teljesen új
vallási tapasztalatnak lesznek a részesei.” (The
Faith I Live By, 345. oldal).
Milyen a mi vallási tapasztalatunk?
Mert erre int a Prófétaság Lelke!
„Bármennyire fejlett legyen is valakinek a
szellemi képessége, egy pillanatra se képzelje,
hogy nincs szükség arra, hogy alaposan és
szakadatlanul kutassa az Írásokat a nagyobb
világosság elnyerése végett. Isten felszólít, hogy
egyénenként kutassuk a jövendöléseket.”
(Bizonyságtételek, 5. kötet, 708. oldal).
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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 az
üzenetet közvetítĘknek szólnak, hanem hozzánk,
akik
beteljesülésük
közepette
élünk.”
(Szemelvények, 2. kötet, 109. oldal).
„Az evangélium szolgáinak a biztos
próféciai beszédet mint a Hetedik Napot
ÜnneplĘ Adventisták hitének alapját kell
bemutatniuk.” (Evangélizáció, 97. oldal).
„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, 1989. június 2).
„Krisztus Mózes könyvétĘl, a bibliai
történet alfájától kezdve, megmagyarázta nekik
mindazokat a helyeket a Szentírásból, amelyek
Reá vonatkoznak. Ha azonnal megismertette
volna magát velük, szívük megelégedett lett
volna, és örömük teljességében nem éheztek
volna semmi többre. Számukra azonban az volt
szükséges, hogy megértsék az ótestamentumi
próféciák és elĘképek Krisztus mellett való
bizonyságtételeit. Ezekre kellett hitüknek
felépülnie. Krisztus nem azért 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, 702-703. oldal).

Isten mindenkitĘl azt kéri, hogy legyen a
prófécia kutatója. Ismernünk kell a bibliai prófécia
történetét, szabályait, szerepét és célját.
Gyülekezeteinkben ma általában nem sokan
ismerik a bibliai próféciákat. Alszunk, és fel
vagyunk szólítva arra, hogy legyünk a prófécia
kutatói. Isten a prófécián keresztül akar
felébreszteni minket.
„Igyekezzél, hogy Isten elĘtt becsületesen
megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall,
aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét”
(2Tim 2:15).
Mert erre int a Biblia!
„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is,
amelyre 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
SzentlélektĘl indíttatva szólottak az Istennek szent
emberei” (2Péter 1:19-21).
„Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az
Úr, míg meg nem jelenti titkát az Ę szolgáinak, a
prófétáknak” (Ámos 3:7).
Amikor meg akarjuk érteni a bibliai prófécia
lényegét, az egyedüli út annak megértésére Isten
Igéje. Az ihletett Ige, és nem az emberi szó az,
aminek súlya van. Elemezzetek minden tanítást az
Isten Igéje, a Prófétaság Lelke és az események
fényében.
White testvérnĘ azt tanácsolja, hogy tanulmányozzuk az eseményeket, majd hasonlítsuk össze
azokat Isten jövendöléseivel, hogy megtudjuk,
merre tartunk. És ahol tartunk, az az idĘk vége.
A prófécia megértése – felbontása – arra
készteti az embereket, hogy az igazságot hirdessék
maguk körül. Ez jelenti az idĘk végén Isten népe
elpecsételési folyamatának alapját.

Mert úttörĘink is ezt tették!
„A próféciák teljesedését közvetlenül
igazoló történelmi eseményeket vázoltak fel a
nép elĘtt, és a próféciákban az események
jelképes sorozatát látták, amely elvezet a föld
történelmének végéig.” (Szemelvények, 2.
kötet, 98. oldal).
Nem filozófiai felfogás az, ami beteljesíti a
próféciákat, hanem a történelmi események.
William Miller és az úttörĘk úgy mutatták be a
világ elĘtt a prófécia beteljesedését, hogy

Mert azok Isten kinyilatkoztatásai!
„A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi fiainké
mindörökké, hogy e törvénynek minden igéjét
beteljesítsük” (5Móz 29:29).
„Minél teljesebben fogadjuk el a Szentlélek
által és az Isten odaszentelt szolgáin keresztül
közzétett igazságot, annál mélyebbnek és
2
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kálták 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, 338-339. oldal).
Az ihletett Írás, Isten Igéjének tanúvallomása beteljesedik az idĘk végén. A próféciakutató feladata az, hogy vegye az Igében található profetikus részeket, és helyes módon alkalmazza azokat az idĘk végére. Nem vehetjük
Ęket véletlenszerĦen, anélkül, hogy helyes
sorrendbe ne állítanánk Ęket úgy, hogy más
próféták jövendöléseivel is megegyezzenek.
A próféták egymással összhangban kell
hogy legyenek. Nem fog az egyik próféta egyvalamit mondani az idĘk végérĘl, a másik próféta pedig teljesen mást. Csakhogy nem egyszerĦ a vallomásokat egy helyre tenni, mivel
próféciai jelképekben vannak megfogalmazva.
„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 az utolsó napokról beszéltek.
„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).
Az útjelzĘ irányt mutató tábla. A történelmi
bizonyítékok kitárják elĘttünk az útjelzĘ
táblákat. Nem dobhatjuk félre Ęket. Nem
szabad! Tudnunk kell, hogy hol tartunk, meg
kell értenünk helyünket a történelemben.
A történelmi események azok az útjelzĘ
táblák, amelyek védelmére figyelmeztet White
testvérnĘ. Mert ezek a bibliai próféciák
útjelzĘi.
„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

rámutattak az eseményekre: itt van a prófécia, itt
van az esemény. És az emberek odafigyeltek.
Íme egy megragadó kijelentés James White
részérĘl: „A prófécia nem más, mint korai
történelem.”
Nem lehet elválasztani a történelmet a próféciától, mert a próféciát a történelem bizonyítja.
Az 1840-44-es évek – elĘdeink – történetében
a történelmi bizonyítékok jellegzetes események
voltak, de ugyanakkor jelképes események is.
Jelképezték azt, ami történni fog az idĘk végén.
Szó szerint megtörténtek ott és akkor, de
ugyanakkor jelképezték az idĘk végét is.
A próféciákban az események jelképes
sorozatát látták, „mely elvezet a földi történelem
végéig”.
„Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk;
megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az
idĘknek vége elérkezett” (1Kor 10:11).
A kinyilatkoztatott könyv. „A „Jelenések” a
Biblia valamennyi könyvének koronája, befejezĘje.
Dániel próféta könyvét is kiegészíti, illetve bevégzi. Az egyik könyv jövendölés, a másik kinyilatkoztatás, kijelentés. Az elpecsételt könyv nem a
Jelenések könyve, hanem Dániel jövendölésének
azon része, mely az utolsó napokra vonatkozik.”
(Apostolok története, 398. oldal).
Ha a végidĘrĘl szóló bibliai próféciákkal van
dolgunk, a bibliai könyv, amely a legvilágosabban
rajzolja meg a világ végét, a Jelenések könyve.
Nem lehet elválasztani Dániel könyvétĘl, de ez az
a könyv, amelyben összpontosul az egész bibliai
tanúbizonyság.
White testvérnĘ azt is kijelenti itt, hogy Dániel
könyve és a Jelenések könyve egymást kiegészíti.
Dániel és a Jelenések könyve egymást teljessé
teszi, ezért a kettĘt együtt kell tanulmányozni.
Ez egy fontos érv akkor, amikor valaki a
Jelenések vagy Dániel könyvébĘl tanít valamit:
Van-e összhang a kettĘ között?
„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 prédi3
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„A Jelenések könyvét Dániel könyvével
együtt tanulmányozzátok, mert a történelem
ismétlĘdik.” (Maranatha, 30. oldal).
A prófécia és a történelem ismétlĘdik. Ez
érthetĘ kell, hogy legyen minden próféciát
tanulmányozó elĘtt. És azt is tudnunk kell,
hogy léteznek téves módok, ahogyan a
történelmet és a próféciát újra alkalmazzák. És
mivel léteznek téves alkalmazási módok és
emberek, akik ezt gyakorolják, mindez ne
riasszon el minket attól, hogy megpróbáljuk
helyesen megérteni, hogyan ismétlĘdnek azok.
„Isten megismételt néhány próféciát, hogy
hangsúlyozza azok fontosságát. Az Úr nem
ismétel olyan tanításokat, amelyek ne lennének
kimondottan fontosak.” (Manuscript Releases,
9. kötet, 7-8. oldal).

közeledtét.
Kétszeres
lelkesedéssel
kell
buzdítanunk egymást hĦséges, alázatos és szent
életre.” (Review and Herald, 1888. július 31).
Fontos elv: „Benne [a Jelenések könyvében]
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).
A hármas angyali üzenet valamilyen módon
fényt derít az Ęsi próféciákra.
„A próféciák pontról pontra teljesednek.
Minél szilárdabban állunk a harmadik angyal
üzenetének zászlaja alatt, annál világosabban
értjük meg Dániel próféciáit. Minél teljesebb
mértékben fogadjuk el a Szentlélek és az Isten
odaszentelĘdött szolgái által közzétett igazságot,
annál mélyebbnek és biztosabbnak fognak tĦnni az
Ęsi próféciák. Meg fogunk bizonyosodni arról,
hogy Isten emberei a Szentlélek késztetésének
megfelelĘen szóltak. Az emberek maguknak is a
Szentlélek befolyása alatt kellett lenniük ahhoz,
hogy megértsék a Lélek prófétákon keresztül adott
kijelentéseit. Ezek az üzenetek nem a kijelentést
közvetítĘknek szólnak, hanem hozzánk, akik beteljesülésük közepette élünk.” (Bizonyságtételek
lelkészeknek, 50. oldal).
„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).
„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.” (Szemelvények, 2. kötet,
103-104. oldal).

Mert nagy és ünnepélyes események
küszöbén állunk
„Nagy és ünnepélyes események küszöbén
állunk. Több prófécia gyors egymásutánban
teljesedik. A hatalom minden eleme munkához
lát. A múlt történelme megismétlĘdik ... Tanulmányozzátok a Jelenések könyvét, kapcsolatban
Dániel könyvével, mert a történelem megismétlĘdik ... Mialatt a föld történelmének végéhez
közeledünk, különösen az utolsó idĘkre vonatkozó próféciákat kell tanulmányoznunk. Értsük
meg az Újszövetség utolsó könyvének igazságait. Sátán sok lélek értelmét elvakította, és csak
örvendtek, ha kifogást találhattak arra, hogy
tanulmányozását elkerülhessék.” (Bizonyságtételek lelkészeknek, 50. oldal).
„A Szentírás egybegyĦjtötte kincseit az
utolsó nemzedék számára. Az Ószövetség nagy
eseményei és áhítattal telt cselekményei
megismétlĘdnek és meg fognak ismétlĘdni az
utolsó napokban élĘ egyház életében is ... Az
egybegyĦjtött igazságok nagy erĘvel jelennek
meg szemünk elĘtt, a mi tanulságunkra.”
(Selected Messages, 3. kötet, 339. oldal).
„Tárjuk a nép elé azokat az igazságokat,
amelyek hitünk alapját jelentik. 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

Mert a történelem ismétlĘdik
„A történelemben és a próféciában Isten Igéje
felvázolja az igaz és a hamis között folytatott
hoszszadalmas harcot. A múlt eseményei meg
fognak ismétlĘdni.” (Szemelvények, 2. kötet, 104.
oldal).
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biblia-kutatók és gondolkodók voltak. ėk
fektették le hitünk alapjait, amit egyre több
támadás fog érni az idĘk végén.
„Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid” (Péld 22:28).
„A prédikátoroknak és a népnek is szent
jelentĘségĦ munkát kell végezniük! 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,
amelyek elértéktelenedtek azok számára,
akiknek nem volt személyes tapasztalatuk arról
az erĘrĘl és világosságról, amely segítette azok
megértését. Ezeket az igazságokat eredeti
frissességükben kell a világ elé tárni.”
(Szemelvények, 1. kötet, 149. old.).
Ámen

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, és amelyek lépésrĘl lépésre vezettek
minket.Jer 6:16. „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!” Ésa 58:12. „És
megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltĘk
alapzatait felrakod, és neveztetel romlás
építĘjének, ösvények megújítójának, hogy ott
lakhassanak.” (Counsels to Writers and Editors,
28-29. oldal).
A legtöbben semmit sem tudunk arról, hogy az
úttörĘk miként értettek bizonyos dolgokat, hogyan
jutottak azok megértésére, és milyen nagyszerĦ

Mi volt a következĘ törekvésük? Biztosítani
akarják szándékaik számára a LegfelsĘbb
Bíróságot. 2005-ben ez is megtörtént.
Mindenki tudja ... (nem biztos, hogy
mindenki hiszi), de mindenki tudja, hogy
George Bush azt a pozíciót tölti be, amely
lehetĘvé teszi számára, hogy legalább három
fĘbírót nevezzen ki a LegfelsĘbb Bíróságba.
A mérleg már rossz oldalra dĘlt, és
hamarosan az ajtó be fog zárulni.
Felismered-e, hogy az idĘk végén élünk?
Az idĘk végén!

Tudtátok-e, hogy...
Pat Robertson világosan kijelentette, hogy
nem hisz az egyház és az állam közötti
válaszfalban? A Keresztény Koalíció pedig azért
alakult, hogy ledöntse az egyház és az állam
között létezĘ válaszfalat. Ez a Keresztény Koalíció
elsĘ számú törekvése.
Kijelentette, hogy az 1995-ös választáskor
szeretné, ha a Keresztény Koalíció megválasztott
tagjai által irányíthatná a Kongresszust. Ezt a célt
1995-ben elérték. A második törekvés az volt,
hogy egy elnököt helyezzenek a Fehér Házba,
amit 2000-ben meg is valósítottak.
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