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2. Az idĘpróféták jellegzetességei (1)
„Krisztus hangja az, amely a pátriárkák és a
próféták által szól hozzánk Ádám napjaitól
az utolsó idĘk eseményeinek lezárásáig.”
(Jézus élete, 703. oldal).
A prófécia egy eszköz, amire szüksége
van az alvó gyülekezeteknek. A profetikus
üzenetet használja Isten felébresztésünkre. A
profetikus üzenet az, amely segít helyesen
megértenünk az örökkévaló evangéliumot,
és kialakítja azt a helyes tapasztalatot, amely
segít megállnunk abban az idĘben, amikor
már nem lesz Közbenjáró.
Néhány idézet Ellen White írásaiból azt
hangsúlyozza, hogy az advent hit alapja
Isten próféciai kijelentése. A lelkészek
pontosan úgy kell hogy bemutassák azt,
amint az a prófécia biztos szavában
található. Amikor Jézus az ė kilétét akarta
bizonyítani, akkor az Ótestamentumra utalt,
hiszen ė volt a róla szóló próféciák
beteljesítĘje. Ez volt a legkeményebb
bizonyíték hitük megerĘsítésére.
A prófécia egy idĘvonal része, amely a
világ vége felé mutat. A prófécia beteljesedését történelmi útjelzĘk tanúsítják, amelyek
ott helyezkednek el az idĘvonalon. Az útjelzĘk történelmi beteljesedések, s ugyanakkor
szemléltetĘk, amelyek üzenettel bírnak az
idĘk végén élĘk számára. A prófécia-kutatónak nem elég csupán ismernie az útjelzĘket,
hanem azt is tudnia kell, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz.
White testvérnĘ kijelentése szerint a
Biblia minden könyve a Jelenések könyve
felé halad. Ezért a Jelenések könyve az a cél,
aminek irányába a többi próféciát vezetjük.
A Jelenések könyvét a próféciák tervrajzaként használjuk, amely segít összeilleszteni
a többi próféciát. Ugyanakkor ne felejtsük,
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hogy a Dániel és Jelenések könyvét nem
választhatjuk el egymástól. Vannak különbségek közöttük: az egyik elpecsételt könyv,
a másik kijelentés, mégis egy bizonyságtételként kell értelmeznünk Ęket. De a próféták minden alkalommal összhangban vannak
egymással.
Szabályok a próféciák kutatásában
a. két tanú
„A ti törvényetekben is meg van pedig
írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.”
(Jn 8:17).
Egynek a bizonyságtétele nem elég! „Ha
én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz.” (Jn 5:31). Maga
Krisztus sem tanította azt, hogy ha egyedül
ė tesz bizonyságot, akkor az elfogadott. Két
tanúra van szükség, hogy egy igazság
elfogadható legyen. Ezt mondja a Biblia.
„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).
Az idĘk végén igazságokat kell elfogadnunk. A tudás növekedni fog, s a prófécia
kutatója nem egyéni értelmezést akar,
viszont feladata elfogadni az idĘk végének
igazságát. Az egyik legfontosabb szabály
Isten Igéjéhez fordulni, amely kijelenti,
hogy ha találunk valamit, ami kétszer vagy
háromszor is azonosítva van (lapozzuk fel az
egész Bibliát, mert megtaláljuk ezt a
szabályt), akkor azt el kell fogadnunk.
Ha figyelembe vesszük ezt a szabályt,
nem fogunk letérni az ösvényrĘl a próféciaértelmezésben. De ha valami nem jelenik
meg többször a Szentírásban, akkor ne
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terjesszük igazságként, míg biztosak nem
vagyunk abban, hogy más helyen is meg van
írva. De ha két-három helyen is megtaláljuk,
akkor arról az igazságról van szó, ami
nekünk és gyermekeinknek adatott örökre.
Jel 11:3 két tanúról beszél: „És adom az
én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz
hatvan napig.”
„Ezúttal harmadszor megyek hozzátok.
Két vagy három tanú vallomására megáll
minden dolog.” (2Kor. 13:1). Számos bibliavers beszél errĘl az elvrĘl.

(1) –

ha találkozunk velük kétszer-háromszor, mit
jelent? Azt, hogy el lehet fogadni ezeket.
1. Mindig van egy „hírnök” próféta,
aki az idĘprófécia idĘtartalmát jelenti ki.
2. Amikor az idĘprófécia beteljesedik,
mindig megjelenik egy másik próféta: az
„egybegyĦjtĘ” próféta.
3. Ekkor gyĦl össze a maradék.
4. Az idĘprófécia üzenete és a próféta
szorosan egymáshoz kötĘdik. A maradék
elfogadja az idĘpróféciával kapcsolatos üzenetet és jelenvaló igazságként értelmezi. A
megjelenĘ próféta szolgálata szoros összefüggésben áll az idĘprófécia üzenetével. A
hírnök- és az egybegyĦjtĘ próféták neveinek
jelentése ráillik szolgálatukra.
5. És ami még fontosabb: a próféta
szolgálata mindig élet és halál közötti
választásra hív.
Nézzünk meg néhány bibliai példát, és
figyeljük meg ezt a mintát, majd jusson
eszünkbe, hogy Jézus tegnap, ma és
mindörökké ugyanaz.

b. Az ismétlés Isten határozottságára mutat:
„Azért ismétlĘdött meg kétszer is a fáraó
álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten” (MBT). (1Móz.
41:32). Kétszer ismétlĘdött meg, mert Isten
elhatározta, hogy hamarosan véghez viszi.
c. Isten nem változik!
„Mert én, az Úr, meg nem változom, ti
pedig, Jákobnak fiai, nem emészttettek
meg!” (Mal 3:6). „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, akinél nincs változás vagy
változásnak árnyéka.” (Jak. 1:17).
Jézus és az Atya nem változik. Ha valamit a történelemben eddig egyféleképpen
tettek, akkor tudnunk kell, hogy Ęk azt
mindig úgy teszik.

Énokhtól – Noéig
„Akkor ezt mondta az Úr: Ne maradjon
lelkem örökké az emberben, hiszen Ę csak
test. Legyen az életkora százhúsz esztendĘ.”
(MBT) (1Móz. 6:3).
Százhúsz esztendĘt tartott a felkészülési
idĘ is az özönvíz elĘtt, és Énokh ezt az
idĘpróféciát hirdette. Hogyan? Fia nevén
keresztül: Metúselah (= amikor Ę meghal,
akkor jön el). ė élt a legtöbbet a Földön. És
mikor halt meg? Az özönvíz évében. És
mire tanított? Arra, hogy Isten hosszútĦrĘ és
kegyelmes. A lehetĘ legtöbbet várt az
özönvíz elĘtti emberek megtérésére.
Noé volt az egybegyĦjtĘ próféta. Volt-e
egy maradék, aki az özönvíz érkezését
jelenvaló igazságnak tekintette: nem csupán
fiairól és menyeirĘl van szó, hanem azokról
is, akik segédkeztek a bárka építésénél. Noé
üzenete élet-halál közötti döntésre szólította
Ęket.
Mit jelent Énokh neve? Tanító. „Énokh
nyilvánosan tanította az igazságot abban a
korban, amelyben élt.” (The Upward Look,
228. oldal). Neve ráillett szolgálatára.

IdĘpróféták
Sok próféta van a Bibliában, különbözĘ
próféták: férfi próféták és nĘpróféták, olyanok, akik írott bizonyságot hagytak maguk
mögött a Bibliában, és olyanok, akikrĘl nem
maradt írás a Bibliában, de ismerjük Ęket és
tetteiket. Az „idĘpróféták” azok a próféták,
akiknek valamilyen módon közük volt
azokhoz az idĘt érintĘ jövendölésekhez,
amelyek közvetlen módon Isten népéhez
kapcsolódtak.
Azok az idĘpróféciák, amelyek Isten népéhez fĦzĘdnek, határozott jellegzetességgel
rendelkeznek. Azok mindig jelen vannak. És
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Mit jelent Noé neve? Nyugalom,
vigasztalás. (Bibliai nevek és fogalmak, 180.
oldal). „Noénak nevezte el, és ezt mondta: ė
vigasztal meg bennünket kezünk fáradságos
munkájában a termĘföldön, amelyet
megátkozott az Úr” (MBT). (1Móz. 5:29).
Mind a hírnök, mind az egybegyĦjtĘ próféta
neve ráillik a szolgálatára.

(1) –

mondja az Úr: Majd ha eltelik a babiloni
hetven esztendĘ, gondom lesz rátok, és
valóra váltom azt a jó szót, hogy
visszahozlak benneteket erre a helyre”
(MBT). (Jer. 29:10).
Jeremiás nevének kettĘs jelentése van:
Jahve magasztos, és Jahve büntet (The SDA
Bible Dictionary). Ha elolvassuk Jeremiás
könyvét, meglátjuk, hogy Ę közvetítette az
addigi legfélelmetesebb feddĘ üzenetet:
Isten meg fogja büntetni Ęket engedetlenségükért. Ugyanakkor felmagasztalja ėt.
Szolgálata kétirányú volt, és neve ráillett
szolgálatára. ė volt a babiloni fogság
idejének hirdetĘje.
Ki volt az egybegyĦjtĘ próféta, aki megérttette e jövendölés beteljesedését? Dániel.
Jelentése: „Isten a bírám” (Bibliai nevek és
fogalmak).
Dániel
egyszerre
volt
egybegyĦjtĘ és hírnök próféta.
Volt-e egy maradék, amely jelenvaló
igazsáknak tekintette a Babilonból való
kijövetelt és Jeruzsálem újraépítését? Élethalál üzenetrĘl volt szó? Figyeljük csak
meg, mi történt azokkal, akik Babilonban
maradtak. Többé soha sem tartoztak Isten
népéhez. És még azok között is, akik
kijöttek Babilonból, és magukkal hozták
ottani szokásaikat, életmódjukat, voltak,
akik kivágattattak Isten népe közül. Élethalál üzenetrĘl volt szó.

Ábrámtól Mózesig
Az Ábrám által hirdetett idĘprófécia
(1Móz. 15:13-14) azt az idĘszakot karolja
fel, amelyet Izrael Egyiptomban fog tölteni a
kivonulásig. Szolgálatának eme idĘszakában
Ę volt a hírnök próféta, amikor hĦséges
Isten-imádatáról volt híres: bárhova
költözött, mindenütt oltárt épített az Úrnak,
és a körülötte élĘk megismerhették Istenét és
imádatát az Ę gyakorlatából. Amikor új
helyre költözött, ugyanazt tette.
Nevének jelentése: „Magasztos Atya”.
(Bibliai nevek és fogalmak, 8. oldal). Abban
az idĘben neve ráillett szolgálatára, mert
magasztalta a mennyei Atyát. És eljön az
idĘ, amikor a szövetségkötésben neve Ábrahámmá változik („Sokaság atyja”). Sokaság
atyja lett-e Ábrahám? Nos: Ę a zsidók atyja,
Ę a keresztények lelki atyja, Ę Ismáel atyja,
ami ma a világ lakosainak 20%-át teszi ki
(az iszlám). Neve rászolgált küldetésére.
Ki volt az egybegyĦjtĘ próféta? Mózes.
Jelentése: „A vízbĘl kihúzott, kimentett.”
(Bibliai nevek és fogalmak, 172. oldal). Mózest kimentették a vízbĘl gyermekkorában,
és Ę volt az a próféta, aki által Isten kimenti
népét a Vörös-tenger vízén keresztül. És ha
Mózes mindvégig hĦséges maradt volna, Ę
vezette volna Izraelt a Jordán vízén keresztül
az Ígéret Földjére. Neve rászolgált küldetésére.
Amikor elérkezett Egyiptom elhagyásának ideje, voltak olyanok, akik azt jelenvaló
igazságként fogadták el? Igen. Életre-halálra
szóló szolgálatot végzett Mózes? Józsué,
Káleb és a gyermekek kivételével mind
meghaltak a pusztában.

DánieltĘl KeresztelĘ Jánosig
Dániel megjövendölte a Messiás
felkenetését, keresztségét.
„Tudd meg azért és vedd eszedbe: A
Jeruzsálem újraépíttetése felĘl való szózat
keletkezésétĘl a Messiás-fejedelemig hét hét
és hatvankét hét van, és újra megépíttetnek
az utcák és a kerítések, mégpedig
viszontagságos idĘkben.” (Dán. 9:25).
Melyik próféta jelent meg ekkor?
KeresztelĘ János. Nevének jelentése: „Jahve
kegyelmes”. ė volt a „KeresztelĘ”. Neve
illett szolgálatához, hiszen Ę volt, aki
megkeresztelte Jézust (Jn. 1:31-33). Élethalál üzenettel jött? „Figyelmem Krisztus
elsĘ eljövetelének hirdetésére terelĘdött ...
Akik megvetették János bizonyságtételét,
nem részesültek Jézus tanításaiban. Akik

Jeremiástól Dánielig
Arról az idĘrĘl szólt, amelyet Izraelnek a
babiloni fogságban kellett töltenie. „Ezt
3

–

SZEMÜNK ELėTT

02 –

AZ IDėPRÓFÉTÁK JELLEGZETESSÉGEI

megvetették János bizonyságtevését, nem
részesültek Jézus tanításaiban. Sátán arra
késztette János üzenetének tagadóit, hogy
továbbmenve elutasítsák és keresztre
feszítsék Krisztust. Miután ezt megtették,
már nem részesedhettek Pünkösd napjának
áldásaiból. A templom kárpitjának ketté
hasadása bizonyította, hogy a zsidó
áldozatok és rendelések többé nem
érvényesek. A zsidók azonban mély
sötétségben maradtak. Minden fénysugarat
elvesztettek, amely megvilágíthatta volna
elĘttük a megváltási tervet. Hasztalanul
bíztak továbbra is áldozataikban.” (Early
Writings, 259. oldal).
Ha valaki nem részesülhet Jézus tanításaiban, élet-halál kérdés-e? Igen. Ha valaki
nem fogadta el KeresztelĘ János tanítását,
nem részesülhetett Jézus tanításából. Élethalál kérdés! Volt egy maradék is, amely
üzenetét jelenvaló igazságként fogadta el:
KeresztelĘ János tanítványai.

(1) –

szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit
kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük
az élet igéjérĘl. Mert megjelent az élet, mi
pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és
ezért hirdetjük nektek is az örök életet,
amely azelĘtt az Atyánál volt, most pedig
megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és
hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy
nektek is közösségetek legyen velünk: a mi
közösségünk pedig közösség az Atyával és az
Ę Fiával, a Jézus Krisztussal” (MBT).
Volt egy maradék, amely a kereszt
eseményére jelenvaló igazságként tekintett,
és a kereszt története mindig élet-halál
döntésre szólít.
DánieltĘl Pál apostolig
Amikor 34-hez érünk, és Isten elveti
Izraelt mint népet, ki a megjelenĘ próféta?
Saul, aki késĘbb „változik” Pállá.
Saul jelentése: „akit Isten kért és
kiválasztott”. Saul volt a kiválasztott. Mire?
Hogy 34-tĘl a jelenvaló igazságot hirdesse:
eljött az ideje annak, hogy az evangéliumot
a pogányokhoz vigyük. Neve ráillik szolgálatára. Saul volt kiválasztva erre a nagyszerĦ
feladatra.
„Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert
Ę nékem választott edényem, hogy hordozza
az én nevemet a pogányok és királyok és
Izrael fiai elĘtt.” Csel. 9:15
KésĘbb lesz belĘle Pál. És Pál jelentése:
kicsi, csekély.
„Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra
sem vagyok méltó, hogy apostolnak
neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát.”
(1Kor. 15:8-9).
Ebben az idĘben Pál volt a gyĦjtĘpróféta. Volt-e egy maradék, aki az evangélium
pogányok között történĘ hirdetését jelenvaló
igazságnak tekintette? Természetesen. A
pogányokhoz vitt evangélium élet-halál
kérdés? Hát persze, hogy az evangélium
élet-halál kérdés.

DánieltĘl a Golgotáig
A következĘ idĘprófécia a hét közepére
visz minket, a Messiás kiirtására. Ki volt az
egybegyĦjtĘ próféta, aki megjelent a
keresztnél? A keresztnél megjelenĘ próféta
János, a „látnok”. János volt az egyetlen,
aki odament a kereszthez. És János kapta
Krisztus kinyilatkoztatásának feladatát. Nem
gondoljunk pusztán a Jelenések könyvére,
hanem János evangéliumára, és elsĘ,
második és harmadik levelére is. A történet
bemutatásakor János rámutat arra, amit
látott, amit megfigyelt, amit megérintett.
Célja Krisztus megismertetése, kinyilatkozta
tása.
„Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása,
amelyet Isten adott neki, hogy közölje
szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg
kell történnie, és amelyet angyalával
elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak”
(MBT). (Jel. 1:1).
Neve ráillet szolgálatára. ė volt János, a
kinyilatkoztató, aki felfedte Krisztust
elĘttünk.
1Jn. 1:1-3 ugyanarról beszél: „Ami
kezdettĘl fogva volt, amit hallottunk, amit

(Folytatás a következĘ tanulmányban).
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Tudtátok-e, hogy…
x

Az Amerikai Egyesült Államokban a LegfelsĘbb Bíróság 9 tagja közül 6 katolikus
(beleértve a vezetĘt - John G. Roberts-et)?

x

Egy ilyen összeállításban, vajon hányan elleneznének egy esetleges vasárnaptörvényt? Talán a három zsidó? ... Mindegy. A körülmények mindenképpen
megfelelĘek lesznek a próféciák beteljese-désére.

Sz.: Biró neve/ álam:

Jel.

1

Antonin Scalia, DC

1986 New Jersey – Reagen

1936 római kat. – rep.

2

Anthony M Kennedy, Calif.

1988 California – Reagen

1936 római kat. – rep.

3

Clarence Thomas, DC

1991 Georgia – Bush Sen.

1948

4

Ruth Bader Ginsburg, DC

1993 New York – Clinton

1933 jzsidó – dem.

5

Stephen G. Breyer, Mass.

1994 California – Clinton

1938 jzsidó – dem.

6

John G. Roberts, DC, Chief Justice 2005 New York – Bush Jun.

1955

római kat. – rep.

7

Samuel A. Alito, Jr., N.J.

2006 New Jersey – Bush Jun.

1950

római kat. – rep.

8

Sonia Sotomayor, N.Y.

2009 New York – Obama

1954

ateista (r.k. – dem.)

9

Elena Kagan, NY

2010 New York – Obama

1960

jzsidó – dem.

Hová való – jelölve

Aki személyesen is kutatni szeretne, íme néhány hasznos forrás:
http://www.supremecourtus.gov/
http://www.infoplease.com/ipa/A0101281.html

5

Szül. Hite

római kat. – rep.

