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Hírnök Próféta (HP) ºi Egybegyûjtõ Próféta (EP)
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(Jer. 25:11)
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(1 Móz. 15:13)
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az exodus
élet / halál
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kivizsgálási
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(Dán. 9:24-27)

Babilont
elhagyni

Jerusalem
Szombat

JÉZUS fölkenése,
JÉZUS elkezdi a
pogány feleségek munkálatát mint
élet / halál
MESIÁS,
(Dán. 9:25)
élet / halál
(Dán. 9:26)

JÉZUS meghal
a kereszten,

élet / halál
(Dán. 9:26)

Az 5 diszpenzacionalista idõ:
éden kertje

az oltár

földi szentély

62
69 hét

Énokh (ee´ nawkh), “dedikált” (1 Móz. 5:18),
Noé (Noh uh), “vigasztaló” (1 Móz. 5:29),
Ábrám (ay´ bruhm), “magasztos atya”, Ábrahám “sokaság atya”,
Mózes (Moh´ sihs), “a vízbõl kihúzott, kimentett” (2 Móz. 2:10),
Jeremiás (Jehr ih mi´ uh), “Jahveh magasztos” és “Jahveh büntet”,
Dániel (Dan´ iehl), “Isten a bírám” vagy “Isten bírálata”.

27 i.u.

408 i.e.
7

- a hírnök- és az egybegyûjtõ próféták neveinek jelentése ráillik szolgálatukra,
- mindig kialakul egy maradék csoport,
- élet és halál közötti választás.

Izsrael elválasztodik Istentõl,
az evangelium
a népeknek,
István
megkövezése,
élet / halál
(Dán. 9:24)

KRISZTUS munkálata
mint Fõpap a
mennyei
Szentek-Szentjében,
élet / halál
(Dán. 8:14)
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a mennyben

mennyei szentély

457 i.e.
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Nehémiás (Nee huh mi´ uh), “Jahveh bátorít és vigasztal”,
Keresztelõ János (Jahhn) “Jahveh kegyelmes”,
Saul (Shaul), “akit Isten kért” és “kiválasztott” (Ap.Cs. 9:15), Pál “kicsi, csekély” (1 Kor. 15:8-9)
Ellen = “fény, világosság”,
Ellen =
Gould = egy régi angol név “arany”, Gould =
White = “fehér” (Jelen. 19:8).
Harmon = “a béke katonája, Jahveh katonája”
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