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„„BBíízzatok az zzatok az ÚÚrban, a ti Istenetekben, rban, a ti Istenetekben, 
éés megers meger sísíttettekttettek;; bbíízzatok az zzatok az 
prpróóffééttááiban,iban, éés szerencss szerencséések lesztek!sek lesztek!””

((22KrKróónn 2020::2020).).
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A prófécia céljaA prófécia célja

„„NNééppüünkneknknek aa szentsszentséégben valgben valóó megmegúújuju--
lláásrasra van avan a legnagyobblegnagyobb ééss leglegéégetget bbbb
szszüükskséégege.. Az erre valAz erre valóó ttöörekvrekvéést kell st kell 
elsels dlegesdleges munkmunkáánknak tekintennknak tekintenüünknk!!””

((SzemelvSzemelvéények, 1. knyek, 1. köötet, 115.tet, 115. ooldalldal).).

A lelki élet megelevenedéseAA lelkilelki életélet megelevenedésemegelevenedése

„„AA megmegúújuljulááss aa lelkilelki éélet megelevenedlet megelevenedéé--
sséétt,, azaz éértelemrtelem éés szs szíív erv er inek meginek megéélléénn--
kküülléésséétt,, azazazaz aa lelki hallelki haláálblbóól vall valóó feltfeltáá--
madmadáástst jelentijelenti..””

((SzemelvSzemelvéények, 1. knyek, 1. köötet, 1tet, 12121.. ooldalldal).).
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Nagy ébredésNagy ébredés

„„Ha mi, mint nHa mi, mint néép megp megéértjrtjüük, hogy ezk, hogy ez

a ka köönyv mit jelent sznyv mit jelent száámunkra, akkor munkra, akkor 
nagynagy éébredbredéés lesz sorainkban.s lesz sorainkban.””

((Bizonyságtételek lelkészeknek, 45. Bizonyságtételek lelkészeknek, 45. ooldalldal).).

Új vallási tapasztalatÚj vallási tapasztalat

„„Amikor Isten kAmikor Isten köövetvet ii megmegéértik Drtik Dáánielniel
ééss aa JelenJelenéések ksek köönyvnyvéétt,, akkor teljesen akkor teljesen 
úúj vallj valláási tapasztalatnak leszneksi tapasztalatnak lesznek aa
rréészeseiszesei..””

(T(The Faith I Live Byhe Faith I Live By,, 345345.. ooldalldal).).
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„„BBáármennyire fejlett legyen is valakinek rmennyire fejlett legyen is valakinek 
a szellemi ka szellemi kéépesspesséége,ge, egy pillanatra se egy pillanatra se 
kkéépzelje, hogy nincs szpzelje, hogy nincs szüükskséég arra, hogy g arra, hogy 
alaposanalaposan éés szakadatlanul kutassa az s szakadatlanul kutassa az 
ÍÍrráásokat a nagyobb vilsokat a nagyobb viláágossgossáág elnyerg elnyeréésese
vvéégett.gett. IIsten felszsten felszóóllíít, hogy t, hogy egyegyéénenknenkééntnt
kutassuk a jkutassuk a jöövendvendööllééseketseket..””

((BizonysBizonysáágtgtéételek, 5. ktelek, 5. köötet, 708. tet, 708. ooldldal)al)..

A próféciák kutatóiA próféciák kutatói

„„IgyekezzIgyekezzéél, hogy Isten ell, hogy Isten el tt becstt becsüületelete--
sen megsen megáállj, mint oly munkllj, mint oly munkáás, a ki szs, a ki széé--
gyent nem vall, a ki helyesen hasogatja gyent nem vall, a ki helyesen hasogatja 
az igazsaz igazsáágnak beszgnak beszééddéét.t.””

((2Tim 2:152Tim 2:15))..

Hasogasd helyesenHasogasd helyesen
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„„ÉÉs igen biztos ns igen biztos náálunklunk aa prpróófféétai besztai beszéédd is,is,
aa melyre jmelyre jóól teszitekl teszitek, ha, ha figyelmeztekfigyelmeztek, mint , mint 
ssööttéét helyen vilt helyen viláággííttóó szszöövvéétnekretnekre,, mmíígg napnap--
palpal virradvirrad,, éés hajnalcsillag ks hajnalcsillag kéél fel szl fel szíívetekvetek--
benben.. TudvTudváánn elel szszöör aztr azt,, hogy az hogy az íírráásbansban
egy pregy próófféétai sztai szóó sem tsem táámad sajmad sajáát magyart magyaráá--
zatbzatbóóll.. Mert sohasemMert sohasem emberember akaratakaratáábbóóll
szszáármazottrmazott aa prpróófféétai sztai szóó;; hanemhanem aa SzentSzent
LLéélektlekt ll indindííttatvattatva szszóólottak az Istennek lottak az Istennek 
szent embereiszent emberei..””

((2Pt 1:192Pt 1:19--2121))..

Nem támad saját magyarázatbólNem támad saját magyarázatból

„„MertMert semmit sem cseleksziksemmit sem cselekszik azaz éénn
UramUram,, azaz ÚÚrr,, mmíígg megmeg nem jelenti titknem jelenti titkáátt
azaz szolgszolgááinakinak, a , a prpróóffééttááknakknak..””

((Ámos 3:7Ámos 3:7))..

„„AA titkok az titkok az ÚÚrrééii, a mi, a mi IstenIstenüünknkééii;; aa
kinyilatkoztatott dolgokkinyilatkoztatott dolgok pedig mipedig miéénknk ééss
a mia mi fiainkfiainkéé mindmind öörröökkkkéé,, hogyhogy ee
ttöörvrvéénynek minden ignynek minden igééjjéét beteljest beteljesíítstsüükk.”.”

(5Móz 29:29).(5Móz 29:29).

Isten kinyilatkoztatott titkaIsten kinyilatkoztatott titka
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„„MinMinéél teljesebben fogadjukl teljesebben fogadjuk el a el a SzentSzent--
llééleklek ááltalltal éés az Isten odaszentelt szolgs az Isten odaszentelt szolgáá--
inin keresztkeresztüül kl köözzzzéétett igazstett igazsáágotgot,, annannááll
mméélyebbneklyebbnek ééss biztosabbnak fognakbiztosabbnak fognak
tt nni az nni az si prsi próóffééciciáákk.. MegMeg fogunk bizofogunk bizo--
nyosodni arrnyosodni arróóll,, hogy Isten embereihogy Isten emberei aa
SzentlSzentléélek klek kéésztetsztetéésséének megfelelnek megfelel enen
szszóóltakltak.. Az embereknekAz embereknek maguknak is a
Szentléleknek befolyása alatt kell......

Az si próféciákAz si próféciák

...... lennilenniüük ahhozk ahhoz,, hogy meghogy megéértsrtséékk aa
LLéélek prlek próóffééttáákon keresztkon keresztüül adott kijel adott kije--
lentlentééseketseket. Ezek. Ezek azaz üüzenetekzenetek nem az nem az 
üüzenetet kzenetet köözvetzvetíítt knek szknek szóólnaklnak,, hanemhanem
hozzhozzáánknk,, akik beteljesakik beteljesüüllééssüük kk köözepettezepette
ééllüünknk..””

((SzemelvSzemelvéényeknyek, 2., 2. kköötettet, 1, 10909.. ooldalldal).).

Az si próféciákAz si próféciák
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„„Az evangAz evangéélium szolglium szolgááii aa biztos prbiztos próófféécici--
ai beszai beszéédetdet mint amint a Hetedik Napot Hetedik Napot 
ÜÜnneplnnepl AdventistAdventistáák hitk hitéének alapjnek alapjáátt
mutassmutassáákk be.be.””

((EvangEvangéélizlizáácicióó, 97. oldal, 97. oldal).).

Hitünk alapjaHitünk alapja

„„Isten IgIsten Igééje jelenti hitje jelenti hitüünk alapjnk alapjáátt.. Az Ige Az Ige 
nem mnem mááss, mint a, mint a biztos prbiztos próóffééciaiciai bebe--
szszéédd,, ééss bizalmat igbizalmat igéényelnyel mindazoktmindazoktóóll,,
akik hozzakik hozzáá kköözelzelíítnektnek.. TekintTekintééllyel bllyel bíírr,,
éés mags magáán hordozza annak bizonyn hordozza annak bizonyííttéékkáátt,,
hogy mennyei eredethogy mennyei eredet ..””

(Sign of the Times, (Sign of the Times, 19891989.. jjúúnius 2nius 2).).

Hitünk alapjaHitünk alapja
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„„Krisztus MKrisztus Móózes kzes köönyvnyvéétt l, al, a bibliai tbibliai töörr--
ttéénet alfnet alfáájjááttóól kezdve megmagyarl kezdve megmagyarááztazta
nekik mindazokatnekik mindazokat aa helyekethelyeket aa SzentSzentíí--
rráásbsbóóll,, amelyek Reamelyek Reáá vonatkoznakvonatkoznak. Ha. Ha
azonnal megismertette volna magazonnal megismertette volna magáátt
velvelüükk,, akkorakkor aa szszíívvüük megelk megeléégedett lett gedett lett 
volnavolna ééss öörröömmüük teljessk teljessééggéében nem ben nem 
ééheztek volna semmi theztek volna semmi tööbbrebbre.. Az volt a
szükséges azonban számukra,...

A leger sebb bizonyítékA leger sebb bizonyíték

...... hogy meghogy megéértsrtséék az k az óótestamentumitestamentumi
prpróóffééciciáákk ééss elel kkéépek Krisztus mellett pek Krisztus mellett 
valvalóó tantanúúbizonysbizonysáágtgtéételeitteleit.. Ezekre kelEzekre kel--
lett hitlett hitüüknek felknek felééppüülnielnie.. Krisztus nem Krisztus nem 
vitt vvitt vééghezghez csodcsodáákatkat,, hogy meggyhogy meggy zzezze

ketket.. Azt tekintette elsAzt tekintette els feladatfeladatáánaknak,,
hogy megmagyarhogy megmagyaráázza nekik az zza nekik az ÍÍrráásokatsokat..
EddigEddig úúgy tekintettek halgy tekintettek haláálláárara, mint a , mint a 
mimi öösszetsszetöörterte,, megsemmismegsemmisíítettetette......

A leger sebb bizonyítékA leger sebb bizonyíték
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...... minden remminden reméénysnysééggüüketket.. KrisztusKrisztus
mostmost megmutatta nekikmegmutatta nekik aa prpróóffééttáákk
kköönyveibnyveib l,l, hogyhogy ééppen ezppen ez volt a volt a legelege--
rr sebb ksebb kéézzelfoghatzzelfoghatóó bizonybizonyííttéék hitk hitüükk
szszáámmáárara..””

((JJéézus zus ééletelete, 7, 70202--703.703. ooldalldal).).

A leger sebb bizonyítékA leger sebb bizonyíték

„„AA prpróóffééciciáák teljesedk teljesedéésséét kt köözvetlenzvetlenüüll
igazoligazolóó ttöörtrtéénelmi esemnelmi eseméényeket vnyeket váázolzol--
tak feltak fel aa nnéépp elel tttt,, ééss aa prpróóffééciciáákban az kban az 
esemeseméények jelknyek jelkéépes sorozatpes sorozatáát lt lááttttáákk,,
mely elvezetmely elvezet aa ffööldi tldi töörtrtéénelem vnelem vééggééigig..””

((SzemelvSzemelvéényeknyek, 2., 2. kköötettet, 98. , 98. ooldalldal).).

A prófécia meghatározásaA prófécia meghatározása
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AA prpróóffééciciáák teljesedk teljesedéésséétt a történelmi a történelmi 
események igazolják.események igazolják.

„„AA prpróófféécia nem mcia nem mááss, mint, mint

korai tkorai töörtrtéé--nelemnelem.”.”
((James White).James White).

Történelmi eseményekTörténelmi események

A próféciák az eseményekA próféciák az események

jelképes sorozatai.jelképes sorozatai.

JelképesJelképes
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Az eseméyek jelképes sorozataAz eseméyek jelképes sorozata

elvezetelvezet aa ffööldi tldi töörtrtéénelem vnelem vééggééigig..

„„Mindezek pedig Mindezek pedig ppééldakldakééppenppen estek rajestek raj--
tuktuk;; megmegíírattak pedigrattak pedig a mi a mi tanulstanulsáágunkgunk--
rara, a, a kikhez az kikhez az idid knek vknek véégege eleléérkezettrkezett..””

((1Kor 11Kor 100:11:11).).

A földi történelem végeA földi történelem vége

„„AA ‘‘JelenJelenééseksek’’ aa Biblia valamennyi kBiblia valamennyi köönyny--
vvéének koronnek koronáájaja,, befejezbefejez jeje.. DDáániel prniel próó--
ffééta kta köönyvnyvéétt isis kiegkiegéészszíítiti,, illetve bevilletve bevéégzigzi..
Az egyik kAz egyik köönyv jnyv jöövendvendööllééss, a, a mmáásik kisik ki--
nyilatkoztatnyilatkoztatááss,, kijelentkijelentééss.. Az elpecsAz elpecséételttelt
kköönyv nemnyv nem aa JelenJelenéések ksek köönyvenyve,, hanemhanem
DDáániel jniel jöövendvendöölléésséének aznek az aa rréészesze,, melymely
az utolsaz utolsóó napokra vonatkoziknapokra vonatkozik..””

((Apostolok tApostolok töörtrtéénetenete, 398. , 398. oldaloldal).).

A Biblia könyveinek koronájaA Biblia könyveinek koronája
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„„A hajdani prA hajdani próóffééttáákk kevkevéésbsbéé szszóóltak azon ltak azon 
idid khkhööz, amelyekben z, amelyekben ééltekltek. Ink. Inkáább szbb szóóltakltak
azokhoz az idazokhoz az id khkhööz, amelyekben mi z, amelyekben mi ééllüünk,nk,
hogyhogy íígy a prgy a próófféécia cia mméég tisztg tisztáább legyen elbb legyen el tt--
ttüünk.nk. ‘‘Mindezek pedig pMindezek pedig pééldakldakééppen estek ppen estek 
rajtuk; megrajtuk; megíírattak pedigrattak pedig a mi tanulsa mi tanulsáágunkra, gunkra, 
akikhez az idakikhez az id knek vknek véége elge eléérkezett.rkezett.’’ ((1Kor1Kor
10:1110:11)).. ‘‘Akiknek megjelentetett, hogy Akiknek megjelentetett, hogy nemnem
maguknak, hanem nekmaguknak, hanem neküünknk szolgszolgááltakltak azokazok--
kal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, kal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, 
akik prakik préédikdikááltltáák nk nééktekktek az evangaz evangééliumotliumot......

A prófécia érvényessége 1/2A prófécia érvényessége 1/2

...... az egekbaz egekb l kl küüldldöött Szentltt Szentlééleklek ááltal;ltal; amikbeamikbe
angyalok vangyalok váágyakoznak betekinteni.gyakoznak betekinteni.’’ ((1P1Péétt
1:121:12).). A Biblia A Biblia öösszegysszegy jtjtöötte kincseit tte kincseit az utolaz utol--
ssóó nemzednemzedéék szk száámmáárara. Az . Az ÓÓtestamentumtestamentum
nagynagy éés ms mééltltóóssáágos esemgos eseméényeinyei mmegismegisméétltl dd--
tek,tek, éés megisms megisméétltl dnek az utolsdnek az utolsóó idid benben ééll
egyhegyháázban.zban.””

(Selected Messages, 3(Selected Messages, 3. kötet,. kötet, 338338--339. oldal)339. oldal)..

A prófécia érvényessége 2/2A prófécia érvényessége 2/2
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„„AzAz ÓÓtestamentum emberei azokrtestamentum emberei azokróól az l az 
esemeseméényekrnyekr l beszl beszééltek, amelyek napjaltek, amelyek napja--
ikban megtikban megtöörtrtééntek, Dntek, Dáániel,niel, ÉÉsaisaiááss ééss
EzEzéékiel viszont kiel viszont nemcsak a jelennemcsak a jelenüüketket
éérintrint igazsigazsáágra figyeltek fel, hanem gra figyeltek fel, hanem 
tekintettekintetüükkelkkel befogtbefogtáákk aa jjöövv t is,t is, aztazt,,
aminek az utolsaminek az utolsóó napokban tnapokban töörtrtéénniennie
kellkell..””

(Selected Messages, 3. k(Selected Messages, 3. köötet, 419tet, 419--420. oldal420. oldal).).

Ugyanaz a régi történetUgyanaz a régi történet

„„ÉÉs a prs a próófféétalelkek engednek a prtalelkek engednek a próófféé--
ttááknak.knak.””

((1Kor 14:321Kor 14:32))..

Prófétai engedelmességPrófétai engedelmesség
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„„Gonddal kell Gonddal kell riznriznüünk az igazsnk az igazsáág nagy g nagy 
úútjelztjelz itit, melyek megmutatj, melyek megmutatjáákk helyhelyüünn--
ketket a profetikus ta profetikus töörtrtéénelemben, hogy nelemben, hogy 
nehogy lerombolnehogy lerombolóódjanak,djanak, éés olyan els olyan el--
mmééletek kerletek kerüüljenekljenek aa helyhelyüükre, amelyek kre, amelyek 
inkinkáább zbb z rzavart,rzavart, mintsem valmintsem valóódi vildi viláá--
gossgossáágot nygot nyúújtanakjtanak..””

((SzemelvSzemelvéények, 2. knyek, 2. köötet, 97. tet, 97. ooldalldal))..

Útjelz kÚtjelz k

Azok mutatjAzok mutatjáákk megmeg helyhelyüünketnket..

Helyünk a próféciábanHelyünk a próféciában
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„„JJóól kell ismernl kell ismernüünk a Szentnk a Szentíírráást ahhoz, st ahhoz, 
hogy meglhogy meglááthassuk a thassuk a prpróóffééciai vonalatciai vonalat,,
éés megs megéérthessrthessüük a prk a próóffééttáák, Krisztus k, Krisztus ééss
az apostolok az apostolok éészrevszrevéételeit; nem maradteleit; nem marad--
hatunk tudatlanshatunk tudatlansáágban; meg kell lgban; meg kell láátt--
nunk a nap knunk a nap köözeledtzeledtéétt, és k, és kéétszerestszeres
lelkesedlelkesedééssel kell buzdssel kell buzdíítanunk egymtanunk egymáástst
hh ssééges, alges, aláázatoszatos éés szent s szent ééletre.letre.””

((Review and Herald, 1888.Review and Herald, 1888. jjúúliuslius 3131))..

Próféciai vonalPróféciai vonal

„„Ki tanKi taníít tudomt tudomáányra? A tannyra? A tanííttáást kivel st kivel 
éérteti meg? A tejtrteti meg? A tejt l elszakasztottakkall elszakasztottakkal--ee
éés a csecsts a csecst l elvl elváálasztottakkallasztottakkal--e?e? MMivelivel
parancsraparancsra úúj parancs,j parancs, parancsraparancsra úújj
parancs,parancs, szabszabáályralyra úúj szabj szabáályly; itt egy ; itt egy 
kicsi, ott egy kicsi.kicsi, ott egy kicsi. EzEzéért dadogrt dadogóó ajakkalajakkal
éés idegen nyelven fog szs idegen nyelven fog szóólni e nlni e nééphez.phez.

, aki ezt mond, aki ezt mondáá nnéékik: ez a nyugalom, kik: ez a nyugalom, 
hogy nyugtasshogy nyugtassáátok meg a megftok meg a megfááradtat,radtat,

Parancsra új parancs 1/2Parancsra új parancs 1/2
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éés ez a pihens ez a pihenéés!s! ÉÉs nem akarts nem akartáák hallani!k hallani!
ÉÉs ls l n nn néékik az kik az ÚÚr beszr beszééde, parancsra de, parancsra úújj
parancs, parancsra parancs, parancsra úúj parancs,j parancs, sszabzabáályly--
rara úúj szabj szabáály, szably, szabáályralyra úúj szabj szabáályly; itt ; itt 
egy kicsi, ott egy kicsi;egy kicsi, ott egy kicsi; hogy jhogy jáárjanakrjanak ééss
hháátra essenek tra essenek ééss öösszetsszetööressenekressenek ééss
tt rbe jussanakrbe jussanak éés megfogassanaks megfogassanak!!””

((ÉÉsa 28:9sa 28:9))..

Parancsra új parancs 2/2Parancsra új parancs 2/2

„„Benne [a JelenBenne [a Jelenéések ksek köönyvnyvéében] ben] ugyanugyan--
az a praz a próóffééciai vonalciai vonal jelenik meg, akjelenik meg, akáár a r a 
DDáániel kniel köönyvnyvéében. Isten megismben. Isten megisméételttelt
nnééhháány prny próóffééciciáát, hogy hangst, hogy hangsúúlyozzalyozza
azok fontossazok fontossáággáát. Az t. Az ÚÚr nem ismr nem isméételtel
olyan tanolyan tanííttáásokat, amelyek ne lennsokat, amelyek ne lennééneknek
kifejezetten jelentkifejezetten jelent seksek..””

((Manuscript Releases, 9.Manuscript Releases, 9. kköötettet, 7, 7--8.8. ooldalldal))..

Ugyanaz a próféciai vonalUgyanaz a próféciai vonal
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„„A prA próóffééciciáákk pontrpontróól pontral pontra teljesednek.teljesednek.
MinMinéél szill sziláárdabbanrdabban áállunk a harmadik angyal llunk a harmadik angyal 
üüzenetzenetéének znek záászlaja alatt,szlaja alatt, annannáál vill viláágosabbangosabban
éértjrtjüükk megmeg DDáániel prniel próóffééciciááitit.. A Jelenések A Jelenések 
könyve Dániel könyvének kiegészítése.könyve Dániel könyvének kiegészítése. MMininééll
teljesebbteljesebb mméértrtéékben fogadjuk elkben fogadjuk el a Szentla Szentlééleklek
éés az Isten odaszentels az Isten odaszentel ddöött szolgtt szolgááii ááltalltal kköözz--
zzéétett igazstett igazsáágot, anngot, annáál ml méélyebbneklyebbnek ééss biztobizto--
sabbnak fognak tsabbnak fognak t nninni azaz si prsi próóffééciciáák.k. MegMeg
fogunkfogunk bizonyosodni arrbizonyosodni arróól, hogyl, hogy......

Dániel könyvének kiegészít je 1/2Dániel könyvének kiegészít je 1/2

...... Isten embereiIsten emberei a Szentla Szentléélek klek kéésztetsztetééssééneknek
megfelelmegfelel en szen szóóltak. Az emberek maguknak ltak. Az emberek maguknak 
isis a Szentla Szentléélek befolylek befolyáása alatt kellett lennisa alatt kellett lenniüükk
ahhoz, hogy megahhoz, hogy megéértsrtséék a Lk a Lééleklek prpróóffééttáákonkon
keresztkeresztüül adott kijelentl adott kijelentééseit. Ezek az seit. Ezek az 
üüzenetek nem a kijelentzenetek nem a kijelentééstst kköözvetzvetíítt knekknek
szszóólnaklnak,, hanem hozzhanem hozzáánknk,, akik beteljesakik beteljesüüllééssüükk
kköözepette zepette ééllüünknk..””

((SzemelvSzemelvéényeknyek, 2., 2. kköötettet, 108, 108--109.109. oldaloldal))..

Dániel könyvének kiegészít je 2/2Dániel könyvének kiegészít je 2/2
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„„EszmEszméém az volt, hogy a km az volt, hogy a kéét kt köönyvetnyvet
öösszeksszeköössssüük.k. DDáániel kniel köönyvnyvéére kre köövetkezvetkez--
zzéék a Jelenk a Jelenéések ksek köönyve,nyve, mivel tmivel tööbb vilbb viláá--
gossgossáágotgot ááraszt a Draszt a Dáánielniel ááltal felvetett ltal felvetett 
ttáárgykrgyköörröökre.kre. A cA céél az, hogy e kl az, hogy e kéét kt köönyny--
vetvet öösszeksszeköössssüük,k, ugyanisugyanis mindkettmindkett
azonos tazonos táárgykrgyköörben mozogrben mozog..””

((BizonysBizonysáágtgtéételek lelktelek lelkéészeknek, 50. oldalszeknek, 50. oldal))..

Azonos tárgykörAzonos tárgykör

„„Az elsAz els , m, máásodiksodik éés harmadik angyali s harmadik angyali 
üüzenet hirdetzenet hirdetéésséének helynek helyéét az ihletett ige t az ihletett ige 
pontosanpontosan megmegáállapllapíítottatotta. Egyetlen . Egyetlen 
pontocskpontocskáát sem szabad elvenni belt sem szabad elvenni bel le.le.
Egyetlen emberi tekintEgyetlen emberi tekintéélynek sem adatott lynek sem adatott 
meg az a jog, hogy az meg az a jog, hogy az ÓÓszszöövetsvetsééget az get az 
ÚÚjszjszöövetsvetsééggelggel helyetteshelyettesíítsetse,, vagy hogy vagy hogy 
ezenezen üüzenetek helyzenetek helyéénn vvááltoztassonltoztasson..””

(Counsels to Writers and Editors, 26(Counsels to Writers and Editors, 26--27. oldal)27. oldal)..

Megadott sorrend 1/2Megadott sorrend 1/2
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„„Minden, amit Isten a prMinden, amit Isten a próóffééciai tciai töörtrtéénene--
lembenlemben a ma múúltra nltra néézve meghatzve meghatáározott,rozott,
be is kbe is köövetkezett, ami pedig mvetkezett, ami pedig méég elg el tt--
ttüünknk ááll,ll, az is be fog kaz is be fog köövetkezni a vetkezni a megmeg--
felelfelel idid benben..””

(Szemelv(Szemelvéények, 2. knyek, 2. köötet, 103tet, 103--104. oldal). 104. oldal). 

Megadott sorrend 2/2Megadott sorrend 2/2

„„A tA töörtrtéénelembennelemben éés a prs a próóffééciciáában Isten ban Isten 
IgIgééje felvje felváázoljazolja az igaz az igaz éés a hamis ks a hamis köözzöötttt
folytatott hosszadalmas harcot.folytatott hosszadalmas harcot. A mA múúltlt
esemeseméényei meg fognak ismnyei meg fognak isméétltl dnidni..””

(Szemelv(Szemelvéények, 2. knyek, 2. köötet, 104. oldal).tet, 104. oldal).

„„A JelenA Jelenéések ksek köönyvnyvéét Dt Dáániel kniel köönyvnyvéévelvel
egyegyüütt tanulmtt tanulmáányozznyozzáátok,tok, mertmert aa ttöörtrtéé--
nelem ismnelem isméétltl dikdik..””

((MaranathaMaranatha, 30., 30. oldaloldal).).

A történelem ismétl dikA történelem ismétl dik
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„„Isten megismIsten megisméételt ntelt nééhháány prny próóffééciciáátt,,
hogy hangshogy hangsúúlyozza azok fontosslyozza azok fontossáággáát.t.
AzAz ÚÚr nem ismr nem isméétel olyan tantel olyan tanííttáásokat, sokat, 
amelyek ne lennamelyek ne lennéének kimondottan nek kimondottan 
fontosakfontosak..””

(Manuscript Releases, 9. k(Manuscript Releases, 9. kötetötet, 7, 7--8. oldal). 8. oldal). 

A prófécia ismétl dikA prófécia ismétl dik

„„NagyNagy ééss üünnepnnepéélyes esemlyes eseméények nyek 
kküüszszööbbéénn áállunk.llunk. TTööbb prbb próófféécia gyors cia gyors 
egymegymáásutsutáánban teljesedik.nban teljesedik. A hatalom A hatalom 
minden eleme munkminden eleme munkáához lhoz láát.t. A mA múúltlt
ttöörtrtéénelme megismnelme megisméétltl dikdik......

Mialatt a fMialatt a fööld tld töörtrtéénelmnelméének vnek vééggééhezhez
kköözeledzeledüünk,nk, kküüllöönnöösen az utolssen az utolsóó idid krekre
vonatkozvonatkozóó prpróóffééciciáákat kellkat kell tanulmtanulmáá--
nyoznunk.nyoznunk. ÉÉrtsrtsüük meg az k meg az ÚÚjszjszöövetsvetséégg......

Nagy és ünnepélyes események 1/3Nagy és ünnepélyes események 1/3
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uutolstolsóó kköönyvnyvéének igazsnek igazsáágait.gait. SSááttáán sok n sok 
llééleklek éértelmrtelméét elvakt elvakíította, hogy csak totta, hogy csak 
öörvendtek, ha kifogrvendtek, ha kifogáást talst taláálhattak arra, lhattak arra, 
hogy tanulmhogy tanulmáányoznyozáássáát elkert elkerüülhesslhesséék.k.””

(Bizonys(Bizonysáágtgtéételek lelktelek lelkéészeknek, 50. oldal).szeknek, 50. oldal).

Nagy és ünnepélyes események 2/3Nagy és ünnepélyes események 2/3

„„A SzentA Szentíírráás egybegys egybegy jtjtöötte kincseit az tte kincseit az 
utolsutolsóó nemzednemzedéék szk száámmáára. Az ra. Az ÓÓszszöövetvet--
sséégg nagy esemnagy eseméényeinyei ééss ááhhíítattal telt tattal telt 
cselekmcselekméényeinyei megismmegisméétltl dnekdnek éés meg s meg 
fognak ismfognak isméétltl dnidni az utolsaz utolsóó napokbannapokban
ééll egyhegyháázz ééletletéében is..ben is.... Az egybegyAz egybegy jj--
ttöött igazstt igazsáágok nagy ergok nagy er vel jelennek meg vel jelennek meg 
szemszemüünk elnk el tt, a mi tanulstt, a mi tanulsáágunkra.gunkra.””

(Selected Messages, 3. k(Selected Messages, 3. köötet, 339. oldal). tet, 339. oldal). 

Nagy és ünnepélyes események 3/3Nagy és ünnepélyes események 3/3
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„„Minden, amit Isten a prMinden, amit Isten a próóffééciai tciai töörtrtéénene--
lemben a mlemben a múúltra nltra néézve meghatzve meghatáározott,rozott,
be is kbe is köövetkezett, ami pedig mvetkezett, ami pedig méég elg el tt--
ttüünknk ááll, az is be fog kll, az is be fog köövetkezni a megfevetkezni a megfe--
lellel idid ben.ben. Isten prIsten próóffééttáája, Dja, Dáániel, a niel, a 
sajsajáát helyt helyéénn ááll, s ugyanll, s ugyaníígy Jgy Jáános. A nos. A 
JelenJelenéések ksek köönyvnyvéében a Jben a Júúda tda töörzsrzséébb ll
valvalóó oroszloroszláán megnyitotta a prn megnyitotta a próóffééciciáátt
tanulmtanulmáányoznyozóók elk el tt a Dtt a Dáániel kniel köönyvnyvéét,t,......

Események, melyeket ismernünk kell 1/2Események, melyeket ismernünk kell 1/2

ss íígy Dgy Dáániel a sajniel a sajáát helyt helyéénn ááll. Bizonyll. Bizony--
ssáágot tesz arrgot tesz arróól, amit az l, amit az ÚÚr lr láátomtomáásbansban
feltfeltáárt elrt el ttette a nagy a nagy ééss üünnepnnepéélyes eselyes ese--
mméényeknyek kapcskapcsáán, amelyeket beteljesen, amelyeket beteljese--
ddééssüük kk küüszszööbbéénn áállvallva ismerniismerniüük kellk kell..””

((SzemelvSzemelvéények, 2. knyek, 2. köötet, 1tet, 10303--104.104. ooldalldal).).

Események, melyeket ismernünk kell 2/2Események, melyeket ismernünk kell 2/2
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„„Isten fIsten féényt dernyt deríített a folytett a folyóóiratainkra vonatiratainkra vonat--
kozkozóólag. Miben lag. Miben ááll?ll? –– Elmondta, hogy a Elmondta, hogy a 
halottak beszhalottak beszéélnek. Hogyan? lnek. Hogyan? –– MunkMunkáájuk juk 
ááltal.ltal. Meg kell ismMeg kell isméételni azon telni azon úúttttöörr k szavaitk szavait,,
akik tudtakik tudtáák mekkora erk mekkora er feszfeszííttéésbe kersbe kerüül az l az 
igazsigazsáág rejtett kincseinek felderg rejtett kincseinek felderííttéése,se, éés akik s akik 
munkmunkáánknk alapjalapjáánaknak lefektetlefektetéésséén fn fááradoztak.radoztak.
A SzentlA Szentléélek vezetlek vezetéése alatt haladtakse alatt haladtak llééppéésrsr ll
llééppéésre. Egyenksre. Egyenkéént ezek az nt ezek az úúttttöörr k elmk elmúúlnak.lnak.
Azt a parancsot kaptam, hogy engedjAzt a parancsot kaptam, hogy engedjüük e k e 
fféérfiakrfiak íírráásainaksainak úújranyomtatjranyomtatáássáát.t.

A halottak beszélnek 1/2A halottak beszélnek 1/2

TTáárjuk a nrjuk a néép elp eléé azokat az igazsazokat az igazsáágokat,gokat,
amelyekamelyek hithitüünk alapjnk alapjáátt jelentik. Meg kell jelentik. Meg kell 
éértenrtenüünk hitnk hitüünk tartnk tartóóoszlopait,oszlopait, -- azokat az azokat az 
igazsigazsáágokatgokat, amelyek azz, amelyek azzáá a na nééppppéé fejleszfejlesz--
tettek minket, amelyek vagyunk, tettek minket, amelyek vagyunk, éés amelyek s amelyek 
llééppéésrsr l ll lééppéésre vezettek minket.sre vezettek minket.””

((Counsels to Writers and Editors, Counsels to Writers and Editors, 2828--29.29. ooldalldal).).

A halottak beszélnek 2/2A halottak beszélnek 2/2
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Régi ösvényekRégi ösvények
„Í„Így szgy szóólt az lt az ÚÚr:r: ÁÁlljatok az utakra, lljatok az utakra, éés ns néézzezze--
tek sztek széét,t, éés ks kéérdezrdez sksköödjetekdjetek aa rréégigi öösvsvéényeknyek
felfel l, melyik a jl, melyik a jóó úút,t, éés azon js azon jáárjatok,rjatok, hogyhogy
nyugodalmat talnyugodalmat talááljatok a ti lelketeknek!ljatok a ti lelketeknek! ÉÉss
azt mondtazt mondtáák: Nem megyk: Nem megyüünk!nk!””

((Jer 6:16Jer 6:16))..

„É„És megs megééppíítik fiaid a rtik fiaid a réégi romokat,gi romokat, az emberaz ember--
ööltlt kk alapzataitalapzatait felrakod,felrakod, éés neveztetel roms neveztetel rom--
llááss ééppíítt jjéének,nek, öösvsvéények megnyek megúújjííttóójjáánaknak,, hogyhogy
ott lakhassanak.ott lakhassanak.””

((ÉÉsa 58:12sa 58:12))..

Alapzatok, útjelz k és határokAlapzatok, útjelz k és határok
„„AA te felebarte felebaráátodnaktodnak hathatáárráátt elel nene told, atold, a
mely hatmely hatáárt az rt az ssöök vetettekk vetettek aa tete öörröökskséégedged--
benben, a, a melyetmelyet öörröökköölni fogsz azonlni fogsz azon aa ffööldldöönn, a, a
melyet az melyet az ÚÚrr, a, a te Istenedte Istened adad nnéékedked,, hogyhogy
bbíírjad aztrjad azt..”” ((5M5Móóz 19:14z 19:14).).

„„ÁÁtkozotttkozott, a, a ki elmozdki elmozdíítja aztja az felebarfelebaráátjtjáá--
naknak hathatáárráátt!! ÉÉs mondja az egs mondja az egéész nsz néépp:: ÁÁmenmen!!””

((5M5Móóz 27:17z 27:17).).

„„Ne bontsd el a Ne bontsd el a rréégi hatgi hatáártrt,, melyet csinmelyet csinááll--taktak
aa te eleidte eleid..”” ((PPééld 22:28ld 22:28))..
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„„A prA préédikdikáátoroknak toroknak éés a ns a néépnek is szent jepnek is szent je--
lentlent sséégg munkmunkáát kell vt kell véégeznigezniüük!k! TanulmTanulmáá--
nyozniuk kell Isten nnyozniuk kell Isten néépepe úútjtjáának tnak töörtrtéénetnetéét!t!
Nem szabad megfeledkezniNem szabad megfeledkezniüük arrk arróól, ahogyan l, ahogyan 
Isten a mIsten a múúltban vezette nltban vezette nééppéét!t! Meg kell Meg kell úújuljul--
niuk! Elniuk! El kell szkell száámlmláálniuklniuk azokat az igazsazokat az igazsáá--
gokat,gokat, amelyek elamelyek eléértrtééktelenedtek azok szktelenedtek azok száá--
mmáára, akiknek nem voltra, akiknek nem volt szemszeméélyes tapasztalyes tapaszta--
latuk arrlatuk arróól az erl az er rr ll éés vils viláágossgossáágrgróól,l, amelyamely
segsegíítette azok megtette azok megéértrtéésséét.t. Ezeket az igazsEzeket az igazsáá--
gokat eredeti frissessgokat eredeti frissessééggüükben kell a vilkben kell a viláág elg eléé
ttáárnirni..”” ((SzemelvSzemelvéényeknyek, 1., 1. kköötettet, 149. old, 149. oldalal).).

Szent jelent ség  munkaSzent jelent ség  munka

„„Isten újra és újra megmutatta nekem, Isten újra és újra megmutatta nekem, 
hogyhogy népének múltbeli tapasztalatainépének múltbeli tapasztalatai
nem halott történések. Ne tekintsünk e nem halott történések. Ne tekintsünk e 
feljegyzett tapasztalatokra, mintha lejárt feljegyzett tapasztalatokra, mintha lejárt 
évkönyvek lennének. A feljegyzéseket évkönyvek lennének. A feljegyzéseket 
észben kell tartani, mert a történelem észben kell tartani, mert a történelem 
megismétl dik.”megismétl dik.”

(Publishing Ministry, 175. oldal).(Publishing Ministry, 175. oldal).

Újra és újraÚjra és újra
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„„A ti tA ti töörvrvéényetekben is meg van pedig nyetekben is meg van pedig íírva,rva,
hogyhogy kkéét ember bizonyst ember bizonysáágtgtéételetele igazigaz..””

((Jn 8:17Jn 8:17).).

„„HaHa één teszek bizonysn teszek bizonysáágot magamrgot magamróól, az l, az éénn
bizonysbizonysáágtgtéételem nem igaz.telem nem igaz.”” (J(Jn 5:31n 5:31).).

„„Két tanú vagy három tanú szaváraKét tanú vagy három tanú szavára halállalhalállal
lakoljon a halálra való, de egy tanú szavára lakoljon a halálra való, de egy tanú szavára 
meg ne haljon.”meg ne haljon.” (5Móz 17:6).(5Móz 17:6).

Két tanú 1/3Két tanú 1/3

„„NeNe áálljon ellljon el egy tanegy tanúú senki ellen semmifsenki ellen semmiféélele
hamisshamissáágg éés semmifs semmifééle ble b n miatt; akn miatt; akáármirmi--
lyen blyen b nben bnben b nnöös valaki,s valaki, kkéét tant tanúú szavszaváára ra 
vagy hvagy háárom tanrom tanúú szavszaváárara áálljonlljon aa dologdolog..””

((5M5Móóz 19:15z 19:15))..

„É„És adom az s adom az éénn kkéét tant tanúúbizonysbizonysáágomnakgomnak,,
hogy prhogy próóffééttááljanak, gyljanak, gyáászruhszruháákba kba ööltltöözve,zve,
ezer kezer kéétsztszááz hatvan napig.z hatvan napig.””

((Jel 11:3Jel 11:3).).

Két tanú 2/3Két tanú 2/3
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„„EzEzúúttal harmadszor megyek hozzttal harmadszor megyek hozzáátok.tok. KKéétt
vagy hvagy háárom tanrom tanúú vallomvallomáássáára megra megááll minden ll minden 
dologdolog..””

((2Kor 13:12Kor 13:1))..

„„AzAzéértrt ismisméétltl ddöötttt megmeg kkéétszertszer is a fis a fááraraóó
áálma, mert lma, mert Isten elhatIsten elhatáároztarozta ezt,ezt, ééss
hamarosan vhamarosan vééghez is viszi az Istenghez is viszi az Isten..”” (MBT) (MBT) 

((1M1Móóz 41:32z 41:32))..

Két tanú 3/3Két tanú 3/3


