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-- 1. rész 1. rész --

„„Krisztus hangja az, amely aKrisztus hangja az, amely a ppáátritriáárr--kkáákk
éés a prs a próóffééttáákk ááltal szltal szóól hozzl hozzáánknk ÁÁddáámm
napjaitnapjaitóól az utolsl az utolsóó idid kk esemeseméé--nyeineknyeinek
lezlezáárráássááig.ig.””

(J(Jéézus zus éélete, 7lete, 703.03. oldaloldal.).)

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..””

((JnJn 8:178:17).).

„„HaHa één teszek bizonysn teszek bizonysáágot magamrgot magamróól, az l, az éénn
bizonysbizonysáágtgtéételem nem igaz.telem nem igaz.”” ((JJnn 5:315:31).).

„„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 vagy három tanú 1/3Két vagy három 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--
lyenlyen bb 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 vagy három tanú 2/3Két vagy három 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 vagy három tanú 3/3Két vagy három tanú 3/3

„„MertMert één, az n, az ÚÚr, meg nem vr, meg nem vááltozom,ltozom, titi
pedig,pedig, JJáákkóóbnakbnak fiai, nem emfiai, nem eméésztetteksztettek
meg!meg!”” ((MalMal 3:63:6).).

„„JJéézus Krisztus tegnap zus Krisztus tegnap éés ma s ma ééss öörröökkkkéé
ugyanaz.ugyanaz.”” ((ZZsidsid 13:813:8).).

„„Minden jMinden jóó adomadomáányny éés mindens minden ttöökkéélele--
testes ajajáándndéék felk felüülrlr l vall valóó,, éés a vils a viláágossgossáá--
gokgok AtyjAtyjááttóól szl szááll alll aláá,, a kina kinéél nincsl nincs vvááll--
toztozááss, vagy v, vagy vááltozltozáásnak snak áárnyrnyééka.ka.””

(J(Jak 1:17ak 1:17).).

Isten nem változikIsten nem változik
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„hírnök”
próféta

„egybegy jt ”
próféta

maradék

Énokh Noé

Noé családja
(8 személy)

ÖzönvízÖzönvíz
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Énokhtól NoéigÉnokhtól Noéig
„„Akkor ezt mondta az Akkor ezt mondta az ÚÚrr:: Ne maradjon Ne maradjon 
lelkemlelkem öörröökkkkéé az emberbenaz emberben,, hiszenhiszen
csakcsak test.test. Legyen az Legyen az ééletkora szletkora száázhzhúúszsz
esztendesztend ..”” (MBT)(MBT) (1M(1Móóz 6:3).z 6:3).

ÉÉnokhnokh == tanítótanító
(Bibliai nevek és fogalmak)(Bibliai nevek és fogalmak)

„„ÉÉnokh nyilvnokh nyilváánosan tannosan taníította az igazstotta az igazsáá--
gotgot abbanabban aa korbankorban,, amelybenamelyben ééltlt..””

(The Upward Look, 228.(The Upward Look, 228. oldaloldal).).

NoNoéé == nnyugalomyugalom,, vigasztalvigasztalááss
((Bibliai nevek Bibliai nevek éés fogalmaks fogalmak))

„„NoNoéénak neveztenak nevezte el,el, éés ezt mondtas ezt mondta::
vigasztalvigasztal megmeg bennbennüünket keznket kezüünk fnk fááradrad--
ssáágos munkgos munkáájjáábanban aa termterm ffööldldöönn,, ameame--
lyet meglyet megáátkozott az tkozott az ÚÚrr”” (MBT).(MBT).

(1M(1Móóz 5:29). z 5:29). 

Énokhtól NoéigÉnokhtól Noéig
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„„ÉÉs monda az s monda az ÚÚrr ÁÁbrbráámnak: Tudvmnak: Tudváánn
tudjad, hogy a te magod jtudjad, hogy a te magod jöövevvevéény lesz a ny lesz a 
ffööldldöön, mely nem n, mely nem öövvéé,, éés szolgs szolgáálatralatra
szorszoríítjtjáák,k, éés nyomorgatjs nyomorgatjáákk ketket nnéégygy--
szszááz esztendeig.z esztendeig. De azt a nDe azt a néépet, melyet pet, melyet 
szolgszolgáálnak, szintlnak, szintéén megn megííttéélemlem één,n, ééss anan--
nakutnakutáánna kijnna kij neknek nagy gazdagsnagy gazdagsáággal.ggal.””

(1M(1Móózz 115:5:1414--1515).).

Ábrámtól MózesigÁbrámtól Mózesig

ÁbrámÁbrám == magasztos Atyamagasztos Atya
((Bibliai nevek Bibliai nevek éés fogalmaks fogalmak, 8. oldal, 8. oldal))

ÁbrahámÁbrahám == sokaság atyja sokaság atyja ((Uo.Uo.))

MózesMózes == vízb l kihúzott, kimentett vízb l kihúzott, kimentett 
((Uo., 172. oldalUo., 172. oldal))

Ábrámtól MózesigÁbrámtól Mózesig
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Ábrám Mózes

Józsué, Káleb...

KivonulásKivonulás

400 év

„„Ezt mondja az Ezt mondja az ÚÚr: Majd ha eltelik a r: Majd ha eltelik a 
babiloni hetven esztendbabiloni hetven esztend , gondom lesz , gondom lesz 
rráátok,tok, éés vals valóóra vra vááltom azt a jltom azt a jóó szszóót,t,
hogy visszahozlak benneteket erre a hogy visszahozlak benneteket erre a 
helyrehelyre”” (MBT).(MBT). (Jer 29:10).(Jer 29:10).

JeremiásJeremiás == Jahve magasztos,Jahve magasztos,
Jahve büntet Jahve büntet (The SDA Bible Dictionary)(The SDA Bible Dictionary)

DánielDániel == IstenIsten aa bbíírráámm
((Bibliai nevek és fogalmak, 50. oldalBibliai nevek és fogalmak, 50. oldal))

Jeremiástól Dánielig Jeremiástól Dánielig 
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Jeremiás Dániel

A hazatér  nép

Babiloni fogságBabiloni fogság

70 év

„„TuddTudd megmeg azazéértrt éés vedd eszedbes vedd eszedbe: A : A 
JeruzsJeruzsáálemlem úújrajraééppííttetttetéése felse fel l vall valóó szszóó--
zat keletkezzat keletkezéésséétt ll aa MessiMessiááss--fejedelemigfejedelemig
hhéét ht héétt éés hatvanks hatvankéét ht héétt van,van, ééss úújrajra
megmegééppííttetnek az utcttetnek az utcáákk ééss aa kerkerííttééseksek,,
mméégpedig viszontagsgpedig viszontagsáágos idgos id kbenkben..””

((DDáánn 9:25).9:25).

JánosJános == Jahve kegyelmesJahve kegyelmes
((Bibliai nevek és fogalmak, 114. oldalBibliai nevek és fogalmak, 114. oldal))

Dánielt l Keresztel  Jánosig Dánielt l Keresztel  Jánosig 
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„É„Éss één nem ismertem n nem ismertem t; de hogy megt; de hogy meg--
jelentessjelentesséék Izrk Izrááelnek, azelnek, azéért jrt jööttemttem één, a n, a 
ki vki víízzel keresztelek.zzel keresztelek. ÉÉs bizonyss bizonysáágot tgot t nn
JJáános, mondvnos, mondváán: Ln: Lááttam a Lelket leszttam a Lelket leszááll--
lani az lani az éégbgb l, mint egy galambot; l, mint egy galambot; ééss
megnyugovmegnyugovéékk rajta.rajta. ÉÉss één nem ismern nem ismer--
temtem t; de a ki elkt; de a ki elküülde engem, hogy vlde engem, hogy víízz--
zel kereszteljek, az mondzel kereszteljek, az mondáá nnéékem: A kikem: A ki--
re lre láátod a Lelket lesztod a Lelket leszáállanillani éés rajta megs rajta meg--
nyugodni, az az, a ki keresztel Szent nyugodni, az az, a ki keresztel Szent 
LLéélekkel.lekkel.”” ((JánJán 11::3131--3333).).

Dánielt l Keresztel  Jánosig Dánielt l Keresztel  Jánosig 

„„Figyelmem Krisztus elsFigyelmem Krisztus els eljeljöövetelvetelééneknek
hirdethirdetéésséére terelre terel ddöötttt...... Akik megvetetAkik megvetet--
ttéék Jk Jáános bizonysnos bizonysáágtgtéételteléétt,, nem rnem réészesze--
ssüültek Jltek Jéézus tanzus tanííttáásaibansaiban.. Akik megveAkik megve--
tetttettéék Jk Jáános bizonysnos bizonysáágtevgtevéésséétt,, nem rnem réé--
szesszesüültek Jltek Jéézus tanzus tanííttáásaibansaiban.. SSááttáán arra n arra 
kkéésztette Jsztette Jáánosnos üüzenetzenetéének tagadnek tagadóóitit,,
hogyhogy tovtováábbmenve elutasbbmenve elutasíítstsáákk éés kes ke--
resztre feszresztre feszíítstséék Krisztustk Krisztust.. MiutMiutáán ezt n ezt 
megtettmegtettéékk,, mmáár nem rr nem réészesedhettekszesedhettek
PPüünknköösd napjsd napjáánaknak ááldldáásaibsaibóóll..

Három fokozatos tesztHárom fokozatos teszt
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AA templom ktemplom káárpitjrpitjáának kettnak kettéé hasadhasadáásasa
bizonybizonyíítottatotta,, hogyhogy aa zsidzsidóó ááldozatok ldozatok ééss
rendelrendeléések tsek tööbbbbéé nemnem éérvrvéényeseknyesek. A . A zsizsi--
ddóók azonban mk azonban méély sly sööttéétstséégben maradgben marad--
taktak. Minden . Minden fféénysugarat elvesztetteknysugarat elvesztettek,,
amely megvilamely megviláággííthatta volna elthatta volna el ttttüükk aa
megvmegvááltltáási tervetsi tervet.. Hasztalanul bHasztalanul bííztakztak
tovtováábbrabbra isis ááldozataikbanldozataikban..””

(Early Writings, 259.(Early Writings, 259. oldaloldal).).

Három fokozatos tesztHárom fokozatos teszt

Dániel Keresztel  János

János tanítványai

A Messiás felkenéseA Messiás felkenése

483 év
i.e. 457 i.u. 27
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Dánielt l a GolgotáigDánielt l a Golgotáig

„„És egy héten át sokakkal meger síti a És egy héten át sokakkal meger síti a 
szövetséget, de a hét felén véget vet a szövetséget, de a hét felén véget vet a 
véres áldozatnak és az ételáldozatnak, véres áldozatnak és az ételáldozatnak, 
és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg 
az enyészet és a mi elhatároztatott, a az enyészet és a mi elhatároztatott, a 
pusztítóra szakad.”pusztítóra szakad.” ((Dán 9:27Dán 9:27).).

JánosJános == Jahve kegyelmesJahve kegyelmes
((Bibliai nevek és fogalmak, 114. oldalBibliai nevek és fogalmak, 114. oldal))

Dánielt l a GolgotáigDánielt l a Golgotáig

„„Ez JEz Jéézus Krisztus kinyilatkoztatzus Krisztus kinyilatkoztatáása,sa,
amelyet Isten adott neki, hogy kamelyet Isten adott neki, hogy köözzööljelje
szolgszolgááival mindazt, aminek hamarosan ival mindazt, aminek hamarosan 
meg kell tmeg kell töörtrtéénnie, s amelyet angyalnnie, s amelyet angyaláávalval
elkelküüldve kijelentett szolgldve kijelentett szolgáájjáának, Jnak, Jáánosnos--
naknak”” (MBT).(MBT). (Jel 1:1).(Jel 1:1).
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Dánielt l a GolgotáigDánielt l a Golgotáig
„„Ami kezdettAmi kezdett l fogva volt, amit l fogva volt, amit hallothallot--
tunktunk, amit , amit szemszemüünkkelnkkel llááttunkttunk, amit , amit 
megfigyeltmegfigyeltüünknk, amit kez, amit kezüünkkel is nkkel is megmeg--
tapintottunktapintottunk, azt hirdetj, azt hirdetjüük az k az éélet iglet igééjjéé--
rr l. Mert megjelent az l. Mert megjelent az éélet, mi pedig let, mi pedig lláátt--
tuktuk,, ééss bizonysbizonysáágotgot teszteszüünk rnk róóla,la, éés es e--
zzéértrt hirdetjhirdetjüük nektekk nektek is az is az öörröökk ééletet,letet,
amely azelamely azel tt az Atytt az Atyáánnáál volt, most pel volt, most pe--
digdig megjelent nekmegjelent neküünknk. Amit teh. Amit teháátt lláátt--
tunktunk éés hallottunks hallottunk, azt , azt hirdetjhirdetjüükk nekteknektek
is, hogy nektek is kis, hogy nektek is köözzöösssséégetek legyengetek legyen

Dánielt l a GolgotáigDánielt l a Golgotáig
velvelüünk: a mi knk: a mi köözzöössssééggüünk pedig knk pedig köözzööss--
sséég az Atyg az Atyáávalval éés az s az FiFiáával, a Jval, a Jéézuszus
KrisztussalKrisztussal”” (MBT).(MBT). ((1Jn 1:11Jn 1:1--33).).
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Dániel János, a látnok

Jézus követei

A Messiás halálaA Messiás halála

486 ½ év
i.e. 457 i.u. 31

Dánielt l Pál apostoligDánielt l Pál apostolig

„„Hetven hHetven héét szabatott a te nt szabatott a te néépedrepedre ééss
szent vszent váárosodra, hogy vrosodra, hogy véége szakadjon a ge szakadjon a 
gonoszsgonoszsáágnakgnak éés bepecss bepecséételtessteltesséék a bk a b n,n,
éés hogy elts hogy eltöörrööltessltesséék a hamissk a hamissáágg éés els el--
hozasshozasséék az k az öörröök igazsk igazsáág,g, éés bepecss bepecséételtel--
tesstesséék a lk a láátomtomááss éés a prs a próóffééttáák,k, éés felkes felke--
nettessnettesséék a Szentek szente.k a Szentek szente.”” ((Dán 9:27Dán 9:27).).
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Dánielt l Pál apostoligDánielt l Pál apostolig

SaulSaul == akit Isten kakit Isten kéértrt éés kivs kiváálasztottlasztott
((The SDA Bible DictionaryThe SDA Bible Dictionary))

„„Monda pedig nMonda pedig nééki az ki az ÚÚr: Eredj el, mert r: Eredj el, mert 
nnéékem vkem váálasztott edlasztott edéényem, hogy hornyem, hogy hor--

dozza az dozza az één nevemet a pogn nevemet a pogáányoknyok éés kis ki--
rráályoklyok éés Izrael fiai els Izrael fiai el tt.tt.”” ((Csel 9:15Csel 9:15).).

Dánielt l Pál apostoligDánielt l Pál apostolig

PálPál == kikicsi, csekélycsi, csekély
((Bibliai nevek és fogalmak, 187. oldal)Bibliai nevek és fogalmak, 187. oldal)

„„LegutoljLegutoljáára pedig, mint egy torzszra pedig, mint egy torzszüüllöött--
tnek, megjelent nekem is. Mert tnek, megjelent nekem is. Mert éénn aa
legkisebb vagyok az apostolok klegkisebb vagyok az apostolok köö--
zzöötttt, aki arra sem vagyok m, aki arra sem vagyok mééltltóó, hogy , hogy 
apostolnak neveztessem, mert apostolnak neveztessem, mert üüldldööztem ztem 
Isten egyhIsten egyháázzáát.t.”” (1Kor 15:8(1Kor 15:8--9).9).
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Dániel Pál apostol

Az els  keresztények

A választott nép idejének végeA választott nép idejének vége

490 év
i.e. 457 i.u. 34


