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MihályMihály

A tíz királyA tíz király

„„A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, 
olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de haha--
talmattalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevadkapnak mint királyok egy óráig a fenevad--
dal. Ezeknek dal. Ezeknek egy a szándékukegy a szándékuk; erejüket és ; erejüket és hatalhatal--
mukatmukat is a fenevadnak adják. Ezek a Bárány ellen is a fenevadnak adják. Ezek a Bárány ellen 
viaskodnak, és a Bárány meggy zi ket, mert viaskodnak, és a Bárány meggy zi ket, mert uu--
raknakraknak Ura és királyoknak Királya; és az  vele Ura és királyoknak Királya; és az  vele 
való hivatalosok és választottak és hívek is.”való hivatalosok és választottak és hívek is.”

(Jel 17:12(Jel 17:12--14).14).
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EgyetemesEgyetemes

„‘„‘Ezeknek egy a szándékuk...’ Ezeknek egy a szándékuk...’ EgyetemesEgyetemes,,
egységesegységes szövetségszövetség lesz, nagy lesz, nagy összhangösszhang.”.”

(Az utolsó napok eseményei, 96. oldal).(Az utolsó napok eseményei, 96. oldal).

A nagy küzdelem megjelenéseA nagy küzdelem megjelenése

„„A Biblia önmaga magyarázója. A Szentírást a A Biblia önmaga magyarázója. A Szentírást a 
Szentírással kell összevetni. A diáknak meg kell Szentírással kell összevetni. A diáknak meg kell 
tanulnia az Igét annak teljességében látni, de tanulnia az Igét annak teljességében látni, de 
ugyanakkor a részek közötti kapcsolatokat is ugyanakkor a részek közötti kapcsolatokat is észész--
revennirevenni. Jól kell ismernie annak központi témáját, . Jól kell ismernie annak központi témáját, 
Isten világunkkal való eredeti célját, a Isten világunkkal való eredeti célját, a nagy nagy küzküz--
delemdelem megjelenését és a megjelenését és a megváltásmegváltás történetéttörténetét..
Meg kell értenie az uralomért küzd  két nagy Meg kell értenie az uralomért küzd  két nagy 
elvet, és a történelem és a prófécia segítségével elvet, és a történelem és a prófécia segítségével 
meg kell tanulnia megrajzolni azok útját meg kell tanulnia megrajzolni azok útját egészenegészen
a záró jelenetiga záró jelenetig.”.” ((EducationEducation, 191. oldal)., 191. oldal).
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„É„Éss l nl n az égben az égben viaskodásviaskodás: Mihály és az : Mihály és az angyaangya--
lailai viaskodnakviaskodnak valavala a sárkánnyala sárkánnyal;; és a sárkány is és a sárkány is 
viaskodikviaskodik valavala és az  angyalai; de nem és az  angyalai; de nem veheténekvehetének
diadalmat, és az  helyük sem diadalmat, és az  helyük sem találtatéktaláltaték többé a többé a 
mennyben. És mennyben. És vettetékvetteték a nagy sárkány, ama régi a nagy sárkány, ama régi 
kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki 
mind az egész föld kerekségét elhiteti, mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetékvetteték aa
földre, és az  angyalai is  vele földre, és az  angyalai is  vele levetteténeklevettetének.”.”

(Jel 12:7(Jel 12:7--9).9).

Mihály: „Ki olyan mint Isten?”Mihály: „Ki olyan mint Isten?”

Az értelem hatásaAz értelem hatása

„„Miután a mennyb lMiután a mennyb l kivettetettkivettetett, Sátán , Sátán ebeb--
benben a világban alapozta meg országát, és a világban alapozta meg országát, és atat--
tóltól kezdve kitartóan és fáradtságot nem kezdve kitartóan és fáradtságot nem isis--
mervemerve próbálja az emberi lényeket próbálja az emberi lényeket elcsábíelcsábí--
tanitani, hogy h tlenek legyenek Isten iránt. , hogy h tlenek legyenek Isten iránt. 
Ugyanazt az er t használja, mint a Ugyanazt az er t használja, mint a menymeny--
nybennyben:: értelmével hat mások értelméreértelmével hat mások értelmére.”.”

(The Seventh(The Seventh--day Adventist Bible Commentaryday Adventist Bible Commentary,,
7. kötet, 973. oldal).7. kötet, 973. oldal).
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Mihály arkangyalMihály arkangyal

„„Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik 
egyszer már tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet egyszer már tudjátok, hogy az Úr, amikor a népet 
Egyiptom földéb l kiszabadította, viszontag Egyiptom földéb l kiszabadította, viszontag azoazo--
katkat, akik nem hittek, elvesztette. És az angyalokat , akik nem hittek, elvesztette. És az angyalokat 
is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hais, akik nem tartották meg fejedelemségüket, ha--
nem elhagyták az  lakóhelyüket, a nagy nap nem elhagyták az  lakóhelyüket, a nagy nap ítéíté--
letéreletére örök bilincseken, sötétségben tartotta. örök bilincseken, sötétségben tartotta. 
MiképpenMiképpen SodomaSodoma ésés GomoraGomora és a körültök lévés a körültök lév
városok is, amelyek azokhoz hasonlóan városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználparáznál--
kodtakkodtak, és más test után jártak, például vannak, és más test után jártak, például vannak

Mihály arkangyalMihály arkangyal

el ttünk, örök t znek büntetését elszenvedvén. el ttünk, örök t znek büntetését elszenvedvén. 
Hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén, a Hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén, a 
testet megfert ztetik, a hatalmasságot megvetik, testet megfert ztetik, a hatalmasságot megvetik, 
és a méltóságokat káromolják. Pedig Mihály és a méltóságokat káromolják. Pedig Mihály arar--
kangyalkangyal, mikor az ördöggel , mikor az ördöggel vitatkozvánvitatkozván MózesMózes
teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéíté--
letetletet mondani, hanem azt mondani, hanem azt mondámondá: Dorgáljon meg : Dorgáljon meg 
téged az Úr!”téged az Úr!” (Júdás 1:5(Júdás 1:5--9).9).
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Sátán, a szembeszállóSátán, a szembeszálló
„„Amikor Krisztus és az angyalok a sírhoz Amikor Krisztus és az angyalok a sírhoz 
közeledtek, Sátán is megjelent a sírnál közeledtek, Sátán is megjelent a sírnál anan--
gyalaigyalai társaságában, és Mózes testét rizte,társaságában, és Mózes testét rizte,
nehogy elvehessék. Amint Krisztus és nehogy elvehessék. Amint Krisztus és anan--
gyalaigyalai egyre közelebb értek, egyre közelebb értek, SátánSátán szembeszembe--
szálltszállt velük,velük, dede legy zetettlegy zetett Krisztus és Krisztus és anan--
gyalaigyalai dics sége és hatalma által, ezért meg dics sége és hatalma által, ezért meg 
kellett hátrálnia. Sátán Mózes testét kellett hátrálnia. Sátán Mózes testét követelkövetel--
tete az  vétke miatt, de Krisztus szelíden az az  vétke miatt, de Krisztus szelíden az 
Atyára utalt, és így szólt: ‘Dorgáljon megAtyára utalt, és így szólt: ‘Dorgáljon meg

Sátán, a szembeszállóSátán, a szembeszálló

téged Úr.’ Krisztus elmondta Sátánnak, hogy téged Úr.’ Krisztus elmondta Sátánnak, hogy 
tud Mózes szinte megtérésér l, jellemén tud Mózes szinte megtérésér l, jellemén 
semmilyen folt nem volt, és a mennyei felsemmilyen folt nem volt, és a mennyei fel--
jegyzésekben ragyogott a neve. Ekkor jegyzésekben ragyogott a neve. Ekkor KriszKrisz--
tustus feltámasztotta Mózes testét, azt, amelyet feltámasztotta Mózes testét, azt, amelyet 
Sátán magának követelt.”Sátán magának követelt.”

(The(The SpiritSpirit ofof ProphecyProphecy 1. kötet, 3421. kötet, 342--343. oldal).343. oldal).
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Ki ítélhet?Ki ítélhet?

„„Miközben Jézus védelmébe veszi a kegyelem Miközben Jézus védelmébe veszi a kegyelem oror--
szágánakszágának alattvalóit, Sátán törvényszegéssel alattvalóit, Sátán törvényszegéssel vává--
doljadolja ket Isten el tt.ket Isten el tt. ...Népe...Népe vádlójának pedig ezt vádlójának pedig ezt 
mondja: ‘Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; mondja: ‘Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; 
dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja JeruJeru--
zsálemetzsálemet. Avagy nem t zb l kikapott . Avagy nem t zb l kikapott üszöküszök--éé ez?’ ez?’ 
((ZakZak 3:2). Krisztus fel fogja öltöztetni h séges3:2). Krisztus fel fogja öltöztetni h séges
gyermekeit a maga igazságosságába, hogy Atyja gyermekeit a maga igazságosságába, hogy Atyja 
elé állíthassa ‘dics ségben az egyházat, úgy, hogy elé állíthassa ‘dics ségben az egyházat, úgy, hogy 
azon ne legyen szepl , vagy azon ne legyen szepl , vagy sömörgözéssömörgözés, vagy , vagy vava--
lamilami afféle’ (afféle’ (EfEf 5:27).”5:27).”

(A nagy küzdelem, 431. oldal).(A nagy küzdelem, 431. oldal).

Dániel 10:1-13Dániel 10:1-13

„„CírusnakCírusnak, Perzsia királyának harmadik , Perzsia királyának harmadik esztendeesztende--
jébenjében egy ige egy ige jelentetékjelenteték Dánielnek, aki Dánielnek, aki BaltazárBaltazár--
naknak neveztetéknevezteték: igaz az ige és nagy bajról való: igaz az ige és nagy bajról való;; ésés
figyelefigyele az igére és az igére és megértémegérté a látomást. Azokon a a látomást. Azokon a 
napokon én, Dániel, bánkódtam három egész napokon én, Dániel, bánkódtam három egész héhé--
tigtig. Kívánatos étket . Kívánatos étket nemnem ettemettem, hús és bor nem , hús és bor nem 
ment az én számba, és soha sem kentem meg ment az én számba, és soha sem kentem meg 
magamat, míg el nem magamat, míg el nem teléktelék az egész három hét. És az egész három hét. És 
az els  hónap huszonnegyedik napján, íme én a az els  hónap huszonnegyedik napján, íme én a 
nagy folyóvíznek, azaz a nagy folyóvíznek, azaz a HiddekelnekHiddekelnek partján partján 
valékvalék. És . És felemelémfelemelém szemeimet, és szemeimet, és látámlátám, és íme:, és íme:
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Dániel 10:1-13Dániel 10:1-13

egy férfiú, egy férfiú, gyolcsbagyolcsba öltözveöltözve, és dereka , és dereka ufáziufázi aa--
rannyalrannyal övezve. És teste olyan, mint a övezve. És teste olyan, mint a társistársis k , és k , és 
orcájaorcája olyan, olyan, mintmint aa villámvillám, és szemei olyanok, , és szemei olyanok, 
mint az ég  szövétnekek, karjai és mint az ég  szövétnekek, karjai és lábatájalábatája, mint , mint 
azaz izzóizzó ércnekércnek színe, és az színe, és az beszédénekbeszédének szavaszava
olyan,  mint a olyan,  mint a sokaságsokaság zúgásazúgása. És egyedül én, . És egyedül én, 
Dániel láttam e látomást, a férfiak pedig, akik Dániel láttam e látomást, a férfiak pedig, akik veve--
lemlem valánakvalának,, nemnem láttáklátták a látomást; hanem nagy a látomást; hanem nagy 
rettenésrettenés szállaszálla reájuk, és reájuk, és elfutánakelfutának, hogy , hogy elrejt zelrejt z--
zenekzenek. És én egyedül hagyattam, és . És én egyedül hagyattam, és látámlátám ezt a ezt a 
nagy látomást, és semmi er  sem nagy látomást, és semmi er  sem maradamarada bennem,bennem,

Dániel 10:1-13Dániel 10:1-13

és orcám és orcám eltorzulaeltorzula, és oda , és oda l nl n minden er m. És minden er m. És 
hallámhallám az  beszédének szavátaz  beszédének szavát;; és mikor és mikor hallámhallám azaz

 beszédének szavát, ájultan orcámra  beszédének szavát, ájultan orcámra esémesém, és , és pepe--
digdig orcámmal a földre. És orcámmal a földre. És íméímé, egy kéz , egy kéz illeteillete enen--
gemgem, és felsegített  térdeimre és tenyereimre, és felsegített  térdeimre és tenyereimre;; ÉsÉs
monda nékem: Dániel, kedves férfiú! monda nékem: Dániel, kedves férfiú! ÉrtsdÉrtsd megmeg aa
beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj hehe--
lyedrelyedre, mert most te hozzád küldettem! És mikor e , mert most te hozzád küldettem! És mikor e 
szótszót szólászólá velem,velem, felállékfelállék reszketve. És monda reszketve. És monda néné--
kemkem: Ne félj Dániel: mert az els  naptól fogva, : Ne félj Dániel: mert az els  naptól fogva, 
hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra 
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Dániel 10:1-13Dániel 10:1-13

a te Istened el tt, meghallgattattak a te a te Istened el tt, meghallgattattak a te beszédidbeszédid,,
és én a te beszédeid miatt jöttem. De és én a te beszédeid miatt jöttem. De PerzsiánakPerzsiának
fejedelmefejedelme ellenemellenem állottállott huszonegy napig, és huszonegy napig, és íméímé
MihályMihály, egyike az , egyike az el kelel kel fejedelmeknekfejedelmeknek,, eljöveeljöve
segítségemre, és én ott maradék a perzsa segítségemre, és én ott maradék a perzsa királyokkirályok--
nálnál.”.”

Perzsia fejedelmePerzsia fejedelme

„É„És monda: Tudods monda: Tudod--e, miért jöttem hozzád? e, miért jöttem hozzád? 
És most visszatérek, hogy És most visszatérek, hogy küzdjekküzdjek a perzsa a perzsa 
fejedelem [fejedelem [sarsar] ellen] ellen;; és ha én kimegyek, és ha én kimegyek, 
íme Görögország fejedelme [íme Görögország fejedelme [sarsar] j  el ! De ] j  el ! De 
megjelentem néked, ami fel van jegyezve az megjelentem néked, ami fel van jegyezve az 
igazság írásábanigazság írásában;; és senki sincsen, aki én és senki sincsen, aki én 
velem tartana ezek ellenében, hanem csak velem tartana ezek ellenében, hanem csak 
Mihály, a ti fejedelmetek.”Mihály, a ti fejedelmetek.”

(Dán 10:(Dán 10:2020--21).21).
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A gonosz angyalok legnagyobbjaA gonosz angyalok legnagyobbja

„„[Dán 10:12[Dán 10:12--13 idézve] mindebb l azt lát13 idézve] mindebb l azt lát--
hatjuk, hogy a hatjuk, hogy a mennymenny ügynökeiügynökei akadályokakadályok--
kalkal harcolnakharcolnak, miel tt Isten terve id ben, miel tt Isten terve id ben
teljesedne.teljesedne. Perzsia királyát a Perzsia királyát a gonoszgonosz angyaangya--
loklok legnagyobbjalegnagyobbja vezettevezette.”.”

(The Seventh(The Seventh--day Adventist Bible Commentary,day Adventist Bible Commentary, 4. kötet, 4. kötet, 
1173. oldal)1173. oldal)..

Krisztus közbenjárásának végeKrisztus közbenjárásának vége

„„[[Dán 12:1 idézveDán 12:1 idézve]] AmikorAmikor a harmadik angyal a harmadik angyal üü--
zeneténekzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja hirdetése lezárul, Isten visszavonja keke--
gyelmétgyelmét a föld törvényszeg  lakóitól. Isten népe a föld törvényszeg  lakóitól. Isten népe 
ekkorra befejezi munkáját. Az Úr rájuk árasztotta ekkorra befejezi munkáját. Az Úr rájuk árasztotta 
a ‘kés i es ’a ‘kés i es ’--t, elküldte nekik a ‘felüdülés’t, elküldte nekik a ‘felüdülés’--t, és kt, és k
felkészültek a próbákra. A mennyben angyalok felkészültek a próbákra. A mennyben angyalok sisi--
etneketnek ideide--oda. A földr l visszatér  angyal jelenti, oda. A földr l visszatér  angyal jelenti, 
hogy munkáját elvégezte. A végs  próba hogy munkáját elvégezte. A végs  próba rákörákö--
szöntöttszöntött a világra, és akik a menny törvényeinek a világra, és akik a menny törvényeinek 
híven engedelmeskedtek, megkapták ‘az él  Istenhíven engedelmeskedtek, megkapták ‘az él  Isten



07. Tétel
www.1843-chart.com

03.02.2013

Az északi király - 1. rész. Mihály. 10

Krisztus közbenjárásának végeKrisztus közbenjárásának vége

pecsétjét’. pecsétjét’. JézusJézus ekkorekkor befejezibefejezi közbenjárásátközbenjárását aa
mennyei szentek szentjében. Felemeli kezét, és ezt mennyei szentek szentjében. Felemeli kezét, és ezt 
kiáltja: ‘Elvégeztetett!’. És amikor ünnepélyesen kiáltja: ‘Elvégeztetett!’. És amikor ünnepélyesen 
kihirdeti, hogy ‘aki igazságtalan, legyen kihirdeti, hogy ‘aki igazságtalan, legyen igazságigazság--
talantalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes 
ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki 
szent, szenteltessék meg ezután is’ (Jel 22:11), az szent, szenteltessék meg ezután is’ (Jel 22:11), az 
angyalsereg leteszi koronáját. angyalsereg leteszi koronáját. MindenkinekMindenkinek aa
sorsasorsa eld lteld lt -- életre vagy halálra. Krisztus életre vagy halálra. Krisztus elvéelvé--
geztegezte népéért az engesztelést, és eltöröltenépéért az engesztelést, és eltörölte

Krisztus közbenjárásának végeKrisztus közbenjárásának vége

b neiket. Alattvalóinak száma betelt; ‘az ország b neiket. Alattvalóinak száma betelt; ‘az ország 
pedig és a hatalom és az egész ég alatt levpedig és a hatalom és az egész ég alatt lev orszáorszá--
gokgok nagysága’ az üdvösség örököseinek tulajdona nagysága’ az üdvösség örököseinek tulajdona 
lesz, és Jézus királyok Királyaként és uraknak lesz, és Jézus királyok Királyaként és uraknak 
Uraként fog uralkodni.”Uraként fog uralkodni.”

(A nagy küzdelem, 546. oldal).(A nagy küzdelem, 546. oldal).



07. Tétel
www.1843-chart.com

03.02.2013

Az északi király - 1. rész. Mihály. 11

Amikor mindenki fel l döntöttekAmikor mindenki fel l döntöttek

„„...... Mindenkinek a sorsa eldMindenkinek a sorsa eld ltlt –– ééletreletre
vagy halvagy haláálra. Krisztus elvlra. Krisztus elvéégezte ngezte nééppéééért az rt az 
engesztelengeszteléést,st, éés elts eltöörröölte blte b neiket. Alattvalneiket. Alattvalóó--
inak szinak szááma betelt; ma betelt; ‘‘az orszaz orszáág pedig g pedig éés a s a hatahata--
lomlom éés az egs az egéészsz éég alatt levg alatt lev orszorszáágok nagygok nagy--
ssáágaga’’ azaz üüdvdvöösssséégg öörröökkööseinek tulajdona seinek tulajdona 
lesz,lesz, éés Js Jéézus kirzus kiráályok Kirlyok Kiráályaklyakééntnt éés uraks urak--
naknak UrakUrakéént fog uralkodni.nt fog uralkodni.””

((A nagy kA nagy küüzdelem, 546. oldalzdelem, 546. oldal).).

Dániel utolsó látomásaDániel utolsó látomása

„„JJööttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te ttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te 
nnéépedre az pedre az utolsutolsóó idid kbenkben kköövetkezik: mert vetkezik: mert 
a la láátomtomááss azokraazokra a napokra sza napokra szóól.l.””

(D(Dáán 1n 100:14).:14).

„„NNééppüünknek a szentsnknek a szentséégben valgben valóó megmegúújuljuláásrasra
van a legnagyobb van a legnagyobb éés legs legéégetget bb szbb szüükskséége.ge.
Az erre valAz erre valóó ttöörekvrekvéést kell elsst kell els dlegesdleges munmun--
kkáánknaknknak tekintentekintenüünk! ... A megnk! ... A megúújuljuláás... a lels... a lel--
ki halki haláálblbóól vall valóó feltfeltáámadmadáást jelenti.st jelenti.””

(Szemelv(Szemelvéények 1. knyek 1. köötet, 115., 121. oldal).tet, 115., 121. oldal).
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Fontos igazságokFontos igazságok

„„Az Ige Az Ige tiszttisztáán feltn feltáárjarja a kegyelemida kegyelemid lezlezáá--
rulruláássááhozhoz ff zz dd esemeseméényeket,nyeket, éés azt, hogy s azt, hogy 
mikmikéént kell a nyomornt kell a nyomorúússáág idejg idejéére felkre felkéészszüüll--
nnüünknk. De a t. De a töömegekmegek nemnem éértikrtik ezeket a ezeket a fonfon--
tostos igazsigazsáágokatgokat, mintha Isten , mintha Isten ki sem nyilatki sem nyilat--
koztattakoztatta volnavolna ket.ket.””

(A nagy k(A nagy küüzdelem, 529. oldal). zdelem, 529. oldal). 

A tudás növekedéseA tudás növekedése
„„A fA fööld tld töörtrtéénelmnelmééneknek legvlegvéégsgs ,, vilviláágosan feltgosan feltáártrt
esemeseméényei a nyei a bb nn emberemberééneknek munkmunkáájjáávalval kapcsokapcso--
latosak.latosak.”” (Szemelv(Szemelvéények, 2. knyek, 2. köötet, 98. oldal). tet, 98. oldal). 

„„Nem a JelenNem a Jelenéések ksek köönyve volt elpecsnyve volt elpecséételve, hatelve, ha--
nem Dnem Dáániel kniel köönyvnyvéének utolsnek utolsóó napokra vonatkoznapokra vonatkozóó
szakasza. A Biblia szakasza. A Biblia íígy szgy szóól:l: ‘‘Te pedig, DTe pedig, Dáániel, niel, 
zzáárd be e beszrd be e beszéédeket,deket, éés pecss pecséételd be a kteld be a köönyvet a nyvet a 
vvéégsgs idid ig: tudakozzig: tudakozzáák majd sokan, k majd sokan, éés nagyobbs nagyobbáá
lesz a tudlesz a tudááss’’ (D(Dáán 12:4). Amikor a kn 12:4). Amikor a köönyv megnyv meg--
nyittatott, ez a jelentnyittatott, ez a jelentéés hangzott el: s hangzott el: ‘‘... id... id ttööbbbbéé
nemnem lléészenszen’’ (Jel 10:6)(Jel 10:6)..
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A tudás növekedéseA tudás növekedése
DDáániel kniel köönyve immnyve immáár felnyr felnyííltlt,, éés a Krisztus s a Krisztus ááll--
taltal JJáánosnak adottnosnak adott kinyilatkoztatkinyilatkoztatáásnak a fsnak a fööld minld min--
denden laklakóójjáához el kell jutnia. A hoz el kell jutnia. A tudtudááss nnöövekedvekedéésséé--
velvel fel kell kfel kell kéészszüülnie egy nlnie egy néépnek, hogy kpnek, hogy kéépes lepes le--
gyengyen megmegáállni az utolsllni az utolsóó napokban.napokban.””

(Szemelv(Szemelvéények, 2. knyek, 2. köötet, 100. oldal).tet, 100. oldal).

Az ismeretnek növekednie kellAz ismeretnek növekednie kell

„„Az elsAz els angyalangyal üüzenete Isten imzenete Isten imáádatdatáára szra szóó--
llíítjatja az embereket, a teremtaz embereket, a teremt IstenIstenéére, aki a re, aki a 
vilviláágotgot éés a benne levs a benne lev dolgokat alkotta. Az dolgokat alkotta. Az 
emberek tisztelettel ademberek tisztelettel adóóztak a ztak a ppáápaspasáágg
intintéézmzméénynyééneknek, s , s íígy hatgy hatáástalannstalannáá tetttettéékk
Jahve tJahve töörvrvéénynyéét, de az t, de az ismeretnek ismeretnek nnöövekedveked--
nienie kellkell ezenezen aa terterüületenleten”” (Ibid.).(Ibid.).
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Jézus, a királyok KirályaJézus, a királyok Királya

„„Te, oh kirTe, oh kiráály!ly! kirkiráályoklyok kirkiráályalya kinek az ekinek az e--
gekgek Istene birodalmat, hatalmat, erIstene birodalmat, hatalmat, er tt ééss didi--
cscs ssééget adott.get adott.”” ((DDáán 2:37n 2:37).).

„„A fA fööldi mldi mééltltóóssáág csg csúúcscsáára emelkedett Nara emelkedett Na--
bukodonozorbukodonozor, akit m, akit méég az ihletett Ige is g az ihletett Ige is 
‘‘kirkiráályoklyok kirkiráálylyáá’’--naknak (Ez 26:7) ismer el.(Ez 26:7) ismer el.””

(Pr(Próóffééttáákk éés kirs kiráályok, 319. oldal).lyok, 319. oldal).

Az északi királyAz északi király

„„MertMert íígy szgy szóól az l az ÚÚr Isten: r Isten: ÍÍme,me, één hozomn hozom
TTíírusrus ellenellen NabukodonozortNabukodonozort,, BabilonBabilon kirkiráá--
lylyáátt éészakrszakróóll, a kir, a kiráályok kirlyok kiráálylyáát; lovakkal, t; lovakkal, 
szekerekkel, lovagokkal, sereggel szekerekkel, lovagokkal, sereggel éés sok s sok 
nnééppel.ppel.”” ((Ezék Ezék 26:7).26:7).
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ÉszakrólÉszakról

„Ki támasztá fel azt keletr l, akit igazságban 
hív az lábához?... Ki tette és vitte végbe 
ezt? Aki elhívja eleit l fogva a nemzetsége-
ket: én, az Úr, az els és utolsókkal is az 
vagyok én! (...) Feltámasztám északról, és 
eljött napkelet fel l; ... és örömmondót ad-
tam Jeruzsálemnek.” (Ésa 41:2.4.25.27).

Széls  észak feléSzéls  észak felé

„A Kóráh fiainak zsoltáréneke. Nagy az Úr 
és igen dicséretes a mi Istenünknek városá-
ban, az szentséges hegyén. Szépen emelke-
dik az egész föld öröme, a Sion hegye, a 
széls észak felé, a nagy királynak városa.”

(Zsolt 48:1-3).
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Az északon aláes  csillagAz északon aláes  csillag

„„MikMikéént estnt estéél all aláá azaz éégrgr l fl féényes csillag, hajnyes csillag, haj--
nalnal fia!? Levfia!? Leváágattgattáál a fl a fööldre, aki nldre, aki néépekenpeken
taposttapostáál! Holott te ezt mondl! Holott te ezt mondáád szd szíívedben: Az vedben: Az 
éégbe megyek fel, az Isten csillagai fgbe megyek fel, az Isten csillagai föölléé hehe--
lyezemlyezem üüll szszéékemet,kemet, éés lakom a gys lakom a gyüülekezetlekezet
hegyhegyéénn messzemessze éészakonszakon.. FelibFeliböökk hháágok a gok a 
magas felhmagas felh knek,knek, éés hasonls hasonlóó leszek a Maleszek a Ma--
gassgassáágoshozgoshoz..”” ((ÉÉsasa 14:1214:12--14).14).

Ugyanaz a munkaUgyanaz a munka

„„UgyanazUgyanaz a munkaa munka folyik a folyik a rróómaimai ppáápapa
ááltal a fltal a fööldldöön, mint a mennyben a n, mint a mennyben a ssööttéétstséégg
fejedelmfejedelmééneknek kivettetkivettetéésese elel tttt. S. Sááttáán igan iga--
zzíítanitani akart Isten mennyei Takart Isten mennyei Töörvrvéénynyéén,n, ééss sasa--
jjáát mt móódosdosííttáásaival akarta psaival akarta póótolni annak tolni annak csucsu--
ppáánn ááltala vltala véélt hilt hiáányossnyossáágait. Sajgait. Sajáátt ííttééll kkéé--
pesspessééggéétt a Teremta Teremt ííttééll kkéépesspesséége fge föölléé
emelte, akaratemelte, akaratáát Jehova akarata ft Jehova akarata föölléé, ily , ily 
mmóódon nyilvdon nyilváánosan is tnosan is téévedved nek minnek min ssíítvetve
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Ugyanaz a munkaUgyanaz a munka

Istent. A pIstent. A páápa is pa is ugyaneztugyanezt az utat jaz utat jáárja:rja: ttéé--
vedhetetlennekvedhetetlennek tartjatartja öönmagnmagáát, Isten t, Isten ttöörvrvéé--
nynyéétt kiegkiegéészszíítiti sajsajáát vt véélemleméénye szerint, azt nye szerint, azt 
hiszihiszi öönmagnmagáárróóll, hogy kijav, hogy kijavííthatja azokat a thatja azokat a 
ttéévedvedééseket, amelyeket a mennyei Isten fseket, amelyeket a mennyei Isten fööldildi
ttöörvrvéénynyéébenben éés parancsolataiban megls parancsolataiban megláát.t.
NyilvNyilváán mondja a viln mondja a viláágnak, hogy jobb gnak, hogy jobb ttöörvrvéé--
nyeketnyeket ad, mint Jehova. Mekkora sad, mint Jehova. Mekkora séértrtéés ez a s ez a 
mennyei Isten irmennyei Isten iráánt!nt!””

((Sign of the Times,Sign of the Times, 1894. november 19).1894. november 19).

Az északi földr lAz északi földr l

„Í„Így szgy szóól az l az ÚÚr:r: ÍÍme, nme, néép jp jöön el az n el az éészakiszaki
ffööldrldr ll,, éés nagy nemzet serken fel a fs nagy nemzet serken fel a fööldnekldnek
vvééggéérr l! Kl! Kéézzíívetvet éés kopjs kopjáát ragad...t ragad...””

(Jer 6:22(Jer 6:22--23)23)..

„„AzAz éészaki nszaki néépetpet is elis el zzööm tm t letek,letek, ééss puszpusz--
tata éés sivatag vids sivatag vidéékre vetem azt, elejkre vetem azt, elejéét a keleti t a keleti 
tengerbe, htengerbe, háátuljtuljáát a nyugati tengerbe, t a nyugati tengerbe, éés bs b zeze
magasra szmagasra szááll; felszll; felszááll bll büüddöösssséége, mert nagy ge, mert nagy 
dolgokat cselekedett.dolgokat cselekedett.”” ((JJóóelel 2:22:20).0).
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Északnak minden nemzetségeÉszaknak minden nemzetsége

„Í„Íme, kikme, kiküüldldöökk éénn éés felveszem s felveszem éészaknakszaknak
minden nemzetsminden nemzetsééggéétt, azt mondja az , azt mondja az ÚÚr,r, ééss
NabukodonozortNabukodonozort, a , a babilonibabiloni kirkiráálytlyt, az , az éénn
szolgszolgáámat,mat, éés behozom s behozom ket e fket e fööldreldre ééss enen--
neknek laklakóóiraira éés mind e ks mind e köörrüül vall valóó nemzetekre,nemzetekre,
éés elveszem s elveszem ketket éés csuds csudáávváá éés szs szöörnyrny sséégg--
ggéé teszemteszem ketket ééss öörröökkkkéévalvalóó pusztaspusztasáággggáá..””

(Jer 25:9).(Jer 25:9).

A nagy BabilonA nagy Babilon

„„A JelenA Jelenéések 17. fejezetsek 17. fejezetéében emlben emlíített astett aszz--
szonyszony (Babilon)(Babilon) ‘‘bbííborbaborba ééss skskáárlrláátbatba’’ ööltltöözz--
veve jelenik meg...jelenik meg...”” [id[idézveézve a 4a 4--6.6. éés a 18. s a 18. 
versekversek]] „„... R... Róóma az a hatalom, amely oly ma az a hatalom, amely oly 
sok szsok száázadonzadon áát zsarnokoskodott a t zsarnokoskodott a kereszkeresz--
ttéénysnyséég uralkodg uralkodóóin.in.””

((A nagy kA nagy küüzdelemzdelem””, 341. , 341. oldaoldal).l).


