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Ezekben a napokban

„A szövetséget megtartó adventisták egy magasztos helyet
foglalnak el. János megtekinthette ket szent látomásban, és így írja
le ket: „Itt van a szenteknek békességest rése, itt a kik megtartják
az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” [Jelen. 14:12] Az Úr egy
különleges szövetséget kötöt az ókori Izraelel, és ha k hüeknek
bizonyultak volna: „Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra
és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem
valamennyi nép közt az enyéim; mert enyém az egész föld. És
lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, 
melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.” [Exod 19:5-6] Ugyan így
szól az  parancsolatait megtartó embereknek ezekben az
utolsó napokban: „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek
Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségb l az csodálatos
világosságára hívott el titeket.” [1 Péter 2:9] „Szeretteim, kérlek
titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg 
magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek ellen vitézkednek.”
[1. Péter 2:11]” Review and Herald, September 7, 1886
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Isten különösen kiválasztott népe
„Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván: „Te szólj az Izráel fiainak, mondván: „Az Én
szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az Én közöttem és ti köztetek nemzetségr l
nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy Én vagyok az Úr, a ki titeket megszentellek. Megtartsátok
azért a szombatot; mert szent az ti néktek. A ki azt megrontja, halállal lakoljon. Mert valaki
munkát végez azon, annak lelke írtassék ki az  népe közül. Hat napon munkálkodjanak, a 
hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja az Úrnak szentelt nap: valaki szombatnapon
munkálkodik, megölettessék. Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a 
szombatot nemzetségr l nemzetségre, örök szövetségül. Legyen közöttem és az Izráel fiai között
örök jel ez; mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt
és megnyugodott.” 2. Móz. 31:12-17
„(2. Móz. 31:12-17 idézve). „Ezek a szavak nem mutatják meg nekünk hogy mi Isten különösen 
kiválasztott népe vagyunk? És vajon ez nem jelenti aszt számunkra, hogy amíg az id tart, mi 
eszt a szent felekezeti megkülönböztetést megbecsüljük és magasra kiemeljük? Az Izráel fiai
tartsák meg a Szombatot „minden nemzedékben” mint „egy örökös szövetséget”. A Szombat
nem vesztett el semmit az értelméb l. Még mindíg ez a jel Isten és népe között, és ez így
marad mindörökké.”” Testimonies, volume 9, p. 17

„Annak okait hogy mi miért vagyunk Isten különösen kiválasztott népe meg kell ismételni 
újra és újra. 5. Mózes 4:1-13; 5:1-33.” Manuscript Releases, volume 8, 427

Prófécia-iskola 2005 No. 4Az Az éészaki kirszaki kiráályly.. 6. r6. réészsz:: 4141--ig versig vers.. AA szszöövetsvetséégg

Az  szövetségét megtartó népe

„Amit Isten Izráel, a választott nép által akart tenni
a világért, ma megvalósítja egyházával. Kiadta „a 
sz l t ... más munkásoknak“, a vele kötött
szövetséget megtartó népének, akik h ségesen
„megadják a termést a maga idejében”. Az Úrnak
mindig voltak a földön h séges képvisel i, akik
magukévá tették a menny érdekeit. Istennek ezek
a tanúi a lelki Izráel közé számítanak, és Jahve
teljesíti si népének tett minden szövetségi
ígéretét.“ Prophets and Kings, p. 713



12. Tétel          
www.1843-chart.com

03.02.2013

Az északi király - 6. rész.    
41-ig vers - A szövetség. 3

Prófécia-iskola 2005 No. 5Az Az éészaki kirszaki kiráályly.. 6. r6. réészsz:: 4141--ig versig vers.. AA szszöövetsvetséégg

IstenIsten népenépe

„„TiTi pedigpedig választottválasztott nemzetségnemzetség,, királyikirályi papságpapság,, szentszent
nemzetnemzet,, megtartásramegtartásra valóvaló népnép vagytokvagytok,, hogyhogy
hirdessétekhirdessétek AnnakAnnak hatalmashatalmas dolgaitdolgait, a , a kiki aa sötétségb lsötétségb l
azaz csodálatoscsodálatos világosságáravilágosságára hívotthívott elel titekettiteket; A ; A kikkik
hajdanhajdan nemnem népnép voltatokvoltatok, most , most pedigpedig IstenIsten népenépe
vagytokvagytok; a ; a kikkik nemnem kegyelmezettekkegyelmezettek voltatokvoltatok, most , most 
pedigpedig kegyelmezettekkegyelmezettek vagytokvagytok.”.” 11 PéterPéter 2:92:9--1010

„„NekünkNekünk vanvan írvaírva, „, „TiTi pedigpedig vváálasztottlasztott nemzetsnemzetséégg,,
kirkiráályilyi papspapsáágg,, szentszent nemzetnemzet,, megtartmegtartáásrasra valvalóó nnéépp
vagytokvagytok,, hogyhogy hirdesshirdesséétektek AnnakAnnak hatalmashatalmas dolgaitdolgait, a , a kiki
aa ssööttéétstséégbgb ll azaz csodcsodáálatoslatos vilviláágossgossáággáárara hhíívottvott elel
titekettiteket;;”” 11 PPééterter 2:92:9”” Councils on HealthCouncils on Health, 193, 193
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A szövetség ígéreteinek örökösei

„Mindenki, aki Krisztus által a hit
gyermekévé lesz, Ábrahám
magvához tartozik. k a szövetség
ígéreteinek örökösei - mint Ábrahám
-, elhívattak, hogy rizzék és a világ
számára ismertté tegyék Isten
törvényét és Fiának evangéliumát.“
Patriarchs and Prophets, p. 476
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A szövetség három igérete

„Óh én nyomorúlt ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak
testéb l? … Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által …
Azért jóllehet én az elmémmel [ang. gondolatomal] az Isten
törvényének, de testemmel a b n törvényének szolgálok. Nincsen
azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban
vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.” Római
7:24-25; 8:1

„Annakokáért az az indúlat [ang. gondolat] legyen bennetek, mely
volt a Krisztus Jézusban is …” Filippi 2:5

„Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait: mert
bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek
meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de  senkit l sem
ítéltetik meg. Mert ki érte fel az ùrnak értelmét, hogy megoktathatná

t? Bennünk pedig Krisztus értelme [ang. gondolata] van.” 1.
Kor. 2:14-16

Prófécia-iskola 2005 No. 8Az Az éészaki kirszaki kiráályly.. 6. r6. réészsz:: 4141--ig versig vers.. AA szszöövetsvetséégg

Éppen most! A kereszt lábánál

A SZÖVETSÉG ELS  IGÉRETE
„Isten megengedi minden embernek hogy kibontakozza az
egyéniségét. aszt kívánja, hogy senki se rendelje saját elméjét
egy másik halandó ember elméje alá. Azoknak akiknek a vágya az, 
hogy átalakuljon az elméjük és a karakterük nem kell hogy
emberekre nézenek, hanem az isteni példaképre. Isten kiadja a 
meghívást: „Annakokáért az az indúlat [ang. gondolat, elme] legyen
bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.” [Filipp. 2:5] A megtérés
és az átalakulás által, az emberek megkapják Krisztus elméjét. 
Mindenki meg kell álljon Isten el tt az egyéni hittével, az egyéni
tapasztalatával, tudván saját magának hogy Krisztus, a remény
dics sége, kialakult ö benne. Számunkra utánozni valamélyik ember 
példáját - még akkor is ha majdnem tökéletes jelleg nek tekintyük, -
azt jelentené hogy bizalmunkat egy hibás emberi lénybe fektesük, 
aki nem képes megosztani egy jóta vagy parány tökéletességet
sem.” Signs of the Times, September 3, 1902
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Egy megdics ült test

A SZÖVETSÉG MÁSODIK IGÉRETE
„Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló
legyen az dics séges testéhez, amaz hatalmas munkája
szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.” Filippi 3:21
„Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de 
mindnyájan elváltozunk, Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az
utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak
feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert
szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön
magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor
pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó
halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg 
vagyon írva: „Elnyeletett a halál diadalra. Halál! hol a te fulánkod? 
Pokol! hol a te diadalmad?” A halál fulánkja pedig a b n; a b n
ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja
nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” 1. Kor. 15:51-57

Prófécia-iskola 2005 No. 10Az Az éészaki kirszaki kiráályly.. 6. r6. réészsz:: 4141--ig versig vers.. AA szszöövetsvetséégg

Téjjel és mézzel folyó földre

A SZÖVETSÉG HARMADIK IGÉRETE
„És monda Isten Mózesnek: „VAGYOK A KI VAGYOK”. És
monda: „ìgy szólj az Izráel fiaihoz: „A VAGYOK” küldött engem ti
hozzátok”.
És ismét monda Isten Mózesnek: „ìgy szólj az Izráel fiaihoz: „Az
Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene
és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az Én nevem
mind örökké és ez az Én emlékezetem nemzetségr l
nemzetségre.
Menj el és gy jtsd egybe az Izráel véneit és mondd ezt nékik: 
„Az Úr, a ti atyáitok Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak
Istene megjelent nékem, mondván: „Megemlékeztem rólatok és
arról a mit elkövettek rajtatok Égyiptomban. És mondám: 
„Kiviszlek titeket az égyiptomi nyomorúságból a Kananeusok, 
Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok
földére, téjjel és mézzel folyó földre.” 2. Móz. 3:14–17
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Igen-igen jó föld

„És szólának Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: 
A föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, 
igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, 
akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, 
mely téjjel és mézzel folyó föld. Csakhogy ne
lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek
népét l; mert k nekünk csak olyanok, mint a kenyér; 
eltávozott t lök az oltalmok, de az Úr velünk van: ne
féljetek t lök!” 4. Móz. 14:7-9
„Halld meg azért Izráel, és vigyázz, hogy
megcselekedjed, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen
megsokasodjál a téjjel és mézzel folyó földön, a
miképen megigérte az Úr, a te atyáidnak Istene
néked.” 5. Móz. 6:3

Prófécia-iskola 2005 No. 12Az Az éészaki kirszaki kiráályly.. 6. r6. réészsz:: 4141--ig versig vers.. AA szszöövetsvetséégg

Ti örökölni fogjátok az  földüket 1/2

„Tartsátok meg minden rendelésemet és minden végzésemet, és
azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, a melybe én
viszlek be titeket, hogy ott lakjatok. És ne járjatok annak a népnek
rendtartásai szerint, a melyet ki zök én el letek. Mivelhogy
mindezeket cselekedték, azért megútáltam ket. Néktek pedig
mondom: „Ti örökölni fogjátok az  földüket, mert Én néktek adom
azt örökségül, azt a téjjel és mézzel folyó földet.” Én vagyok az Úr, 
a ti Istenetek, a ki kiválasztottalak titeket a népek közül.” 3. Móz. 
20:22-24
„És rizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az
útján járj, és t féljed. Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged; 
b viz patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek földére, a melyek a 
völgyekben és a hegyeken fakadnak. Búza-, árpa-, sz l t -, fige- és
gránátalma-term földre; faolaj- és mézterm földre. Oly földre, a 
melyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és a hol semmiben sem
sz kölködöl; oly földre, a melynek kövei vas, és a melynek hegyeib l
rezet vághatsz! Ha azért eszel majd és megelégszel: dícsérjed az
Urat, a te Istenedet azért a jó földért, a melyet néked adott.” 5. Móz. 
8:6-10



12. Tétel          
www.1843-chart.com

03.02.2013

Az északi király - 6. rész.    
41-ig vers - A szövetség. 7

Prófécia-iskola 2005 No. 13Az Az éészaki kirszaki kiráályly.. 6. r6. réészsz:: 4141--ig versig vers.. AA szszöövetsvetséégg

Ti örökölni fogjátok az  földüket 2/2

„Tartsátok meg azért mind a parancsolatokat, a melyeket én ma 
parancsolok néked, hogy meger södjetek, bemenjetek és bírjátok a 
földet, a melyre átmentek, hogy bírjátok azt. És hogy sok ideig
élhessetek a földön, a mely fel l megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, 
hogy nékik és az  magvoknak adja azt a téjjel és mézzel folyó
földet. Mert a föld, a melyre te bemégy, hogy bírjad azt, nem olyan az, 
mint Égyiptomnak földe, a honnan kijöttetek; a melyben elveted vala a 
te magodat és a te lábaddal kell vala megöntöznöd, mint egy
veteményes kertet; Hanem az a föld, a melyre átmentek, hogy bírjátok
azt, hegyes-völgyes föld, az égnek es jéb l iszik vizet. Oly föld az, a
melyre az Úr, a te Istened visel gondot; mindenkor rajta függenek
az Úrnak, a te Istenednek szemei az esztend kezdetét l az
esztend végéig. Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek
az én parancsolataimnak, a melyeket én ma parancsolok néktek,
úgy hogy az Urat, a ti Isteneteket szeretitek, és néki szolgáltok, teljes
szívetekb l és teljes lelketekb l: Es t adok a ti földetekre alkalmatos
id ben: korai és kései es t, hogy betakaríthasd a te gabonádat, 
borodat és olajodat; Füvet is adok a te mez dre a te barmaidnak; te
pedig eszel és megelégszel.” 5. Móz. 11:8–15

Prófécia-iskola 2005 No. 14Az Az éészaki kirszaki kiráályly.. 6. r6. réészsz:: 4141--ig versig vers.. AA szszöövetsvetséégg

A Te népedet & A FÖLD

„Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéb l a 
mennyekb l, és áldd meg Izráelt, a Te népedet, és a
földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél
vala a mi atyáinknak, a téjjel és mézzel folyó földet.”
5. Móz. 26:15
„A ki jeleket és csudákat tettél Égyiptom földén és mind 
e napiglan mind Izráel földén, mind az embereken, és
nevet szerzettél magadnak, a mint ez mai nap is 
megvan. És kihoztad a te népedet, az Izráelt Égyiptom
földéb l jelekkel és csudákkal, és hatalmas kézzel, és
kinyújtott karral, és nagy rettegéssel. És nékik adtad e 
földet, a mely fel l megesküdtél az  atyáiknak, hogy
adsz nékik tejjel és mézzel folyó földet.” Jeremiás
32:20–22
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A te magodnak

„Az Úr az égnek Istene, ki engemet kihozott az én atyámnak
házából, és az én rokonságimnak földér l, a ki szólt nékem, és
megesküdött nékem mondván: „A te magodnak adom ezt a 
földet”; elbocsátja az  Angyalát te el tted, hogy onnan végy az
én fiamnak feleséget.” 1. Móz. 24:7
„Az Isten pedig ismét megjelenék Jákóbnak, mikor ez jöve
Mésopotámiából, és megáldá t. És monda néki az Isten: A te
neved Jákób; de ne neveztessék többé a te neved Jákóbnak, 
hanem Izráel légyen neved. És nevezé nevét Izráelnek. És
monda néki az Isten: Én vagyok a mindenható Isten, nevekedjél
és sokasodjál, nép és népek sokasága légyen te t led; és
királyok származzanak a te ágyékodból. És a földet, melyet
adtam Ábrahámnak és Izsáknak, néked adom azt, utánad
pedig a te magodnak adom e földet.” 1. Móz. 35:9–12

Prófécia-iskola 2005 No. 16Az Az éészaki kirszaki kiráályly.. 6. r6. réészsz:: 4141--ig versig vers.. AA szszöövetsvetséégg

Nem a te igazságodért

„Mikor azért ki zi az Úr, a te Istened azokat te el led,
ne szólj a te szívedben, mondván: „Az én
igazságomért hozott be engem az Úr, hogy örökség l
bírjam ezt a földet”; holott e népeket az
istentelenségökért zi ki te el led az Úr; Nem a te
igazságodért, sem a te szívednek igaz voltáért mégy te
be az  földük bírására; hanem az Úr, a te Istened e 
népeknek istentelenségéért zi ki ket el led, hogy
meger sítse az ígéretet, a mely fel l megesküdt az Úr
a te atyáidnak: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. 
Tudd meg azért, hogy az Úr, a te Istened Nem a te
igazságodért adja néked ezt a jó földet birtokúl, mert
kemény nyakú nép vagy te!” 1. Móz. 9:4–6
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A föld & a közösség (egyház)

„És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: 
Mivelhogy nem hittetek nékem, hogy
megdics ítettetek volna engem Izráel
fiainak szeme el tt: azért nem viszitek be e 
községet a földre, a melyet adtam nékik.” 
4. Móz. 20:12

A föld nem a közösség (egyház)

Prófécia-iskola 2005 No. 18Az Az éészaki kirszaki kiráályly.. 6. r6. réészsz:: 4141--ig versig vers.. AA szszöövetsvetséégg

Az Ország nem az Egyház

„Azt fedeztük fel, hogy a föld nem a szentély, hanem
egyszer en a terület, ahol végül is majd található lesz; 
hogy az egyház nem a szentély, hanem egyszer en a 
hív k összekapcsolódva a szentéllyel; és hogy a 
Kánaán földje nem a szentély, hanem ez az a hely ahol
a tipikus szentély található volt.” J. N. Andrews, The
Sanctuary and the 2300 Days, 33–45

Az egyház (templom) nem a szentély
Az egyház (a templom) az imádókból (hív kb l) tev dik össze

Az ország nem a szentély
Az ország az az ahol a szentély található (el van helyezve) 

A föld nem a szentély
A föld a terület, ahol a szentély majd található lesz (el lesz helyezve) 
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Az örökség FÖLDJE

„El hívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá t, és
megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a 
Kananeusok leányai köz l. Kelj fel, menj el 
Mésopotámiába, Bethuélnek a te anyád atyjának
házához, és onnan végy magadnak feleséget, 
Lábánnak a te anyád bátyjának leányai köz l. A 
mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és
sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy; 
És adja néked az Ábrahám áldását, tenéked, és a te
magodnak te veled egybe; hogy örökség szerint
bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet az
Isten adott vala Ábrahámnak.” 1. Móz. 28:1–4

Prófécia-iskola 2005 No. 20Az Az éészaki kirszaki kiráályly.. 6. r6. réészsz:: 4141--ig versig vers.. AA szszöövetsvetséégg

Örökölni

Örökölni: 1: birtokába jutni vagy kapni különösen mint
jogot vagy egy Istent l kiosztot részt („És a ki elhagyta
házait, vagy fitestvéreit, vagy n testvéreit … az én
nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint
nyer örök életet.“ Máte 19:29). 2. (a): egy jogot vagy
címert kapni ami törvény által egy sel d halálakor
átmegy az örökösre (b) mint egy berendezési tárgyat
(eszközt) vagy hagyatékot kapni; 3: az sökt l genetikai
adatátvitellel megkapni (például „egy er s testi alkatot“); 4: 
valamit birtokolni vagy elfogadni mint egy st l (egy
problémát az el djét l örökölni) – vi: átveni birtokába
vagy jogot kapni örökség által – örökös (férfi, n ).
Webster’s Ninth Collegiate Dictionary, 622 
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Örökségül

„Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelr l a te szolgáidról, 
kiknek megesküdtél Te magadra, mondván nékik: Megsokasítom
a ti magotokat mint az égnek csillagait; és azt az egész földet, 
melyr l szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják
azt örökké.” 2. Móz. 32:13

a föld amely örökség l esik néktek
„És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Parancsold meg Izráel
fiainak, és mondd meg nékik: „Hogyha bementek ti a Kanaán
földére; (ez a föld, a mely örökség l esik néktek, tudniillik a 
Kanaán földe az  határai szerint)”.” 4. Móz. 34:1- 2

örökséget oszszanak
„Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget
oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.” 4. Móz. 34:29
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Örök birtokúl 1/2

„Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztend s vala, megjelenék az
Úr Ábrámnak, és monda néki: „Én a mindenható Isten vagyok, 
járj Én el ttem, és légy tökéletes.
És megkötöm az Én szövetségemet Én közöttem és te
közötted: és felette igen megsokasítlak téged.”
És arczára borúla Ábrám, az Isten pedig szóla néki, mondván: 
„A mi engem illet, imhol az Én szövetségem te veled, hogy népek
sokaságának atyjává leszesz. És ne neveztessék ezután a te
neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert
népek sokaságának atyjává teszlek téged. És felette igen
megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is 
származnak t led. És megállapítom az Én szövetségemet Én
közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között
annak nemzedékei szerint örök szövetség l, hogy legyek
tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.
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Örök birtokúl 2/2

És adom tenéked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod
földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokúl; és Istenök lészek
nékik.” Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: „Te pedig az Én
szövetségemet meg rizzed, te és a te magod te utánad az
nemzedékei szerint. Ez pedig az Én szövetségem, melyet meg kell
tartanotok Én közöttem és ti közöttetek, és a te utánad való magod
között: minden férfi kör lmetéltessék nálatok.”” 1. Móz. 17:1–10
Tulajdon (-jog, birtoklás):1. (a) a cselekmény amelyel birtoklunk vagy
ellen rz nk valamit (b). ellen rzés vagy birtoklás, tekintet nélkül a 
tulajdonjog fel l (c). TULAJDONJOG. 2: valami tulajdont birtokolni vagy
ellen rizni: TULAJDON. Webster’s Ninth Collegiate Dictionary, 918
A tulajdon (birtok): 2 (a): valami tulajdonában vagy birtokában lenni; 
specifikus.: Egy darab ingatlan (b). a kizárólagos jog, valamit használni
(birtokolni), élvezni vagy rendelkezni egy dolog felett: TULAJDON (c): 
valami, amire valakinek törvényes jogcíme van. Ibid., 943
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Örökségül

„És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, 
Izráelnek.” Zsolt. 135:12
Örökség: 1: tulajdonjog ami átszáll egy örökösre 2 (a): 
valami, ami egy el dt l továbítva let vagy amire egy el dt l
tett szert: ÖRÖKSÉG. HAGYATÉK. ÖRÖKLÉS. (b): 
HAGYOMÁNY 3: valaminek a tulajdonosának lenni mint a 
természetes helyzet eredményeként vagy születési jogon
keresztül: SZÜLETÉSI JOG

Egy örökség Izráelnek
„És örökségül adta az  földjüket; mert örökkévaló az
kegyelme. Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert
örökkévaló az  kegyelme.” Zsolt. 136:21-22
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A szövetség ígéreteinek örökösei

„Mindenki, aki Krisztus által a hit
gyermekévé lesz, Ábrahám magvához
tartozik. k a szövetség ígéreteinek
örökösei - mint Ábrahám -, elhívattak, 
hogy rizzék és a világ számára
ismertté tegyék Isten törvényét és
Fiának evangéliumát.“ Patriarchs and 
Prophets, p. 476
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Dániel 11:41: a dics földre

„És bemegy a dics földre, és sokan
elesnek; de ezek megszabadulnak az
kezéb l: Edom, Moáb és az Ammon
fiainak színe-java.” Dániel 11:41

dics (gyönyör ) – 6643: kiemelt
értelemben, pompás (mint felt n ,
szembeszökö), szép, tekintélyes. Strong’s
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Dániel dics földje

„És az, a ki reátört, a maga tetszése szerint cselekszik, és
senki sem lesz, a ki ellene álljon, és megállapodik a dics
földön, és megsemmisül az az  kezét l.” Dániel 11:16

„Miután Pompeius a háborút befejezte lerombolta
Jeruzsálem falait, több várost áthelyezett a Júdeai
fennhatoság alól Szíria joghatása alá, és adót rót ki a 
zsidókra. Ez az els alkalom amikor Jeruzsálem
hóditás által Róma kezébe eset, az a hatalom amely
vas karmai közöt fogja tartani a „dics földet“ addig
ameddig nem lesz teljesen megsemisitve.“ Daniel and 
the Revelation, p. 247
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Az úttör k dics földje

„Ez az amerikai föld az a hely, ahol az egyház nagyszer testülete
f leg megosztotta, a dics séges gy zelmét és jólétét 1798 óta …
„Elértük a kijelölt id t, amikor Isten nagyszer el és bevallott
emberekb l álló testületét, meg kell egy olyan földön találni mint 
ahogy már felyeb le let írva. Nincsen a jelen id ben más nép vagy
ország a földbolygó lakható területein, amelyre ez a fenti leírás
illene, mint ahogy ez az amerikai nép és ország esetében
megtörténik ...
„A fentiek alapján egyértelm , hogy az el készületnek ez a vadona
a kellemes föld amelyröl beszámol Dániel 8:9. Ezt nevezik a 
verszakokban 11:41, 45, a „dics földnek”, és a dics szent
hegynek, vagy a jó földnek, az élvezet földjének vagy a feldíszítet
földnek.”
Hiram Edson, The Time of the Gentiles, Review and Herald,
January 3, 1856
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Amerika

Az egész föld dics sége

„Isten nem akarja akarva sújtani, vagy szomorítani az
emberek gyermekeit. A földm ves könnyes megnyilatkozásal
azt mondja: „Mit kellett volna még tennem sz l mmel; mit
meg nem tettem vele?” [Ézsajás 5:4] Isten páratlan irgalma
és áldásai elárasztották a mi nemzetünket, ez a szabadság
országa volt és az egész föld dics sége.” Review and 
Herald, May 2, 1893

„Sokan kénytelenek voltak az óceánon át Amerikába
hajózni, ahol megvetették a polgári és vallási szabadság
alapját. Ez ennek az országnak kés bb a véd bástyája és
dics sége lett.“ The Great Controversy, p. 252
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Egy menedék

„... nagy er vel és hatalmas kézzel“ (2. Móz 32:11)
hozta ki Isten választott népét Egyiptom földjér l … 
hogy termékeny vidékre - olyan országba - vigye

ket, amelyet gondviselésében készített számukra, 
hogy ott menedéket találjanak ellenségeik el l.
Önmagához akarta vonni és átölelni ket örökkévaló
karjával. Jóságáért Isten azt kívánta, hogy nevét
dics ítsék, és dics ségessé tegyék a földön.“
Prophets and Kings, p. 16

MENEDÉK = menhely
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Isten „tervezte” az Egyesült Államokat

„Az Úr többet tett az Egyesült Államokért mint bármely
más országért amelyre a nap ragyog. Itt egy menhelyt
bísztosított az  népe számára, ahol tudták t imádni a 
lelkiismeretük hangja szerint. Itt a kereszténység
elörehaladt a tisztaságában. Az életet adó tanítást az
egyetlen Közvetít röl Isten és az ember között szabadon
hirdettek. Isten úgy tervezte hogy ez az ország örökké
szabad maradjon az összes ember számára, hogy
imádhassák t összhangba a lelkiismeretük parancsával. 
úgy tervezte hogy a polgári intézmények, az  kiterjedt
fejl d formájukban, képviseljék a szabad evangélium
kiváltságát.” Maranatha, p. 193

MENHELY = menedék
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El nyben részesítet ország

„Amikor az ország amelyet az Úr elökészitett mint 
menedéket a népének, hogy úgy tudják t imádni ahogy a 
saját lelkiismeretük diktálja, az ország amelyre hosszú 
éveken at a Mindenható pajzsa kiterjedt, az ország amelyet 
Isten el nyben részesítet azáltal hogy letéteményessé 
tette Krisztus tiszta vallásájert, – amikor ez az órszág a
törvényhozók révén elveti a protestantizmus elveit, és 
szimpatizálni fog a Római hitehagyásal azáltal hogy lábal 
tapossa Isten törvényéit, – akkor azt követ en a b n
emberének a végs  munkájá lesz látható.” Signs of the 
Times, June 12, 1893

DICS SÉGES (RAGYOGÓ): a kiemelkedés értelmében, 
el térbe, el nyben részesítet
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El nyben részesítet ország

„Az Egyesült Államok népe el nyben részesítet nép volt;
de amikor a protestantizmusról lemondva korlátozzák a 
vallásszabadságot és támogatják a pápaságot, b nösségük 
mértéke betelik és a menny könyveibe „országos hitehagyást”
jegyeznek be. A nemzeti hitehagyás következménye: a nemzet 
megsemmisülése.” Review and Herald, May 2, 1893

„Az örökkévaló igazság talán hiábavalóan adatott ennek a 
népnek, hogy azt a világ minden más nemzetével
megismertesse? Isten választott egy népet, melyet az örök
következményekkel járó igazság letéteményesévé tett. A neki
adott világosságnak kell megvilágítania az egész földet. Hibát
követett volna el Isten? Tényleg mi vagyunk az  kiválasztott
közvetít i? Mi vagyunk azok a férfiak és n k, akiknek a 
Jelenések könyve tizennegyedik fejezetét és a megváltás
üzenetét kell hirdetni a romlás szélén állóknak? Úgy teszünk, 
mintha mi lennénk azok?“ Selected Messages, book 1, 92
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A hely amely a legnagyobb veszélynek
van kitéve

„Amerika, ... ahol a legnagyobb fény ragyog a 
mennyországból az emberekre rá, a legnagyobb veszély és
sötétség helyévé válhat, mert az emberek nem gyakorolják
továbbra is az igazságot és nem járnak tovább a fényben.” 
Selected Messages III, p.387
„A mi országunk veszélyben van. Az id közeleg amikor a 
törvényhozói elvetik a protestantizmus elveit azért hogy a 
Római hitehagyás felé forduljanak. A nép amelyért Isten olyan
csodálatosan dolgozott, er sítvén ket hogy ledobják a 
türhetetlen pápaság igáját, egy nemzeti törvény által életer t
fog adni a romlott Római hitnek, és ekképpen feltámasztják a 
zsarnokságot amely csak egy szikrára várakozik hogy újra
elkezdje kegyetlenségét és zsarnokságát. Gyors lépésekkel
közeledünk már ezen id szak felé.“ The Spirit of Prophecy, 
volume 4, p. 410


