
13. Tétel          
www.1843-chart.com

03.02.2013

Az északi király - 7. rész.    
41-ig vers - A vasárnapi törvény. 1

Prófécia-iskola 2005

Az északi király.Az északi király.
7. rész7. rész:: 4141--ig vig versers
A vasA vasáárnaprnapii ttöörvrvéényny

Prófécia-iskola 2005 No. 2Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

41-ig vers

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
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Prófécia-iskola 2005 No. 3Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

41-ig vers

azaz északiészaki királykirály:: pápaságpápaság
És [ ] ? az északi király: modern pápaság
bemegy ?
a dics földre, ?
és sokan elesnek; ?
de ezek megszabadulnak ?
az kezéb l: ?
Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java. ?

Dániel 11:41

Prófécia-iskola 2005 No. 4Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

41-ig vers

A pápaság
bemegy ?
a dics földre, ?
és sokan elesnek; ?
de ezek megszabadulnak ?
az kezéb l: ?
Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java. ?

Dániel 11:41
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Prófécia-iskola 2005 No. 5Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

A nemzetek felemelkedése és lebukása

A pápaság szintén be fog menni?
„És“: a következ lépés a 40-es vers után.
„A nemzetek emelkedéséb l és bukásából- ahogy azt
Dániel és a Jelenések könyve megvilágítja- meg kell
tanulnunk, hogy mily értéktelen a pusztán küls és földi
dics ség.” Prophets and Kings, p. 548
„Több száz évvel még mielött egy nemzet a történelem
színpadára lépne, a próféta tolla, a Szentlélek ihletése alat 
felvázolja a történelmét. Dániel, a próféta, leírta azokat a
királyságokat amelyek fel fognak emelkedni és le 
fognak bukni.” Bible Training School, December 1, 1912

Prófécia-iskola 2005 No. 6Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

„És bemegy“: folytatódik tovább az el z
cselekvése

És a pápaság bemegy: LEIGÁZZA
A dics földre: Amerika, az Egyesült Államok
Mikor igázza le a pápaság amerikát?
„Amikor nemzetünk elárulja kormányzatának 
elveit, hogy elfogadja a vasárnap törvényét,
tette által a protestantizmus kezet fog a
pápasággal.” Bizonyságtételek, 5. kötet, 712. 
oldal
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Prófécia-iskola 2005 No. 7Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Egyéni hódolat

„De eljön az az id , amikor a vasárnap megtartását
törvény teszi kötelez vé, és a világ tisztán fogja látni, 
hogy melyik az igazi szombat. Ha valaki akkor szegi meg
Isten törvényét, hogy olyan parancsnak
engedelmeskedjen, amely csak Róma tekintélyének
bélyegét viseli magán, ezzel a pápaságot Isten fölé
helyezi. Rómának hódol, és annak a hatalomnak, amely
érvényt akar szerezni a Róma által elrendelt ünnepnek.
A fenevadat és annak képét imádja. Amikor az ember
elveti azt az ünnepet, amelyet Isten a maga hatalma
jelének nevez, és helyette a Róma által választott
hatalmi jelvényt tartja tiszteletben - ezáltal elfogadja a 
Róma iránti hódolat jelét: „a fenevad bélyegét”.” The
Great Controversy, p. 449

Prófécia-iskola 2005 No. 8Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Nemzeti hódolat
„Bebizonyosodott, hogy az Egyesült Államok az a hatalom, amelyet a 
bárányszarvú fenevad jelképez, és hogy ez a prófécia akkor fog teljesedni, 
amikor az Egyesült Államok kikényszeríti a vasárnap megtartását. E nap 
megünneplésére Róma a maga fels bbségének elismeréseként tart
igényt. De nemcsak az Egyesült Államok fog meghódolni a pápaság el tt.
Róma befolyása azokban az országokban, amelyek egykor elismerték
f hatalmát, korántsem sz nt meg. A prófécia pedig megjövendöli
hatalmának visszaállítását.” The Great Controversy, p. 578
HÓDOLAT: a HÓDOLAT: a feudálisfeudális törvénybentörvényben aa behódolásbehódolás, h ség és szolgálat jele 
volt, amit a (föld)bérl megígért lordságának vagy feljebbvalójának, 
amikor el ször átvette a földjét (a birtokát) ... A hódolat ünnepségét
eképpen hajtották végre: a bérl , lecsatoltan (levett övvel, 
fegyvertelenül, pajzs nélkül stb.) és fedetlenül, letérdelt és mindkét
kezét az lordsága keze között tartotta, aki  el tte ült, és ott
kijelentette azt hogy „h embere lesz élete végéig, attól a naptól
kezdve, felesküdvén a testére és a földi becsületére”, majd kapott egy
csókot az  urától. Noah Webster’s 1828 Dictionary
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Prófécia-iskola 2005 No. 9Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Kézszorítás Rómával

„A [protestantizmus] részér l  történ  szabad eszmék elfogadása 
a katolicizmussal való meleg kézszorításhoz vezet.” Review and 
Herald, June 1, 1886

„A rendelettel – mely Isten törvényének sértésével a pápaság 
intézményét [a vasárnapot] kényszeríti az emberekre –
nemzetünk teljesen elszakad majd az igaz tettekt l. Amikor a
protestantizmus átnyújtja kezét a szakadékon, hogy 
megragadja a római hatalom kezét; amikor átnyúl a feneketlen 
mélységen, hogy a szellemidéz kkel fogjon kezet; amikor e
hármasszövetség nyomása alatt országunk [USA] eltiporja majd 
az alkotmány minden elvét és ezzel megsz nik protestáns és 
köztársasági kormánynak lenni; amikor helyet engednek a 
pápai hamisságok és csalások gyakorlásának, akkor majd tudni 
fogjuk, hogy elérkezett Sátán csodatevéseinek ideje, és 
elközelgett a vég.” Bizonyságtételek, 5. kötet, 451. oldal

Prófécia-iskola 2005 No. 10Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Az „ORSZÁG” szó hozzá lett téve

A pápaság leigázza az USA-át a vasárnapi
törvény elfogadásával

és sokan [sok ország] elesnek ?

az „ország“ szó egyes forditásban hozzá let
téve, de az eredetiben nem jelenik meg:

és sokan [] elesnek ?
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Prófécia-iskola 2005 No. 11Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Az „ORSZÁG” szó hozzá lett téve

A pápaság leigázza az USA-át a vasárnapi
törvény elfogadásával és sokan elesnek?
de ezek megszabadulnak az  kezéb l:

„És sokan elesnek” - ellentétben azokal akik 
„megszabadulnak”.
Ebben a versszakban két embercsoport van 
azonosítva.
Az egyik csoport „megszabadul az  kezéb l”,
míg a másik kezetfog a pápával.

Prófécia-iskola 2005 No. 12Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

SokanSokan elesnekelesnek? Protestánsok? Protestánsok

A pápaság leigázza az Egyesült Államokat,A pápaság leigázza az Egyesült Államokat, aa
vasárnapi törvénykor, és vasárnapi törvénykor, és sokansokan elesnekelesnek..
„Az Egyesült Államok protestánsai els ként „Az Egyesült Államok protestánsai els ként 
fognak a szakadékon át fognak a szakadékon át kezet nyújtanikezet nyújtani aa
spiritizmusnak; és spiritizmusnak; és átnyúlnakátnyúlnak a mélység felett a mélység felett 
is,is, hogyhogy a római hatalommal a római hatalommal kezet fogjanakkezet fogjanak..
EE hármas szövetség hatására ez az ország hármas szövetség hatására ez az ország 
követni fogjakövetni fogja Rómát a lelkiismeret jogainak Rómát a lelkiismeret jogainak 
sárba tiprásábansárba tiprásában.”.” The Great ControversyThe Great Controversy,, p.p.
588588
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Prófécia-iskola 2005 No. 13Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

SokanSokan elesnekelesnek? Adventisták? Adventisták

A pápaság leigázza az Egyesült Államokat, a vasárnapi A pápaság leigázza az Egyesült Államokat, a vasárnapi 
törvénykor,törvénykor, és és sokansokan elesnekelesnek.
„Sokan, akik már ismerték az igazságot, megvetették az útjukon 
azt Isten színe el tt, és eltértekeltértek aa hitt lhitt l. A törött sorokat ki fogják 
tölteni azok, akiket Krisztus úgy ábrázolt mint a tizenegyedik 
órában érkez munkásokat. Vannak sokan akikkel az Isten 
Lelke küzd hogy megnyerje szívüket. Isten pusztító ítéleteinek 
az ideje a kegyelem ideje azoknak, akiknek nem volt 
lehet ségük arra, hogy megtanulják, hogy mi az igazság.
Gyöngéden fog az Úr rájuk tekinteni. Az  könyörületes szíve meg 
van érintve; az  keze még mindig kinyújtva van hogy
mentsen, miközben a kegyelem ajtója zárva van mindazoknak, 
akik nem akartak belépni. Terjedelmes számban lesznek 
elfogadva azok akik ezekben az utolsó napokban el ször hallják 
az igazságot.” This Day With God, p. 163

Prófécia-iskola 2005 No. 14Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

SokanSokan elesnekelesnek? Adventisták? Adventisták
„Mikor Isten törvénye érvénytelené lesz nyilvánítva, az egyház egy 
tüzes rostáláson fog majd keresztül menni, és egy nagyobb része egy nagyobb része 
mint amit mi most el re látunkmint amit mi most el re látunk, hallgatni fognak az elcsábító 
szellemekre és az ördögök doktrínájára.” Selected Messages, vol. 2, 
p. 368
„A nagy konfliktus A nagy konfliktus [a[a SzombatSzombat általiáltali megpróbáltatásmegpróbáltatás],], amelyamely
nagyonnagyon közelközel van,van, el fogja távolítani azokat, akiket Isten nem el fogja távolítani azokat, akiket Isten nem 
nevezett kinevezett ki, és  neki lesz egy tiszta, igaz, megszentelt szolgáló 
népe, akik fel vannak készítve a kés i es re.” Selected Messages, 
vol. 3, p. 385
„Amikor közeledik a vihar, sokansokan, akik hitet tettek a harmadik angyal 
üzenete mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem 
szentel dtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek.” 
The Great Controversy, p. 608
„Az üldözés hiányában beférköztek emberekemberek a mi sorainkba, akik 
hangbeli megjelenésük és kereszténységük megkérd jelezhetetlen, 
de akikakik, ha üldözés merülne fel, elmenének elmenének t lünkt lünk.” Evangelism, p. 
360
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Prófécia-iskola 2005 No. 15Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Edom, Moáb és Ammon

A pápaság leigázza az Egyesült 
Államokat, a vasárnapi törvénykor, és sok 
Hetednapot Ünnepl  Adventista kezetfog 
majd a pápai hatalommal és megkapják a 
fenevad bélyegét;
de ezek megszabadulnak a pápaság
kezéb l:
Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-
java. Dániel 11:41

Prófécia-iskola 2005 No. 16Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

MegszabadulnakMegszabadulnak RRómaóma kezéb lkezéb l

megszabadulni [megszabadulni [escapeescape]] –– 4422:4422: els dlegesels dleges
gyökérgyökér;; pontosanpontosan: sima, : sima, példáulpéldául
((implikációnimplikáción keresztülkeresztül)) menekülnimenekülni ((minthamintha
kicsúsznakicsúszna);); okhatározóokhatározó:: felmentenifelmenteni vagyvagy
felszabaditanifelszabaditani;; megszülikmegszülik magzataikatmagzataikat [J[Jóbób
39:3],39:3], szikrákatszikrákat bocsájtanakbocsájtanak kiki:: –– ((sajátsaját
magátmagát)) megmentenimegmenteni,, megszöknimegszökni,, helyeznihelyezni,,
kiugranikiugrani,, elhagynielhagyni,, eleresztenielereszteni,, meg riznimeg rizni,,
((megmeg))mentenimenteni.. Strong’sStrong’s
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Prófécia-iskola 2005 No. 17Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Három ellenség

Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java
három rokona Izraelnek.
És azon kivül k három si ellenségei Izraelnek.
Kétt  egyes számban van szimbólizálva, és
az egyik meg többes számban.

k képviselik a modern Babilon hármas
szövetségét.

k jelképezik a fenevadat, a sárkányt és a hamis
prófétát.

Prófécia-iskola 2005 No. 18Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Edom, Moáb és az Ammon fiainak színe-java

Képviselik modern Babilont, de els sorban jelképezik
azokat, akik kijönnek Babilonb l a negyedik angyal
üzeneténél:
„És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyb l, a 
kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak
dics ségét l. És kiálta teljes erejéb l, nagy szóval mondván: 
Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek
lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és
minden tisztátalan és gy lölséges madárnak tömlöczévé. 
Mert az  paráznasága haragjának borából ivott valamennyi
nép, és a földnek királyai  vele paráználkodtak, és a 
földnek kalmárai az  dobzódásának erejéb l
meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyb l, a 
mely ezt mondja vala: Fussatok ki bel le Én népem, hogy
ne legyetek részesek az  b neiben, és ne kapjatok az
csapásaiból:” Jelen. 18:1- 4
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Prófécia-iskola 2005 No. 19Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Fussatok ki Babilonból!

„Mikor azok „akik nem hittek az igazságnak, hanem
gyönyörködtek az igazságtalanságban” (2. Thessz. 
2:12), magukra lesznek hagyva hogy elfogadjanak egy
er s téveszmét, és elhigyjenek egy hazugságot, akkor
az igazság fénye ragyogni fog mindenkire, akinek a 
szíve nyitott hogy megkapják azt, és az Úr minden
gyermeke, azok akik Babilonban maradtak,
figyelmüket fogják fordítani majd a hívásra: „Fussatok
ki bel le Én népem”. Jelen. 18:4.” Maranatha, p. 173
„Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebb l az
akolból valók: azokat is el kell hoznom, ésés
hallgatnakhallgatnak majdmajd azaz ÉnÉn szómraszómra; és lészen egy akol
és egy pásztor.” János 10:16

Prófécia-iskola 2005 No. 20Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Lót leszármazottai

„De a mely napon kiment Lót Sodomából, t z és kénk
esett az égb l, és mindenkit elvesztett: Ezenképen
lesz azon a napon, melyen az embernek Fia 
megjelenik.” Lukács 17:29–30

„Mennyei er vel felruházva, ragyogó arccal és teljes
odaadással mentek ki Isten szolgái, hogy a mennyei
üzenetet hirdessék. Drága lelkek, akik a különböz
vallásos közösségekben voltak szétszóródva, 
készséggel követték a hívást és kisiettek az elítélt
egyházakból, amiképpen Lótot távozásra sürgették
Sodomából, miel tt a város elpusztult.” Early Writings, 
p. 278–279

Lót leszármazottai Moáb és Ammon
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Prófécia-iskola 2005 No. 21Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

Színe-java [Dán. 11:41]

színe-java [chief]: 7225-ben a The New
Expanded Strong’s Exhaustive Concordance:
reshiyth, raysheeth; azonos a gyökere, mint 
7218, az els , helyben, id ben. Vagy sor(rend) 
vagy rang (spec. az els termés): - kezdet = 18-
szor; az els termés = 11-szer; az els  = 9-szer, 
színe-java = 8-szor; egyéb = 5-ször.
7218: rosh, roshe; nyilvánvalóan egy nem 
használt gyökérböl, jelentése rázni, például a 
fejét rázza (mint amit a legkönnyebb rázni).

Prófécia-iskola 2005 No. 22Az északi király. 6. rész: Az északi király. 6. rész: 4141--ig versig vers.. A vasárnapi törvényA vasárnapi törvény

A Hangos Kiáltás elsels gyümölcseigyümölcsei

A pápaság leigázza az Egyesült Államokat, a vasárnapi
törvénykor, és sok Hetednapot Ünnepl  Adventista 
kezetfog majd a pápai hatalommal és megkapják a 
fenevad bélyegét. Abban az id ben Isten többi
gyermekei, akik addig Babilonban maradtak, 
válaszolnak az óra üzenetére, amely így szól: „Fussatok
ki Babilonból!”. Edom, Moáb és Ammon képviselik a 
modern Babilont, de els sorban jelképezik azokat az
„Isten más juhait”, akik mint az elsels gyümölcseigyümölcsei
kijönnek Babilonból, a vasárnapi törvény kezdetekor az
Egyesült Államokban. Dániel 11:41
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Ésaiás 10: az igazságtalan rendelet

„És lesz ama napon: az Úr másodszor nyujtja ki
kezét, hogy népe maradékát megvegye, a mely
megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, 
Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és
a tenger szigeteit l.
És zászlót emel a pogányok el tt, és összegy jti
Izráel elszéledt fiait, és Júdának szétszórt leányait
egybegy jti a földnek négy szárnyairól.
Megszünik Efraimnak irigysége, és Júdából a 
gy lölköd k kivágattatnak; Efraim nem irigykedik
Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra.
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A végs megszabadítás

És repülnek a Filiszteusoknak hátára napnyugot
felé, és kelet fiaiban együtt vetnek zsákmányt,
és kezet vetnek Edomra és Moábra, és az
Ammoniták engednek nékik.
És az Úr megátkozza Égyiptom tengerének
nyelvét, és kezét felemeli az Eufráth fölé er s
száraztó szélben, és hét patakra csapja azt, és
népét sarus lábbal vezeti át, És csinált út lészen
népe maradékának, a mely megmaradt
Assiriától, a mint volt Izráelnek, mikor kijött
Égyiptomnak földéb l.” Ésaiás 11:11-16


