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Seminar de profe ie 2005 No. 2Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

În zilele acestea
„Adventi tii p zitori ai leg mântului ocup  o pozi ie deosebit ,
în l at . Ioan i-a v zut în viziune sfânt i i-a descris: „Aici sunt 
cei care p zesc poruncile Lui Dumnezeu i au credin a lui Isus.”
[Apoc. 14:12] Domnul a f cut un leg mânt special cu vechiul 
Israel, i dac  s-ar fi dovedit credincio i: „Acum, dac  ve i asculta 
glasul meu, i dac  ve i p zi leg mântul Meu, ve i fi ai Mei dintre 
toate popoarele, c ci tot p mântul este al Meu; Îmi ve i fi o 
împ r ie de preo i i un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe
care le vei spune copiilor lui Israel.” [Exod 19:5-6] Tot astfel se 
adreseaz i poporului care p ze te poruncile Sale în aceste 
ultime zile: „Voi îns sunte i o semin ie aleas , o preo ie
împ r teasc , un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu i l-a 
câ tigat ca s fie al Lui, ca s vesti i puterile minunate ale Celui
ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunat .” [1 Petru 2:9] 
„Prea iubi ilor, v sf tuiesc ca pe ni te str ini i c l tori, s v
feri i de poftele firii p mânte ti care se r zboiesc cu sufletul.” [1
Petru 2:11]”
Review and Herald, September 7, 1886 
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Poporul îndeosebi ales al Lui Dumnezeu

„Domnul a vorbit lui Moise, i a zis: „Vorbe te copiilor lui Israel, i spune-le: „S nu care cumva
s nu ine i sabatele Mele, c ci acesta va fi între Mine i voi, i urma ii vo tri, un semn dup
care se va cunoa te c Eu sunt Domnul, care v sfin esc. S ine i Sabatul, c ci el va fi pentru
voi ceva sfânt. Cine îl va c lca, va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua
aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului s u. S lucrezi ase zile; dar a aptea este Sabatul, 
ziua de odihn , închinat Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit
cu moartea. Copiii lui Israel s p zeasc Sabatul, pr znuindu-l, ei i urma ii lor, ca un leg mânt
necurmat. Aceasta va fi între Mine i copiii lui Israel un semn vecinic; c ci în ase zile a f cut
Domnul cerurile i p mântul, iar în ziua a aptea S-a odihnit i a r suflat.” Exod 31:12-17

„(Exodus 31:12-17 citat). „Nu ne arat aceste cuvinte pe noi ca popor declarat al Lui
Dumnezeu? Nu ne declar ele c atât cât va fi timpul, trebuie s inem cu drag la deosebirea
sfânt , denomina ional , care a fost a ezat asupra noastr ? Copiii lui Israel trebuie s in
Sabatul în toate genera iile lor, „ca un leg mânt ve nic”. Sabatul nu i-a pierdut nici una
din însemn rile lui. El este semnul dintre Dumnezeu i poporul Lui, i a a va fi pururea.”
Testimonies, volume 9, p. 17

„Motivele pentru care noi suntem poporul îndeosebi ales al lui Dumnezeu trebuie 
repetate mereu i mereu. Deuteronom 4:1-13; 5:1-33.” Manuscript Releases, volumul 8, 427

Seminar de profe ie 2005 No. 4Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

Poporul care p ze te leg mântul S u

„Ceea ce Dumnezeu a urm rit s fac pentru lume, prin
Israel, na iunea aleas , va aduce la îndeplinire pân la
urm , prin biserica Sa de pe p mânt, de ast zi. El „a dat via 
altor vieri”, chiar poporului care p ze te leg mântul S u
i care, cu credincio ie, „Îi dau roadele la vremea lor”.

Niciodat Domnul nu S-a l sat f r reprezentan i adev ra i
pe p mânt, care au f cut din interesele Sale propriile lor
interese. Ace ti martori pentru Dumnezeu sunt socoti i ca 
apar inând lzraelului spiritual, i fa de ei se vor împlini
toate f g duin ele leg mântului, f cute de Yahweh 
poporului s u de odinioar .” Prophets and Kings, 713
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PoporulPoporul LLui Dumnezeuui Dumnezeu

„„VoiVoi însîns sunte isunte i oo semin iesemin ie aleasaleas , o , o preo iepreo ie împ r teascîmp r teasc ,,
unun neamneam sfântsfânt, un , un poporpopor,, pepe care care DumnezeuDumnezeu ii ll--aa câ tigatcâ tigat
caca ss fie al fie al LuiLui, ca , ca ss vesti ivesti i puterileputerile minunateminunate aleale CeluiCelui cece vv--
aa chematchemat dindin întunericîntuneric lala luminalumina SaSa minunatminunat ;; pepe voivoi, care , care 
odinioarodinioar nunu era iera i unun poporpopor,, dardar acumacum sunte isunte i poporulpoporul LuiLui
DumnezeuDumnezeu;; pepe voivoi, care , care nunu cc pp tasertaser ii îndurareîndurare,, dardar acumacum
a ia i cc pp tattat îndurareîndurare..”” 11 PetPetruru 2:92:9--1010

„Pentru noi este scris„Pentru noi este scris,, „„VoiVoi însîns sunte isunte i oo semin iesemin ie aleasaleas , o , o 
preo iepreo ie împ r teascîmp r teasc , un , un neamneam sfântsfânt, un , un poporpopor,, pepe care care 
DumnezeuDumnezeu ii ll--aa câ tigatcâ tigat caca ss fie al fie al LuiLui, ca , ca ss vesti ivesti i
puterileputerile minunateminunate aleale CeluiCelui cece vv--aa chematchemat dindin întunericîntuneric lala
luminalumina SaSa minunatminunat .”.” 1 Pet1 Petruru 2:9.”2:9.” Councils on HealthCouncils on Health, 193, 193

Seminar de profe ie 2005 No. 6Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

Mo tenitori ai f g duin elor leg mântului

„To i aceia care ajung prin Domnul Hristos
copii ai credin ei sunt socoti i s mân a lui
Avraam; ei trebuie s ajung  mo tenitori
ai f g duin elor leg mântului; ca i
Avraam, ei sunt chema i s p zeasc i s
fac cunoscut omenirii Legea Lui
Dumnezeu i Evanghelia Fiului S u.”
Patriarchs and Prophets, 476
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Trei f g duin e ale Leg mântului

„O, nenorocitul de mine! Cine m va izb vi de acest trup de moarte? ... 
Mul umiri fie aduse Lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru! … 
Astfel dar, cu mintea [gândul], eu slujesc Legii Lui Dumnezeu; dar cu 
firea p mânteasc , slujesc legii p catului. 
Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care 
nu tr iesc dup îndemnurile firii p mânte ti, ci dup îndemnurile
Duhului.” Romani 7:24-25; 8:1

„S ave i în voi gândul acesta, care era i în Hristos Isus: ...” Filipeni 2:5

„Dar omul firesc nu prime te lucrurile Duhului Lui Dumnezeu, c ci, 
pentru el, sunt o nebunie; i nici nu le poate în elege, pentru c trebuie
judecate duhovnice te. Omul duhovnicesc, dimpotriv , poate s judece
totul, i el însu i nu poate fi judecat de nimeni. C ci „cine a cunoscut
gândul Domnului, ca s -I poat da înv tur ?” Noi îns avem gândul
Lui Hristos.” 1 Corinteni 2:14-16

Seminar de profe ie 2005 No. 8Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

Chiar acum! La piciorul crucii

PRIMA F G DUIN  A LEG MÂNTULUI
„Dumnezeu permite fiec rei fiin e umane s- i exercite 
individualitatea lui. El dore te ca nici unul s  nu î i supun
gândirea lui gândirii unui alt muritor. Cei care doresc s  fie 
transforma i în gândire i caracter nu trebuie s  se uite la 
oameni, ci la Exemplul divin. Dumnezeu ne face invita ia:
„S  ave i în voi gândul acesta, care era i în Hristos Isus”.
[Filipeni 2:5] Prin convertire i tranformare, oamenii vor primi 
gândirea Lui Hristos. Fiecare trebuie s  stea înaintea Lui 
Dumnezeu cu o credin i cu o experien  proprie, tiind
pentru el însu i c  Hristos, n dejdea slavei, ia form  în el. A 
imita exemplul unui om oarecare, chiar i unul pe care noi l-
am putea considera aproape perfect în caracter, ar fi s  ne 
punem încrederea într- o fiin  uman  cu defecte, care nu 
este în stare s  împart  nici m car o iot  sau o frântur  de 
perfec iune.” Signs of the Times, September 3, 1902
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Un trup glorificat

A DOUA F G DUIN  A LEG MÂNTULUI
„El va schimba trupul st rii noastre smerite, i-l va face 
asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o 
are de a- i supune toate lucrurile.” Filipeni 3:21
„Iat , v spun o tain : nu vom adormi to i, dar to i vom fi
schimba i, într-o clip , într-o clipeal din ochi, la cea din urm
trâmbi . Trâmbi a va suna, mor ii vor învia nesupu i putrezirii, 
i noi vom fi schimba i. C ci trebuie ca trupul acesta, supus

putrezirii, s se îmbrace în neputrezire, i trupul acesta muritor s
se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se 
va îmbr ca în neputrezire, i trupul acesta muritor se va
îmbr ca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este
scris: „Moartea a fost înghi it de biruin . Unde î i este biruin a,
moarte? Unde î i este boldul, moarte?” Boldul mor ii este p catul; 
i puterea p catului este Legea. Dar mul umiri fie aduse Lui

Dumnezeu, care ne d biruin a prin Domnul nostru Isus Hristos!”
1 Corinteni 15:51-57

Seminar de profe ie 2005 No. 10Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

O ar  în care curge lapte i miere

A TREIA F G DUIN  A LEG MÂNTULUI
„Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” i a 
ad ugat: „Vei r spunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce se 
nume te „Eu sunt”, m-a trimis la voi.”
Dumnezeu a mai zis lui Moise: „A a s vorbe ti copiilor lui
Israel: „Domnul, Dumnezeul p rin ilor vo tri, Dumnezeul lui
Avraam, Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui Iacov, m- a
trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru ve nicie, 
acesta este Numele Meu din neam în neam.
Du- te, strânge pe b trânii lui Israel, i spune- le: „Mi s- a
ar tat Domnul, Dumnezeul p rin ilor vo tri, Dumnezeul lui
Avraam, lui Isaac i lui Iacov. El a zis: „V- am v zut, i am 
v zut ce vi se face în Egipt, i am zis: „V voi scoate din 
suferin a Egiptului, i v voi duce în ara Canaani ilor, 
Heti ilor, Amori ilor, Ferezi ilor, Hevi ilor i Iebusi ilor, într-o
ar unde curge lapte i miere.” Exodus 3:14–17
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O ar foarte bun

„ i au vorbit astfel întregii adun ri a copiilor lui Israel: 
„ ara pe care am str b tut-o noi ca s-o iscodim, este o
ar foarte bun , minunat . Dac Domnul va fi

binevoitor cu noi, ne va duce în ara aceasta, i ne-o va
da: este o ar în care curge lapte i miere. Numai, nu
v r zvr ti i împotriva Domnului, i nu v teme i de 
oamenii din ara aceea, c ci îi vom mânca. Ei nu mai au 
nici un sprijin: Domnul este cu noi, nu v teme i de ei!”
Numeri 14:7-9
„Ascult -le dar, Israele, i caut s le împline ti, ca s fii
fericit i s v înmul i i mult, cum i-a spus Domnul, 
Dumnezeul p rin ilor t i, când i-a f g duit ara în
care curge lapte i miere.” Deuteronomul 6:3

Seminar de profe ie 2005 No. 12Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

Voi le ve i mo teni ara
„S p zi i toate legile Mele i toate poruncile Mele, i s le împlini i,
pentru ca ara în care v duc s v a ez, s nu v verse din gura ei. 
S nu tr i i dup obiceiurile neamurilor, pe care le voi izgoni dinaintea
voastr ; c ci ele au f cut toate aceste lucruri, i Mi-este scârb de ele. 
V-am spus: „Voi le ve i st pâni [engl. mo teni] ara; Eu v voi da-o
în st pânire: este o ar în care curge lapte i miere.” Eu sunt
Domnul, Dumnezeul care v-am pus de o parte dintre popoare.” 
Leviticul 20:22-24

„S p ze ti poruncile Domnului, Dumnezeului t u, ca s umbli în
c ile Lui, i s te temi de El. C ci Domnul, Dumnezeul t u, are s te
duc într-o ar bun , ar cu pâraie de ap , cu izvoare i cu lacuri, 
care â nesc din v i i mun i; ar cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini
i cu rodii; ar cu m slini i cu miere; ar unde vei mânca pâine din 

bel ug, unde nu vei duce lips de nimic; ar , ale c rei pietre sunt de 
fier, i din ai c rei mun i vei scoate aram . Când vei mânca i te vei
s tura, s binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul t u, pentru ara cea
bun pe care i-a dat-o.” Deuteronomul 8:6-10
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„Astfel, s p zi i toate poruncile pe care vi le dau eu ast zi, ca s pute i
pune mâna pe ara în care ve i trece ca s-o lua i în st pânire, i s
ave i zile multe în ara pe care Domnul a jurat p rin ilor vo tri c le-o 
va da, lor i semin ei lor, ar în care curge lapte i miere. C ci ara
în st pânirea c reia vei intra, nu este ca ara Egiptului, din care a i
ie it, unde î i aruncai s mân a în ogoare i le udai cu piciorul ca pe o 
gr din de zarzavat. ara pe care o ve i st pâni este o ar cu mun i i
v i, care se adap din ploaia cerului; este o ar de care îngrije te
Domnul, Dumnezeul t u, i asupra c reia Domnul, Dumnezeul t u,
are neâncetat ochii, de la începutul pân la sfâr itul anului. Dac ve i
asculta de poruncile mele pe care vi le dau ast zi, dac ve i iubi pe
Domnul, Dumnezeul vostru, i dac -I ve i sluji din toat inima voastr
i din tot sufletul vostru, El va da rii voastre ploaie la vreme, ploaie

timpurie i ploaie târzie, i- i vei strânge grâul, mustul i untdelemnul; 
de asemenea va da iarb în câmpiile tale pentru vite, i vei mânca i te
vei s tura.” Deuteronomul 11:8–15

Seminar de profe ie 2005 No. 14Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

Poporul T u & ARA

„Prive te din loca ul T u cel sfânt, din ceruri, i
binecuvânteaz pe poporul T u Israel, i ara pe care 
ne-ai dat-o, cum ai jurat p rin ilor no tri, ara aceasta
în care curge lapte i miere.” Deuteronomul 26:15

„Tu ai f cut minuni i semne mari în ara Egiptului i pân
în ziua de azi, i în Israel i printre oameni, i i-ai f cut
un Nume a a cum este ast zi. Ai scos din ara Egiptului
pe poporul t u Israel, cu minuni i semne mari, cu mân
tare i cu bra întins, i cu o mare groaz . Tu le-ai dat ara
aceasta, pe care jurasei p rin ilor lor c le-o vei da, ar
în care curge lapte i miere.” Ieremia 32:20–22



Tema 12            
www.1843-chart.com

03.02.2013

Împ ratul de la miaz -noapte - part. 6.     
Versetul 41 - Leg mântul. 8

Seminar de profe ie 2005 No. 15Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

Semin ei tale

„Domnul, Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa 
tat lui meu i din patria mea, care mi-a vorbit i mi-a 
jurat, zicând: „Semin ei tale voi da ara aceasta”, va
trimite pe Îngerul S u înaintea ta; i de acolo vei lua o 
nevast fiului meu.” Geneza 24:7
„Dumnezeu S-a ar tat iar i lui Iacov, dup
întoarcerea lui din Padan-Aram, i l-a binecuvântat. 
Dumnezeu i-a zis: „Numele t u este Iacov; dar nu te vei
mai chema Iacov, ci numele t u va fi Israel.” i i-a pus 
numele Israel. Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul
Cel Atotputernic. Cre te i înmul e te-te; un neam i o 
mul ime de neamuri se vor na te din tine, i chiar
împ ra i vor ie i din coapsele tale. ie î i voi da ara pe
care am dat-o lui Avraam i lui Isaac, i voi da ara
aceasta semin ei tale dup tine.” Geneza 35:9–12

Seminar de profe ie 2005 No. 16Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

Nu pentru neprih nirea ta

„Când îi va izgoni Domnul, Dumnezeul t u, dinaintea ta, s
nu zici în inima ta: „Pentru bun tatea mea m-a f cut
Domnul s intru în st pânirea rii acesteia.” C ci din 
pricina r ut ii neamurilor acelora le izgone te Domnul
dinaintea ta. Nu, nu pentru bun tatea ta, nici pentru cur ia
inimii tale intri tu în st pânirea rii lor; ci din pricina r ut ii
acestor neamuri le izgone te Domnul, Dumnezeul t u, 
dinaintea ta, i ca s împlineasc astfel cuvântul prin care 
Domnul S-a jurat p rin ilor t i, lui Avraam, lui Isaac i lui
Iacov.
S tii dar c nu din pricina bun t ii (neprih nirii) tale î i d
Domnul, Dumnezeul t u, acea ar bun ca s-o st pâne ti; 
c ci tu e ti un popor tare înc p ânat.” Deuteronomul
9:4–6
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ara & Adunarea (Biserica)

„Atunci Domnul a zis lui Moise [engl. i lui
Aaron]: „Pentru c n-a i crezut în Mine, ca 
s M sfin i i înaintea copiilor lui Israel, nu
voi ve i duce adunarea aceasta în ara pe
care i-o dau.” Numeri 20:12

ara nu este adunarea, biserica

Seminar de profe ie 2005 No. 18Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

ara nu este Biserica

„Am descoperit c  p mântul nu este sanctuarul, ci pur i
simplu teritoriul unde acesta se va afla în cele din urm ;
c  biserica nu este sanctuarul, ci pur i simplu închin torii 
care au leg tur  cu sanctuarul; i c ara Canaanului nu 
este sanctuarul, dar c  acesta este locul unde sanctuarul 
tipic era situat.” J. N. Andrews, The Sanctuary and the 
2300 Days, 33–45

Biserica nu este Sanctuarul
Biserica este format  din închin tori

ara nu este Sanctuarul
ara este locul unde este amplasat (situat) Sanctuarul

P mântul nu este Sanctuarul
P mântul este teritoriul pe care sanctuarul va fi amplasat (situat)
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ARA st pânit  [mo tenit ]

„Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat, i i-a 
dat porunca aceasta: „S nu- i iei nevast dintre
fetele lui Canaan. 
Scoal -te, du-te la Padan-Aram, în casa lui Betuel, 
tat l mamei tale, i ia- i de acolo o nevast , dintre
fetele lui Laban, fratele mamei tale. Dumnezeul
Cel Atotputernic s te binecuvânteze, s te fac
s cre ti i s te înmul e ti, ca s ajungi o ceat
de noroade! S - i dea binecuvântarea lui Avraam, 
ie i semin ei tale cu tine, ca s st pâne ti [engl. 

mo tene ti] ara în care locuie ti ca str in, i pe
care a dat-o lui Avraam.” Geneza 28:1–4

Seminar de profe ie 2005 No. 20Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

A MO TENI

A mo teni: 1: a intra în posesia sau a primi, mai ales 
ca un drept sau o parte divin („ i ori i cine a l sat
case, sau fra i, sau surori … pentru Numele Meu, va
primi însutit, i va mo teni via a vecinic .” Matei 19:29)
2 (a): a primi ca un drept sau titlu descendent prin lege 
de la un str mo  la moartea acestuia (b) a primi o dot
sau mo tenire, 3: a primi de la str mo i prin transmitere 
genetic  (de ex. „o constitu ie puternic ”); 4: a lua în 
primire, a primi sau a avea ca i când ar veni de la un 
str mo  (– a mo teni problema de la predecesorul s u) 
– vi: a lua în primire posesie sau drepturi prin mo tenire 
- mo tenitor\ sau mo tenitoare. Webster’s Ninth 
Collegiate Dictionary, 622
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A mo teni

„Adu- i aminte de Avraam, de Isaac i de Israel, robii T i, c rora
le- ai spus, jurându- Te pe Tine însu i: „Voi înmul i s mân a voastr
ca stelele cerului, voi da urma ilor vo tri toat ara aceasta, de 
care am vorbit, i ei o vor st pâni [engl. mo teni] în veac.”
Exodul 32:13

ara care v va c dea vou pentru mo tenire
„Domnul a vorbit lui Moise, i a zis: „D porunca aceasta copiilor
lui Israel, i spune- le: „Când ve i intra în ara Canaanului, ara
aceasta va fi mo tenirea voastr , ara Canaanului, ale c rei
hotare iat -le:”” Numeri 34:1- 2

Împarte mo tenirea
„Ace tia sunt aceia c rora le-a poruncit Domnul s împart [engl.
mo tenirea] ara Canaanului între copiii lui Israel.” Numeri 34:29

Seminar de profe ie 2005 No. 22Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

O st pânire ve nic 1/2

„Când a fost Avram în vârst de nou zeci i nou ani,
Domnul i S-a ar tat, i i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul Cel
Atotputernic. Umbl înaintea Mea, i fii f r prihan .
Voi face un leg mânt între Mine i tine, i te voi înmul i
nespus de mult.”
Avram s-a aruncat cu fa a la p mânt; i Dumnezeu i-a 
vorbit astfel: „Iat leg mântul Meu, pe care-l fac cu tine: 
vei fi tat l multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci
numele t u va fi Avraam; c ci te fac tat l multor
neamuri. Te voi înmul i nespus de mult; voi face din tine 
neamuri întregi; i din tine vor ie i împ ra i. Voi pune
leg mântul Meu între Mine i tine i s mân a ta dup
tine din neam în neam; acesta va fi un leg mânt ve nic,
în puterea c ruia, Eu voi fi Dumnezeul t u i al semin ei
tale dup tine.
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O st pânire ve nic 2/2
„ ie, i semin ei tale dup tine, î i voi da ara în care locuie ti
acum ca str in, i anume î i voi da toat ara Canaanului în
st pânire ve nic ; i Eu voi fi Dumnezeul lor.” Dumnezeu a zis
lui Avraam: „S p ze ti leg mântul Meu, tu i s mân a ta dup
tine, din neam în neam. Acesta este leg mântul Meu pe care s -l
p zi i între Mine i voi, i s mân a ta dup tine: tot ce este de 
parte b rb teasc între voi s fie t iat împrejur.”” Geneza
17:1–10
St pânire (posesie): 1. (a): actul de a avea, sau a lua controlul 
(b): control sau ocupare, f r  a avea în vedere (indiferent de) 
dreptul de proprietate, (c): DREPTUL DE PROPRIETATE. 2: 
ceva propriu ocupat sau controlat: PROPRIETATE. Webster’s 
Ninth Collegiate Dictionary, 918
Proprietate: 2. (a): a de ine sau a poseda ceva; specific.: o 
bucat  de p mânt, (b): dreptul exlusiv, de a poseda ceva, de a 
dispune sau de a te bucura de un lucru: PROPRIETATE (c): ceva 
pentru care o persoan  are un titlu legal. Ibid., 943

Seminar de profe ie 2005 No. 24Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

O mo tenire

„ i le-a dat ara de mo tenire, de mo tenire poporului S u
Israel.” Psalmi 135:12

Mo tenire: 1: proprietate care se transmite unui mo tenitor
2 (a): ceva transmis sau achizi ionat de la un predecesor: 
LEGAL. MO TENIRE. (b): TRADI IE 3: ceva posedat ca 
rezultat al situa iei naturale a unei persoane sau a na terii: 
DREPT PRIN NA TERE

O mo tenire lui Israel
„ i le-a dat ara de mo tenire, c ci în veac ine îndurarea
Lui! De mo tenire robului S u Israel, c ci în veac ine
îndurarea Lui!” Psalmi 136:21-22
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Mo tenitori ai f g duin elor Leg mântului

„To i aceia care ajung prin Domnul Hristos
copii ai credin ei sunt socoti i s mân a lui
Avraam; ei devin mo tenitori ai
f g duin elor leg mântului; ca i Avraam, 
ei sunt chema i s p zeasc i s fac
cunoscut omenirii Legea Lui Dumnezeu i
Evanghelia Fiului S u.” Patriarchs and 
Prophets, p. 476

Seminar de profe ie 2005 No. 26Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

Daniel 11:41: ara cea minunat

„Va intra i în ara cea minunat , i zeci de 
mii vor c dea. Dar Edomul, Moabul, i frunta ii
copiilor lui Amon vor sc pa din mâna lui.”
Daniel 11:41

minunat (glorios) – 6643: din punct de 
vedere al importan ei, al ie irii în eviden ;
splendoare (care sare în ochi, ca privire),
frumos, bun. Strong’s
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ara minunat  a lui Daniel

„Cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi, i
nimeni nu i se va împotrivi; el se va opri în ara
minunat , nimicind cu des vâr ire tot ce-i va c dea
în mân .” Daniel 11:16

„Dup  sfâr itul r zboiului Pompei a d râmat zidurile
Ierusalimului, a transferat câteva cet i de sub 
jurisdic ia iudeii sub jurisdic ia Siriei i a impus
iudeilor un tribut. Pentru prima oar Ierusalimul a fost
cucerit de c tre Roma, acea putere care urma s in
„ ara cea minunat ” în ghearele ei de fier pân când
ea va fi nimicit pe deplin.” Daniel and the 
Revelation, p. 247

Seminar de profe ie 2005 No. 28Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

ara minunat  a pionierilor

„Acest p mânt american este ara unde trupul m re  al 
bisericii a împ rt it, în primul rând, triumful ei glorios i
prosperitatea începând din 1798 ...
„Am ajuns la timpul hot rât când trupul m re  al poporului viu 
i declarat al Lui Dumnezeu trebuie s  fie g sit într-o astfel 

de ar  ca cea descris  mai sus. Nu exist  un alt popor sau 
ar  pe globul locuit, în momentul de fa , care s

corespund  descrierii de mai sus, decât poporul i ara
acestui p mânt american ...
„Din cele de mai sus este clar c  aceast  pustie a preg tirii
este ara pl cut  despre care se vorbe te în Daniel 8:9. În 
capitolul 11:41, 45 este numit „ ara cea minunat ” i
muntele cel sl vit i sfânt, sau ara cea bun , ara desf t rii
sau a podoabelor.”
Hiram Edson, The Time of the Gentiles, Review and Herald,
January 3, 1856
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America

gloria întregului p mânt

„Dumnezeu nu vrea s  afecteze sau s  întristeze voit 
pe fii oamenilor. Cu glas înduio at roste te gospodarul: 
„Ce a mai fi putut face viei Mele, i nu i-am f cut?”
[Isaia 5:4] Îndurarea i binecuvânt rile de neegalat ale 
Lui Dumnezeu au fost rev rsate asupra na iunii
noastre, a fost o ar  a libert ii, i gloria întregului 
p mânt.” Review and Herald, May 2, 1893

„Mul i au fost alunga i peste ocean, în America, unde
au pus temeliile libert ii civile i religioase, care au 
constituit edificiul i gloria acestei ri.” The Great 
Controversy, 252

Seminar de profe ie 2005 No. 30Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

Un ad post

„Dumnezeu a scos pe poporul S u ales din ara
Egiptului „cu mare putere i cu mân tare” (Exod.
32:11) ... ca s -i poat aduce într-o ar mai
bun o ar pe care, în providen a Sa, le-a 
preg tit-o ca ad post de du manii lor. I-a adus
la Sine i i-a înconjurat cu bra ele Sale ve nice;
iar ei, datorit bun t ii i milei Sale, aveau s
înal e Numele S u i s -L prosl veasc pe
p mânt.” Prophets and Kings, p. 16

 AD POST (REFUGIU) = azil
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Dumnezeu a „conceput” Statele Unite

„Domnul a f cut mai mult pentru Statele Unite decât 
pentru oricare alt ar  de sub soare. Aici El a asigurat 
azil pentru poporul S u, unde acesta s  i se poat  închina 
Lui în conformitate cu ce le dicta con tiin a. Aici
cre tinismul a progresat în puritatea ei. Doctrina d t toare
de via  a singurului Mijlocitor între Dumnezeu i om a fost 
propov duit liber. Dumnezeu a conceput ca aceast ar
s  r mân  pururea liber  pentru to i oamenii, ca s  I se 
închine dup  cum le dicteaz  con tiin a. El a conceput ca 
institu iile sale civile în dezvoltare, s  reprezinte libertatea
privilegiilor evangheliei.” Maranatha, 193

AZIL = ad post (refugiu)

Seminar de profe ie 2005 No. 32Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

ara favorizat

„Când ara pe care Domnul a preg tit-o ca ad post
pentru poporul S u, pentru ca ei s  poat  s  I se 
închine a a cum le dicteaz  propria lor con tiin , ara
peste care de-a lungul multor ani scutul Celui 
Atotputernic a fost întins, ara pe care Dumnezeu a 
favorizat-o f când-o depozitara religiei curate a Lui 
Hristos, - când aceast ar , prin legiuitorii ei va lep da
principiile protestantismului i va simpatiza cu 
apostazia Roman  prin c lcarea în picioare a Legii Lui 
Dumnezeu, - atunci se va descoperi lucrarea final  a 
omului f r delegii.” Signs of the Times, June 12, 1893

GLORIOS (MINUNAT): în sensul de proeminent, 
remarcabil, favorizat
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ara favorizat

„Poporul Statelor Unite a fost un popor favorizat; dar când 
el restrânge libertatea religioas , renun  la Protestantism i
ofer  sprijin papalit ii, m sura vinov iei lui va fi deplin , iar 
„apostazia na ional ” va fi înscris  în c r ile cerului. Rezultatul
acestei apostazii va fi ruina na ional .” Review and Herald, 2 
mai, 1893

„Oare în zadar i- a fost încredin at acestei na iuni declara ia
adev rurilor ve nice pentru a fi purtat la toate na iunile
lumii? Dumnezeu a ales un popor i l- a f cut depozitarul unor
adev ruri a c ror rezultate sunt ve nice. Lor le- a fost dat
lumina care trebuie s lumineze lumea. A f cut Dumnezeu o 
gre eal ? Suntem noi într- adev r uneltele Sale alese? Suntem 
noi b rba ii i femeile care trebuie s- i vesteasc  lumii soliile 
din Apocalipsa 14, s proclame solia mântuirii pentru to i cei
care stau în pragul ruinei? Ac ion m noi în conformitate cu 
aceast calitate?“ Selected Messages I, p. 92

Seminar de profe ie 2005 No. 34Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 6ea a 6--a:a: VerseVersetul tul 4141. L. Legeg mântulmântul

Locul celui mai mare pericol

„America, … locul unde str luce te lumina cea mai mare 
din cer asupra oamenilor, poate s  ajung locul celui mai 
mare pericol i întuneric, pentru c  oamenii nu continu  s
practice adev rul i s  umble în lumin .” Selected
Messages III, p. 387
„ ara noastr se afl  în pericol. Se apropie timpul când
legiuitorii ei vor renun a la protestantism i vor sus ine 
apostazia Roman . Poporul pentru care Dumnezeu a 
lucrat atât de minunat, înt rindu-i pentru a r sturna jugul
insuportabil al papalit ii, vor da for  credin ei corupte a 
Romei printr-un act na ional i vor stârni tirania care nu are 
nevoie decât de o scânteie pentru a aprinde din nou focul
cruzimii i al despotismului. Ne apropiem deja cu pa i repezi
de aceast perioad .“ The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 410


