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Versetul 41

El ?
va intra i ?
în ara cea minunat , ?
i zeci de mii vor c dea ?

dar vor sc pa ?
din mâna lui ?
Edom, Moab i frunta ii copiilor lui Amon ?

Daniel 11:41



Tema 13            
www.1843-chart.com

03.02.2013

Împ ratul de la miaz -noapte - part. 7. 
Versetul 41 - Legea Duminical . 2

Seminar de profe ie 2005 No. 3Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 7ea a 7--a:a: versetulversetul 4141.. LegeaLegea DuminicalDuminical

Versul 41

Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte: papalitateanoapte: papalitatea
El ? regele nordului: papalitatea modern
va intra i ?
în ara cea minunat , ?
i zeci de mii vor c dea  ?

dar vor sc pa ?
din mâna lui ?
Edom, Moab i frunta ii copiilor lui Amon ?

Daniel 11:41
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Versul 41

Papalitatea
va intra i ?
în ara cea minunat , ?
i zeci de mii vor c dea  ?

dar vor sc pa ?
din mâna lui ?
Edom, Moab i frunta ii copiilor lui Amon ?

Daniel 11:41
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Ridicarea i c derea na iunilor

Papalitatea va intra i în?
„ i”: implic  urm torul pas dup  versetul 40.
„Din ridicarea i c derea na iunilor, a a cum sunt 
redate în c r ile lui Daniel i Apocalipsa, trebuie s
înv m cât de f r  valoare este slava exterioar i
lumeasc .” Prophets and Kings, p. 548
„Sute de ani înainte ca o na iune s  fi ap rut pe scena 
istoriei, pana profetic , sub inspira ia Duhului Sfânt, a 
trasat cursul ei istoric. Profetul Daniel a descris 
Împ r iile care aveau s  se ridice i s  cad .” Bible
Training School, December 1, 1912

Seminar de profe ie 2005 No. 6Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 7ea a 7--a:a: versetulversetul 4141.. LegeaLegea DuminicalDuminical

„Va intra i în”: continu ac iunea precedent

Papalitatea va intra i în : VA CUCERI
ara cea minunat : America, Statele Unite.

Când cucere te papalitatea SUA ?
„Când na iunea noastr va renun a la 
principiile guvern rii sale, astfel încât s
promulge o lege duminical , prin acest act, 
protestantismul va da mâna cu
papalitatea …“ Testimonies, volume 5, p. 712
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Omagiu individual

„Dar atunci când p zirea duminicii va fi impus  prin 
lege, iar lumea va fi l murit  cu privire la obliga ia
Sabatului adev rat, atunci to i aceia care vor c lca
porunca Lui Dumnezeu, pentru a asculta de un 
precept care nu are o autoritate mai înalt  decât 
aceea a Romei, vor onora prin aceasta papalitatea 
mai presus de Dumnezeu. Ei aduc cinstire Romei i
puterii care impune institu ia rânduit de Roma. Ei se 
închin  fiarei i chipului ei. Când oamenii leap d
institu ia pe care Dumnezeu a declarat-o ca fiind
semnul autorit ii Sale i cinstesc în locul ei ceea ce
Roma a ales ca semn al suprema iei ei, prin aceasta
ei aleg semnul supunerii fa de Roma – „semnul
fiarei”. The Great Controversy, p. 449

Seminar de profe ie 2005 No. 8Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 7ea a 7--a:a: versetulversetul 4141.. LegeaLegea DuminicalDuminical

Omagiu na ional
„S-a ar tat c Statele Unite sunt puterea reprezentat prin fiara cu 
coarne ca de miel i c aceast profe ie se va împlini atunci când Statele
Unite vor impune p zirea duminicii, pe care Roma o pretinde ca 
recunoa tere deosebit a suprema iei ei. Dar în acest omagiu fa de
papalitate, Statele Unite nu vor fi singure. Influen a Romei, în rile care 
odinioar i-au recunoscut st pânirea, este departe de a fi nimicit . Iar
profe ia preveste te o restaurare a puterii ei.” The Great Controversy, p. 
578

OMAGIU: ÎnOMAGIU: În legea sistemului feudal era recunoa terea vasalit iilegea sistemului feudal era recunoa terea vasalit ii,
promisiunea loialit ii (supunerii) i a serviciului pe care un arenda  o 
f cea fa  de st pânul sau superiorul s u, atunci când î i lua în primire 
pentru prima dat  p mântul (mo ia) ... Ceremonia omagiului se 
desf ura astfel: Arenda ul descins (f r  centur , arme, armur  etc) si 
descoperit, îngenunchia i î i inea ambele mâini între cele ale 
st pânului, care edea înaintea lui, i declara acolo c „el a devenit 
omul lui începând din ziua respectiv , pe via  cu trupul i onoarea 
p mânteasc ”, i apoi primea un s rut de la st pânul s u. Noah
Webster’s 1828 Dictionary
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Va da mâna cu Roma

„Adoptarea ideilor liberale îl va conduce [protestantismul] în 
pozi ia favorabil  de a da mâna cu catolicismul.” Review and
Herald, 1 iunie, 1886

„Prin decretul ce impune institu ia papalit ii [duminica] care 
violeaz  Legea Lui Dumnezeu, na iunea noastr  se va rupe cu 
totul de neprih nire. Când protestantismul va întinde mâna 
peste abis, pentru a prinde mâna puterii romane, când ea va 
întinde mâna peste abis pentru a da mâna cu spiritismul,
când, sub influen a acestor întreite uniri, ara noastr  [SUA] va
respinge orice principiu al Constitu iei, ca o conducere 
protestant i republican , i va face legi pentru propagarea 
falsurilor i în el ciunilor papale, atunci putem cunoa te c  a 
venit timpul pentru lucrarea prin minuni a lui satana i c  sfâr itul 
este aproape.” Testimonies, volume 5, p. 451

Seminar de profe ie 2005 No. 10Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 7ea a 7--a:a: versetulversetul 4141.. LegeaLegea DuminicalDuminical

Cuvântul „T RI” (din KJV md.) este ad ugat

Papalitatea va cuceri SUA la darea Legii 
Duminicale

i zeci de mii [multe ri] vor c dea ? [trad. engl. 
– „ i mul i [multe ri] vor c dea ?”]

cuvântul „ ri” este ad ugat în unele traduceri, 
dar nu apare în textul original:

i zeci de mii [] vor c dea ?
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Cuvântul „ RI” este ad ugat de traduc tori

Papalitatea va cuceri Statele Unite la darea 
Legii Duminicale i mul i vor c dea?
dar ace tia vor sc pa din mâna lui:

„Mul i vor c dea” - în contrast cu cei care 
„scap ”.
În acest verset sunt identifica i dou  clase de 
oameni.
O clas „scap  din mâna lui”, în timp ce cealalt
d  mâna cu papalitatea.

Seminar de profe ie 2005 No. 12Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 7ea a 7--a:a: versetulversetul 4141.. LegeaLegea DuminicalDuminical

Mul i vor c deaMul i vor c dea ?? ProtestanProtestan iiii

Papalitatea va cuceri Statele UnitePapalitatea va cuceri Statele Unite la darea legii la darea legii 
duminicale i mul i vor c dea.duminicale i mul i vor c dea.
„Protestan ii din Statele Unite se vor afla în „Protestan ii din Statele Unite se vor afla în 
primele rânduri pentru primele rânduri pentru a întinde mânaa întinde mâna pestepeste
abis iabis i va prinde mânava prinde mâna spiritismului; ele vor spiritismului; ele vor 
trece peste abis pentru trece peste abis pentru a da mânaa da mâna cu puterea cu puterea 
romanâromanâ; i sub influen a; i sub influen a acestei uniuni acestei uniuni 
întreite, aceast ar  va merge pe urmeleîntreite, aceast ar  va merge pe urmele
Romei, Romei, pentru a cpentru a c lca în picioarelca în picioare drepturiledrepturile
con tiin ei.”con tiin ei.” The Great ControversyThe Great Controversy, p. 588, p. 588
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Mul i vor c dea?Mul i vor c dea? AdventiAdventi tiitii

PapalitateaPapalitatea va cuceri Statele Unite la darea legii duminicale iva cuceri Statele Unite la darea legii duminicale i
mul i vor c deamul i vor c dea..
„Mul i dintre cei care cunoscuser  adev rul, au tr it o via  li„Mul i dintre cei care cunoscuser  adev rul, au tr it o via  lipsitpsit
de loialitate fa  de Dumnezeu ide loialitate fa  de Dumnezeu i ss--au îndep rtat de credinau îndep rtat de credin ..
Locurile rLocurile r mase goale în rândul credincio ilor vor fi ocupate de mase goale în rândul credincio ilor vor fi ocupate de 
cei pe care Domnul Hristos icei pe care Domnul Hristos i-- a prezentat ca cei a prezentat ca cei venind în cel venind în cel 
dede--al unsprezecelea ceasal unsprezecelea ceas. Sunt . Sunt mul i cu care Duhul Lui mul i cu care Duhul Lui 
Dumnezeu se luptDumnezeu se lupt pentru a le câ tiga inima.pentru a le câ tiga inima. Pentru Pentru cei care cei care 
nu au avut ocazia de a înv a adev rulnu au avut ocazia de a înv a adev rul, timpul judec, timpul judec ilor ilor 
distrugdistrug toare ale Lui Dumnezeu este un timp al harului. Domnul toare ale Lui Dumnezeu este un timp al harului. Domnul 
se va uita cu duio ie la ei. Inima Lui plin  de mil  este atinsse va uita cu duio ie la ei. Inima Lui plin  de mil  este atins ;;
mâna Lui este înc  întins  pentru amâna Lui este înc  întins  pentru a--i salvai salva, în timp ce, pentru , în timp ce, pentru 
cei care nu au vrut scei care nu au vrut s intre, u a harului este închisintre, u a harului este închis . U. Unn
mare nummare num r, dintre cei care aud adevr, dintre cei care aud adev rul pentru prima datrul pentru prima dat înîn
aceste zile din urmaceste zile din urm , vor fi primi i.” , vor fi primi i.” ThisThis DayDay WithWith GodGod, p. 163, p. 163

Seminar de profe ie 2005 No. 14Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 7ea a 7--a:a: versetulversetul 4141.. LegeaLegea DuminicalDuminical

Mul i vor c deaMul i vor c dea?? AdventiAdventi tiitii

„„CândCând Legea Lui Dumnezeu va fi anulatLegea Lui Dumnezeu va fi anulat , biserica se va diviza prin , biserica se va diviza prin 
încerc ri de foc iîncerc ri de foc i o parte mai mare decâo parte mai mare decât anticipt anticip m noi acumm noi acum
vor da ascultare duhurilor vor da ascultare duhurilor în elatoareîn elatoare i înv turilor diavolilor.”i înv turilor diavolilor.”
SelectedSelected MessagesMessages, vol. 2, p. 368, vol. 2, p. 368
„Marele conflict [testul Sabatului] care este foarte aproape îi vMarele conflict [testul Sabatului] care este foarte aproape îi vaa
îndep rta pe aceia pe care nu iîndep rta pe aceia pe care nu i--a rânduit Dumnezeua rânduit Dumnezeu, iar El va 
avea slujitori cura i, adev ra i i sfin i i, preg ti i pentru ploaia 
târzie.” Selected Messages, vol. 3, p. 385
„Când furtuna se apropie, o mare grupo mare grup de credincio i care au 
m rturisit credin a în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost 
sfin i i prin ascultare de adev r î i vor p r si pozi ia i vor trece în 
rândurile împotrivitorilor.” The Great Controversy, p. 608
„În absen a persecu iei, în rândul nostru s-au strecurat oamenioameni care
par demni de încredere i a c ror cre tinism este indiscutabil, dar 
carecare, dac  ar izbucni persecu ia, ar ie iar ie i dindin mijloculmijlocul nostrunostru.”
Evangelism, p. 360



Tema 13            
www.1843-chart.com

03.02.2013

Împ ratul de la miaz -noapte - part. 7. 
Versetul 41 - Legea Duminical . 8

Seminar de profe ie 2005 No. 15Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 7ea a 7--a:a: versetulversetul 4141.. LegeaLegea DuminicalDuminical

Edomul, Moabul i Amon

Papalitatea va cuceri Statele Unite la 
darea Legii Duminicale i mul i Adventi ti
de Ziua a aptea vor da mâna cu puterea 
papal i vor primi semnul fiarei,
în timp ce Edomul, Moabul i frunta ii
copiilor lui Amon
vor sc pa din mâna papalit ii. Daniel
11:41
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ScSc pând din mâna Romeipând din mâna Romei

scsc papa [[escapeescape]] –– 4422: o r d cin 4422: o r d cin
primarprimar ; exact:; exact: s s fie netedfie neted , de exemplu , de exemplu 
(prin implica ie)(prin implica ie) a sca sc pa (ca i prin pa (ca i prin 
alunecare);alunecare); causativcausativ ,, a eliberaa elibera sau a  sau a 
salva; a fsalva; a f ta puii [Iov 39:3], a scoate ta puii [Iov 39:3], a scoate 
scântei: (pe sine însu i) a salva, a evada, scântei: (pe sine însu i) a salva, a evada, 
a pune, a sa pune, a s ri afarri afar , a p, a p rr si,si, a da drumula da drumul,,
a conserva, a salva.a conserva, a salva. Strong’sStrong’s
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Trei du mani

Edomul, Moabul i frunta ii copiilor lui Amon sunt 
trei rude ale lui Israel.
Ei sunt de asemenea i trei du mani din vechime 
ai lui Israel.
Doi sunt simboliza i ca entit i la singular, iar 
unul la plural.
Ei reprezint  întreita alian  a Babilonului modern.
Ei simbolizeaz  fiara, balaurul i proorocul 
mincinos.
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Edomul, Moabul i frunta ii copiilor lui Amon

Ele reprezint  Babilonul modern, dar in primul rand ei îi 
simbolizeaz  pe cei care ies din Babilon la solia celui de-
al patrulea înger.
„Dup  aceea, am v zut pogorându-se din cer un alt
înger, care avea o mare putere; i p mântul s-a luminat 
de slava lui. El a strigat cu glas tare, i a zis: „A c zut, a 
c zut, Babilonul cel mare! A ajuns un loca  al dracilor, o 
închisoare a oric rui duh necurat, o închisoare a oric rei
p s ri necurate i urâte; pentru c  toate neamurile au 
b ut din vinul mâniei curviei ei, i împ ra ii p mântului au 
curvit cu ea, i negustorii p mântului s-au îmbog it prin 
risipa desf t rii ei.” Apoi am auzit din cer un alt glas,
care zicea: „Ie i i din mijlocul ei, poporul Meu, ca s
nu fi i p rta i la p catele ei, i s  nu fi i lovi i cu urgiile ei!” 
Apocalipsa 18:1-4
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Ie i i din Babilon!

„Când cei care „nu au crezut adev rul, ci au g sit 
pl cere în nelegiuire” (2 Tes. 2:12) vor fi p r si i i
l sa i s  accepte lucrarea unei puternice r t ciri i
vor crede o minciun , atunci lumina adev rului va 
str luci asupra tuturor celor ale c ror inimi sunt 
deschise pentru a-l primi i to i copiii Domnului, 
care au r mas în Babilon, vor asculta chemarea: 
„Ie i i din ea, poporul Meu”. Apocalipsa 18:4.” 
Maranatha, p. 173
„Mai am i alte oi, cari nu sunt din staulul acesta; i
pe acelea trebuie s  le aduc. Ele vor asculta de Ele vor asculta de 
glasul Meuglasul Meu, i va fi o turm i un P stor.” Ioan 10:16

Seminar de profe ie 2005 No. 20Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 7ea a 7--a:a: versetulversetul 4141.. LegeaLegea DuminicalDuminical

Descenden ii lui Lot

„dar, în ziua când a ie it Lot din Sodoma, a plouat foc i
pucioas  din cer, i i-a pierdut pe to i. Tot a a va fi i în 
ziua când Se va ar ta Fiul omului.” Luca 17:29–30

„Slujitorii Lui Dumnezeu, înzestra i cu putere de sus, cu 
fe ele luminoase, str lucind de consacrare sfânt , au mers
s proclame solia din cer. Suflete care erau risipite prin
toate organiza iile religioase au r spuns chem rii i cei
pre io i au fost zori i afar din bisericile condamnate, a a
cum Lot a fost zorit s ias din Sodoma înainte de 
nimicirea ei.” Early Writings, p. 278–279

Descenden ii lui Lot sunt Moab i Amon
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Frunta ii [Dan. 11:41]

frunta ii [chief]: 7225 în The New Expanded
Strong’s Exhaustive Concordance: reshiyth,
raysheeth; are aceea i r d cin  ca i 7218; cel 
dint i, în loc i în timp. Sau ordine sau rang 
(special - prima road ): - începutul = 18 ori; 
prima road = 11 ori; primii = 9 ori; frunta ii = 8 
ori; diferite = 5 ori.
7218: rosh, roshe; dintr-o r d cin  apparent 
nefolosit , înseamn  a scutura, de exemplu a 
scutura capul (ca cel mai u or de scuturat).

Seminar de profe ie 2005 No. 22Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 7ea a 7--a:a: versetulversetul 4141.. LegeaLegea DuminicalDuminical

Primele roadePrimele roade ale Marii Strig ri

Papalitatea va cuceri Statele Unite la darea Legii 
Duminicale i mul i Adventi ti de Ziua a aptea vor 
da mâna cu puterea papal i vor primi semnul 
fiarei. În acea vreme, ceilal i copii ai Lui Dumnezeu, 
care au fost pân  atunci în Babilon, r spund soliei 
adev rului prezent care este: „Ie i i din Babilon!”.
Edom, Moab i Amon reprezint  Babilonul modern, 
dar ele ilustreaz  în principal primele roadeprimele roade din
acele „alte oi ale Lui Dumnezeu” care ies din 
Babilon la începutul Legii Duminicale în Statele 
Unite. Daniel 11:41
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Isaia 10: legea nedreapt

„În acela i timp, Domnul Î i va întinde mâna a doua 
oar , ca s  r scumpere r m i a poporului S u,
risipit în Asiria i în Egipt, în Patros i în Etiopia, la 
Elam, la inear i la Hamat, i în ostroavele m rii.
El va în l a un steag pentru neamuri, va strânge pe
surghiuni ii lui Israel, i va aduna pe cei risipi i ai lui 
Iuda, de la cele patru capete ale p mântului.
Pizma lui Efraim va înceta, i vr jma ii lui Iuda vor
fi nimici i; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, i Iuda
nu va mai fi vr jma lui Efraim,

Seminar de profe ie 2005 No. 24Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 7ea a 7--a:a: versetulversetul 4141.. LegeaLegea DuminicalDuminical

Sc parea final

ci vor zbura pe um rul Filistenilor la apus, i vor 
jefui împreun  pe fiii R s ritului. Edom i Moab
vor fi prada mâinilor lor, i fiii lui Amon le vor fi 
supu i.
Domnul va seca limba m rii Egiptului, Î i va 
ridica mâna asupra Râului în mânia Lui, îl va 
împ r i în apte pâraie, a a c  îl vor putea trece 
înc l a i. i va fi un drum pentru r m i a
poporului S u, care va mai r mâne în Asiria,
cum a fost pentru Israel, în ziua când a ie it din 
ara Egiptului.” Isaia 11:11–16


