
Tema 09            
www.1843-chart.com

18.02.2009

Împ ratul de la miaz -noapte – part. 3. 
Trei obstacole geografice. 1

www.1843-chart.com

Seminar de profe ie 2009

Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --
noaptenoapte
Partea a treiaPartea a treia::
Trei obstacole geograficeTrei obstacole geografice

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 2Împ ratul de la miaz -noapte. Partea a 3Partea a 3--a. Trei obstacole geograficea. Trei obstacole geografice
www.1843-chart.com

Modelul inspirat (1/2)

"Nu avem timp de pierdut. Timpurile de strâmtorare se afl  în fa a
noastr . Lumea este tulburat  de spiritul r zboiului. Curând vor avea 
loc scenele de necaz despre care vorbesc profe iile. Profe ia din Daniel 
11 este aproape de împlinirea sa complet . Multe dintre evenimentele 
istorice desf urate deja în trecut, ca împlinire a acestei profe ii, se vor 
repeta.
În cel de-al treizecilea verset, se vorbe te despre o putere, un împ rat 

care, datorit  cor biilor din Chitim care vor veni împotriva lui, 'va fi 
dezn d jduit, i se va întoarce. Apoi, mânios împotriva leg mântului 
sfânt, nu va sta cu mâinile în sân; ci, la întoarcere, se va în elege cu 
cei ce vor p r si leg mântul sfânt. Ni te o ti trimise de el, vor veni i
vor spurca sfântul Loca , cet uia, vor face s  înceteze jertfa 
necurmat , i vor a eza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin 
lingu iri pe cei ce rup leg mântul. Dar aceia din popor, care vor 
cunoa te pe Dumnezeul lor, vor r mânea tari, i vor face mari ispr vi. 
În elep ii poporului vor înv a pe mul i. Unii vor c dea, vor fi ajuta i
pu in, i mul i se vor uni cu ei din f rnicie. Chiar i dintre cei 
în elep i, mul i vor c dea, ca s  fie încerca i, cur i i i albi i, pân  la 
vremea sfâr itului, c ci sfâr itul nu va fi decât la vremea hot rât .
Împ ratul va face ce va voi; se va în l a, se va sl vi mai pe sus de to i
dumnezeii, i va spune lucruri ne mai auzite împotriva Dumnezeului 
dumnezeilor; i va prop i pân  va trece mânia, c ci ce este hot rât se 
va împlini'. (Daniel 11:30–36)
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Modelul inspirat (2/2)
"Scene asem n toare celor descrise în aceste cuvinte, vor avea loc. 
Asist m la dovezile faptului c  Satana se gr be te s  câ tige 
controlul min ilor omene ti, care nu au nici o team  de Dumnezeu. 
Fie ca to i s  citeasc i s  în eleag  profe iile acestei c r i, 
deoarece acum intr m în timpul de strâmtorare despre care este 
scris astfel:.....
“În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul 
copiilor poporului t u; c ci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum 
n-a mai fost de când sunt neamurile i pân  la vremea aceasta. Dar
în vremea aceea, poporul t u va fi mântuit, i anume, oricine va fi 
g sit scris în carte. Mul i din cei ce dorm în râna p mântului se vor 
scula: unii pentru via a ve nic , i al ii pentru ocara i ru inea
ve nic . Cei în elep i vor str luci ca str lucirea cerului, i vor înv a
pe mul i s  umble în neprih nire, vor str luci ca stelele, în veac i în 
veci de veci. Tu, îns , Daniele, ine ascunse aceste cuvinte, i
pecetluie te cartea, pân  la vremea sfâr itului. Atunci mul i o vor citi, 
i cuno tin a va cre te”. (Daniel 12:1-4. Manuscript Releases, vol. 

13, p. 394)

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 4Împ ratul de la miaz -noapte. Partea a 3Partea a 3--a. Trei obstacole geograficea. Trei obstacole geografice
www.1843-chart.com

Multe evenimente trecute se vor repeta

Profe ia din Daniel 11 este aproape de împlinirea sa complet . Multe dintre 
evenimentele istorice desf urate în trecut ca împlinire a acestei profe ii, se 
vor repeta. În cel de-al treizecilea verset, se vorbe te despre o putere, un 
împ rat care, datorit  cor biilor din Chitim care vor veni împotriva lui, 'va fi 
dezn d jduit, i se va întoarce. Apoi, mânios împotriva leg mântului sfânt, 
nu va sta cu mâinile în sân; ci, la întoarcere, se va în elege cu cei ce vor 
p r si leg mântul sfânt. Ni te o ti trimise de el, vor veni i vor spurca 
sfântul Loca , cet uia, vor face s  înceteze jertfa necurmat , i vor a eza 
urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingu iri pe cei ce rup leg mântul. 
Dar aceia din popor, care vor cunoa te pe Dumnezeul lor, vor r mânea tari, 
i vor face mari ispr vi. În elep ii poporului vor înv a pe mul i. Unii vor 

c dea, vor fi ajuta i pu in, i mul i se vor uni cu ei din f rnicie. Chiar i
dintre cei în elep i, mul i vor c dea, ca s  fie încerca i, cur i i i albi i, pân
la vremea sfâr itului, c ci sfâr itul nu va fi decât la vremea hot rât .
Împ ratul va face ce va voi; se va în l a, se va sl vi mai pe sus de to i
dumnezeii, i va spune lucruri ne mai auzite împotriva Dumnezeului 
dumnezeilor; i va prop i pân  va trece mânia, c ci ce este hot rât se va 
împlini'. (Daniel 11:30–36).

Împlinirea capitolului al 11-lea
Mare parte din istoria din Daniel 11 se va repeta
Daniel 11:30-36 este scos în eviden
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Scene asem n toare ...

Daniel 11:30–36.

"Scene asem n toare celor descrise în aceste 
cuvinte, vor avea loc. Asist m la dovezile faptului c
Satana se gr be te s  câ tige controlul min ilor
omene ti, care nu au nici o team  de Dumnezeu. Fie 
ca to i s citeasc i s  în eleag profe iile acestei 
c r i...”

Scene asem n toare celor din Daniel 11:30-36, “VOR 
AVEA LOC”
Fie ca “to i” s  în eleag profe iile din Daniel
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Versetul 30

i el se va întoarce dezn d jduit,.
ca s - i reverse mânia împotriva 
leg mântului sfânt:
aceasta el o va i face, i la întoarcerea lui

i nu-i va uita (ierta) pe cei ce vor p r si
leg mântul sfânt.
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Versetul 30 “cor bii din Chitim”

Textul profetic se refer  în continuare la puterea care este în 
aten ia profe iei începând cu versetul 16, i anume Roma. Ce
erau cor biile din Chitim care au venit împotriva acestei puteri? 
La ce ar  sau putere se face referire prin “Chitim”? ...gândul ne 
este dus de m rturia lui Ieronim la un ora  aparte, s rb torit,
Cartagina.
A existat vreun r zboi naval cu Cartagina ca baz  a 
opera iunilor pornit împotriva  Imperiului Roman? Nu trebuie 
decât s  ne gândim la grozavul masacru pornit de vandali 
îmotriva Romei sub conducerea lui Genseric, pentru a raspunde
cu u urin  afirmativ.”
Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 281

Trâmbi a a doua din Apocalipsa 8
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Versetul 30 - “mânios” (1/2)

“El va fi mânios i se va întoarce.” Aceste 
cuvinte s-ar putea referi la eforturile disperate 
care au fost depuse pentru a-l deposeda pe 
Genseric de suveranitatea asupra m rilor,
primul de c tre Majorian, al doilea de Leo, 
ambele eforturi dovedindu-se a fi e ecuri totale; 
iar Roma a fost obligat  s  accepte umilirea de 
a- i vedea provinciile distruse i “eterna cetate” 
jefuit  de inamic.
(vezi Apocalipsa 8:8)” Ibid. 282
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Versetul 30 - “mânios” (2/2)

“Mânios împotriva leg mântului”, adic  împotriva 
Sfintelor Scripturi, cartea leg mântului. O astfel de 
revolu ie a fost îndeplinit  în Roma. Herulii, go ii i
vandalii, care au cucerit Roma, au îmbr i at
credin a arian i au devenit du mani ai Bisericii 
Catolice. Acesta a fost scopul principal de a 
extermina aceast  erezie pentru care Iustinian a 
declarat ca papa s  fie “capul bisericii i corectorul 
ereticilor”. Biblia avea s  devin  curând o carte 
periculoas  în ochii lor, care nu ar trebui citit  de 
oamenii de rând, ci toate întreb rile aflate în 
discu ie aveau s  fie prezentate papei. Astfel 
ru inea a fost gr m dit  asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu.” Ibid.
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Versetul 30 “în elegere” [Luther]

“ i împ ra ii Romei, a c ror diviziune de est a 
continuat, a avut o în elegere, a c zut la învoial  cu 
Biserica Romei, care a p r sit leg mântul i a ajuns 
într-o mare apostazie, pentru scopul de a aduce la 
t cere “ereziile”. Omul f r delegii a fost în l at pe 
tronul s u arogant prin învingerea lui asupra go ilor
arieni, care posedau Roma la acea dat , în 538 
d.Chr ...” Ibid

Biserica Romei a p r sit leg mântul sfânt
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Versetul 30-Sumar

este vorba despre Roma p gân .
este vorba despre perioada de timp dup  330 d.Chr., când 
puterile descrise în trîmbi ele din Apocalips  8 încep s
atace imperiul roman.
Biblia este atacat  prin denun area papei ca “corectorul 
ereticilor”, prin aceast  proclamare s-a declarat prin lege c ,
cuvântul unui om este pus peste cuvântul lui DUMNEZEU.
Papalitatea este puterea care a p r sit “sfânta alian ”.
Începe distrugerea popoarelor Herule, Gote i Vandale, 
pentru ca papalitatea s  se poat  a eza pe tronul lumii în 
anul 538 d.Chr..
puterea care-l va pune pe papalitate pe tronul lumii începe 
s  se întoarc  înspre papalitate i s  conlucreze cu ea.

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 12Împ ratul de la miaz -noapte. Partea a 3Partea a 3--a. Trei obstacole geograficea. Trei obstacole geografice
www.1843-chart.com

Versul 31

“vor r mîne înapoia i din trupele lui, 
i sanctuarul, refugiul, va fi spurcat
i necurmatul (permanentul) [jertfa], va fi dat  la o parte
i vor a eza urîciunea pustiitorului.”

“Imperiul î i pune tot angajamentul în aceast  activitate descris .” Ibid.
puterea militar  a romei p gâne este aicea identificat  cu cuv ntul
“trupele”

“trupele”, aceasta înseamn  c  roma p gân , se pune la dispozi ia
papalit ii

“trupele” entweihen das Heiligtum, die Zuflucht

“trupele” schaffen das “Beständige” ab

“trupele” stellen den Gräuel der Verwüstung auf
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Va spurca Sanctuarul puterii ...

“Puterea Imperiului a fost angajat  în a duce mai 
departe a lucr rii mai devreme amintit . ‘ i vor 
spurca sanctuarul puterii’, sau Roma. Dac  aceasta 
se aplic  barbarilor, a fost literal împlinit ; pentru 
c  Roma a fost sleit  de puteri de c tre go i i
vandali, i puterea imperiala a Vestului a încetat 
prin  cucerirea Romei de c tre Odoacru.  Sau, dac
se refer  la acei conduc tori ai imperiului care au 
lucrat în numele papalit ii împotriva religiei p gâne 

i a tuturor celorlalte religii împotrivitoare, ar 
însemna mutarea scaunului imperiului de la Roma 
la Constantinopol, care a contribuit într-o oarecare 
m sur  la c derea Romei. Pasajul ar fi o paralel  în 
cazul acesta la Daniel 8:11 i Apocalipsa 13:2”
Ibid.
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Va lua necurmata (o va înl tura)

“Cum a fost necurmatul, sau p gânismul smuls?...
 Pe m sur  ce ne apropiem de anul 508 d. Chr., asist m la o conturare 
a unei mari crize între Catolicism i influen ele p gâne existente înc ,
în imperiu. Pân  la data convertirii lui Clovis, împ ratul Fran ei, în 
anul 496, francezii i alte na iuni ale Romei de Apus erau 
p gâne; dar dup  acel eveniment, eforturile de a converti 
idolatrii la Romanism au fost încununate cu mare succes. 
Despre convertirea lui Clovis se spune c  a fost ocazia acord rii
monarhului francez titlul de “cea mai cre tin  maiestate” i
“fratele mai mare al Bisericii”. Între acel timp i 508 d. Chr., prin 
alian e, capitul ri i cuceriri, Arboricii, garnizoanele romane în 
Vest, Britania, burgunzii i vizigo ii au fost supu i.
De la timpul când aceste succese au fost complet împlinite, mai 
exact în 508, papalitatea a triumfat asupra p gânismului, pentru 
c , de i p gânismul a întârziat f r  îndoial  progresul credin ei
catolice, totu i nu avea înc  puterea, dac i-ar fi dorit, de a 
suprima credin a i de a împiedica progresul rapid al pontifului
roman.”
Ibid., 282-283.
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Urâciunea care pustie te

“În martie 538 au ap rut pericole în plus din alte p r i, i Ostgo ii
au ridicat asediul, i-au ars corturile i s-au retras cu mare 
înv lm eal i confuzie de la ora . Num rul de persoane 
apar in toare poporului lor abia ar fi putut s  le-ajung  ca s
supravie uiasc  ca na iune i s - i men in  identitatea.”
”Prin acest fel i chip a fost smuls i cornul Ostgot ca i ultimul 
corn din cele trei, de c tre cornul mic cum este relatat în Daniel 7.
Acuma nu-i mai st tea papei nimic în cale care s -l frîneze în 
aplicarea autorit ii sale bazat  pe puterea pe care a primito de la 
Justinian cu cinci ani în urm . Sfin ii, timpurile i legea auf fost 
date în m inile lui. Dorin a lui s-a transformat în realitate.
De aceea vedem acest an ca punctul de timp de început la care 
urîciunea a fost ridicat i de la care începe profe ia celor 1260 
ani de suprema ie papal .” Daniel and the Revelation, 289
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Versetele 32 pîn la 36

Va ademeni prin lingu iri pe ceice rup leg mîntul. 32 dar 
aceia din popor, cari vor cunoa te pe DUMNEZEUL lor, 
vor r mînea tari i vor face mari ispr vi. 33 În elep ii
poporului vor înv a pe mul i. Unii vor c dea, pentru o 
vreme, lovi i de sabie i de flac r , de robie i de jaf. 34 
Cînd vor c dea, vor fi ajuta i pu in, i mul i se vor uni cu 
ei din f rnicie. 35 Chiar i din cei în elep i, mul i vor 
c dea, ca s  fie încerca i, cur i i i albi i, pîn la vremea 
sf r itului, c ci sfîr itul nu va fi decît la vremea hot rît .
36 Împ ratul va face ce va voi; se va în l a, se va sl vi
mai pe sus de to i dumnezeii, i se va spune lucruri 
nemai auzite împotriva DUMNEZEULUI Dunezeilor; i va 
prop ii pîn va trece mînia, c ci ce este hot rît se va 
împlini. (Daniel 11:32-36)

Prigoana i ridicarea de sine
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Evenimente asem n toare ca cele descrise …

Daniel 11:30-36 este citat...
“Evenimente asem n toare ca i cele descrise în versetele 
de adineori se vor derula …”

O faz  de trecere de la p gânism la roma papal
m rturisirea religioas  (credin a) de pîn  acuma va fi 
dat  la o parte (va renun a la ea..) de puterea care i-a 
dat putere militar i papalit ii
trei obstacole geografice au fost date la o parte
prin darea la o parte a celui de-al treilea obstacol 
papalitatea este puternic acorat i începe prigoana ! 
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Faza de trecere la putere

40. La vremea sf rsitului, împ ratul de la miaz zi se va 
împunge cu el. i împ ratul de la miaz noapte se va 
n pusti ca o furtun  peste el, cu car i c l re i, i cu 
multe cor bii; va înainta asupra rilor lui, se va rev rsa
ca un rîu i le va îneca.
41. 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 mîna lui.
42. Î i va întinde mîna peste felurite ri, i nici ara
Egiptului nu va sc pa.
43. Ci se va face st pîn peste vistieriile de aur i de 
argint, i pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. 
Libienii i Etiopienii vor veni în alai dup  el.
Daniel 11:40-43
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Prigoan i supraestimarea

44. Dar ni te zvonuri, venite de la r s rit i
de la miaz noapte, îl vor însp imînta, i
atunci va porni cu o mare mînie, ca s  ne 
pr p deasc i s  nimiceasc  cu des vîr ire
pe mul i.
45. Î i va întinde corturile palatului s u între 
mare i muntele cel sl vit i sfînt. Apoi î i va 
ajunge sfîr itul, i nimeni nu-i va fi într-
ajutor. Daniel 11:44-45
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Puterea militar  î i schimb  credin a

11 Apoi am v zut ridicîndu-se din p mînt
o alt  fiar , care avea dou  coarne ca ale 
unui miel, i vorbea ca un balaur.
12 Ea lucra cu toat  puterea fiarei dintîi
înaintea ei; i f cea ca p mîntul i
locuitorii lui s  se închine fiarei dintîi, a 
c rei ran  de moarte fusese vindecat .
Apocalipsa 13:11-12
DOU  COARNE
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Cele dou  coarne ale puterii

“Coarnele asem n toare cu ale unui miel 
indic tinere ea, inocen a i spiritul 
reconciliant, care se potrivesc foarte bine 
caracterului Statelor Unite din 1798…
Republicanismul i protestantismul au 
devenit principiile fundamentale ale na iunii.
Aceste principii constituie secretul puterii i
prosperit ii ei.”

The Great Controversy, 441.
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Statele Unite se schimb

“Coarnele ca de miel i glasul de balaur, din punct de vedere
simbolic, indic  o contradic ie flagrant între m rturisirile i
practicile na iunii reprezentate în felul acesta. Vorbirea acestei
na iuni reprezint ac iunile puterilor ei legislative i juridice. 
Prin astfel de ac iuni vor fi contrazise principiile liberale i
pa nice pe care le pusese odinioar la temelia politicii ei. 
Profetizarea c va vorbi "ca un balaur" i va folosi "toat
puterea fiarei dintâi" preveste te în mod clar dezvoltarea unui
spirit de intoleran i persecu ie, pe care l-au dat pe fa
na iunile reprezentate prin balaur i prin fiara care sem na cu 
un leopard. Iar declara ia c fiara cu dou coarne "f cea
p mântul i locuitorii lui s se închine fiarei dintâi" arat c
autoritatea acestui popor urmeaz s fie folosit pentru
impunerea unei respect ri care va constitui un act de închinare, 
de respect fa de papalitate.” The Great Controversy, 442
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Coarnele: putere militar i economic

15. I s-a dat putere s  dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei 
s  vorbeasc , i s  fac s  fie omorî i to i cei ce nu se vor 
închina icoanei fiarei.
16. i a f cut ca to i; mici i mari, boga i i s raci, slobozi i
robi, s  primeasc  un semn pe mîna dreapt  sau pe frunte.
17. i nimeni s  nu poat  cump ra sau vinde, f r  s  aib
semnul acesta, adic  numele fiarei, sau num rul numelui ei.
18. Aici e în elepciunea. Cine are pricepere, s  socoteasc
num rul fiarei. C ci este un num r de om. i num rul ei este: 
ase sute ase zeci i ase.

Apocalipsa 13:15-17
vor fi omorî i: putere militar
niemeni nu poate cump ra s-au vinde: putere financiar
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Schimbarea identit ii –
Anii (epoca) Reagan

La vremea sf rsitului, împ ratul de la miaz zi se va împunge cu el. 
i împ ratul de la miaz noapte se va n pusti ca o furtun  peste el, 

cu car i c l re i, i cu multe cor bii; va înainta asupra rilor lui, 
se va rev rsa ca un rîu i le va îneca. Daniel 11:40

USA : schimbul de la protestantism la protestantismul apostaziat ! 

USA începe rolul lor profetic ca profet fals ! 

USA începe, s - i aplice for a militar i economic , pentru a 
înl tura cele trei obstacole geografice: Regele Sudului (comunismul),
ara cea minunat  (constitu ia americii) i Egiptul (întreaga lume) ! 

chipul fiarei (alian a dintre biseric i staat), se formeaz  prima dat
în USA !

USA începe o “alian ” cu papalitatea !
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“Pe m rturia a doi …” Roma p gân

9. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a 
m rit nespus de mult spre miaz zi, spre r s rit, i spre 
ara cea minunat . Daniel 8:9

16. 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 vîr ire tot ce-i va c dea în 
mîn . 17. Î i va pune de gînd s  ia în st pînire toat
împ r ia lui, i f cîndu-se c  are gînduri curate cu el, îi 
va da pe fiic -sa de nevast , cu gînd s -l piard ; dar 
lucrul acesta nu se va întîmpla, i nu-i va izbîndi.
Daniel 11:16-17

Siria, Pal stina i Egiptul.
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“Pe m rturia a doi …” Roma p gân

8. M-am uitat cu b gare de seam  la coarne, i iat  c  un alt 
corn mic a ie it din mijlocul lor, i dinaintea acestui corn au fost 
smulse trei din cele dintîi coarne. i cornull acesta avea ni te ochi 
de om, i o gur  care vorbea cu trufie.
20. i asupra celor zece coarne pe cari le avea în cap, i asupra 
celuilalt corn care ie ise, i înaintea c ruia c zuser  trei; asupra 
cornului acestuia, care avea ochi, o gur , care vorbea cu trufie, i
avea o înf i are mai mare decît celelalte coarne.
24. Cele zece coarne, înseamn  c  din împ r ia aceasta se vor 
ridica zece împ ra i. Iar dup  ei se va ridica un altul, care se va 
deosebi de înainta ii lui, i va doborî trei împ ra i.
Daniel 7:8, 20, 24

    12. Oastea a fost pedepsit  din pricina p catului s vîr it împotriva 
[jertfei] necurmate(i), cornul a aruncat adev rul la p mînt, i a 
izbutit în ce a început. Daniel 8:12; i 11:31

Heruli, Ostgo i i Vandali
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Cele dou  Rome

amândou  au fost puteri persecutoare,
ambele i-au numit conduc torii “Pontifex Maximus”,
ambele erau p gâne,
ambele au c lcat în picioare poporul lui DUMNEZEU i
Sanctuarul,
ambele s-au în l at pân  la a se numi pe ei în i i “DUMNEZEU”,
pentru ambele erau date profe ii ale timpului pentru durata de 
suprema ie a lumii,
ambele profe ii ale timpului au avut leg tur  cu cetatea Romei,
ambele profe ii au început când a treia regiune geografic  a 
fost cucerit ,
atât Roma p gân  cît i Roma papal  simbolizeaz  Roma 
modern ,

Pe m rturia a doi s  fie stabilit (bazat) un lucru …!
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Cele trei obstacole geografice ale Romei moderne

1. Împ ratul de la miaz -zi versetul 40
2. ara cea minunat versetul 41
3. Egiptul versetul 42-43

Când cele trei obstacole sunt îndep rtate, Roma 
conduce în mod suprem
Când este învins cel de-al treilea obstacol, rana de 
moarte este vindecat
Când este învins cel de-al treilea obstacol atunci 
începe prigoana
Scene asem n toare celor din versetele 30-36 “se vor 
repeta” în versetele 40-45
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Ioan i Daniel aduc acela mesaj

Rana de moarte este vindecat
Apocalipsa 13:11-18
Apocalipsa 17:12-18
Daniel 11:40-43

Solia lui Dumnezeu, poporul S u i persecu ia
Apocalipsa 14:1-12
Apocalipsa 18:1-4
Daniel 11:44-45

Paralela cu Daniel 11:30-36
Papalitatea prime te puterea v. 30, 31
Solia lui Dumnezeu i persecutia versetele 32-36

“scene asem n toare celora descrise vor avea loc”


