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Seminar de profe ie 2005

Împ ratul nordului 
Partea a 4-a:
versetul 40 - 1989

Seminar de profe ie 2005 No. 2Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Mâna ajut toare a Lui Dumnezeu

„Tot ce se poate face, s  fie f cut pentru a circula cartea 
„Gânduri despre Daniel i ApocalipsaGânduri despre Daniel i Apocalipsa”. Eu nu cunosc nici o 
alt  carte care o poate înlocui pe aceasta. Este mâna 
ajut toare a Lui Dumnezeu.”
„Am fost instruit  c  acele c r i importante, care con in
lumina pe care a dat- o Dumnezeu cu privire la apostazia lui 
Satana din ceruri, trebuie s  fie puse larg în circula ie chiar 
acum; c ci, prin acestea, adev rul va ajunge la multe min i.
C r i precum „Patriarhi i profe i“„Patriarhi i profe i“, „Daniel i Apocalipsa“„Daniel i Apocalipsa“ i
„Tragedia veacurilor“„Tragedia veacurilor“ sunt c r i necesare acum mai mult ca 
oricând înainte. Ele trebuie puse larg în circula ie, deoarece 
adev rurile pe care le accentueaz  vor deschide mul i ochi 
orbi.“ Publishing Ministry, p. 356
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Seminar de profe ie 2005 No. 3Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Daniel 11:5
„ i îîmpmp ratul de la miazratul de la miaz zizi va deveni tare, i unul din 
prin ii lui; i el va câ tiga putere peste el i va domni, 
domina ia lui va fi o domina ie mare.” Daniel 11:5 [trad. 
din engl. KJV]
„La împ ratul de la miaz noapte i împ ratul de la 
miaz zi se face de mai multe ori referire în partea 
r mas  a acestui capitol. De aceea, pentru o în elegere a 
profe iei devine esen ial  de a identifica univoc aceste 
puteri. Când imperiul lui Alexandru a fost împ r it, 
diferitele p r i se întindeau spre cele patru vânturi ale 
cerului, vest, nord, est i sud; aceste fragmente au fost 
desigur socotite din punctul de a ezare al Palestinei, ara
natal  a profetului ... Fragmentele împ r iei lui 
Alexandru raportate la Palestina au fost situate dup  cum 
urmeaz :

Seminar de profe ie 2005 No. 4Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Daniel 11:5
„Cassander a primit Grecia ... care este situat  în vest; Lysimachus
a primit Tracia, ... SeleucusSeleucus a primit Siria ia primit Siria i BabilonulBabilonul, care în 
principal erau situate înspre est, i PtolemeuPtolemeu a primit Egiptula primit Egiptul ...
care este situat în sud.”
„În cursul r zboaielor i revolu ilor care au urmat în secolele 
urm toare, aceste grani e geografice au fost frecvent schimbatefrecvent schimbate
... Dar oricare ar fi fost schimb rile care au survenit, aceste prime 
diviziuni ale imperiului trebuie s  hot reasc numele pe care aceste 
por iuni ale teritoriului trebuiau s  le poart  totdeauna dup  aceea, 
altfel noi nu avem nici un standard dup  care s  verific m aplicarea 
profe iei. Cu alte cuvinte, oricare putereoricare putere ar ocupa oricând în timp 
teritoriul care la început a constituit regatul de nordla început a constituit regatul de nord, acea putere 
va fi împ ratul de nordîmp ratul de nord ...; i oricare putere va ocupa teritoriul care 
la început a constituit regatul de sud, acea putere va fi împ ratulîmp ratul
de sudde sud atâta timp cât ea domin  teritoriul. Noi vorbim numai despre 
ace tia doi pentru c  ei sunt singurii despre care se vorbe te dup
aceea în profe ie ...” Daniel and the Revelation, p. 250



Tema 10
www.1843-chart.com

03.02.2013

Împ ratul nordului - partea a 4-a.      
Versetul 40 - 1989. 3

Seminar de profe ie 2005 No. 5Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Nordul i Sudul

Puterea care controleaz  Egiptul
este împ ratul de la miaz zi

Puterea care controleaz  Babilonul
este împ ratul de la miaz noapte

Roma p gân  este împ ratul de la
miaz noapte de la versetul 16 pân  la vers. 30.
Roma papal  este împ ratul de la

miaz noapte de la versetul 31 pân  la vers. 45.

Seminar de profe ie 2005 No. 6Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Roma PRoma P gâgânn
„„ i în vremea aceea mul i se vor ridica împotriva împ ratului de i în vremea aceea mul i se vor ridica împotriva împ ratului de la miazla miaz --
zi: de asemenea zi: de asemenea jefuitorii poporului tjefuitorii poporului t uu se vor în l a pe sine în i ise vor în l a pe sine în i i,,
ca sca s întemeieze întemeieze vedenia; darvedenia; dar ei vor c ei vor c deadea.”.” Daniel 11:14 [Daniel 11:14 [tradtrad. din . din englengl..
KJV]KJV]
„O nou  putere este acum „O nou  putere este acum întrodusîntrodus –– „jefuitorii poporului t u”„jefuitorii poporului t u”
[[CornilescuCornilescu:: „o ceat  de derbedei din poporul t u”„o ceat  de derbedei din poporul t u”]; episcopul Newton ]; episcopul Newton 
spune literal: spune literal: „cei care zdrobesc pe poporul t u” „cei care zdrobesc pe poporul t u” [[Thomas Newton, Thomas Newton, 
„Expunere asupra profe iilor”„Expunere asupra profe iilor”, vol. I, p. 352, vol. I, p. 352]. Departe, pe malurile ]. Departe, pe malurile TibruluiTibrului,,
o împ r ie nutrea proiecte ambi ioase i planuri criminale. Mico împ r ie nutrea proiecte ambi ioase i planuri criminale. Mic i slabi slab
la început, ea a crescut în putere i vigoare cu o uimitoare rapla început, ea a crescut în putere i vigoare cu o uimitoare rapiditate, iditate, 
întinzânduîntinzându--se cu precau ie în toate p r ile, încercânduse cu precau ie în toate p r ile, încercându-- i vitejia ii vitejia i
verificânduverificându-- i armele de r zboi pân  când con tient  de puterea sa ii armele de r zboi pân  când con tient  de puterea sa i--aa
ridicat capul cu îndr zneal  între na iunile p mântului i a pusridicat capul cu îndr zneal  între na iunile p mântului i a pus st st pânirepânire
cu o mâcu o mânn de de neânvinsneânvins pe cârma afacerilor lumii. De aici înainte numele pe cârma afacerilor lumii. De aici înainte numele 
Romei va sta pe paginile istoriei destinat pentru lungi secole sRomei va sta pe paginile istoriei destinat pentru lungi secole s
controleze lumea i s  exercite o puternic  influen  printre nacontroleze lumea i s  exercite o puternic  influen  printre na iuni, chiar iuni, chiar 
pâpânn la vremea sfâr itului.” la vremea sfâr itului.” DanielDaniel andand thethe RevelationRevelation, p. 256, p. 256
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Seminar de profe ie 2005 No. 7Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Antiochus? (Epifanes)
„ i în vremea aceea mul i se vor ridica împotriva împ ratului de la miaz -zi: 
de asemenea jefuitorii poporului t u se vor în l a pe sine în i i, ca s
întemeieze vedenia; dar ei vor c dea.” Daniel 11:14 [trad. din engl. KJV]
„Împ ratul de la miaz zi în acest verset reprezint , f r  nici un dubiu, 
împ ratul egiptului. Dar însemn tatea expresiei „jefuitorii poporului t u”
[Cornilescu: „cetei de derbedei din poporul t u”] r mâne poate înc  neclar
pentru unii. C nu poate însemna nu poate însemna AntiochusAntiochus sau un împ rat oarecare din sau un împ rat oarecare din 
Siria este clarSiria este clar; pentru c  îngerul a vorbit despre aceea na iune cu câteva 
versete anterioare i acum afirm „de asemenea jefuitorii poporului t u”
[Cornilescu: „ i o ceat  de derbedei din poporul t u”], &c. implicând în mod 
evident o alt  na iune oarecare ... În continuare expresia „ca s  întemeieze 
vedenia” [Cornilescu: „ca s  împlineasc  vedenia”] trebuie s  însemne c
profe ia este sigur , complet , sau împlinit . i dac  nu se poate dovedi c
împ r ia Greciei a jefuit pe poporul Lui Dumnezeu, eu cred c  trebuie s
însemne c  o alt  na iune a f cut aceasta, c reia trebuie aplicat  fiecare din 
aceste cuvinte. i cu privire la lucrul acesta nu trebuie s  fim în necuno tin ;
c ci exact în acest timp de care vorbe te îngerul, RomaRoma, ultima împ r ie în 
viziunea lui Daniel, s-a în l at ea îns i, i aceast  împ r ie corespunde 
exact semnelor descrise în viziune i împline te evenimentele ce au urmat.” 
William Miller, Miller’s Works, Volume 2, Lecture 6, p. 89

Seminar de profe ie 2005 No. 8Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Daniel 8:9

„3. Cornul cel mic a crescut mare înspre sud. Aceasta a 
fost adev rat cu privire la Roma. Egiptul a fost f cut o 
provincie a Imperiului roman în anul 3030 î.Hrî.Hr.., i a fost
men inut astfel câteva secole.
4. Cornul cel mic a crescut mare c tre est. Aceasta a fost
deasemenea adev rat cu privire la Roma. Roma a cucerit
Siria în anul 6565 î.Hrî.Hr.., i a f cut- o provincie roman .
5. Cornul cel mic a crescut mare c tre ara cea minunat .
A a a f cut Roma. Iudeea este numit „ ara cea minunat ”
în multe scripturi. Romanii au f cut- o provincie a imperiului
lor în anul 6363 î.Hrî.Hr.., i în cele din urm  au distrus ora ul i
templul i au împr tiat iudeii pe toat  fa a p mântului (în 
toat  lumea).” Daniel and the Revelation, p. 176
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Seminar de profe ie 2005 No. 9Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Versetul 16: „r s rit i ara cea minunat ”

„De i Egiptul n- a fost în stare s  reziste împotriva lui 
Antiochus Magnus, împ ratul de miaz- noapte, Antiochus
Asiaticus n- a putut rezista în fa a romanilor care au venit 
împotriva lui. Nici un regat n- a putut rezista împotriva acestei 
puteri crescânde. Siria a fost cucerit i ad ugat  la imperiul 
roman în anul 6565 î.Hrî.Hr.., când Pompei a lipsit pe Antiochus
Asiaticus de posesiunile sale i a redus Siria la o provincie 
roman .”
„Aceea i putere va intra în ara sfânt i o va nimici. Romanii
au venit în leg tur  cu poporul Lui Dumnezeu, cu iudeii, prin
alian a din anul 162162 î.Hr.î.Hr. Din aceast  dat  Roma a de inut un 
rol proeminent în calendarul profetic. Totu i ea nu a dobândit
jurisdic ia peste Iudeea decât la adev rata cucerire din anul
6363 î.Hr.î.Hr. când a avut loc cucerirea militar ” Daniel and the 
Revelation, p. 259

Seminar de profe ie 2005 No. 10Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Versetul 17: „Sudul”
„El stabile te de asemenea s  intre cu for a întregii sale împ r ii, i
cei drep i vor fi cu el; a a va face el, i el îi va da fiica de femeie, 
corupând- ope ea: dar ea nu va sta de partea lui, nici pentru el nu 
va fi.” Daniel 11:17 [trad. din engl. KJV]
„Versetul 16 ne aduce la cucerirea Siriei i Iudeii de c tre
romani. Roma cucerise mai înainte Macedonia i Tracia. Egiptul
era acum tot ce mai r m sese din „întreaga împ r ie” a lui 
Alexandru care nu fusese adus  înc  la supunere fa  de 
puterea roman . Roma i- a propus acum s  intre prin for  în 
Egipt …
Prin expresia „cei drep i” a textului sunt f r  îndoial  iudeii 
identifica i care au dat lui Cezar ajutorul deja men ionat. F r
acest ajutor el ar fi trebuit s  e ueze; cu acest ajutor el i- a
supus în întregime Egiptul puterii lui, în 4747 î.Hrî.Hr..” Daniel and the
Revelation, p. 261, p. 264
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Seminar de profe ie 2005 No. 11Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Versetul 25

„Prin versetele 23 i 24 suntem adu i de la alian a
f cut  între iudei i romani în anul 161161 î.Hrî.Hr.. pân
la timpul când Roma a câ tigat st pânirea 
universal . Versetul din fa a noastr  are în vedere 
o campanie viguroas  împotriva împ ratului de 
miaz zi, Egiptul, i evenimentul unei b t lii
remarcabile între armatele mari i puternice. Au 
avut loc astfel de evenimente care au p truns
istoria Romei din acel timp? Au avut. Este vorba 
despre r zboiul dintre Egipt i Roma i despre 
bb tt lia de la lia de la ActiumActium.” Daniel and the Revelation,
p. 274

Seminar de profe ie 2005 No. 12Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

31 î.Hr.
„El va intra amiabil chiar i în locurile cele mai bogate ale provinciei; si el va 
face ceea ce n-au f cut p rin ii lui, nici p rin ii p rin ilor lui; el va împr tia
printre ei prada, i jaful, i bog iile: da, i el va urzi dinainte planuri din 
cetcet uiauia [baza] t riilor, chiar pentru o vremeo vreme.” Daniel 11:24 [trad. din engl. 
KJV]
„B t lia a avut loc la 2 septembrie, anul 3131 î.Hrî.Hr.., la gura Golfului Ambracia, 
lâng  cetatea Actium [Punta]. Lumea era miza pentru care ace ti doi 
r zboinici neîndupleca i, Antoniu i Augustus [Cesar] se luptau acum ...
B t lia marcheaz  f r  îndoial  începutul „vremii” men ionate în versetul 
24. Pentru c  în aceast „o vreme” planurile urmau s  fie urzite din 
cet uie, adic  din Roma, noi tragem concluzia c  la sfâr itul acelei 
perioade suprema ia vestului va înceta sau c  va avea loc o schimbare în 
imperiu, în a a fel, încât cetatea s  nu fie considerat  în continuare sediul 
guvern rii. Din anul 3131 î.Hrî.Hr.., „o vreme” profetic  sau 360 de ani360 de ani ne aduce 
pân  la anul 330330 d.Hrd.Hr.. În consecin  este vrednic de remarcat faptul c
sediul imperiului a fost mutat de la Roma la Constantinopol de Constantin 
cel Mare, chiar în acel an.” Daniel and the Revelation, p. 276
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Seminar de profe ie 2005 No. 13Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Multe evenimente istorice ...
„Profe ia din Daniel 11 este aproape de împlinirea sa complet .
MulteMulte dintre evenimenteevenimentele istoriceistorice desf urate deja în trecut,
ca împlinire a acestei profe ii, se vor repeta.” Manuscript 
Releases, number 13, p. 394

Prin profe ie prezise cuceriri ale Romei moderne
Versetul 40: împ ratul de la miazmiaz zizi
Versetul 41: ara cea minunatara cea minunat
Versetele 42 i 43: EgiptulEgiptul

Prin profe ie prezise cuceriri ale Romei p gâne
Versetul 16: devine împ ratul de la miaz noapte prin cucerirea „r s ritului”
în 6565 î.Hrî.Hr..
Apoi cucere te „ ara cea minunat ” în 63 63 î.Hrî.Hr..
Versetul 17: cucere te „împ ratul de la miaz zi” în 4747 î.Hrî.Hr..
Revine s  cucereasc  Egiptul în 31 31 î.Hrî.Hr..
Dup  ce Roma p gân  devenise împ ratul de la miaz noapte, ea cucere te
împ ratul de laîmp ratul de la miaz miaz zi, ara cea minunatzi, ara cea minunat ii EgiptulEgiptul.

Seminar de profe ie 2005 No. 14Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Cei drep i
„El stabile te de asemenea s  intre cu for a întregii sale împ r ii, i
cei drep i vor fi cu el; a a va face el, i el îi va da fiica de femeie, 
corupând-o pe ea: dar ea nu va sta de partea lui, nici pentru el nu va 
fi.” Daniel 11:17 [trad. din engl. KJV]
„R zboiul crescând mai amenin tor, Cezar trimise în toate rile
vecine pentru ajutor ... Antipater din Idumeea i s-a al turat lui cu 
3.000 de iudei. Iudeii care p zeau într rile de la frontiera Egiptului au 
permis armatei romane s  treac  f r  întrerupere. FF rr aceastaceast
cooperare din partea acestora, întregul plan ar fi trebuit scooperare din partea acestora, întregul plan ar fi trebuit s
e ueze.e ueze. Sosirea acestei armate a decis conflictul. O b t lie decisiv
a avut loc între flotele Egiptului i Romei, lâng  Nil care s-a încheiat 
cu o complet  victorie a lui Cezar. Ptolemeu încercând s  scape s-a 
înecat în râu. Alexandria i întreg Egiptul s-a supus biruitorului. Roma 
a intrat i a absorbit acum întreaga împ r ie ini ial  al lui Alexandru.
Prin expresia „cei drep i” a textului sunt f r  îndoial  iudeii identifica i
care au dat lui Cezar ajutorul deja men ionat. FF rr acest ajutor el ar fi acest ajutor el ar fi 
trebuit strebuit s e uezee ueze; cu acest ajutor el i-a supus în întregime Egiptul 
puterii lui, în 47 î.Hr.” Daniel and the Revelation, p. 264
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Seminar de profe ie 2005 No. 15Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

LiteralLiteral ii SpiritualSpiritual

„Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce 
este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urm .
Omul dintâi este din p mânt, p mântesc; omul 
al doilea este din cer.” 1 Corinteni 15: 46-47
„ i dac  sunte i ai Lui Hristos, sunte i „s mân a” lui
Avraam, mo tenitori prin f g duin .” GalateniGalateni 3:293:29

Înainte de perioada de timp de pe cruce, profe ia este Înainte de perioada de timp de pe cruce, profe ia este 
literalliteral
DupDup perioada de timp de pe cruce, profe ia este perioada de timp de pe cruce, profe ia este 
spiritualspiritual

Seminar de profe ie 2005 No. 16Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Vremea [timpul] sfâr itului este în anul 1798

„ i în anul 1798
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 râu i le va îneca.“ [Daniel 11:40]

împ ratul de la miaz zi
va împunge
împ ratul de la miaz noapte
va n pusti ca o furtun  peste
car i c l re i
multe cor bii

ri
rev rsa ca un râu i le va îneca
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Seminar de profe ie 2005 No. 17Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Împ ratul de la miaz zi?

„ i în anul 1798
împ ratul de la de la miazmiaz zizi 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 râu i le va îneca.“ [Daniel 11:40]

împ ratul de la miaz zi
va împunge
împ ratul de la miaz noapte
va n pusti ca o furtun  peste
car i c l re i
multe cor bii

ri
rev rsa ca un râu i le va îneca

Seminar de profe ie 2005 No. 18Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Literal sau Spiritual?

Puterea care controleaz  Egiptul în 1798.
1798 este dup  perioada de timp de pe
cruce.
Puterea care controleaz  Egiptul spiritual.
„ i trupurile lor moarte vor z cea în pia a
cet ii celei mari, care, în în eles
duhovnicescduhovnicesc, se cheam „Sodoma” i
„Egipt”„Egipt”, unde a fost r stignit i Domnul 
lor.“ Apocalipsa 11:8
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Seminar de profe ie 2005 No. 19Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Egiptul Spiritual

„Aceasta însemn ateismateism, iar poporul
reprezentat prin Egipt urma ss deadea glasglas unei
respingeri asem n toare a preten iilor viului
Dumnezeu i urma s manifeste un spirit 
asem n tor de necredin i dispre .” The 
Great Controversy, p. 269

Ateismul este reprezentat prin Egipt.
ATEISM

Seminar de profe ie 2005 No. 20Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Vorbirea: „î i dau glasul”

„Vorbirea acestei [SUA] na iuni reprezint ac iunile
puterilor ei legislative i juridice.” The Great 
Controversy, p. 442
„În timpul Revolu iei, în anul 1793, „lumea a auzit 
pentru prima dat  despre o adunare de b rba i, n scu i
i educa i în mijlocul civiliza iei, care- i asumau dreptul 

de a conduce una dintre na iunile cele mai nobile ale 
Europei, c î i uneau cu to ii glasulî i uneau cu to ii glasul pentru a nega cel 
mai solemn adev r pe care îl prime te sufletul 
omenesc i c  au renun at în unanimitate la credin a i
adorarea Lui Dumnezeu”.” The Great Controversy, 270
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Seminar de profe ie 2005 No. 21Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Acelea i înv turi

„R spândirea la scar  global  a acelora i înv turiacelora i înv turi care au dus 
la Revolu ia francez  – toate acestea au tendin a de a aduce toat
lumea într- un r zboi similar cu acela care a fr mântat Fran a.“
Education, p. 228
„Fran a a prezentat i caracteristicile care s- aumanifestat
îndeosebi în Sodoma. În timpul Revolu iei, s- amanifestat o stare
de stric ciune i o dec dere a moralit ii asem n toare cu aceea
care a adus distrugerea asupra cet ilor din câmpie. Un istoric
prezint laolalt ateismul i depravarea Fran ei, a a cum sunt
redate în profe ie: „Strâns legat de aceste legi care afectau
religia, era aceea care desfiin a legleg turatura de de cc ss torietorie - cel mai 
sfânt angajament pe care-l pot face fiin ele omene ti, a c rui
durabilitate duce cu toat puterea la consolidarea societ ii -
reducând-o la unun simplusimplu contractcontract civilcivil cu un caracter trec tor, în
care ceicei doidoi sese potpot angajaangaja i pe care îl pot p r si dup bunul lor
plac“.“ The Great Controversy, p. 271

Seminar de profe ie 2005 No. 22Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Fran a ateist

„Dup  cuvintele profetului, cu pu in înainte de 
anul 1798anul 1798, o putere de origine i caracter satanic 
urma s  se ridice pentru a face r zboi împotriva 
Bibliei. i în araara în care m rturia celor doi 
martori avea s  fie adus  astfel la t cere, urma 
s  se manifeste ateismul lui Faraon i
destr b larea Sodomei.”
„Aceast  profe ie i-a g sit împlinirea cea mai 
exact i mai izbitoare în istoria Fran eiistoria Fran ei.” The
Great Controversy, p. 269
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Seminar de profe ie 2005 No. 23Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Versetul 40

„ i în anul 1798 Fran a ateistanul 1798 Fran a ateist 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 râu i le va
îneca.“ [Daniel 11:40]

va împunge
împ ratul de la miaz noapte
va n pusti ca o furtun  peste
car i c l re i
multe cor bii

ri
rev rsa ca un râu i le va îneca

Seminar de profe ie 2005 No. 24Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Împunge: r zboi împotriva

„ i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboi împotrivaanul 1798 Fran a ateist  va face r zboi împotriva [lui]
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 râu i le va 
îneca.“ [Daniel 11:40]

împ ratul de la miaz noapte
va n pusti ca o furtun  peste
car i c l re i
multe cor bii

ri
rev rsa ca un râu i le va îneca
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Seminar de profe ie 2005 No. 25Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Contextul pasajului

„ i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboi împotriva anul 1798 Fran a ateist  va face r zboi împotriva 
luilui [[împîmp ratuluiratului de la de la miazmiaz noaptenoapte]]

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 râu i le va îneca.“ 
[Daniel 11:40]

împ ratul de la miaz noapte
va n pusti ca o furtun  peste
car i c l re i
multe cor bii

ri
rev rsa ca un râu i le va îneca

Seminar de profe ie 2005 No. 26Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Puterea care controleaz  Babilonul spiritual

„ i m-a dus, în Duhul, într-o pustie. i am v zut o 
femeie, ezând pe o fiar de culoare stacojie, plin
cu nume de hul , i avea apte capete i zece
coarne.
Femeia aceasta era îmbr cat cu purpur i

stacojiu; era împodobit cu aur, cu pietre scumpe i
cu m rg ritare. inea în mân  un potir de aur, plin
de spurc ciuni i de necur iile curviei ei.
  Pe frunte purta scris un nume, o tain :
„BABILONULBABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ICEL MARE, MAMA CURVELOR I
SPURCSPURC CIUNILOR PCIUNILOR P MÂNTULUIMÂNTULUI”.” Apocalipsa 
17:3-5
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Seminar de profe ie 2005 No. 27Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Babylonul spiritual este papalitatea!

„Femeia Femeia [[BabilonulBabilonul]] din Apocalips capitolul 17din Apocalips capitolul 17 este 
descris  ca fiind „împodobit  în purpur i stacojiu i
g tit  cu aur i cu pietre pre ioase i diamante, având în 
mân  o cup  de aur plin  cu stric ciuni i necur ii” ... iar 
pe frunte avea scris un nume: „Tain , Babilonul cel mare, 
mama desfrânatelor”. Profetul spune: „Am v zut pe 
femeia aceasta, îmb tat  de sângele sfin ilor i de 
sângele ucenicilor lui Isus”. Babilonul este descris mai 
departe ca fiind „cetatea cea mare, care are st pânire 
peste împ ra ii p mântului” (Apoc. 17:4-6, 18). PutereaPuterea
aceea care timp de multe secole a exercitat o guvernare aceea care timp de multe secole a exercitat o guvernare 
despoticdespotic asupra monarhilor cre tin t ii esteasupra monarhilor cre tin t ii este RomaRoma.”
The Great Controversy, p. 382

Seminar de profe ie 2005 No. 28Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Împ ratul de la miaz noapteÎmp ratul de la miaz noapte

„ i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboi împotriva anul 1798 Fran a ateist  va face r zboi împotriva 
papalitpapalit ii. i dup  un timp papalitateaii. i dup  un timp papalitatea
se va n pusti ca o furtun  peste el [îîmpmp ratulratul dede lala miazmiaz
zizi], cu car i c l re i ..., i cu multe cor bii; va înainta 
asupra rilor lui, se va rev rsa ca un râu i le va îneca.“ 
[Daniel 11:40]

va n pusti ca o furtun  peste
car i c l re i
multe cor bii

ri
rev rsa ca un râu i le va îneca
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Seminar de profe ie 2005 No. 29Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Timpul înainteaz

„În cursul r zboaielor i revolu ilor care au urmat în secolele 
urm toare, aceste grani e geografice au fost frecventfrecvent
schimbateschimbate ... Dar oricare ar fi fost schimb rile care au 
survenit, aceste prime diviziuni ale imperiului trebuie s
hot reasc numele pe care aceste por iuni ale teritoriului 
trebuiau s  le poart  totdeauna dup  aceea, altfel noi nu 
avem nici un standard dup  care s  verific m aplicarea 
profe iei. Cu alte cuvinte, oricare putereoricare putere ar ocupa oricând 
în timp teritoriul care la început a constituit regatul de la început a constituit regatul de 
nordnord, acea putere va fi împ ratul de nordîmp ratul de nord ...; i oricare 
putere va ocupa teritoriul care la început a constituit regatul 
de sud, acea putere va fi împ ratul de sudîmp ratul de sud atâta timp cât 
ea domin  teritoriul. Noi vorbim numai despre ace tia doi 
pentru c  ei sunt singurii despre care se vorbe te dup
aceea în profe ie ...” Daniel and the Revelation, p. 250

Seminar de profe ie 2005 No. 30Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Revolu ia i împ ratul de la miaz zi

17931793: „Dup  cuvintele profetului, cu pu in
înainte de anul 1798, o putere de origine i
caracter satanic urma s  se ridice pentru a 
face r zboi împotriva Bibliei ...
„Aceast  profe ie i-a g sit împlinirea cea 
mai exact i mai izbitoare în istoriaistoria
Fran eiFran ei. În timpul Revolu iei, în anul 17931793
...” The Great Controversy, p. 269

19171917: revolu ia ruseasc .
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Seminar de profe ie 2005 No. 31Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Împ ratul modern de la miaz ziÎmp ratul modern de la miaz zi

„ i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboianul 1798 Fran a ateist  va face r zboi
împotriva papalit ii. i dup  un timp papalitateaîmpotriva papalit ii. i dup  un timp papalitatea sese
vava nn pustipusti împotrivaîmpotriva împ ratului modern de la împ ratului modern de la 
miazmiaz zi, Uniunea Sovieticzi, Uniunea Sovietic
ca o furtun  peste el [îîmpmp ratul deratul de la miazla miaz zizi], cu car
i c l re i ..., i cu multe cor bii; va înainta asupra rilor

lui, se va rev rsa ca un râu i le va îneca.“ [Daniel
11:40]

va n pusti ca o furtun  peste
car i c l re i
multe cor bii

ri
rev rsa ca un râu i le va îneca

Seminar de profe ie 2005 No. 32Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

... va veni împotriva lui ca un vârtej ...

„ i la vremea sfâr itului împ ratul de la miaz zi se va 
împunge cu el: i împ ratul de la miaz noapte va veniveni
împotrivaîmpotriva lui ca un vârtejvârtej, cu carele, i cu c l re i, i cu 
multe cor bii; i el va intra în rile, i se va rev rsa i va 
trece peste.” Daniel 11:40 [trad. din engl. KJV]
vine [come] – 8175: o r d cin  primar ; a se n pusti (ca furtunafurtuna,
a lua cu asalt); prin implica ie a tremura, de exemplu fric- : a avea 
(îngrozitor de) team , fric , a se arunca ca o furtunfurtun , a fi violent, a 
veni (a lua, a da la o parte) asemenea unui ciclonciclon (vârtejvârtej).
împotriva [against]- 5921: la fel ca 5920. 5920: de la 5927. 
5927: r d cina primar a se urcaurca (ridicaridica, înâl aînâl a), verb intransitiv
(a fi sus, a fi înalt) sau verb activ (a escalada); folosit într- o mare 
varietate de sensuri, primar i secundar, literal i figurat (dup cum
urmeaz ):- a se ridicaridica (sus). (a cauza) urcareaurcarea (suireasuirea) sus.
vârtej [whirlwind]- 8175: acela i ca „vine” peste (deasupra). 
Strong’s
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Seminar de profe ie 2005 No. 33Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

CarCar i c l re ii c l re i

„ i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboianul 1798 Fran a ateist  va face r zboi
împotriva papalit ii. i dup  un timp papalitatea va împotriva papalit ii. i dup  un timp papalitatea va 
riposta i se va n pusti ca o furtun  peste/ împotriva riposta i se va n pusti ca o furtun  peste/ împotriva 
împ ratului modern de la miaz zi, Uniunea Sovieticîmp ratului modern de la miaz zi, Uniunea Sovietic
i cu putere o va m tura deopartei cu putere o va m tura deoparte

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

car i c l re i
multe cor bii

ri
rev rsa ca un râu i le va îneca

Seminar de profe ie 2005 No. 34Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

CarCar i C l re ii C l re i
„Adonia, fiul Haghitei, s- a sume it pân  acolo în cât a zis: „Eu
voi fi împ rat!“ i i- apreg tit carecare ii cc ll re ire i, i cincizeci de 
oameni care alergau înaintea lui.“ 1 Împ ra i 1:5
„Ben- Hadad, împ ratul Siriei, i- a strâns toat o tirea: avea
cu el treizeci i doi de împ ra i, caicai ii carcar . S- a suit, a 
împresurat Samaria i a început lupta împotriva ei.“ 1
Împ ra i 20:1
„Neamurile vor fi stârnite pân  în miezul lor. Sprijinul va fi 
retras de la aceia care proclam  standardul neprih nirii Lui 
Dumnezeu ca singurul test sigur al caracterului. i to i aceia 
care nu se vor supune decretului consiliilor na ionale, i
care nu vor asculta de legile na ionale ca s  înal e
sabatul instituit de c tre omul f r delegii (omul 
p catului), ca s  ignore ziua sfânt  a Lui Dumnezeu, vor 
sim i nu doar puterea opresiv  a papalit ii, dar i a lumiilumii
protestanteprotestante, a icoanei fiareiicoanei fiarei.” Letter 55, December 8, 1886
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Seminar de profe ie 2005 No. 35Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Cor bii [putere economic ]

„Ceice se pogorâser pe mare în corcor biibii, i f ceau
negonego pe apele cele mari.“ Psalmi 107:23
„Ea este ca o corabiecorabie dede negonego ; de departe î i aduce
pâinea.” Proverbe 31:14
„„Atâtea bog ii înt-un ceas s-au pr p dit!” - i to ito i
cârmaciicârmacii, to i ceiceceice merg cu corabiamerg cu corabia pe mare, marinarii, 
i to i ceiceceice câ tig  din marecâ tig  din mare, st teau departe; i, când 

au v zut fumul arderii ei, strigau: „Care cetate era ca 
cetatea cea mare?” i î i aruncau rân  în cap, 
plângeau, se tânguiau, ipau i ziceau: „Vai! Vai! Cetatea 
cea mare, al c rei bel ug de scumpeturi a îmbog it pe a îmbog it pe 
to ito i ceiceceice aveau cor aveau cor biibii pe mare, într-o clip  a fost 
pref cut  într-un pustiu!”” Apocalipsa 18:17–19

Seminar de profe ie 2005 No. 36Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

CarCar i c l re ii c l re i
„ i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboianul 1798 Fran a ateist  va face r zboi
împotriva papalit ii. i dup  un timp papalitatea împotriva papalit ii. i dup  un timp papalitatea 
va riposta i se va n pusti ca o furtun  peste/ va riposta i se va n pusti ca o furtun  peste/ 
împotriva împ ratului modern de la miaz zi, împotriva împ ratului modern de la miaz zi, 
Uniunea SovieticUniunea Sovietic i cu putere o va m turai cu putere o va m tura
deoparte în colaborare cu un aliat care furnizeazdeoparte în colaborare cu un aliat care furnizeaz
for a militar i economic .for a militar i economic .
va înainta asupra rilor lui, se va rev rsa ca un 
râu i le va îneca.“ [Daniel 11:40]

ri
rev rsa ca un râu i le va îneca
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Seminar de profe ie 2005 No. 37Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Un aliat
„Fiara, pe care am v zut-o, sem na cu un leopard; avea labe ca de urs, i
gur ca o gur de leu. Balaurul i-a dat putereaputerea lui, scaunul lui de domnie
i o st pânire mare.” Apocalipsa 13:2

„Apoi am v zut ridicându-se din p mânt o alt  fiar , care avea dou
coarne ca ale unui miel, i vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toat putereaputerea
fiarei dintâi înaintea ei; i f cea ca p mântul i locuitorii lui s  se închine 
fiarei dintâi, a c rei ran  de moarte fusese vindecat .” Apocalipsa 13:11-12
„A venit pân  la berbecele care avea coarne, i pe care-l v zusem stând 
în râu, i s-a repezit asupra lui cu toat putereaputerea lui. L-am v zut cum s-a 
apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece, 
i i-a frânt amândou  coarnele, f r  ca berbecele s  i se fi putut împotrivi 

[trad. engl. „berbecele nu a avut putereputere s  i se împotriveasc ”]; l-a trântit 
la p mânt, i l-a c lcat în picioare, i nimeni n-a sc pat pe berbece din 
mâna lui.” Daniel 8:6-7

Puterea este for a militar
În profe ie papalitatea nu a posedat niciodat  proprie sa for  militar !
Car i c l re i trebuie s  simbolizeze for a militar „furnizatfurnizat (pu(puss lala
dispozi ie)dispozi ie)”

Seminar de profe ie 2005 No. 38Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Puterea armelor i a banilorPuterea armelor i a banilor

„ i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboianul 1798 Fran a ateist  va face r zboi
împotriva papalit ii. i dup  un timp papalitatea va împotriva papalit ii. i dup  un timp papalitatea va 
riposta i se va n pusti ca o furtun  peste/ împotriva riposta i se va n pusti ca o furtun  peste/ împotriva 
împ ratului modern de la miaz zi, Uniunea Sovieticîmp ratului modern de la miaz zi, Uniunea Sovietic
i cu putere o va m tura deoparte printri cu putere o va m tura deoparte printr--o alian  cu o o alian  cu o 

putereputere din profe ia biblic  care posed  for  militar idin profe ia biblic  care posed  for  militar i
economiceconomic ..
va înainta asupra rilor lui, se va rev rsa ca un râu i
le va îneca.“ [Daniel 11:40]

ri
rev rsa ca un râu i le va îneca
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Seminar de profe ie 2005 No. 39Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Armele i baniiArmele i banii

„I s-a dat putere s  dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei s
vorbeasc , i s  fac ss fie omorâ i to ifie omorâ i to i cei ce nu se vor închina 
icoanei fiarei. i a f cut ca to i: mici i mari, boga i i s raci, slobozi 
i robi, s  primeasc  un semn pe mâna dreapt  sau pe frunte, ii

nimeni snimeni s nu poatnu poat cumpcump ra sau vindera sau vinde, f r  s  aib  semnul 
acesta, adic  numele fiarei, sau num rul numelui ei.” Apocalipsa
13:15-17
„La acea dat  când papalitatea, jefuit  de puterea ei, a fost for at  s
înceteze persecu ia, Ioan a v zut o putere nouo putere nou în l ându-se, care 
va da ecou vocii balaurului, ducând mai departe aceea i lucrare 
crud i hulitoare. Aceast  putere, ultima care se încumet  s  lupte 
împotriva bisericii i Legii Lui Dumnezeu, este reprezentat  printr-o 
fiar  cu dou  coarne ca de miel. Fiarele dinaintea ei s-au ridicat din 
mare; dar aceasta a ie it din p mânt reprezentând în l area pa nic
a na iunii pe care o simboliza – Statele UniteStatele Unite.” Signs of the Times,
February 8, 1910

Seminar de profe ie 2005 No. 40Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Statele UniteStatele Unite

„„ i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboi împotriva i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboi împotriva 
papalitpapalit ii. i dup  un timp papalitatea va riposta i se va ii. i dup  un timp papalitatea va riposta i se va 
nn pusti ca o furtunpusti ca o furtun peste/ împotriva împ ratului modern de peste/ împotriva împ ratului modern de 
la miazla miaz zi, Uniunea Sovieticzi, Uniunea Sovietic i cu putere o va m turai cu putere o va m tura
deoparte printrdeoparte printr-- o alian  secret  format  cu Statele Unite.o alian  secret  format  cu Statele Unite.
Apoi Apoi papaliateapapaliatea va înainta asuprava înainta asupra rilor luirilor lui, se va rev rsa ca 
un râu i le va îneca.“ [Daniel 11:40]

Versetul 40: rile sunt la pluralVersetul 40: rile sunt la plural
VerseVersetul 41: tul 41: cuvântulcuvântul „ ri”„ ri” -- este ad este ad ugat în unele ugat în unele 
traduceri biblicetraduceri biblice
VerseVersetul 42: rile sunt la pluraltul 42: rile sunt la plural

Oricine este împ ratul de la miaz zi, atunci când Oricine este împ ratul de la miaz zi, atunci când 
papalitatea o mpapalitatea o m turtur cu putere, el constcu putere, el const dintrdintr--oo
confedera ie de riconfedera ie de ri!!
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Seminar de profe ie 2005 No. 41Împ ratul nordului. Partea a 4-a. Versetul 40 - 1989

Uniunea SovieticUniunea Sovietic

„„ i la vremea sfâr itului împ ratul de la miaz zi se va împunge ci la vremea sfâr itului împ ratul de la miaz zi se va împunge cuu
el: i împ ratul de la miaz noapte va veni împotriva lui ca un vel: i împ ratul de la miaz noapte va veni împotriva lui ca un vârtej, ârtej, 
cu carele, i cu c l re i, i cu multe cor bii; i el va intra îcu carele, i cu c l re i, i cu multe cor bii; i el va intra în rile, in rile, i
se va se va revrev rsarsa i va i va trecetrece peste.” peste.” Daniel 11:40 [Daniel 11:40 [tradtrad. din . din englengl. KJV]. KJV]
„ i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboi împotriva papalit„ i în anul 1798 Fran a ateist  va face r zboi împotriva papalit ii.ii.

i dup  un timp papalitatea va riposta i se va n pusti ca o furi dup  un timp papalitatea va riposta i se va n pusti ca o furtuntun
peste/ împotriva împ ratului modern de la miaz zi, Uniunea peste/ împotriva împ ratului modern de la miaz zi, Uniunea 
SovieticSovietic i cu putere o va m tura deoparte printri cu putere o va m tura deoparte printr-- o alian  secreto alian  secret
formatformat cu Statele Unite. cu Statele Unite. 
ApoiApoi papaliateapapaliatea va intra înva intra în rile care formeaz  Uniunea Sovieticrile care formeaz  Uniunea Sovietic
se va se va revrev rsarsa i va i va trecetrece peste ele.“ peste ele.“ [Daniel 11:40][Daniel 11:40]

a reva rev rsa [rsa [overflowoverflow]] –– 7857: o r d cin  primar ; a n v li ( 7857: o r d cin  primar ; a n v li (inundainunda,,
izbucni); prin implica ieizbucni); prin implica ie a inundaa inunda, a cur, a cur i; prin analogie a galopa, i; prin analogie a galopa, aa
cucericuceri; a îneca, (peste) a curge (; a îneca, (peste) a curge (aa acoperiacoperi turnturnâândnd),), a cla cl ti. a ti. a 
alerga (fugi), a goni. (complet, temeinic) alerga (fugi), a goni. (complet, temeinic) a spa sp lala ((a da la o partea da la o parte).).
a trece [pass] - 5674: o r d cin  primar ; a traversa. Strong’s.


