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Primul vai – a cincea trompetă

Islamismul din Arabia
O putere din adâncimi
Instantanee şi foarte violentă
O luptă mare intre est şi west, care a avut punctul 

culminant la bătălia din Ninevah,
a fost cauza şi precedat ridicarea lor la putere
Ei au adus suferinţă asupra Fiarei atunci - care era estul 

Romei păgâne, şi fiarei
acuma - care este Papalitatea de la Vatikan (Roma)
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Primul vai – a cincea trompetă

Ei nu trebuiau să se atingă de cei care aveau sigiliul lui 
DUMNEZEU, ci timp de 5 luni – care inseamnă 150 de 
ani, incepând cu bătălia de la Nicomadia la 27. iulie 
1299, numai pe ceilalţi să-i tortureze şi să le facă rău.
Inceputul imperiului otoman – islamul turcesc.
Ei au avut ca rege, un inger din adâncimi – un 

distrugător, in ambele limbi hebreică şi greacă.
Prima urgie a sfârşit, când ultimul rege al Romei de est, 

Johannes Palageus, şi-a lăsat tronul urmaşului lui 
Konstantin. Konstantin a refuzat să preia puterea fără 
permisia imperiului otoman. El s-a intronat in anul 1449. 
In mai 1453 a căzut Constantinopel.
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Al doilea vai – trompeta a şasea

Islamismul turcesc
O putere din Adâncimi
Instantanee şi foarte violentă, atunci s-a folosit prima dată 

praful de puşcă
Ei trebuiau să bată sau să omoare fiara – care era Roma 

păgână
Inceputul este atunci când are loc prima urgie, şi cu aceasta 

incepe a doua profeţie
de 391de ani şi 15 zile.
La inceputul acestei profeţii, sunt trimişi cei patru Ingeri
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Al doilea vai – trompeta a şasea

La sfârşitul urgiei se dezoltă aceaşi dinamică ca 
pe timpul lui Justinian şi al ultimului Constantin, 
când paşa turcesc îşi predă imperiul in mâna celor 
“Patru Supraputeri Europene”

Prin acestă situaţie Turcia şi-a pierdut puterea, 
ca urmare arabii (Egipt) ameninţau de a prelua 
controlul asupra imperiului otoman, cea ce a 
obligat supraputerile din Europa să intervină. 
După scurt timp imperiul Otoman a fost impărţit 
in mai multe părţi mici. 
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Miracolul din ultima visiune a lui Daniel

La vremea sfârşitului, impăratul de la miazănoapte se va impunge cu el. Şi impăratul
dela miazănoapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu cară şi călăreţi, şi multe 
corăbii; va inainta asupra ţărilor lui, se va revărsa ca un râu şi le va ineca.Va intra in 
ţara cea minunată, şi zece mii vor cădea. Dar Edomul Moabul, şi fruntaşii copiilor lui 
Amon vor scăpa din mâna lui.Îşi va intinde mâna peste felurite ţări, şi nici ţara 
Egiptului nu va scăpa. Ci se va face stăpân pe vistiriile de aur şi de argint, şi pe toate 
lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii şi Etiopenii vor veni in alai după el.Dar nişte 
zvonuri venite de la răsărit şi de la miazănoapte, il vor inspăimânta, şi atunci va porni 
cu o mare mânie, ca să prăpădească şi să nimicească cu desăvârşire pe mulţi. Îşi va 
intinde corturile palatului său intre mare şi muntele cel slăvit şi sfănt. Apoi îşi v-a 
ajunge sfârşitul şi nimeni nu-i va fi intr’ajutor.
In vremea acea se va scula marele rege MIHAI, ocrotitorul poporului tău; căci aceasta 
va fi o vreme de strâmtăroare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la 
vremea aceasta. Dar in vremea aceea, poporul tău va fi măntuit, şi anume oricine va fi 
găsit scris in carte. Mulţi din cei ce dorm in ţărâna pământului se vor scula: unii pentru 
viaţa veşnică alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.
Cei inţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor invăţa pe mmulţi să umble 
in neprihănire vor străluci ca stelele, in veac şi in veci de veci. 
Daniel 11:40-45; Daniel 12:1-3
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Versetul 40

La vremea sfârşitului, impăratul de la miazănoapte se va impunge
cu el. Şi impăratul dela miazănoapte se va năpusti ca o furtună peste 
el, cu cară şi călăreţi, şi multe corăbii; va inainta asupra ţărilor lui, 
se va revărsa ca un râu şi le va ineca. Daniel 11:40

      Două Puteri din adâncime – atiesmul şi catoicismul
      Două Puteri din adâncime- papalitatea şi islamul. 

Fiara care era, va lovi – papalitatea din Roma.
Fiara care era, va lovi – Roma păgână.
Fiara care este- S.U.A.,protestantismul,va fi lovit la fel.
Fiara care este – papalitatea din Roma.

Seminar de profeţie 2009-02-18 No. 8Trompetele. Şapte tunete. Al treilea vai.
www.1843-chart.com

    Roma păgână cade de 3 ori

330 -  Roma păgână îţi pierde puterea.
508-38 – Roma păgână, nu mai este după profeţia      

      Biblică, imperiul conducător
1449-54 – Ultimul rege al Romei păgâne capitulează.
Statele Unite ale Americii cad de 3 ori
Versetul 40: schimbă ideologia protestantistă.
Verstul 41: capitulează la decretul duminical
Versetele 42 - 43: Îşi oferă suveranitatea.
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Versetul 40

Se intâmplă in timpul Laodicea.

Se intâmplă in timpul Philadelphia

Prăbuşirea unui mare imperiu - UDSSR.

Prăbuşirea unui mare imperiu – imperiul Otoman.

La sfârşit un rege îşi predă imperiul - Gorbatschow.

La sfârşit un rege îşi predă imperiul - Paşa turcesc.

Lupta celor trei partide – ateismul, papalitatea şi S.U.A.

Lupta celor trei partide - Egipt, Turcia, Europa
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Versetul 41

Va intra in ţara cea minunată, şi zece mii vor cădea. Dar 
Edomul Moabul, 

fruntaşii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Daniel 11:41
O putere din adâncimi – papalitatea.
O putere din adâncimi - islamul.
Inainte are loc o luptă intre Nord şi Sud.
Inainte are loc o luptă intre Est şi Vest.
Lupta are o importanţă cheie.
Lupta are o importanţă cheie.
Fiara, care a fost, şi va fi torturată – S.U.A.
Fiara, care a fost, şi va fi torturată – Roma păgână.
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Versetul 41

La sfârşit un rege se va preda – S.U.A.

La sfârşit un rege se va preda – Imperatorul Roman.

Cei sigilaţi sunt sub protecţie – 144 000.

Cei sigilaţi sunt sub protecţie – Poporul lui 
DUMNEZEU

Legătură cu versetul următor prin chipul fiarei.

Legătură cu versetul următor prin chipul fiarei.
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   Se aplică de 3 ori

De trei ori Elia – In primele două impliniri sunt implicate şi semne 
care indică şi a treia profeţie!

 Trei păcate care duc la pustiu - In primele două impliniri sunt 
implicate şi semne care indică şi a treia profeţie!

De trei ori Roma — In primele două impliniri sunt implicate şi 
semne care indică şi a treia profeţie!

 Trei urgii - In primele două impliniri sunt implicate şi semne care 
indică şi a treia profeţie!

  Dovezile să fie intemeiate de doi sau trei martori
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    Primele două urgii

Islam
Instantaneu, violent, inventarea pulverului de puşcă
Puterea in coadă: Cel mai in vârstă, cel mai faimos este capul, şi 

profetul care
invaţă minciuni este coada. Iesaia  9:14
Puetrea gurii: El va vorbi poporului pentru tine, îţi va sluji drept gură, 

şi tu
vei ţinea pentru el locul lui DUMNEZEU. 2. Moise 4:16
Va tortura fiara care a fost; omorâţi fiara care a fost şi fiara care este; 

faceţi să cadă  Roma
El va fi un om sălbatic, mâna lui impotriva fiecăruia, şi fiecare 

impotriva lui.
Apăraţi lucrarea lui DUMNEZEU şi poporului LUI.
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Al treilea Jihad – vai !

11. Septembrie 2001
S.U.A. Are două coarne: putere militară şi 

economică
Criza care va fi cauza eliberării decretului 

duminical, este criza celei de-a treia urgii.
Islamul este a treia urgie!
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   Trei capitulări in Daniel

Primele patru trompete s- au sfârşit 533, perioadă de timp in care 
Justinian şi- a

predat imperiul.
A cincea trompetă se sfârşeşte când al patrulea inger dă drumul la 

vânturi, a fost
când ultimul imperator al
Romei păgâne îşi predă imperiul.
A şasea trompetă se sfârşeşte la 1840, când cele patru surpaputeri 

acceptă
capitularea de la  paşa turcesc iar acesta predă imperiul.
Patru trompete, 533; patru ingeri, 1449; patru puteri europene, 1840.
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   Trei capitulări in Daniel

Versetul 40 - Gorbatschow
Versetul 41 - USA
Verseturile 42,43 – 10 regi
Versetul 40 - Gorbatschow crează paralele cu Turcia
Versetul 41 – S.U.A. crează paralele 1449 , când             

mesajul ingerului al patrulea va fi
transmis

Versetele 42,43 - Paralele cu Justinian, cand cele patru 
vânturi vor porni
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   Trei capitulări in Daniel

Când se sfârşeşte noaptea? Inţeleg importanţa mesajului care este in cele 
trei solii ale ingerilor? Inţeleg starea şi lucrarea cu care se incheie planul 
de salvare?
Sunt informat destul despre “Cuvântul Profetic” şi despre 

evenimentele care se desfăşoară in jurul meu? Pot să le identific, şi 
să imi dau seama că venirea lui ISUS este foarte aproape?
Simt datoria pe care o am, având in vedere luimna care mi-a  fost dată? 

Folosesc toate talentele cu care DUMNEZEU m-a inzestrat pentru ca să 
salvez suflete? Sau sunt căldicel şi nepăsător, chiar făcând parte din 
această lume fără DUMNEZEU, şi mă folosesc de talentele mele pentru 
a-mi satisface plăcerile, şi mă ingrijorez mai mult de stare şi situaţia 
mea, decât de inaintarea lucrării lui DUMENZEU.
Intăresc prin felul meu de a fi, impresia care există despre adventişti că 

nu aud decât foarte slab suneteul trompetei, şi urmăresc mai mult a fi in 
concordanţă cu această lume?  
General Conference Bulletin, 1. April  1897


