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Explica ia scurt  a versetelor din Daniel 11:40 – 12:1 
Seminar de profe ie - 2004/2005 cu Jeff Pippenger 

40. La vremea sfâr itului, 
împ ratul de la miaz -zi
se va împunge cu el.

În anul 1798 Fran a ateist , mai târziu communismul 
(începînd din 1917) l-au luat prizonier pe pap , au avut 
victorie asupra statelor catolice

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 înneca.

Babilon, Roma sau catolicismul, sunt du mani cu 
comunismul ateist, care devine noul rege de sud 
va m tura, cu o putere de necrezut, nemaipomenit pe regele sudului 
cu for  militar  (are papalitatea armat ? alian  cu SUA ...) 
i cu putere economic  (a cui economie a stat în spatele 

distrugerii comunismului? alian  cu SUA ...) 
rile, care sunt (au fost) sub jugul comunismului 

va trece peste aceste ri i le va înneca i le va sp la, va intra în 
ele i le va c lca în picioare. Comunismul a c zut în anul 1989 

41. Va intra i în ara cea minunat , SUA va fi subjugat  în sens spiritual, symbolic  
(când? La legea duminical )

i zeci de mii vor c dea. mul i vor accepta legea duminical  na ional  (toate celelate ri 
ale lumii vor urma exemplul Statelor Unite) 

Dar Edomul, Moabul, 
i frunta ii copiilor lui Amon 

vor sc pa din mâna lui.

au s -i scape din mân , vor aluneca din mâna lui, 
de sub controlul ei (este vorba de regele nordului – paplitatea) 
sunt cei care vor asculta cei dintâi de strig tul „p r si i babilonul 
i ie i i din el“. Ei sunt primele roade a acestui strig t

42. Î i va întinde mâna peste felurite ri,
i nici ara Egiptului nu va sc pa.

î i va l rgi controlul asupra... (tuturor rilor i na iunilor ...)
to i se vor supune dorin elor cererilor Romei i tot restul 
lumii (Egiptul = toate rile ...), prin ONU - nu este sc pare

43. Ci se va face st pân pe vistieriile de aur i de 
argint, i pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. 

Va lua controlul asupra lumii întregi 
controlul economic asupra lumii, adic  na iunile ONU-lui. 

Libienii i Etiopienii Lumea care este împ r it  în dou  clase,
atât rile din lumea a treia cât i rile cele bogate

vor veni în alai dup  el. au s  mearg , s -l urmeze în r zboi …
44. Dar ni te zvonuri, Evangelia despre dreptatea Lui Hristos
venite de la r s rit a 3-a solie îngereasc , marea strigare
i de la miaz -noapte, locul de unde vine (unde tr ie te, locuie te) ISUS

îl vor însp imânta, îi vor face (papalit ii) fric , de aceea ea se va ridica ca s
i atunci va porni cu o mare mânie, înl ture pe cei ce nu o accept .

ca s  pr p deasc face decretul de moarte pentru copii Lui DUMNEZEU
i s  nimiceasc  cu des vâr ire pe mul i. pe Sabatarieni vrea s -i omoare pe to i (nu se va întâmpla …) 

45. Î i va întinde corturile palatului s u Papalitatea î i va pune cortul de lupt , tronul lui satanic

între mare între oamenii (lumea) p mântului (cei care nu sunt pe muntele 
DOMNULUI) 

i muntele cel sl vit i sfânt. i poporul Lui DUMNEZEU, comunitatea, Jerusalemul. Papalita-
tea se va ridica ca barier  împotriva mesajului din marea strigare 

Apoi î i va ajunge sfâr itul, c derea definitiv  a împ ratului de miaz noapte
- Papalitatea

i nimeni nu-i va fi în ajutor. nu un om, ci DUMNEZEU îl va înl tura (va c dea “Babilonul”)

12,1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, Hristos se ridic  ca lupt tor i p r se te Sfânta Sfintelor din cer 

ocrotitorul copiilor poporului t u; ISUS Salvatorul, Ap r torul – copiilor Lui DUMNEZEU, 
a r m i ei

c ci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, 
cum n-a mai fost 
de când sunt neamurile 
i pân  la vremea aceasta.

judec ile Lui DUMNEZEU vor c dea f r  cru are peste 
cei necredincio i i ei vor primi cele mai mari pedepse 
cum n-au mai fost niciodat  pe lumea aceasta, 
mânia Lui DUMNEZEU, reprezentat  ca i o lucrare str in
a a sunt descrise i în alte locuri din Biblie timpuri de strâmtorare

Dar în vremea aceea,
poporul t u va fi mântuit,

nu vor mai fi martiri dup  terminarea timpului de har
Hristos va putea mântui sfin ii perfec i

i anume oricine va fi g sit scris în carte.
to i cei care sunt trecu i în cartea vie ii a Mielului 
Hristos vine, suntem mântu i (sc pa i),

Amin!


