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Daniel 10:14

Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are 
să se întâmple poporului tău în 

vremurile de apoi, căci vedenia este 
cu privire tot la acele vremuri 

îndepărtate.”



Daniel 11:1-2

1) În anul dintâi al lui Darius Medul, eram și 
eu la el, ca să-l ajut și să-l sprijin. 2) Acum, îţi 
voi face cunoscut adevărul: Iată că vor mai fi 

încă trei împăraţi în Persia. Cel de-al patrulea 
va strânge mai multă bogăţie decât toţi ceilalţi 
și, când se va simţi puternic prin bogăţiile lui, 
va răscula totul împotriva împărăţiei Greciei.



Daniel 10:21

Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este 
scris în cartea adevărului. Nimeni nu 
mă ajută împotriva acestora, afară 

de voievodul vostru Mihail.



Daniel 10:1

În anul al treilea al lui Cirus, împăratul 
Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, 
numit Beltșaţar. Cuvântul acesta, care este 
adevărat, vestește o mare nenorocire. El a 
fost cu luare aminte la cuvântul acesta și a 

priceput vedenia.



Daniel 11:1-2

1) În anul dintâi al lui Darius Medul, eram și 
eu la el, ca să-l ajut și să-l sprijin. 2) Acum, îţi 
voi face cunoscut adevărul: Iată că vor mai fi 

încă trei împăraţi în Persia. Cel de-al patrulea 
va strânge mai multă bogăţie decât toţi ceilalţi 
și, când se va simţi puternic prin bogăţiile lui, 
va răscula totul împotriva împărăţiei Greciei.



Cir - 7 ani 
Cambises - 7 ani și 5 luni până în 522 î.Hr. 
Smerdis Magicianul - 7 luni 
Dariu I - 521 - 486 î.Hr. 
Xerxes - 486 - 465 î.Hr.  
Artaxerxe - 464 - 424 î.Hr. 
Dariu (II) - 423 - 405 î.Hr.  
Artaxerxe Mnemon - 404 - 359 î.Hr.  
Ochus - 358 - 338 î.Hr. 
Arses - 337 - 336 î.Hr.
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Daniel 11:1-2

1) În anul dintâi al lui Darius Medul, eram și eu 
la el, ca să-l ajut și să-l sprijin. 2) Acum, îţi voi 
face cunoscut adevărul: Iată că vor mai fi încă 
trei împăraţi în Persia. Cel de-al patrulea va 
strânge mai multă bogăţie decât toţi ceilalţi 
și, când se va simţi puternic prin bogăţiile lui, va 

răscula totul împotriva împărăţiei Greciei.



Cir - 7 ani 
Cambises - 7 ani și 5 luni până în 522 î.Hr. 
Smerdis Magicianul - 7 luni 
Dariu I - 521 - 486 î.Hr. 
Xerxes - 486 - 465 î.Hr.  
Artaxerxe - 464 - 424 î.Hr. 
Dariu (II) - 423 - 405 î.Hr.  
Artaxerxe Mnemon - 404 - 359 î.Hr.  
Ochus - 358 - 338 î.Hr. 
Arses - 337 - 336 î.Hr.
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Xerxes I, sau Ahașveros



Daniel 11:3-4
3) Dar se va ridica un împărat viteaz, care va 

stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. 4) 
Și, cum se va întări, așa se va și sfărâma 

împărăţia lui și va fi împărţită în cele patru 
vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și 
nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub 
el, căci va fi făcută bucăţele și va trece la alţii, 

afară de aceștia.



Alexandru cel Mare







Alexandru cel Mare moare în iunie 323 î.Hr.



Daniel 11:3-4
3) Dar se va ridica un împărat viteaz, care va 

stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. 4) 
Și, cum se va întări, așa se va și sfărâma 

împărăţia lui și va fi împărţită în cele patru 
vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și 
nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub 
el, căci va fi făcută bucăţele și va trece la alţii, 

afară de aceștia.



Generalii lui Alexandru cel Mare

Macedonia Tracia Egiptul Siria

Casandru Lisimah Ptolomeu Seleuc



Daniel 11:5

Împăratul de la miazăzi va ajunge 
tare. Dar unul din mai-marii lui va fi 
și mai tare decât el și va domni 
întemeind o mare împărăţie.



Casandru

Lisimah

Ptolomeu

Seleuc

Imperiul 
GrecMacedonia

Siria 
Babilonul

Tracia 
Asia Mică

EgiptulÎmpăratul de la 
miazăzi

Împăratul de la 
miazănoapte

Împăratul de la 
răsărit

Împăratul de la 
apus



Egiptul (Ptolomeu)Franța                                                  

Tracia, Asia Mică (Lisimah)Turcia

Palestina



Daniel 11:5

Împăratul de la miazăzi va ajunge 
tare. Dar unul din mai-marii lui va fi 
și mai tare decât el și va domni 
întemeind o mare împărăţie.



Casandru

Lisimah

Ptolomeu

Seleuc

PalestinaMacedonia
Siria 

Babilonul

Tracia 
Asia Mică

Egiptul

Ciprul
Fenicia
Caria
Cirena



Daniel 11:5

Împăratul de la miazăzi va ajunge 
tare. Dar unul din mai-marii lui va fi 

și mai tare decât el și va domni 
întemeind o mare împărăţie.



Casandru

Lisimah

Ptolomeu

Seleuc

PalestinaMacedonia
Siria 

Babilonul

Tracia 
Asia Mică

Egiptul
Ciprul
Fenicia
Caria
Cirena

Egiptul - Împăratul de la miazăzi

Siria - Împăratul de la miazănoapte



Ptolomey

Seleuc

Siria

Egiptul Împăratul de la miazăzi 
va ajunge tare.

Dar unul din mai-marii 
lui va fi și mai tare 
decât el și va domni 
întemeind o mare 

împărăţie.

367-283 î.Hr

359-281 î.Hr



Egipt - (Ptolomey)

Siria - (Seleuc)



Daniel 11:6

După câţiva ani, se vor uni, și fata împăratului de 
la miazăzi va veni ca nevastă la împăratul de la 
miazănoapte, ca să facă o învoială. Dar aceste 

mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și 
nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ţine 
piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu 

alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea.



Ptolomey  
Philadelphus

Siria

Egiptul Împăratul de la  
miazăzi

Împăratul de la 
miazănoapte

309-246 î.Hr

Antiohus Theos

286-246 î.Hr



Berenice

Daniel 11:6
După câţiva ani, se vor uni, și fata 
împăratului de la miazăzi va veni ca 

nevastă la împăratul de la miazănoapte, 
ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace 
de ajutorare nu vor avea nicio putere și 
nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea 

ţine piept, ci ea va fi dată la moarte 
împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel 

ce s-a legat cu ea.



Antiohus Theos Laodice



Berenice

Daniel 11:6
După câţiva ani, se vor uni, și fata 
împăratului de la miazăzi va veni ca 

nevastă la împăratul de la miazănoapte, ca 
să facă o învoială. Dar aceste mijloace de 

ajutorare nu vor avea nicio putere și 
nici celelalte mijloace ale ei nu vor 
putea ţine piept, ci ea va fi dată la 

moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și 
cu cel ce s-a legat cu ea.



Antiohus  
Theos LaodiceBerenice Ptolomey  

Philadelphus



Berenice

Daniel 11:6
După câţiva ani, se vor uni, și fata împăratului 
de la miazăzi va veni ca nevastă la împăratul 
de la miazănoapte, ca să facă o învoială. Dar 

aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio 
putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor 
putea ţine piept, ci ea [Berenice] va fi dată 
la moarte împreună cu alaiul ei [cei ce o 

însoțeau], cu tatăl ei [Ptolomey 
Philadelphus] și cu cel ce s-a legat cu ea 

[Antiohus Theos].



Antiohus  
Theos Laodice



Laodice BereniceSeleucus 
Callinicus



Daniel 11:7-8

7) În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar 
din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii 

Siriei, da, va intra în cetăţuia împăratului de la 
miazănoapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. 8) 

Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cu prinșii de 
război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, 

împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va 
lăsa câţiva ani în pace pe împăratul de la miazănoapte.



Ptolemy Euergetes 
282-222 î.Hr.

Seleucus Callinicus



✦ Siria 
✦ Cilicia 
✦ Asia



Daniel 11:7-8

7) În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar 
din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii 

Siriei, da, va intra în cetăţuia împăratului de la 
miazănoapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. 8) 
Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cu prinșii de 
război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, 

împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi 
va lăsa câţiva ani în pace pe împăratul de la miazănoapte.



Ptolemy Euergetes 
282-222 î.Hr.

binefăcătorul



Daniel 11:7-8

7) În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar 
din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii 

Siriei, da, va intra în cetăţuia împăratului de la 
miazănoapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. 8) 

Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cu prinșii de 
război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, 

împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va 
lăsa câţiva ani în pace pe împăratul de la miazănoapte.



Daniel 11:9

Acesta va porni împotriva împărăţiei 
împăratului de la miazăzi, dar se va 

întoarce iarăși în ţara sa.



Seleucus  
Calinicus 240 î.Hr.



Daniel 11:10

Totuși fiii săi vor începe iarăși războiul 
și vor strânge o mare mulţime de oști, 
care va înainta, se va revărsa ca un râu 
care iese din matcă și-l vor împinge 

iarăși înapoi până la cetăţuie.



Seleucus Ceraunus 
243-223 î.Hr.

Antiohus Magnus 
241-187 î.Hr.



Daniel 11:10

Totuși fiii săi vor începe iarăși războiul 
și vor strânge o mare mulţime de oști, 
care va înainta, se va revărsa ca un râu 
care iese din matcă și-l vor împinge 

iarăși înapoi până la cetăţuie.



Daniel 11:11

Împăratul de la miazăzi, mâniat de 
aceasta, va ieși și se va lupta cu 

împăratul de la miazănoapte; va ridica 
o mare oștire, dar oștile împăratului de 
la miazănoapte vor fi date în mâinile 

lui și nimicite.



Lupta de la Rafia (22 iunie 217 î.Hr.)

Ptolemy Philopator 
245–204 î.Hr.

Împăratul de la  
miazăzi

Antiohus Magnus 
241-187 î.Hr.

Împăratul de la  
miazănoapte



Daniel 11:12

Atunci, inima împăratului se va 
îngâmfa, va doborî zece mii, dar tot 

nu va birui.



Daniel 11:13

Căci împăratul de la miazănoapte se 
va întoarce și va strânge o oștire mai 
mare decât cea dintâi și, după câtăva 
vreme, după câţiva ani, va porni în 

fruntea unei mari oștiri bine înarmate.



Antiohus Magnus 
241-187 î.Hr.

Ptolemy Philopator 
245–204 î.Hr.

Împăratul de la  
miazăzi

Împăratul de la  
miazănoapte



Ptolemy Epiphanes 
210-181 î.Hr.

Antiohus Magnus 
241-187 î.Hr.

Împăratul de la  
miazăzi

Împăratul de la  
miazănoapte



Daniel 11:14

În vremea aceea, se vor ridica mulţi 
împotriva împăratului de la miazăzi, și 
o ceată de derbedei din poporul tău se 
vor răscula, ca să împlinească vedenia, 

dar vor cădea.



Filip al V-lea  
al Macedoniei 
221–179 î.Hr.

Antiohus Magnus 
241-187 î.Hr.

Împăratul de la  
miazănoapte



Daniel 11:14

În vremea aceea, se vor ridica mulţi 
împotriva împăratului de la miazăzi, și 
o ceată de derbedei din poporul tău se 
vor răscula, ca să împlinească vedenia, 

dar vor cădea.



Daniel 11:14 (FIDELA)

Și în acele timpuri mulți se vor ridica 
împotriva împăratului sudului; de 

asemenea jefuitorii poporului tău se 
vor înălța pentru a întemeia viziunea; 

dar vor cădea.



Daniel 11:14 (FIDELA)

… jefuitorii [ּפִָריץ] poporului tău …

Strong: H6530

Unul violent, ucigaș, nimicitor, 
jefuitor



Daniel 8:24

El va fi tare, dar nu prin puterea lui 
însuși; el va face pustiiri de necrezut, 
va izbuti în tot ce va începe, va nimici 

pe cei puternici și chiar pe poporul 
sfinţilor.



Daniel 11:14 (FIDELA)

Și în acele timpuri mulți se vor ridica 
împotriva împăratului sudului; de 

asemenea jefuitorii poporului tău se 
vor înălța pentru a întemeia viziunea; 

dar vor cădea.



Daniel 11:15

Împăratul de la miazănoapte va 
înainta, va ridica întărituri și va pune 
mâna pe cetăţile întărite. Oștile de la 

miazăzi, nici chiar floarea oamenilor 
împăratului nu vor putea să ţină piept, 

nu vor avea putere să se împotrivească.



Daniel 11:15 (FIDELA)

Astfel împăratul nordului va veni și va 
înălța un val de pământ și va lua cele 

mai fortificate cetăți și brațele 
sudului nu vor rezista, nici poporul lui 

ales, nici nu va fi tărie pentru a 
rezista.



Daniel 11:16

Cel ce va merge împotriva lui va face 
ce va voi și nimeni nu i se va împotrivi; 

el se va opri în ţara minunată, 
nimicind cu desăvârșire tot ce-i va 

cădea în mână.

Roma Împăratul de la 
miazănoapte



Bătălia de la Chalcis (191 î.Hr.)



Bătălia de la Magnesia (190 î.Hr.)



Bătălia de la Pydna (22 iunie 168 î.Hr.)



Daniel 11:16

Cel ce va merge împotriva lui va face 
ce va voi și nimeni nu i se va împotrivi; 

el se va opri în ţara minunată, 
nimicind cu desăvârșire tot ce-i va 

cădea în mână.

Roma Împăratul de la 
miazănoapte



Ezechiel 20:6

În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna spre 
ei ca să-i duc din ţara Egiptului într-o 

ţară pe care o căutasem pentru ei, 
ţară în care curge lapte și miere, cea 

mai frumoasă dintre toate ţările.



Zaharia 7:14 (FIDELA)

Ci i-am împrăștiat cu un vârtej de vânt 
printre toate națiunile pe care nu le 
cunoșteau. Astfel țara a fost pustie 

după ei, încât nimeni nu trecea prin ea, 
nici nu se întorcea din ea; fiindcă ei au 

pustiit țara cea plăcută.



Daniel 11:16

Cel ce va merge împotriva lui va face 
ce va voi și nimeni nu i se va împotrivi; 

el se va opri în ţara minunată, 
nimicind cu desăvârșire tot ce-i va 

cădea în mână.

Roma Împăratul de la 
miazănoapte



Alianța dintre romani și iudei (161 î.Hr.)



Gnaeus Pompey Magnus 
106-48 î.Hr.



Asediul Ierusalimului (63 î.Hr.)



Daniel 11:16

Cel ce va merge împotriva lui va face 
ce va voi și nimeni nu i se va împotrivi; 

el se va opri în ţara minunată, 
nimicind cu desăvârșire tot ce-i va 

cădea în mână.

Roma Împăratul de la 
miazănoapte


