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Daniel 11:44

Dar niște zvonuri venite de la răsărit 
și de la miazănoapte îl vor înspăimânta 
și atunci va porni cu o mare mânie ca 

să prăpădească și să nimicească cu 
desăvârșire pe mulţi.



Războiul de la Crimea: 1853-1856 



DANIEL 11
O PROFEȚIE 
LITERALĂ

VERSETUL 
45



Daniel 11:45

Își va întinde corturile palatului său 
între mare și muntele cel slăvit și 

sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și 
nimeni nu-i va fi într-ajutor.









Daniel 11:45

Își va întinde corturile palatului său 
între mare și muntele cel slăvit și 

sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și 
nimeni nu-i va fi într-ajutor.



Conferința Generală din 1888 de la Minneapolis



Daniel 11:45

Își va întinde corturile palatului său 
între mare și muntele cel slăvit și 

sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și 
nimeni nu-i va fi într-ajutor.



Daniel 12:1

În vremea aceea se va scula marele voievod 
Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci 

aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a 
mai fost de când sunt neamurile și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul 
tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit 

scris în carte.



Amos 3:7

Nu, Domnul Dumnezeu nu face 
nimic fără să-Şi descopere taina 

Sa slujitorilor Săi proroci



Daniel 11:45

Își va întinde corturile palatului său 
între mare și muntele cel slăvit și 

sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și 
nimeni nu-i va fi într-ajutor.



Daniel 11:45

Își (Turcii) va întinde corturile 
palatului său între mare și muntele 
cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge 

sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-
ajutor.



Actiunile împratului de la miazănoapte, v.40-44

v40: Și împăratul de la miazănoapte se va năpusti ca o                  
        furtună peste el...
v41: Va intra și în ţara cea minunată, și zeci de mii vor  
        cădea...
v42: Își va întinde mâna peste felurite ţări...
v43: Ci se va face stăpân pe vistieriile de aur și de  
        argint...
v44: Dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la  
         miazănoapte îl vor înspăimânta



Daniel 11:45

Își (Turcii) va întinde corturile 
palatului său între mare și muntele 
cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge 

sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-
ajutor.El își va întinde corturile sale regale



Citirea Bibliei în cercul familiei, 1888

Capitolul  
”Problema răsăriteană” 

Întrebarea 21:  
”Ce sunt corturile palatului său?” 

Răspuns: 
”Sediul guvernării”



Daniel 11:45

Își va întinde corturile palatului 
său între mare și muntele cel slăvit și 
sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și 

nimeni nu-i va fi într-ajutor.



Daniel 11:45

Își va întinde corturile palatului său 
între mare și muntele cel slăvit și 
sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și 

nimeni nu-i va fi într-ajutor.



Daniel 9:16

Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate 
mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, 

Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt, 
căci din pricina păcatelor noastre și din 

pricina nelegiuirilor părinţilor noștri sunt 
Ierusalimul și poporul Tău de ocara tuturor 

celor ce ne înconjoară.



SĂ REȚINEM

Muntele cel sfăvit și sfânt din 
Daniel 11:45 

=  
Ierusalimul



Daniel 11:45

Își va întinde corturile palatului său 
între mare și muntele cel slăvit și 
sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și 

nimeni nu-i va fi într-ajutor.



Daniel 11:45 FIDELA

Și va întinde corturile palatului său 
între mări în muntele sfânt și 

glorios; totuși va ajunge la sfârșitul 
său și nimeni nu îl va ajuta.





Daniel 11:45 FIDELA

Și (Turcii) va întinde corturile 
palatului său (Sediul guvernarii) 

între mări în muntele sfânt și glorios 
(Ierusalimul); totuși va ajunge la 

sfârșitul său și nimeni nu îl va ajuta.



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.”



A.T.Jones, The Great Nations of Today, 1901, p.98

Ultimele versete din Daniel 11 se referă 
la Turcia, care, ca „împărat de la 

miazănoapte”, cu sediul său la 
Constantinopol, ocupă, în mod decent, locul 
inițial al ”îmăratului de la miazănoapte” 

din împărțirea imperiului lui Alexandru cel 
Mare, ca în versetele 4-15 din Daniel 11.



A.T. Jones, 16 Mai, 1896, Buletinul Conferinței Generale 692

În cuvintele îngerului: „El va întinde corturile 
palatului său între mări în muntele sfânt și 

glorios; totuși va ajunge la sfârșitul său și nimeni 
nu îl va ajuta”, ”muntele sfânt și glorios” nu poate 

fi nici un alt loc decât Ierusalim, care chiar și 
astăzi este numit ”cel sfânt” în limba turcă și 

arabă. Prin urmare, este sigur că sediul 
împăratului Otoman, va fi mutat de la 

Constantinopol și va fi așezat în cele din urmă, 
în Ierusalim ...



Daniel 11:44

Dar niște zvonuri venite de la răsărit 
(Perșii) și de la miazănoapte (Rusii) îl 
vor înspăimânta (Turcii) și atunci va 

porni cu o mare mânie ca să 
prăpădească și să nimicească cu 

desăvârșire pe mulţi.



https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_War

Războiul Crimeii a fost un conflict militar care a 
avut loc din octombrie 1853 până în februarie 

1856 în care Imperiul Rus a pierdut în fața unei 
alianțe a Imperiului Otoman, Franța, Marea 
Britanie și Sardinia. Cauza imediată a implicat 

drepturile minorităților creștine în Țara Sfântă, 
care făcea parte din Imperiul Otoman. Francezii 

au promovat drepturile romano-catolicilor, în timp 
ce Rusia a promovat cele ale Bisericii Ortodoxe 

de Est.

Războiul de la 
Crimea



Imperiul Roman și Bizantin

Imperiul 
de apus

Imperiul 
de răsărit



Marea Scismă din 
1054 

separarea 
bisericii catolice 
de cea ortodoxă



(1457-1917) 

Царь (от цьсарь, 
цѣсарь — цесарь, 
лат. caesar, др.-

греч. καῖσαρ) 



https://ro.wikipedia.org/wiki/Războiul_Crimeii

Rusia, mai exact țarul Nicoale I, care guverna 
țara ca despot absolut, considera a fi o misiune 
religioasă legitimă apărarea obiditelor minorități 
creștin-ortodoxe din Imperiul Otoman, aflat, 

deja, în perioada de accelerată decădere. Imperiul 
țarist fusese extins recent atât în teritoriile 

tătare de la granița sa sudică, cât și în Caucaz, 
țarul considerând deja un țel fezabil cucerirea 

Constantinopolului și al Orientului Apropiat 
otoman (Palestina, în primul rând).

Războiul de la 
Crimea



W.A. Spicer, Ziua noastră în lumina profeției, p.329-330

În vedere aceastei profeții, - că Ierusalimul încă 
trebuie să devină sediul împăratului de la miazănoapte, 

- devine foarte semnificativ faptul că mahomedenii 
consideră Ierusalimul drept un oraș sacru. În 

conformitate cu tradiția mahomedeană, Ierusalimul 
urmează să joace un rol important în istoria finală a 

acelui popor. Hughes, în „Dicționar al Islamului”, 
articolul „Ierusalim”, rezumă următoarea învățătură: 

„În ultimele zile va fi un zbor general spre 
Ierusalim”.



W.A. Spicer, Ziua noastră în lumina profeției, p.329-330

Vorbind despre Ierusalim, un vechi comentator arab 
asupra Coranului, Mukaddasi (985 d.Hr.), a spus: 

"În ceea ce privește excelența orașului. De ce nu este 
acesta locul unde să se facă marșul în ziua judecății, 

unde va avea loc strângerea laolaltă și numirea?...” 
Astfel, învățătura doctrinară musulmană cât și tradiția 

indică Ierusalimul drept locul de întâlnire a 
musulmanilor înainte de sfârșit. Din nou și din nou în 

ultimii ani, întrucât presiunea a amenințat stăpânirea 
turcă asupra Constantinopolului, gândurile musulmanilor 
s-au îndreptat spre Ierusalim ca o posibilă capitală.



E.G. White, Evenimentele ultimilor zile, p.125

Mișcarea legii duminicale din anul 1880 

Am așteptat de mulți ani să fie decretată în țara 
noastră o lege duminicală, și acum, când această 
mișcare este pe punctul de a fi declanșată, ne 

întrebăm: Ce poate să facă poporul nostru în 
această situație?... Ar trebui, mai ales, să-L 

căutăm pe Dumnezeu, ca să-i dea acum poporului 
Său har și putere.



PROIECT DE LEGE NAȚIONAL DE ODIHNĂ DIN 1888

PROIECT DE LEGE NAȚIONAL DE ODIHNĂ - DUMINICA 

PROIECT DE LEGE NAȚIONAL AL SENATULUI nr.2983, 
INTRODUSĂ ÎN PRIMA PARTE ÎN AL CINZECELEA CONGRES, 

DE SENATORUL H.W. BLAIR, 21 MAI 1888. 

PROIECT DE LEGE PENTRU ASIGURAREA OAMENILOR 
PLĂCEREA 

PRIMEI ZILE A SĂPTĂMÂNII, COMUN CUNOSCUT 
CA ZIUA DOMNULUI, CA O ZI DE ODIHNĂ ȘI SĂ 
PROMOVEZE RESPECTAREA CA ZI DE ÎNCHINARE 

RELIGIOASĂ.

H.W. Blair



PROIECT DE LEGE NAȚIONAL DE ODIHNĂ DIN 1888

Fie decernat de Senat și Camera Reprezentanților Statelor 
Unite ale Americii, în Congresul adunat, Că nicio persoană sau 

corporație sau agent, servitor sau angajat al oricărei persoane 
sau corporații nu trebuie să îndeplinească sau să autorizeze să fie 

îndeplinit, oricare muncă seculară, muncă sau afaceri, pentru 
tulburarea altora, cu excepția lucrărilor de necesitate, milostenie 
și umanitate; nici o persoană nu se va implica în vreun joc, distracție 
sau recreere, pentru tulburarea altora, în prima zi a săptămânii, 
cunoscută în mod comun ca ziua Domnului pe orice teritoriu supus 

jurisdicției exclusive a Statelor Unite; nici nu este legal ca o 
persoană sau o corporație să primească plata pentru munca sau 

serviciile prestate prin încălcarea acestei secțiuni.

H.W. Blair



Turcii puteau cuceri Ierusalimul, și să-și mută sediul 
guvernării sale la Ierusalim —  Daniel 11:45 

Evenimentele din anii 1870-1890

Conferința Generală de la Minneapolis din 1888, trebuia 
să accepte ”Solia Neprihănirii prin Credință”, pentru a da 

marea strigare. —  Apocalipsa 18 

Legea cu privire la decretul duminical era în curs de 
desfășurare în anii 1880 —  Apocalipsa 13 



E.G. White, Buletinul Conferinței Generale,  
9 mai 1892, Melbourne Australia

..am văzut că dacă ați fi primit 
mesajul lor, noi am fi fost în 
împărăție după doi ani de la 

acea dată, dar acum trebuie să 
ne întoarcem în pustie și să 
stăm acolo patruzeci de ani



1922 

Abdülmecid II  
-  

a fost ultimul calif 
al Islamului, și 

membru al dinastiei 
otomane



1948 
Israel independent



1917-1991 
URSS - uniune ateistă





Al Treilea Război Mondial: Președintele 
Turciei, Erdogan solicită „ARMATA 

Islamului” să atace Israelul din toate 
părțile

https://www.express.co.uk/news/world/936954/World-War-3-
Turkey-Erdogan-army-of-Islam-Israel-war-attack-all-sides-latest-

news

Președintele TURCIEI, Recep 
Tayyip Erdogan, și partidul său 
de guvernare pentru Justiție și 
Dezvoltare (AKP) au anunțat că 

vor să creeze o „armată a 
islamului” pentru a duce război 

împotriva Israelului.



El a solicitat ca cele 57 de state membre ale Organizației de 
Cooperare Islamică (OIC) să formeze o armată comună 

pentru a ataca simultan Israelul din toate părțile.
Articolul spune: „Dacă statele membre ale OIC se vor uni 
militar, vor forma cea mai mare și mai cuprinzătoare 

armată din lume.



Vor fi utilizate bazele terestre, aeriene și navale ale statelor membre 
situate în regiunile cele mai critice.

"Bazele comune vor fi construite într-o perioadă scurtă de timp ... 
Este posibil ca 500 de tancuri și vehicule blindate, 100 de avioane și 

500 de elicoptere de atac și 50 de nave să se mobilizeze rapid."
Erdogan nu a refuzat sprijinul său pentru raport și a spus în mai multe 

rânduri că ar dori să reînvie Imperiul Otoman.



CONTROVERSA IERUSALIMULUI
Erdogan a spus la summitul Musulman, că Estul Ierusalimului este capitala Palestinei

Erdogan
https://youtube.com/watch?v=f3wDqqtGl0c



Turcia: Întoarcerea Sultanului

https://uk.blastingnews.com/politics/2017/04/erdogan-the-new-
turkish-sultan-001627385.html



Prim ministrul Turciei: ”Noi vom mărșălui 
pentru a elibera Ierusalimul”

https://www.jerusalemonline.com/turkish-prime-minister-we-will-march-to-
liberate-jerusalem-13709/



"Ierusalimul este pentru musulmani și nu pentru Israel", a 
adăugat Erdogan. „De ce să continuăm să ne împrietenim cu cei 
care au călcat cu picioarele lor pe Muntele Templului? Ei insistă 

că trebuie să fim prieteni? Eu zic, nu vom fi.

https://
www.jerusalemonline.com/

turkish-prime-minister-we-will-
march-to-liberate-
jerusalem-13709/



Erdogan - noul Sultan Turc

În istorie, Sultanii otomani au fost, de asemenea, califi ale 
lumii islamice. Erdogan își dorește și această poziție. El se 

vede ca liderul lumii sunnite, protector al valorilor și 
tradițiilor islamice, custodian al statului autocratic și al 

democrației iliberale.

https://uk.blastingnews.com/
politics/2017/04/erdogan-the-

new-turkish-
sultan-001627385.html



Liderul islamist israelian Kamal Khatib: 
Ierusalimul va fi capitala califatului



https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-reaffirms-its-jerusalem-stance-in-geneva/1502686\ 

Turcia își reafirmă poziția cu 
privire la Ierusalim, la Geneva
Turcia va continua eforturile pentru a face lumea întreagă să 
accepte că Ierusalimul este capitala Palestinei, spune ministrul turc

https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-reaffirms-its-jerusalem-stance-in-geneva/1502686


Conferința Generală din 1888 de la Minneapolis







Ellen G. White, Scrisoarea 103, 1904, pp.5,6

Nu avem timp de pierdut. Vremuri grele 
sunt înaintea noastră. Lumea este agitată 

cu spiritul de război. În curând vor avea loc 
scenele de necaz despre care se vorbește 

în profeții. Profeția din cel de-al 
unsprezecelea capitol al lui Daniel a ajuns 
aproape la împlinirea sa completă. O mare 

parte din istoria care a avut loc în 
împlinirea acestei profeții va fi repetată.



Stephen Haskell, Istoria profetului Daniel, 1901, p.248

Turcia stă ca un indicator național 
pentru lume, pentru ca oamenii să 
știe ce se întâmplă în sanctuarul 

de sus.



Daniel 11:45 FIDELA

Și (Turcii) va întinde corturile 
palatului său (Sediul guvernarii) între 

mări în muntele sfânt și glorios 
(Ierusalimul); totuși va ajunge la 

sfârșitul său și nimeni nu îl va ajuta.



Apocalipsa 22:11

Cine este nedrept să fie nedrept și mai 
departe; cine este întinat să se întineze și 

mai departe; cine este fără prihană să 
trăiască și mai departe fără prihană. Și 
cine este sfânt să se sfinţească și mai 

departe!



Evenimentele din Daniel 11:1-29

534-424 î.Hr.

v.1-2

Medo-Persia

v.3-4

331-300 î.Hr.

Imperiul Grec

Divizarea imperiului 
Grec în 4 părți

v.5-15

300-200 î.Hr.

Războaiele dintre 
împăratul de la 
miazănoapte și 
împăratul de la 

miazăzi

v.16-29

161 î.Hr.-330 d.Hr.

Imperiul Roman

Crucificarea lui 
Hristos (v.22)

Divizarea 
imperiului Roman

1



Evenimentele din Daniel 11:30-39

1400-1650

v.34

Lucrarea de 
reformațiune

v.35

1798

Sfârșitul 
supremației  

papale

v.36-39

1790-1798

Revoluția 
franceză

v.30-33

330-1798

Aparțiția puterii 
papale

Roma se 
transformă în 
Roma papală

Persecuțiile  
papale din  

538 - 1798

2

Începutul  
vremii/timpului 

sfârșitului



Evenimentele din Daniel 11:40-45

1853-1856

v.44

Războiul de la 
Crimea dintre 

Imperiul Otoman 
și Rușii

v.45

-

Turcii își mută 
sediul guvernării 

la Ierusalim

v.40-43

1798-1801

Războiul dintre 
Franța și Imperiul 

Otoman

Recucerirea 
teritoriile de 

către împăratul 
de la miazănoapte 

(turcii)

v.40

1798

Războiul dintre 
Franța și Egipt

3



A.T.Jones, Bible Echo, June 29, 1896, p.196.14

Dar mai presus de toate, și în spatele 
tuturor, se află întrebarea mult mai mare, 

întrucât se află în cuvântul lui Dumnezeu, cu 
privire la Imperiul Turc și poziția sa în lume 
și sfârșitul acestuia, care trebuie să vină cu 
siguranță în curând. Iar când Guvernul turc 
va ajunge la sfârșitul său, atunci va veni „o 
vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de 

când sunt neamurile”.



A.T.Jones, Bible Echo, June 29, 1896, p.196.14

Cine este pregătit pentru acest lucru? Și 
în acel moment va veni izbăvirea poporului 
lui Dumnezeu, „și anume oricine va fi găsit 
scris în carte”. Cine este pregătit pentru 

aceasta? Este numele tău în cartea 
vieții? Ești pregătit pentru toate aceste 

lucruri care trebuie să se aibă loc în 
curând?


