
ÎMPĂRĂȚIA VEȘNICĂ A LUI DUMNEZEU
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Aceste trei împărăţii au fost cucerite de către Iustinian,
Împăratul (Grec) al Constantinopolului, al cărui decret
l-a făcut pe Episcopul Romei capul suprem al Bisericilor
in anul 538.

Dan. 2,38 „Tu ești capul
de aur!

39 După tine, se
va ridica o altă
împărăţie, mai
neînsemnată
decât a ta...decât a ta...

...apoi o a
treia împărăţie,
care va fi de
aramă, şi
care va
stăpâni
peste totpeste tot
pământul.

40 Va fi o a
patra împărăţie,
tare ca fierul.”

 

                                         Hunii 356
VVizigoții 378   
      
    
                                                                         Ostrogoții 377

Francii 407      
                                                    Vandalii 407

                           Suevii 407
Saxonii 476Saxonii 476 
                                                                  Herulii 476
      

  
                                        Burgunzii 407

 

                                       Lombarzii 483

Dan. 2,43 „Acestea sunt cele zece coarne sau împărății în care Roma Dan. 2,43 „Acestea sunt cele zece coarne sau împărății în care Roma 
s-a împărțit mai întâi, ele sunt amestecate acum prin legături 
omenești de căsătorie, dar nu se lipesc una de cealaltă.”

Dan. 2,44-45 „Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor Dan. 2,44-45 „Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor 
va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va 
trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate 
acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic. Aceasta înseamnă piatra, 
pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei 
mâini, şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dum-
nezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâm-
ple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică.”
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Dan. 12,11

Dan. 12,12

Timpul
sfârșitului

Dan. 7,3-4   „Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta. Cea
dintâi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M-am uitat la ea, până în
clipa când i s-au smuls aripile; şi, sculându-se de pe pământ, a stat drept în
picioare ca un om, şi i s-a dat o inimă de om.”

5 „Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi
stătea într-o rână; avea trei coaste în gură
între dinţi; şi i s-a zis: „Scoală-te, şi mănâncăîntre dinţi; şi i s-a zis: „Scoală-te, şi mănâncă
multă carne!”

6 După aceea m-am uitat mai departe şi iată
o alta ca un pardos, care avea pe spate patru
aripi ca o pasăre;

fiara aceasta avea şi patru capete, şi i s-a
dat stăpânire.“ 

“7 După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată că era o a patra “7 După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată că era o a patra 
fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari 
de fier, mânca, sfărâma, şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită 
de toate fiarele de mai înainte, şi avea zece coarne.
23 (interpretarea versetului 7) El mi-a vorbit aşa: „Fiara a patra, este o a patra 
împărăţie, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâşia tot 
pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi.
24 Cele zece coarne, înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. 24 Cele zece coarne, înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. 
Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaşii lui, şi va doborî 
trei împăraţi.”

1335
1290
45

Dan. 7:8 „M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, şi iată că un alt corn mic a Dan. 7:8 „M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, şi iată că un alt corn mic a 
ieşit din mijlocul lor, şi dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi 
coarne. Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om, şi o gură care vorbea cu 
trufie.
25 (interpretare) El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe 
sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii 
vor fi daţi în mâinile lui timp… de o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme.”

Dan. 7,21 „Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinţiloDan. 7,21 „Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinţilor, şi i-a 
biruit,
22 până când a veni Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Prea 
Înalt, şi a venit vremea, când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.
Dan. 7,13-14 M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii Dan. 7,13-14 M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii 
cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi 
a fost adus înaintea Lui. I S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru 
ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, şi oamenii de toate limbile. 
Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică, şi nu va trece nicidecum, şi împărăţia Lui 
nu va fi nimicită niciodată.”

Ap. 13,1-2

                                                                          24 El va fi tare, dar nu prin puterea 
lui însuşi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei 
puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. 25 Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleni-
ilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi, şi se va 
ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini 
omeneşti.
26 Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu, 
pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremuri îndepărtate.”

VIZIUNEA CU
BERBECUL ȘI ȚAPUL

Dan. 8,20-26 „Berbecul,
pe care l-ai văzut, cu
cele două
coarne,
sunt împăraţiisunt împăraţii
Mezilor şi
Perşilor.

21 Ţapul însă este împărăţia Greciei, şi 
cornul cel mare dintre ochii lui, este cel 
dintâi împărat.
22 Cele patru coarne care au crescut în 22 Cele patru coarne care au crescut în 
locul acestui corn frânt,

sunt patru împărăţii, care se vor ridica din 
neamul acesta, dar care nu vor avea atâta 
putere.
23 La sfârşitul stăpânirii lo23 La sfârşitul stăpânirii lor, când 
păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuiri-
lor, se va ridica un
împărat fără ruşine
şi viclean.

538
Herulii, vandalii și ostrogoții au fost îndepărtați în Herulii, vandalii și ostrogoții au fost îndepărtați în 
acest timp. Aceasta este perioada profetică pentru ridi-
carea cornului mic (vezi Dan. 7,8). Trei coarne sunt 
smulse și cornul cel mic se ridică ceea ce reprezintă 
începutul puterii papale. Durata pentru o vreme, vremi 
si o jumătate de vreme, sau 1260 ani s-a încheiat în 
1798.

606
Apariţia mahomedanismului. Această putere nu s-a ri-
dicat împotriva Prinţului prinţilor pentru că nu a 
existat până in această perioadă. Ap. 9,7 O stea a 
căzut.

1299
Ap. 9,3-13 „Din fum au ieşit nişte lăcuste; puterea lor 
era să-i chinuiască pe oameni cinci luni”, adică 150 
de ani începând din 1299 și încheindu-se în 1449.

1449
Ap. 9,13-20 A șasea trâmbiță a început să sune.

Cei 1290 de ani Dan. 12,Cei 1290 de ani Dan. 12,11 începând în 508 la 
desființarea jertfei necurmate se încheie in 1798 de la 
care perioadă, 45 de ani completează cei 1335 de ani 
când Daniel se va ridica în partea lui de moștenire la 
sfârșitul zilelor. Cei 1335 de la îndepărtarea necur-
matei din 508 și cei 45 de la sfârșitul celor 1290 se 
încheie împreună în 1843.

1798
45

1843
Dan. 12,13  Daniel se va scula în partea lui de 
moștenire la învierea de la sfârșitul zilelor.

Papa luat prizonier

158
            Timpul alianței dintre iudei si romani. 158 
            ani înainte de Hristos ( 1 Mac. 9,70-71  Jose
            phus, Antichități 1:13 cap. 2) Dan. 11,23 
            După alianța cu el va lucra cu viclenie.

490
Împărțirea Romei în zece regate (vezi Machiavel the Împărțirea Romei în zece regate (vezi Machiavel the 
historian in History of Florence, book 1st Bishop 
Lloyd in Louth's Commentary, p. 381-382, și Dr. 
Hale's analysis of Chronology)

508
Smulgerea necurmatei (jertfa zilnică) Dan. 8,11-12

Siria a devenit provin-
cie a Romei cu 65 ani 
înainte de Hristos (vezi 
Whelpleỳs Compen-
dium, p. 120). Desigur 
numai Roma păgână 
s-a putut ridica împotri
va Prințului prinților. 
Roma păgână a început 
cu micul corn din Dan. 
8-9 și a sfârșit cu pa-
palitatea la încheierea 
celor 2300 zile. Dintre 
toate puterile numite în 
aceste viziuni, nici una 
în afară de Roma 
păgână nu s-a putut 
ridica împotriva 
Prințului prinților, 
deoarece numai aceasta 
avea supremația in 
timpul vieții lui Hristos.timpul vieții lui Hristos.

677
 

Israel dus în robie 2 Cron. 33,11

Începutul celor ”șapte vremi” Lev. 26,28-34

538
Înlăturarea vechiului Babilon Dan. 5,30-31

457457
Decretul de restaurare și construire a Ierusalimului    
Ezra 7-8

Începutul celor 2300 zile Dan. 8-9

332
Alexandru cel Mare înfrânge pe Perși cu 332 ani 
înainte de Hristos (vezi Josephus, Antichități, 1:11   
                      cap. 8.)

164
       Moartea lui Antioh Epifanes, care desigur nu s-a 
       ridicat împotriva Prințului prinților, deoarece era 
       mort cu 164 ani ca Prințul prinților să se nască.

ROMA
păgână &
papală

ROMA PAPALĂ
Ap. 13,1-2 „Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din
mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi
împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă. Fiara, pe care am văzut-o,
semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu.
Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
5 I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să5 I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să
lucreze patruzeci şi două de luni. 7 I s-a dat să facă război cu sfinţii,
şi să-i biruiască...”

                           7  Lev. 26,28-34
              12
               84  luni
                           30
 2520șapte vremi

zile
semnificând
ani

 2520 7 vremi    

              677 2Cron. 33,11    

 1843 încheierea celor șapte vremi 

 2300      
              457      

 1843 încheierea celor 2300 de zile și sfârșitul urâciunii Dan. 8,7-20

  

Mat. 2,13 „După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, şi-i zice: 
„Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt, şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod 
are să caute Pruncul, ca să-L omoare.
16 Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare, şi a trimis să omoare pe 
toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile 
lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase întocmai de la magi.”
Astfel, Roma PAstfel, Roma Păgână s-a ridicat împotriva lui Hristos,
Prințul prinților, și în final L-a crucificat.
 

ROMA PĂGÂNĂ
Ap. 12,3-4 „În cer s-a mai arAp. 12,3-4 „În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, 
zece coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele 
cerului, şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care sta să nască, pentru ca să-i 
mănânce copilul, când îl va naşte.“

                                                                                                    31/2                     
                                                                                                        12
                                                                                                       42
                                                                                                                                                                                                                                    30
                                                  1260Ap. 12,6

A VIZIUNILOR
LUI

DANIEL & IOAN
Publicată de J. V. Himes, 14 Devonshire St. 

Tabelul cronologic din 1843 a fost alcătuit pentru prima dată în  1842 de către Ch. Fitch şi A. Halet
 future is now e.V. (www.future-news.eu), 2010, Versiunea 1.0 

vremi, o vreme și o 
jumătate de vreme

i s-a dat putere să 
continue 42 de
luni

           508Smulgerea necurmatei, Dan. 12,11

1335 Dan. 12,12
1843 Trâmbiţa a șaptea, al treilea vai

Ap. 11,15

Ap. 9,13. Trâmbiţa a
şasea şi vaiul al doilea.

Ap. 9,1; anul 606, trâmbiţa
a cincia a început să sune

MAHOMEDANII Arme de foc folosite pentru
prima oară de turci aflaţi călare (fapt din historie).

MAHOMEDANII Ap. 9,7 Lăcustele acelea
semănau cu nişte cai pregătiţi de luptă. Pe capete aveau un fel
de cununi, care păreau de aur. Feţele lor semănau cu nişte feţe
de oameni.

Apocalipsa,         capitolul 17


