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Daniel 11:17

Își va pune de gând să ia în stăpânire 
toată împărăţia lui și, făcându-se că 
are gânduri curate cu el, îi va da pe 
fiică-sa de nevastă cu gând să-l 
piardă, dar lucrul acesta nu se va 

întâmpla și nu-i va izbândi.



Egipt

Roma



Ptolomeu Auletes

Ptolomeu XIII-lea

Cleopatra



Pompey 
106-48 î.Hr.

Iulius Cezar 
100-44 î.Hr.



Bătălia de la Pharsalus (9 august 48 î.Hr.)



Daniel 11:17

Își va pune de gând să ia în stăpânire 
toată împărăţia lui și, făcându-se că 
are gânduri curate cu el, îi va da pe 
fiică-sa de nevastă cu gând să-l 
piardă, dar lucrul acesta nu se va 

întâmpla și nu-i va izbândi.



Ptolomeu XIII-lea Cleopatra



Cleopatra 
69-30 î.Hr.

Iulius Cezar 
100-44 î.Hr.



Daniel 11:17

Își va pune de gând să ia în stăpânire 
toată împărăţia lui și, făcându-se că 
are gânduri curate cu el, îi va da pe 
fiică-sa de nevastă cu gând să-l 

piardă, dar lucrul acesta nu se va 
întâmpla și nu-i va izbândi.



Daniel 11:17 (FIDELA)

El de asemenea își va îndrepta fața să 
intre cu tăria întregii lui împărății și 
cei integri cu el; astfel va face el și îi 

va da lui fiica femeilor, corupând-o; dar 
ea nu va sta de partea lui, nici nu va 

fi pentru el.



Daniel 11:18-19

18) Apoi își va întoarce privirile înspre 
ostroave și va lua pe multe din ele, dar o 

căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el 
să i-o aducă și o va întoarce asupra lui. 19) 

Apoi se va îndrepta spre cetăţuile ţării lui, 
dar se va poticni, va cădea și nu-l vor mai 

găsi.



Asasinarea lui Iulius Cezar (15 martie 44 î.Hr.)



Daniel 11:18-19

18) Apoi își va întoarce privirile înspre 
ostroave și va lua pe multe din ele, dar o 

căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el 
să i-o aducă și o va întoarce asupra lui. 19) 

Apoi se va îndrepta spre cetăţuile ţării lui, 
dar se va poticni, va cădea și nu-l vor mai 

găsi.



Daniel 11:20

Cel ce-i va lua locul va aduce un 
asupritor în cea mai frumoasă parte a 

împărăţiei, dar în câteva zile va fi 
zdrobit, și anume nu prin mânie, nici 

prin război.



Daniel 11:20 (FIDELA)

Atunci se va ridica în locul lui un 
ridicător de taxe în gloria 

împărăției, dar în puține zile va fi 
nimicit, nici în mânie, nici în bătălie.



Cezar Augustus 
63 î.Hr. - 14 d.Hr.



Luca 2:1

Cornilescu: În vremea aceea, a ieșit o poruncă 
de la Cezar August să se înscrie toată lumea.

FIDELA: Dar s-a întâmplat, în acele zile, că a 
ieșit un decret de la Cezar Augustus ca toată 

lumea să fie impozitată.



Ziarul: St. Louis Globe-Democrat, iulie, 1895

Cezar Augustus nu a fost 
filantropul public așa cum este 
prezentat el. El a fost cel mai 
asupritor colector de impozite 
pe care l-a văzut lumea romană 

până la acel moment.



Daniel 11:20 (FIDELA)

Atunci se va ridica în locul lui un 
ridicător de taxe în gloria 

împărăției, dar în puține zile va fi 
nimicit, nici în mânie, nici în bătălie.



Daniel 11:21

În locul lui se va ridica un om 
dispreţuit, fără să aibă putere 

împărătească; dar se va ridica deodată 
și va pune mâna pe împărăţie prin 

uneltire.



Cezar Tiberius 
42 î.Hr. - 37 d.Hr.



Daniel 11:21

În locul lui se va ridica un om 
dispreţuit, fără să aibă putere 

împărătească; dar se va ridica deodată 
și va pune mâna pe împărăţie prin 

uneltire.



Daniel 11:21

În locul lui se va ridica un om 
dispreţuit, fără să aibă putere 

împărătească; dar se va ridica deodată 
și va pune mâna pe împărăţie prin 

uneltire.
…căreia nu îi vor da onoarea împărăției… 

(King James Version)



Daniel 11:21

În locul lui se va ridica un om 
dispreţuit, fără să aibă putere 
împărătească; dar se va ridica 

deodată și va pune mâna pe împărăţie 
prin uneltire.



Daniel 11:22

Oștile se vor revărsa ca un râu 
înaintea lui, dar vor fi nimicite 

împreună cu o căpetenie a 
legământului.



Encyclopedia Americana, art. Tiberiu
Făcând pe ipocritul până la capăt, el s-a deghizat atât de mult cât a 
putut debilitatea sa crescândă, ținând chiar să se alăture la sporturile 
și exercițiile soldaților din garda sa. În cele din urmă, părăsindu-și 
insula favorită, scena celor mai dezgustătoare destrăbălări, el s-a 
oprit la o vilă aproape de Capul Micenum, unde, în 16 martie 37, s-a 

scufundat în letargie, în care a părut mort; și Caligula se pregătea cu 
o escortă numeroasă să ia în stăpânire imperiul, când această 
reînviorare bruscă l-a umplut de groază. La acest moment critic, 

Macro, prefectul pretorian, a făcut să fie sufocat cu perne. Astfel s-
a încheiat împăratul Tiberiu, în al șaptezeci și optulea an al vieții sale 
și al douăzeci și treilea an al domniei sale, detestat în mod universal.



Daniel 11:22

Oștile se vor revărsa ca un râu 
înaintea lui, dar vor fi nimicite 
împreună cu o căpetenie a 

legământului.



Daniel 11:22 (FIDELA)

Și cu brațele unui potop vor fi ei 
potopiți dinaintea lui și vor fi 

frânți; da și prințul 
legământului.





Luca 3:1-3
1) În anul al cincisprezecelea al domniei lui 
Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era 

dregător în Iudeea;…. 2) și în zilele marilor preoţi 
Ana și Caiafa –, Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui 
Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 3) Și Ioan a venit 

prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului și 
propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea 

păcatelor



Tiberius Cezar în profeție

Tiberiu urcă 
la tron

august  
12 d.Hr.

august 
26.d.Hr. 37 d.Hr.

Anul al 
cinsprezecelea 

al domniei lui Tiberiu 
Cezar

Isus a fost 
botezat (uns)

Moartea lui 
Tiberius Cezar

3,5 ani14 ani

primăvara  
anului 31 d.Hr.august 

27.d.Hr.

Ioan își începe 
lucrarea

primăvara 
anului 27.d.Hr.

6 ani

69 de săptămâni 
483 de ani



Daniel 11:23

După ce se vor uni cu el, el va 
întrebuinţa o viclenie; va porni și 

va birui cu puţină lume.



Daniel 11:23 (FIDELA)

Și după alianța făcută cu el, el 
va lucra înșelător, căci va urca și 

va deveni tare cu popor puțin.



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



1 Maccabees 8:17-20

Iuda a ales pe Eupolemus, fiul lui Ioan, fiul lui Accos, și pe 
Iason, fiul lui Eleazar, și i-a trimis la Roma pentru a 

stabili prietenie și alianță, și să se elibereze de sub jug; 
căci au văzut că împărăția grecilor înroba Israelul complet. 

Au plecat la Roma, o călătorie foarte lungă; și au intrat în 
camera senatului și au vorbit astfel: 'Juda, care se numește 
și Macabeu, frații lui și poporul evreilor ne-au trimis la tine 
pentru a stabili alianță și pace cu tine, pentru ca noi să 

fim înscriși ca aliații și prietenii tăi. '



Josephus, Antichități, cartea 12, cap.1, sec.6

Decretul senatului referitor la o alianță de ajutorare și prietenie 
cu națiunea iudeilor. Nu este îngăduit niciunui supus roman să facă 
război cu națiunea iudeilor, nici să îi sprijine pe cei care fac astfel, 

fie trimițăndu-le bucate, sau corăbii, sau bani; și dacă se va 
întreprinde vreun atac asupra iudeilor, romanii îi vor ajuta în măsura 

în care sunt în stare; și iarăși, dacă se va întreprinde vreun atac 
asupra romanilor, iudeii îi vor ajuta. Iar dacă iudeii intenționează să 
adauge ceva sau să scoată ceva din această alianță de ajutorare, 

aceasta se va face cu acordul comun al romanilor. Și orice adăugare 
va fi făcută astfel, va intra în vigoare.



Daniel 11:23 (FIDELA)

Și după alianța făcută cu el, el 
va lucra înșelător, căci va urca și 

va deveni tare cu popor puțin.



Daniel 11:24

Va intra pe neașteptate în locurile cele 
mai roditoare ale ţinutului; va face ce nu 

făcuseră nici părinţii lui, nici părinţii 
părinţilor lui; va împărţi prada, jafurile și 

bogăţiile; va urzi la planuri împotriva 
cetăţuilor, și aceasta va ţine o vreme.



Daniel 11:24 (FIDELA)

El va intra pașnic chiar peste cele mai grase 
locuri ale provinciei; și va face ce părinții lui 

nu au făcut, nici părinții părinților lui; va 
împrăștia printre ei prada și jaf și bogății; da, 
și își va plănui uneltirile împotriva întăriturilor, 

chiar pentru un timp.



Daniel 11:24 (FIDELA)

El va intra pașnic chiar peste cele mai grase 
locuri ale provinciei; și va face ce părinții lui 
nu au făcut, nici părinții părinților lui; va 

împrăștia printre ei prada și jaf și bogății; da, 
și își va plănui uneltirile împotriva întăriturilor, 

chiar pentru un timp.



Daniel 11:24 (FIDELA)

El va intra pașnic chiar peste cele mai grase 
locuri ale provinciei; și va face ce părinții lui 

nu au făcut, nici părinții părinților lui; va 
împrăștia printre ei prada și jaf și bogății; 

da, și își va plănui uneltirile împotriva 
întăriturilor, chiar pentru un timp.



Daniel 11:24 (FIDELA)

El va intra pașnic chiar peste cele mai grase 
locuri ale provinciei; și va face ce părinții lui 

nu au făcut, nici părinții părinților lui; va 
împrăștia printre ei prada și jaf și bogății; da, 

și își va plănui uneltirile împotriva 
întăriturilor, chiar pentru un timp.



Daniel 11:24 (FIDELA)

El va intra pașnic chiar peste cele mai grase locuri ale provinciei; 
și va face ce părinții lui nu au făcut, nici părinții părinților lui; va 
împrăștia printre ei prada și jaf și bogății; da, și își va plănui 

uneltirile împotriva întăriturilor, chiar pentru un timp.

El va intra pașnic chiar peste cele mai grase locuri ale provinciei; 
și va face ce părinții lui nu au făcut, nici părinții părinților lui; va 
împrăștia printre ei prada și jaf și bogății; da, și își va plănui 

uneltirile din cetățile întărite, chiar pentru o vreme.



Daniel 7:25

sfinții vor fi daţi în mâinile lui 
timp de o vreme, două vremuri 

și o jumătate de vreme



Daniel 4:23

Împăratul a văzut pe un străjer sfânt coborându-se 
și zicând: «Tăiaţi copacul și nimiciţi-l, dar trunchiul 

cu rădăcinile lui lăsaţi-l în pământ și legaţi-l cu 
lanţuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să 

fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele 

câmpului până vor trece șapte vremuri peste 
el.»



Daniel 11:24 (FIDELA)

El va intra pașnic chiar peste cele mai grase locuri ale provinciei; 
și va face ce părinții lui nu au făcut, nici părinții părinților lui; va 
împrăștia printre ei prada și jaf și bogății; da, și își va plănui 

uneltirile împotriva întăriturilor, chiar pentru un timp.

El va intra pașnic chiar peste cele mai grase locuri ale provinciei; 
și va face ce părinții lui nu au făcut, nici părinții părinților lui; va 
împrăștia printre ei prada și jaf și bogății; da, și își va plănui 

uneltirile din cetățile întărite, chiar pentru o vreme.



Calculul vremurilor

o vreme = 1 an profetic 
1 an profetic = 360 zile profetice

o vreme = 360 ani literali



Daniel 11:25-26

25) Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri, cu 
puterea și mânia lui, împotriva împăratului de la 

miazăzi. Și împăratul de la miazăzi se va prinde la 
război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu 
va putea să ţină piept, căci se vor urzi planuri rele 
împotriva lui. 26) Cei ce vor mânca bucate de la masa 
lui îi vor aduce pieirea; oștile lui se vor împrăștia ca 

un râu și morţii vor cădea în mare număr.



Bătălia de la Actium (2 septembrie 31 î.Hr.)



Bătălia de la Actium (2 septembrie 31 î.Hr.)

Cezar Augustus 
(Octavius)

Marc Antiniu

Cleopatra



Bătălia de la Actium
Bătălia de la Actium a fost confruntarea 

decisivă a războiului final al Republicii 
Romane, o luptă navală între Octavian (Cezar 
Augustus) și forțele combinate ale lui Mark 
Antony și Cleopatra la 2 septembrie 31 

î.Hr., pe Marea Ionică în apropierea 
promontoriului Actium, din provincia Romană, 
Epirus Vetus din Grecia… Această bătălie a 

marcat sfârșitul republicii romane și 
începutul Imperiului Roman.



Daniel 11:24

Va intra pe neașteptate în locurile cele mai 
roditoare ale ţinutului; va face ce nu 
făcuseră nici părinţii lui, nici părinţii 

părinţilor lui; va împărţi prada, jafurile și 
bogăţiile; va urzi la planuri împotriva 

cetăţuilor, și aceasta va ţine o vreme.



Calculul vremurilor

31 î.Hr. - 360 ani 
=  

330 d.Hr.



Împăratul Constantin mută capitala Imperiului la Constantinopol

Roma Constantinopol



Daniel 11:27

Cei doi împăraţi nu vor căuta decât să-
și facă rău unul altuia, vor sta la 

aceeași masă și vor vorbi cu viclenie. 
Dar nu vor izbuti, căci sfârșitul nu va 

veni decât la vremea hotărâtă.



Daniel 11:28

Când se va întoarce în ţara lui cu mari 
bogăţii, în inima lui va fi vrăjmaș 

legământului sfânt, va lucra împotriva 
lui și apoi se va întoarce în ţara lui.



Daniel 11:28

Când se va întoarce în ţara lui cu 
mari bogăţii, în inima lui va fi vrăjmaș 
legământului sfânt, va lucra împotriva 

lui și apoi se va întoarce în ţara lui.



Daniel 11:28

Când se va întoarce în ţara lui cu mari 
bogăţii, în inima lui va fi vrăjmaș 

legământului sfânt, va lucra împotriva 
lui și apoi se va întoarce în ţara lui.



Căderea Ierusalimului, 70 d.Hr.



Daniel 11:28

Când se va întoarce în ţara lui cu mari 
bogăţii, în inima lui va fi vrăjmaș 

legământului sfânt, va lucra împotriva 
lui și apoi se va întoarce în ţara lui.



Daniel 11:29

La o vreme hotărâtă, va porni din nou 
împotriva împăratului de la miazăzi, 
dar, de data aceasta, lucrurile nu vor 

mai merge ca mai înainte.



Daniel 11:24

Va intra pe neașteptate în locurile cele mai 
roditoare ale ţinutului; va face ce nu 
făcuseră nici părinţii lui, nici părinţii 

părinţilor lui; va împărţi prada, jafurile și 
bogăţiile; va urzi la planuri împotriva 

cetăţuilor, și aceasta va ţine o vreme.



Calculul vremurilor

31 î.Hr. + 360 ani 
=  

330 d.Hr.



Daniel 11:29

La o vreme hotărâtă, va porni din nou 
împotriva împăratului de la miazăzi, 
dar, de data aceasta, lucrurile nu vor 

mai merge ca mai înainte.



Daniel 11:30

Ci niște corăbii din Chitim vor înainta 
împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va 
întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva 
legământului sfânt, nu va sta cu mâinile 
în sân, ci, la întoarcere, se va înţelege 
cu cei ce vor părăsi legământul sfânt.



Corăbiile Chitimului (Vandalii)

Vandalii Genseric 
389-477 d.Hr.



Corăbiile Chitimului (Vandalii)

Genseric 
389-477 d.Hr.



Daniel 11:30

Ci niște corăbii din Chitim vor înainta 
împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va 
întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva 
legământului sfânt, nu va sta cu mâinile 
în sân, ci, la întoarcere, se va înţelege 
cu cei ce vor părăsi legământul sfânt.



Daniel 11:30

Ci niște corăbii din Chitim vor înainta 
împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va 
întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva 
legământului sfânt, nu va sta cu mâinile 
în sân, ci, la întoarcere, se va înţelege 
cu cei ce vor părăsi legământul sfânt.



Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, p.250
„Mânios împotriva legământului sfânt;” adică, a 

Sfintelor Scripturi, cartea legământului. O revoluție 
de această natură a fost îndeplinită în Roma. Herulii, 
goții și vandalii, care au cucerit Roma, au îmbrățișat 
credința ariană și au devenit vrăjmași ai Bisericii 
Catolice. Cu scopul de a extermina această erezie 

Iustinian a decretat ca papa să fie capul bisericii și 
corectorul ereticilor. Biblia a ajuns în curând să fie 

privită ca o carte periculoasă, care nu trebuie citită de 
către oamenii de rând, ci toate întrebările în dispută 

trebuia prezentate papei.



Astfel s-a aruncat ocară asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. Și împărații Romei, a cărei parte 
estică a imperiului a continuat, au căzut de 
acord sau au avut o înțelegere cu biserica 

Romei, care părăsise legământul și constituise 
marea apostazie, să suprime „erezia”. Omul 

fărădelegii a fost înălțat pe semețul său tron 
de către înfrângerea goților arieni, care 
atunci stăpâneau Roma, în anul 538 d.Hr.

Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, p.250



Daniel 11:30

Ci niște corăbii din Chitim vor înainta 
împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va 
întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva 
legământului sfânt, nu va sta cu mâinile 
în sân, ci, la întoarcere, se va înţelege 
cu cei ce vor părăsi legământul sfânt.





Taina Trinităţii constituie doctrina 
centrală a Credinţei Catolice. Pe ea se 
bazează toate celelalte învăţături ale 

Bisericii. Biserica a studiat această taină 
cu o mare grijă şi, după patru secole de 
clarificări, a decis să formuleze astfel 
doctrina: în unitatea Dumnezeirii sunt 
trei Persoane, - Tatăl, Fiul şi Spiritul 

Sfânt.

Manual pentru Catolicii de Azi, pag.11



Î: Ce este Duminica, sau 
ziua Domnului în 

general? 
R: Este o zi închinată de 

apostoli în onoarea 
Sfintei Treimi.

Manual pentru Catolicii de Azi



Î: Ce este Duminica, sau 
ziua Domnului în 

general? 
R: Este o zi închinată de 

apostoli în onoarea 
Sfintei Treimi.

Manual pentru Catolicii de Azi



Daniel 11:30

Ci niște corăbii din Chitim vor înainta 
împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va 
întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva 
legământului sfânt, nu va sta cu mâinile 
în sân, ci, la întoarcere, se va înţelege 
cu cei ce vor părăsi legământul sfânt.


