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Pentru ce studiem
prorocia?

1 Făgăduinţa binecuvântării

Apocalipsa 1,3

2 Dumnezeu ne face cunoscut

planurile Sale

Deuteronom 30,1–4, Matei 24 şi 25; Ioan 14,1–3

3 Hristos ne devine prin aceasta mai 

mare
2 Petru 1,16–21



1. Care este evenimentul următor?
Răpirea credincioșilor

1 Când are loc răpirea?

Marcu 13,32; Faptele Apostolilor 1,6.7; Apocalipsa 3,11; 

22,7.12.20

2 Cum are loc răpirea?
Ioan 14,1–3; 1 Tesaloniceni 4,13–18;  1 Corinteni 15,51.52

3 Ce are loc după aceea?
Daniel 9,24–27



A 70-a săptămână-an (Daniel 9,24–27)

7 săptămâni = 49 ani

62 săptămâni = 434 ani

Timpul de har
- perioadă 

nedeterminată

Săptămâna 70 = 
7 ani

445 î. Hr. (Neemia 2)

Distrugerea statului Israel 
și a Templului din 

Ierusalim
(anul 70 după Hristos.)

Răpirea

Arătarea publică a lui Hristos

Moartea lui Hristos
(ca. anul 30 după Hristos)



2. Evenimente la începutul ultimei
săptămână-an a lui Daniel, respectiv în 

prima ei jumătate

2.1 Începutul ultimei săptămână-an (= 7 ani) a 
lui Daniel, care cuprinde 3½ ani ai 
necazului cel mare (Daniel 9,27)

2.2 Primii 3½ ani sunt un timp de catastrofe 
mondiale (Matei 24,4–13; Apocalipsa 6)

2.3 În acest timp va fi vestită Evanghelia 
Împărăţiei pe tot pământul (Matei 24,14)



Judecăţile peceţilor din Apocalipsa 6

Versetele Simbol Apocalipsa 6 (8)

1 6,1.2
Calul alb
(biruinţă)

Un domnitor cucereşte un teritoriu 
mare

2 6,3.4
Calul roşu ca focul
(vărsare de sânge)

Pacea este luată de pe pământ: 
Revoluţii, războaie civile, anarhie, 

terorism

3 6,5.6
Calul negru      

(jale)
Cântar: foamete – falimente 

economice, inflaţie

4 6,7.8
Calul gălbui

(moarte)

Moarte şi Hades: foamete, animale 
sălbatice – moarte în masă prin 

foamete, epidemii, molime

5 6,9–11 Altar
Martirii primilor 3½ ani
strigă după răzbunare

6 6,12–17
Soare, lună, 

stele
Structura ordinii se distruge

7 8,1–5
Şapte îngeri –

şapte trâmbiţe
Marele preot dă 

putere rugăciunilor



Intercalare:  argumente pentru 
venirea în curând a Domnului Isus

1 Unirea Europei (reinstaurarea împărăţiei 
romane)

2 Israel – tensiuni în Orientul Apropiat

3 Terorism mondial

4 Situaţia financiară mondială ���� și crizele 
economice  care le însoţesc

5 Decăderea în creștinătate



Povara datoriilor mondiale în
biloane US$

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/schulden-der-welt-mckinsey-studie-

belegt-deutlichen-anstieg-a-1016749.html 



A 70-a săptămână-an a lui Daniel

Începutul durerilor 
(Matei 24) și 

judecăţile peceţilor 
(Apocalipsa 6)

Începutul Împărăţiei păcii

3½ ani 3½ ani = necazul cel mare

7 ani = ceasul încercării (Apocalipsa 3,10)

Judecăţile trâmbiţelor
(Apocalipsa 8+9)

Mijlocul săptămânii

Judecăţile potirelor
(Apocalipsa 16)

1. 42 de luni
2. Timp, timpuri și

jumătate de timp
3. 1260 zile

Răpirea



3. Evenimente la jumătatea ultimei 
săptămână-an a lui Daniel (I)

3.1 Satan aruncat din cer (Apocalipsa 12,7–12)

3.2 Începutul ultimilor 3½ ani (= necazul cel mare)

3.3 Așezarea urâciunii pustiirii pe teritoriul 
Templului (Matei 24,15; Apocalipsa 13,14.15) –
Antihrist se așează în Templu și este adorat ca 
Dumnezeu (2Tesaloniceni 2,3.4) 

3.4 Conducătorul Europei primește de la satan 
pentru 3½ ani tronul său și autoritatea sa 
(Apocalipsa 13,4.5)



3. Evenimente la jumătatea ultimei 
săptămână-an a lui Daniel (II)

3.5 Fuga iudeilor temători de Dumnezeu 
din Iudeea în zonele muntoase din jur
(Matei 24,16)

3.6 Lucrarea celor doi martori în timpul 
necazului cel mare în Ierusalim. –
Minuni neobișnuite – uciderea lor și 
învierea lor după 3½ zile     
(Apocalipsa 11,3–13)



4. Evenimente în ultimii 3½ ani ai acestei 
săptămâni (= timpul necazului cel mare) (I)

4.1 Babilonul, „biserica din timpul din urmă” 
decăzută (= curva) este nimicită  (Apocalipsa 
17; 18)

4.2 Cele șapte judecăţi ale trâmbiţelor lovesc în 
principal ţinutul Europei = creștinătatea de 
odinioară (Apocalipsa 8; 9)

4.3 Cu cele șapte judecăţi ale potirelor se încheie 
revărsarea mâniei lui Dumnezeu – la al șaselea 
potir râul Eufrat seacă: din răsărit vin armate 
(Apocalipsa 16)



4. Evenimente în ultimii 3½ ani ai acestei 
săptămâni (= timpul necazului cel mare) (II)

4.4 Are loc judecata cetăţii Babilon ca putere 
economică (Apocalipsa 18)

4.5 Ultimele lupte pentru cucerirea Ierusalimului: 
Egiptul năvălește în Israel, după aceea împăratul 
nordului (Daniel 11,40–45) – Foliile 10 și 11

4.6 Împăraţii pământului (= teritoriul Imperiului 
Roman) se strâng la Armaghedon       
(Apocalipsa 16,14–16)

4.7 În cer are loc nunta Mielului (Apocalipsa 19,6–9) 



Daniel 11,40–45



Armatele europene (inclusiv 
fiara, profetul mincinos și cei 

10 împăraţi)

Armaghedon

Împăraţii

din răsărit

Daniel 11,40–45



5. Evenimente la sfârșitul necazului cel mare 
respectiv la începutul Împărăţiei păcii (I)

5.1 Hristos coboară din cer, însoţit de ai Săi, 
(Apocalipsa 19,11–16)

5.2 Bătălia de la Armaghedon: Hristos aruncă 
cele două fiare (pe domnitorul Europei și pe 
antihrist) în iazul de foc – împăraţii Europei 
și armatele lor vor fi omorâte cu sabia 
(Apocalipsa 19,17–21)

5.3 Satan va fi legat pentru 1000 de ani
(Apocalipsa 20,1–3)



5. Evenimente la sfârșitul necazului cel mare 
respectiv la începutul Împărăţiei păcii (II)

5.4 Vrăjmașii lui Israel sunt bătuţi       
(Zaharia 12; 14)

5.5 Edom este judecat împreună cu ceilalţi 
împăraţi (Isaia 34; 63)

5.6 Armatele rusești invadează în Israel și 
sunt nimicite (Ezechiel 38; 39)

5.7 Judecarea iudeilor păcătoși
(Apocalipsa 14,17–20)

5.8 Judecarea popoarelor (judecata celor vii) 
(Matei 25,31–46)

5.9 Sfârșitul primei învieri              
(Apocalipsa 20,4–6)



6. Evenimente în timpul Împărăţiei de o mie 
de ani a păcii (I)

6.1 Reîntoarcerea iudeilor, care au fugit în timpul 
de necaz (Psalmul 122)

6.2 Reîntoarcerea celor 10 seminţii ale lui Israel 
dintre toate popoarele (Ezechiel 20,34–38)

6.3 Reconstrucţia Ierusalimului
(Isaia 65,17 și următoarele ; Zaharia 8)

6.4 Reconstruirea Templului și reintroducerea 
slujbei jertfelor (Ezechiel 40–48)

6.5 Reîntoarcerea gloriei lui Dumnezeu în Templu 
(Ezechiel 43,1–9)



6. Evenimente în Împărăţia de o mie de ani a 
păcii și sfârșitul (II)

6.6 Satan este dezlegat pentru puţin timp și 
înșeală oamenii de la capetele 
pământului ca să atace Ierusalimul. Însă 
foc din cer îi mistuie (Apocalipsa 20,7–9)

6.7 La sfârșitul Împărăţiei diavolul va fi 
aruncat în iazul de foc (Apocalipsa 20,10)

6.8 Are loc judecata tuturor celor care au 
murit necredincioși (judecata celor 
morţi) (Apocalipsa 20,11–15)



7. După Împărăţia păcii

Crearea cerului nou și a 
pământului nou 

(Apocalipsa 21,1–3)
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