


CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE TIMPUL DE AZI ȘI  

EVENIMENTELE FINALE ALE LUMII?



ÎN CE PERIOADĂ PROFETICĂ TRĂIM ASTĂZI?



PROFEȚIILE DANIEL ȘI APOCALIPSA

DANIEL APOCALIPSA



605 - 538 î.Hr.  
BABILONUL

Daniel 7:4 
Cea dintâi semăna cu un leu și avea 

aripi de vultur.

Daniel 2:37, 38 
Tu, împărate, ești împăratul 

împăraţilor… tu ești capul de aur!



538 - 331 î.Hr.  
MEDO-PERSIA

Daniel 7:5 
Și iată că o a doua fiară era ca un urs și 
stătea într-o rână; avea trei coaste în 

gură

Daniel 2:39 
După tine, se va ridica o altă împărăţie, 

mai neînsemnată decât a ta…



331 - 168 î.Hr.  
GRECIA

Daniel 7:6 
După aceea m-am uitat mai departe și iată 
o alta ca un pardos, care avea pe spate 

patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea 
și patru capete și i s-a dat stăpânire.

Daniel 2:39 
…apoi o a treia împărăţie, care va fi de 

aramă și care va stăpâni peste tot 
pământul.



168 î.Hr. - 476 d.Hr.  
ROMA

Daniel 7:7 
După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte 
și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de 
înspăimântătoare și de puternică; avea niște dinţi 
mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce 

mai rămânea; era cu totul deosebită de toate 
fiarele de mai înainte și avea zece coarne.

Daniel 2:40 
Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum 
fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va 

rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi.



351 - 476 d.Hr.  
NAȚIUNILE EUROPEI

Daniel 7:7 
După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte 
și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de 
înspăimântătoare și de puternică; avea niște dinţi 
mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce 

mai rămânea; era cu totul deosebită de toate 
fiarele de mai înainte și avea ZECE COARNE.

Daniel 2:41 
Și, după cum ai văzut picioarele și degetele 

picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot 
așa și împărăţia aceasta va fi împărţită, dar va 

rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum 
ai văzut fierul amestecat cu lutul. 



1. Anglii și Saxonii 
2. Francii 
3. Alemani 
4. Burgunzii 
5. Vizigoții 
6. Suevii 
7. Ostrogoții 
8. Lombardii 
9. Heruli 
10.Vandalii



Daniel 7:8 
M-am uitat cu băgare de seamă la 
coarne și iată că un alt corn mic a 

ieșit din mijlocul lor și, dinaintea 
acestui corn, au fost smulse trei din 
cele dintâi coarne. Și cornul acesta 
avea niște ochi ca ochii de om și o 

gură care vorbea cu trufie.



1. Anglii și Saxonii 
2. Francii 
3. Alemani 
4. Burgunzii 
5. Vizigoții 
6. Suevii 
7. Ostrogoții 
8. Lombardii 
9. Heruli 
10.Vandalii

538 d.Hr 
PAPALITATEA



570 d.Hr. - 1229 d.Hr.  
RELIGIA MOHAMEDANĂ

Apocalipsa 9:1-3 
Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță. Și 

am văzut o stea care căzuse din cer pe 
pământ. I s-a dat cheia fântânii Adâncului, 

și a deschis fântâna Adâncului. Din 
fântână s-a ridicat un fum, ca fumul 

unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul 
s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum 
au ieșit niște lăcuste pe pământ. Și li s-a 

dat o putere, ca puterea pe care o au 
scorpiile pământului.



1229 - 1449 d.Hr. 
CONDUCEREA SARAZINILOR

Apocalipsa 9:5 
Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci 
să-i chinuiască CINCI LUNI; și 

chinul lor era cum e chinul scorpiei, 
când înțeapă pe un om. 

5 x 30 = 150 de ani 
1299 - 1449



1449 - 1840 d.Hr. 
IMPERIUL OTOMAN

Apocalipsa 9:15 (tr. Engleză) 
Şi au fost dezlegaţi cei patru 

îngeri, care erau pregătiţi pentru o 
oră şi o zi şi o lună şi un an, să 
ucidă a treia parte din oameni. 

1 oră = 15 zile;  1 zi = 1 an;  
1 lună = 30 ani; 1 an = 360 de ani 

360 + 30 + 1 + 15 zile = 
391 ani 15 zile

27 iulie 1449  
-  

11 august 1840



1755 
CUTREMURUL DE LA LISABONA

Apocalipsa 6:12-13 
Când a rupt Mielul pecetea a șasea, 

m-am uitat și iată că s-a făcut un 
mare cutremur de pământ. Soarele 
s-a făcut negru ca un sac de păr, luna 
s-a făcut toată ca sângele și stelele au 

căzut din cer pe pământ cum cad 
smochinele verzi din pom când este 

scuturat de un vânt puternic.



1780 
ZIUA ÎNTUNECATĂ

Apocalipsa 6:12-13 
Când a rupt Mielul pecetea a șasea, 

m-am uitat și iată că s-a făcut un mare 
cutremur de pământ. Soarele s-a 

făcut negru ca un sac de păr, luna s-
a făcut toată ca sângele și stelele au 

căzut din cer pe pământ cum cad 
smochinele verzi din pom când este 

scuturat de un vânt puternic.



1780 
LUNA SA FĂCUT SÂNGE

Apocalipsa 6:12-13 
Când a rupt Mielul pecetea a șasea, 

m-am uitat și iată că s-a făcut un mare 
cutremur de pământ. Soarele s-a 

făcut negru ca un sac de păr, luna s-
a făcut toată ca sângele și stelele au 

căzut din cer pe pământ cum cad 
smochinele verzi din pom când este 

scuturat de un vânt puternic.



1798 
CĂDEREA PAPALITĂȚII

Apocalipsa 13:5,10 
I s-a dat o gură, care rostea vorbe 
mari și hule. Și i s-a dat putere să 

lucreze patruzeci și două de luni…

Cine duce pe alții în robie, va merge 

și el în robie.

538 - 1798



1789 - 1799 
REVOLUȚIA FRANCEZĂ

Daniel 11:36-37 
Împăratul va face ce va voi; se va înălța, se 
va slăvi mai pe sus de toți dumnezeii, și va 

spune lucruri ne mai auzite împotriva 
Dumnezeului dumnezeilor; și va propăși 

până va trece mânia, căci ce este hotărât se 
va împlini. Nu va ținea seamă nici de 

dumnezeii părinților săi, nici de dorința 
femeilor; cu un cuvânt, nu va ținea seamă 
de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine 

mai pe sus de toți.



13 noiembrie 1833 
CĂDEREA STELELOR

Apocalipsa 6:12-13 
Când a rupt Mielul pecetea a șasea, 

m-am uitat și iată că s-a făcut un mare 
cutremur de pământ. Soarele s-a 

făcut negru ca un sac de păr, luna s-
a făcut toată ca sângele și stelele au 

căzut din cer pe pământ cum cad 
smochinele verzi din pom când este 

scuturat de un vânt puternic.

Marcu 13:24-25 
Dar, în zilele acelea, 

după necazul acesta, 
soarele se va 

întuneca, luna nu-și va 
mai da lumina ei, 

stelele vor cădea din 
cer, și puterile care sunt 
în ceruri vor fi clătinate.



22 octombrie 1844 
SFÂRȘITUL CELOR 2300 DE ANI

Daniel 8:14 
Și el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de 
seri și dimineți; apoi sfântul Locaș va fi curățit!”



CE PROFEȚII ÎNCĂ NU S-AU ÎMPLINIT?



1. Vindecarea rănii de moarte a papalității

Apocalipsa 13:3 
Unul din capetele ei părea rănit de 

moarte; dar rana de moarte fusese 
vindecată. Și tot pământul se mira 

după fiară.



1. Vindecarea rănii de moarte a papalității



1. Vindecarea rănii de moarte a papalității



1. Vindecarea rănii de moarte a papalității
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1. Vindecarea rănii de moarte a papalității
Papei Francisc „Cel mai popular lider 

din lume” 

Papa Francisc este mai popular decât 
orice lider politic mondial, potrivit unui 

nou sondaj de opinie.

Sondajul l-a adus cu 11 puncte înaintea 

celui mai apropiat rival al său, președintele 
Barack Obama în ceea ce privește 

popularitatea.

Mai mult de jumătate dintre protestanții 

lumii și chiar majoritatea ateilor și 
agnosticilor îl consideră favorabil, …

https://www.bbc.com/news/av/
world-europe-35892917



1. Vindecarea rănii de moarte a papalității
Papa Francisc și liderii mondiali 
fac apel la o economie incluzivă 

Vatican - Papa Francisc s-a 
adresat unui grup restrâns de 

miniștri ai finanțelor, șeful FMI și a 
remarcat economiștii care solicită 

crearea de noi politici globale 
privind datoria și impozitele care pot 

reduce inegalitățile și pune capăt 
sărăciei.

https://www.jubileeusa.org/
pr_pope_econ_conf



1. Vindecarea rănii de moarte a papalității

Apocalipsa 13:3 
Unul din capetele ei părea rănit 
de moarte; dar rana de moarte 

fusese vindecată. Și tot 
pământul se mira 

după fiară.



1. Vindecarea rănii de moarte a papalității



1. Vindecarea rănii de moarte a papalității

Apocalipsa 13:11-12 
Apoi am văzut ridicându-se din 
pământ o altă fiară, care avea 

două coarne ca ale unui miel, și 
vorbea ca un balaur. Ea lucra cu 

toată puterea fiarei dintâi 
înaintea ei; și făcea ca 

pământul și locuitorii lui să se 
închine fiarei dintâi, a cărei 

rană de moarte fusese 
vindecată.



2. Decretul duminical

Apocalipsa 13:14-17 
Ea a zis locuitorilor pământului să facă o 

icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia. 
I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, 

ca icoana fiarei să vorbească, și să facă să 
fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și 
a făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, 
să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și 

nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă 
semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.



Biserica luptă în Europa pentru a 
interzice munca în zilele de 

duminică 

Miercuri, 23 august 2017, episcopii 
polonezi au solicitat interzicerea totală a 

lucrărilor duminicale într-o țară în care 
legea este foarte liberală în acest sens. În 

mod similar, în toată Europa, diferite 
conferințe episcopale încearcă să repună 
problema odihnei duminicale în centrul 

dezbaterilor politice.

http://fsspx.news/es/news-
events/news/la-iglesia-lucha-
en-europa-para-prohibir-que-
se-trabaje-en-domingo-31753

2. Decretul duminical



Interdicția de vânzare/cumpărare 
în zilele de duminică din Polonia 

își are efectul. 

Biserica catolică salută legea care 
începe cu interzicerea de vânzare/

cumpărare în două duminici pe 
lună, care se va extinde la toate în 

2020
https://www.theguardian.com/

world/2018/mar/11/poland-
sunday-trading-ban-takes-

effect

2. Decretul duminical



Legea a fost propusă de sindicatul 
Solidaritate, care spune că angajații 

merită duminica liberă și a găsit 
sprijinul din partea partidului de 
guvernământ conservator pro-
Catolic, al Legii și Justiției.


Influenta biserică catolică, căreia 
îi aparțin peste 90% din polonezi, 

a salutat schimbarea.

https://www.theguardian.com/
world/2018/mar/11/poland-
sunday-trading-ban-takes-

effect

2. Decretul duminical



Plecându-se în fața Bisericii 
Catolice, parlamentul din Croația a 

instituit o legislație care obligă 
întreprinderile să fie închise 

duminica.


Presa asociată raportează:

Parlamentul croat a adoptat o lege care 

obligă magazinele să se închidă în 
zilele de duminică ca o ascultare față 

de Biserica Romano-Catolică.

https://www.thetrumpet.com/
5345-croatia-bans-sunday-

shopping

2. Decretul duminical



2. Decretul duminical

Țările în care există o 
interdicție parțială a 

comerțului în zilele de 
duminică

Țările în care 
interdicția comerțului în 
zilele  de duminică nu 

se aplică



2. Decretul duminical

Închis duminica 
pentru a da angajaților timp 
pentru familie și închinare



2. Decretul duminical1. Vindecarea rănii  
de moarte a papalității



3. Darea ultimii chemări din partea lui Dumnezeu

Apocalipsa 18:11-12 
După aceea, am văzut 

pogorându-se din cer un alt înger, 
care avea o mare putere; și 

pământul s-a luminat de slava 
lui. El a strigat cu glas tare, și a 

zis: „A căzut, a căzut, Babilonul 
cel mare! A ajuns un locaș al 

dracilor, o închisoare a oricărui 
duh necurat, o închisoare a 

oricărei păsări necurate și urâte;



3. Darea ultimii chemări din partea lui Dumnezeu
Apocalipsa 18:11-12 

pentrucă toate neamurile au 
băut din vinul mâniei curviei ei, 
și împărații pământului au curvit 
cu ea, și negustorii pământului s-
au îmbogățit prin risipa desfătării 
ei.” Apoi am auzit din cer un alt 

glas, care zicea: „Ieșiți din 
mijlocul ei, poporul Meu, ca să 
nu fiți părtași la păcatele ei, și 

să nu fiți loviți cu urgiile ei!



4. Închiderea Harului și revărsarea celor 7 Plăgi ale lui 
Dumnezeu
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4. Închiderea Harului și revărsarea celor 7 Plăgi ale lui 
Dumnezeu

Daniel 12:1 
În vremea aceea se va scula marele 

voivod 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.



4. Închiderea Harului și revărsarea celor 7 Plăgi ale lui 
Dumnezeu

Evrei 8:1-2 
Punctul cel mai însemnat al celor 

spuse este că avem un Mare Preot, 
care S-A AȘEZAT la dreapta 

scaunului de domnie al Măririi, în 
ceruri, ca slujitor al Locului prea sfânt 
și al adevăratului cort, care a fost 
ridicat nu de un om, ci de Domnul.



4. Închiderea Harului și revărsarea celor 7 Plăgi ale lui 
Dumnezeu

Daniel 12:1 
În vremea aceea SE VA SCULA 

marele voivod 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.



4. Închiderea Harului și revărsarea celor 7 Plăgi ale lui 
Dumnezeu

Apocalipsa 15:5-6 
După aceea, am văzut deschizându-
se în cer Templul cortului mărturiei. 
Și din Templu au ieșit cei șapte îngeri, 

care țineau cele șapte urgii.



4. Închiderea Harului și revărsarea celor 7 Plăgi ale lui 
Dumnezeu

Apocalipsa 16:1-2 
Și am auzit un glas tare, care venea 
din Templu, și care zicea celor șapte 

îngeri: „Duceți-vă, și vărsați pe 
pământ cele șapte potire ale mâniei 
lui Dumnezeu!” Cel dintâi s-a dus și a 
vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană 
rea și dureroasă a lovit pe oamenii, 
care aveau semnul fiarei și care se 

închinau icoanei ei.



4. Închiderea Harului și revărsarea celor 7 Plăgi ale lui 
Dumnezeu

Apocalipsa 16:3-4 
Al doilea a vărsat potirul lui în mare. 

Și marea s-a făcut sânge, ca 
sângele unui om mort. Și a murit 

orice făptură vie, chiar și tot ce era în 
mare. Al treilea a vărsat potirul lui în 
râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-

au făcut sânge.



4. Închiderea Harului și revărsarea celor 7 Plăgi ale lui 
Dumnezeu

Apocalipsa 18:8 
Tocmai pentru aceea, într-o singură zi 

vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea și 
foametea. Și va fi arsă de tot în foc, 
pentru că Domnul Dumnezeu, care a 

judecat-o, este tare.

Isaia 34:8 
Căci este o zi de răzbunare a Domnului, 
un an de răsplătire și răzbunare pentru 

Sion.



Venirea lui Isus Hristos

Apocalipsa 16:17-18 
Al șaptelea a vărsat potirul lui 
în văzduh. Și din Templu, din 
scaunul de domnie, a ieșit un 

glas tare, care zicea: „S-a 
isprăvit!” Și au urmat fulgere, 
glasuri, tunete, și s-a făcut un 
mare cutremur de pământ, așa 

de tare, cum, de când este 
omul pe pământ, n-a fost un 

cutremur așa de mare.



Venirea lui Isus Hristos

1 Tesaloniceni 4:15-17 
Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul 

Domnului: noi cei vii, care vom rămânea 
până la venirea Domnului, nu vom lua-o 

înaintea celor adormiți. Căci însuși 
Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 

arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va 
pogorî din cer, și întâi vor învia cei morți în 
Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, 

vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să 
întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel 

vom fi totdeauna cu Domnul.



Venirea lui Isus Hristos

2 Petru 1:16 
În adevăr, v-am făcut cunoscut 

puterea și venirea Domnului nostru 
Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe 

niște basme meșteșugit alcătuite, ci 
ca unii care am văzut noi înșine cu 

ochii noștri mărirea Lui.



Evenimentele finale ale lumii

Rana de moarte 
vindecată

Decretul 
duminical

Ultima chemare

Închiderea Harului și 
revărsarea celor 7 

Plăgi

A doua venire a 
lui Isus Hristos

Matei 24:33 
Tot așa, și voi, când veți vedea toate 
aceste lucruri, să știți că Fiul omului 

este aproape, este chiar la uși.



SUNT EU GATA PENTRU A-L ÎNTÂMPINA  
PE HRISTOS VENIND PE NORII CERULUI?



Apocalipsa 14:12 
Aici este răbdarea sfinților, care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu 

și credința lui Isus.



ÎNTREBĂRI




