
Aceste  imagini sunt alcătuite pentru a ajuta cititorul 
cărților  Daniel și  Apocalipsa  să înțeleagă că ISUS este 

Biruitorul Marii Lupte care se desfășoară pe pământ.

„Domnul mi-a răspuns şi a zis: „Scrie prorocia şi sap-o pe 
table, ca să se poată citi uşor! Căci este o prorocie a cărei 

vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; 
dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini 

negreşit.” (Hab 2:2-3)

„Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei 
prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este 

aproape!” (Ap 1:3)

Charts by Patrick McCoy © 1978

Istoria profetică

Cărticica deschisă

Un studiu ilustrat al profețiilor

din Daniel și Apocalipsa



1260 ani

Aur

Argint

Arama

Babilon

Medo-Persia

Grecia

538

331

168

Imperiile lumii

Daniel 2

Fier & Lut – Zece degete     statele Europei

Potop
Prima 
Venire

1798538

Unite cu un scop

Tăria fierului

Dar în vremea acestor împărați
Dumnezul cerurilor va ridica o 
Împărăție ca va dăinui veșnic

„Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică”

„Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi 

Domnul împăraţilor, şi El descoperă tainele” (Daniel 2:47)

A Doua
Venire

Piatra

Împărăția 

lui 

Dumnezeu 

va dăinui 

veșnic

Roma Păgână Roma PapalăFier
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Pântecele și coapsele

Imperiile lumii

Daniel 2

AUR

ARGINT

ARAMA

FIER

FIER & LUT

PIATRA

Grecia - I.H. 168

„Mi-a scăpat din minte lucrul acela”
„Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul”

„După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții”

„Tu, împărate... Ai văzut un chip mare”

Medo-Persia - I.H. 331

Babilon - I.H. 538

Roma – Pãgânã și Papalã - D.H. 1798

Tu ești capul de aur

Douã brațe– Douã împãrãții
unite cu un scop

Douã picioare – Douã faze ale Imperiului Roman
sfãrâmã și stãpânește totul

Dar va rãmâne ceva din tãria fierului
Statele celor 10 degete

Nu se vor uni
Vor fi împãrțite }

Desprinsã farã ajutorul omenesc
A doua venire a Domnului Hristos

Și piatra care a lovit chipul
A devenit un munte mare

Și a umplut întreg pãmântul

Binecuvântat sã fie numele lui Dumnezeu; pentru cã înțelepciunea și puterea sunt ale Lui
LittleBookOpen.org



Cel Prea Înalt domnește
Daniel 4

Nu este acesta Babilonul cel mare 
pe care mi l-am zidit eu ca loc

de ședere împărătească

Împăratul a visat
un copac mare

Tăiați copacul și nimiciți-l
Interpretarea

„până vei cunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea.”
„împărăţia ta îţi va rămâne ţie îndată ce vei recunoaşte stăpânirea Celui ce este în ceruri.”

„După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer
şi mi-a venit iarăşi mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt,
am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic, Acela a cărui stăpânire 

este veşnică şi a cărui Împărăţie dăinuie din neam în neam.”

Te vor izgoni din mijlocul oamenilor

Regele Nebucadnețar
domnește peste Babilon

Restaurarea  lui
Nebucadnețar

7 vremi = 7 ani

Lăsați-i trunchiul și rădăcinile

12

luni

LittleBookOpen.org



1260 ani

Prima fiară

A doua fiară

A treia fiară

Babilon

Medo-Persia

Grecia

538

331

168

Roma Păgână Roma PapalăA patra fiară

Lupta pentru stăpânirea lumii
Daniel 7

Potopul Prima 
venire

538 1798

Leu -

Urs -

Leopard  -

Îngrozitoare -

Vreme, vremi, jumătate de vreme

A doua
venire

Un corn mic
face război 

cu sfinții

1. Herulii - 493
2. Ostrogoții - 534

3. Vandalii - 538

5. Vandalii

1. Alemanii
2. Ostrogoții

10. Lombarzii

3. Visigoții
4. Francii

6. Suevii
7. Burgunzii
8. Herulii
9. Anglo-Saxonii

Zece coarne

vânturi = războaie
mare & pământ = popoare

coarne = împărați
fiară = imperiu

Îngrozitoare - teribilă - puternică

Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni
sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui 
este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!”

Tronul lui

Dumnezeu 

în eternitate

Fiul Omului

domnește

fără 

sfârșit

Sfinții vor stăpâni

lumea pentru 

totdeauna

Eternitate

Fiul omului
vine pe nori

Toate tronurile
vor dispărea

3 coarne smulse 
de cornul cel mic

LittleBookOpen.org

A patra fiară



Un leu cu aripi de vultur

Daniel 7:4
Prima fiară

A doua fiară

A treia fiară

Un urs

Daniel 7:5

Un pardos

Daniel 7:6

Babilon

Medo-Persia

606 Împăratul Nebucadnețar

586 Zedechia luat captiv
597 Ioiachim luat captiv

605 Daniel luat captiv

562 Nabonid
552 Belșațar

Aripile au fost smulse
A stat în picioare ca un om

I s-a dat o inimă de om

Scoală-te și mănâncă multă carne

538 Cucerirea Babilonului Trei coaste: Lidia, Babilon, Egipt

Într-o rână (parte)

538

331

Patru aripi ca o pasăre
I s-a dat stăpânire

Babilonul capitală

336 Alexandru cel Mare

331 Persia este cucerită

323 Moartea lui Alexandru

Patru
capete

1. Casandru
2. Lisimah
3. Seleuc
4. Ptolemeu

Toate aceste 
ținuturi au fost

cucerite de Roma
281 - 30

Grecia



Nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică

Daniel 7:7-28

Eternitate

Împeriul Roman

A patra fiară

Roma păgână Papalitatea Papalitatea

Cele patru
teritorii grecești
au fost cucerite

281–30

1. Alamanii
2. Ostrogoții
3. Visigoții
4. Francii
5. Vandalii
6. Suevii
7. Burgunzii
8. Herulii
9. Anglo-Saxonii

10. Lombarzii
1. 493 – Herulii
2. 534 – Ostrogoții
3. 538 – Vandalii

Șapte coarne
Și cornul cel mic 

stăpânesc tot pământul

1. Ochi ca de om
2. Gură care vorbea cu trufie
3. A făcut război cu sfinții

3 coarne smulse
de cornul cel mic

Zece
coarne

1260 ani

Sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o
vreme, două vremuri și jumătatea unei vremi

538 1798

1844
1929

Împărăția veșnică
dată Fiului Omului.

Și toate puterile
îi vor sluji

Împărăția lui
Dumnezeu 

Prima
Venire 

A doua
Venire 

Fiul Omului 
vine pe nori

Toate tronurile
distruse

Începutul judecății -
sfinții vor primi stăpânirea

luată de la fiare

Distruge toate aceste 
împărății

Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni 
sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui 
este o împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!”



Babilon
Berbecele și țapul

Daniel 8:1-8, 13-14

Berbecele
Medo

Persia

Țapul Grecia

Până vor trece 2300 seri și dimineți
apoi Sfântul Locaș va fi curățit

457
„În câtă vreme se va împlini vedenia despre

desfiinţarea jertfei necurmate şi despre 

urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat

în picioare Sfântul Locaş şi oştirea?”

În locul lui

au crescut

patru

1. Casandru
2. Lisimah
3. Seleuc
4. Ptolemeu

336

331

Unul mai mare
Două coarne Făcea 

ce voia

Cel mai mare
a apărut  pe urmă

Nord

Vest

Sud

538

Toate acestea
au fost cucerite
de către Roma

281 – 30

Țapul a izbit berbecele și l-a trântit la pământ

Re zidirea
Ierusalimului 

Domnia lui Alexandru cel Mare   - 323 moartea  lui Alexandru

Un corn mare – când a fost puternic – a fost frânt



Puterea Romană

Daniel 8:9-27

„În câtă vreme se va împlini vedenia despre

desfiinţarea jertfei necurmate şi despre 

urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat

în picioare Sfântul Locaş şi oştirea?”

Cornul cel mic -

1. S-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit și spre țara cea minunată

2. S-a înălțat până la oștirea cerurilor

3. A doborât la pământ o parte din oștirea acesta

4. S-a înălțat până la Căpetenia oștirii

5. I-a smuls jertfa necurmată

6. A surpat locul Locașului Său celui Sfânt

7. A aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început

Toate cele patru
coarne au fost 

cucerite de Roma
281 – 30

Până vor trece 2300 seri și dimineți, apoi sfântul Locaș va fi curățit

168 I.H.

D.H. 31

538 1798

1844

1260 ani

Greece

Din unul din cele patru

coarne a crescut unul mic

Roma Păgână Roma Papală

Sfârșitul timpului profetic

Începutul  Marii
Zile a ispășirii



Măsurătoarea profetică

Daniel 8:13,14; 9:22-27

Șaptezeci de săptămâni
au fost hotărâte asupra poporului

tău și asupra cetății sfinte, până la: 
1. Încetarea fărădelegilor
2. Ispășirea păcatelor
3. Ispășirea nelegiuririi
4. Aducerea neprihănirii veșnice
5. Pecetluirea vedeniei și proorociei
6. Ungerea Sfântului sfinților

1810 ani

42 săptămâni

Legământ
trainic

o săptămână.

La jumătatea săptămânii

Unsul va fi stârpit și  va face să înceteze

Jertfa și darul de mâncare

70- Distrug. Ierusalim

1844

decret 1
Cir

decret 2
Dariu I

537

520

457

3431
27

7 + 62 + 1 = 70
70 săpt. = 490 ani

„Șaptezeci de săptămâni
au fost hotărâte asupra poporului

tău și asupra cetății sfinte”

Rezidirea

Ierusalim

decret 3
Artaxerxe

7 săpt.

408

Terminarea 
zidului

2300 ani
- 490 ani
1810 ani

Sfârșitul perioadei profetice

Începutul 
Marii Zile 
a Ispășirii



331

Persia

Împăratul din nord

Împăratul din sud

Grecia

Un împărat puternic

Alexandru cel Mare

323 Împărăția lui 
se va sfărâma

Unul din mai marii lui

323

Seleuc I

280

321

Siria

Egipt

Ptolemeu I
283

Derularea sulului istoriei #1
Daniel 11:1-5

1. Casandru
2. Lisimah

3. Seleuc
4. Ptolemeu

Nord
Sud

Trei regi și al patrulea
1. Cambise 529-522
2. Falsul Smerdis 522-521
3. Dariu Histaspe 521-485
4. Xerxe 485

Națiunea iudeilor Palestina



Derularea sulului istoriei #2

Daniel 11:6-13

Lupte pe
teritoriul

și alături de
Palestina 

Siria

Egipt

Divorțează de 
Laodicea 

Fac o
învoială

Nu vor avea 
nici o putere

Palestina Națiunea iudeilor

Antioh I
Teos Seleuc II SeleucIII

Ptolemeu IIIPtolemeu II
283 246

240

221

219

261 261 246

245

226 223

Ptolemeu IV

223–Bătălia  de la Rafia

După câțiva
ani

Antioh III
Cel Mare

201

181203

PtolemeuV

187

Antioh II Teos

Berenice

Anticoh II
Teos

Regele
din nord

Regele 
din sud



Palestina Națiunea iudeilor

Derularea sulului istoriei #3

Daniel 11:14-19, 23-27

Ptolemeu XI

SeleucIV Antioh IV

Pompei 48

Iulius Cesar
Cleopatra – Prințesa

44-37 Octavian

Augustus
Cesar

Pactul Iudeilor 
Cu Roma

187 176 164

161 63

Copii sub protecția Romei
Cleopatra VII
Ptolemeu XII

51

31 Bătălia de la Actium

Sinucidere 

Începutul unei perioade
profetice (360 ani)

Cleopatra
Marc Antoniu

27

Lupte pe
teritoriul

și alături de
Palestina 

Roma Păgână

Egipt

Regele
din nord

Regele 
din sud



Derularea sulului istoriei #4

Daniel 11:20-29

Palestina Națiunea iudeilor

Roma Păgână

Roma Păgână

Biserica

Cesar Augustus

I.H. 4

Oștile ca un râu ... nimicite
împreună cu o căpetenie a legământului

14

27

31

34

37

Caligula
41

în inima lui va fi vrăjmaș
al Legământului sfânt

70 - Distrugerea
Ierusalimului

Titus
Nero

79 96

Domițian

6 D.H. 26 35

Irod
Cel Mare

(evreu)

Arhelau

Antipa
Filip

Coponiu
Ambivius

Ruf

Gratus Pilat

360 ani
Va intra pe neașteptate  în locurile cele 

mai roditoare ale ținutului }{

27

15

68

37 41

Marcellus
Marcullus

Irod
Agripa
(evreu)

Șapte Procuratori Romani

44 67

Șapte
procuratori

romani

68
anul
a trei
împărați

Tiberiu VespasianClaudiu

54

Iudea
—

Samaria

Regele 
din nord

Roma



Derularea sulului istoriei #5

Daniel 11:30-35

Roma

Păgână

Roma

Papală

Poporul lui Dumnezeu - biserica pe cei ce 

321 Decretul duminical

Sfârșitul Romei păgâne - Începutul Romei papale
Reședința imperiului s-a mutat la Constantinipole{330

323-324  Reunirea imperiului

Constantin
cel Mare

306 337

538 1798

1. Niște oști trimise de el
2. Vor spurca Sfântul locaș
3. Vor face să înceteze jertfa necurmată
4. Vor așeza urâciunea pustiitorului

508 Începutul preoției catolice455    476
Cetatea Romei cade
prin invazia pe mare

a lui Genseric
(Vandalii)

Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe 
Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face 

mari isprăvi. Unii vor cădea pentru o vreme, 
loviţi de sabie şi de flacără, de robie şi de jaf.

Va ademeni prin lingușiri

rup legământul

Pânî la

vremea sfârșitului

1260 ani

Roma Papală

360

years



Derularea sulului istoriei #6

Daniel 11:36-39

Roma

Papală

Poporul lui Dumnezeu - biserica

1260 ani

Roma papală

Revoluția
franceză1789

Noiembrie
1793

Iunie
1797

1798

1. Se va înălța pe sine
2. Se va slăvi mai presus de toți dumnezeii
3. Va vorbi împotriva Dumnezeului dumnezeilor
4. Nu va ține seama nici de dumnezeii părinților săi
5. Nici de dorința femeilor
6. Nu va ține seama de un dumnezeu
7. Va cinsti pe dumnezeul cetățuilor

„îi va da mare cinste, îl va face să domnească 
peste mulţi şi le va împărţi moşii ca răsplată.”



Derularea sulului istoriei #7

Daniel 11:40-45; 12:1-4

Regele din
nord

Se va împunge 

cu el

În acel timp se va 
scula Mihael

Închiderea harului

Biserica

Roma 

Papală

Își va întinde  mâna
peste felurite țări

Va intra și în

țara cea minunată

și zeci de mii
vor cădea

Își va  așza cortul… 

între mare și 

Muntele cel Sfânt

Țara Egiptului nu va scăpa

Libienii și etiopienii vor veni
alai după el

Aceștia vor scăpa:
1. Edom
2. Moab
3. Amon

Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi
să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.

Apoi își va ajunge 
sfârșitul și nimeni 
nu-i veni în ajutor

Dar în vremea aceea

Poporul Tău va fi mântuit

Și anume oricine va 
fi găsit scris în carte. 

Unii vor primi viață 
veșnică, alții ocară 
și rușine veșnică

Timp de strâmtorare
cum n-a mai fost

Niște zvonuri venite de la
răsărit și de la miazănoapte
îl vor înspăimânta

Va porni cu mare furie
ca să nimicească și să 

prăpădească pe mulți

Regele din 
sud



Puterea 
papală
întărită

Puterea 
papală
rănită

Cât va fi până la sfârșit?
Daniel 12:5-13

Roma

papală

Poporul lui Dumnezeu 

Roma papală

O vreme, vremi și jumătatea unei vremi

De la vremea când va înceta jertfa necurmată 
şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului,

vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile.

Ferice de cine va aştepta şi va ajunge
până la o mie trei sute treizeci 

şi cinci de zile! 

1260 ani

1290 ani

1335 ani

El a răspuns:
„Du-te, Daniele! 

Căci cuvintele acestea 
vor fi ascunse şi pecetluite
până la vremea sfârşitului

538 1798

1844

Închiderea
Timpului de 

probă

În vremea
aceea se 
va scula
Mihael

. . Toate aceste lucruri se 

vor sfârși  când 

Puterea poporului sfânt

va fi zdrobită de tot

1843

508 1798

Puterea 
papală

recunoscută



Istoria profetică a cărții luiDaniel

2300 zile

Apoi sfântul locaș va fi curățit

Timpul profetic
o zi pentru un an
Num. 14:33,34

Rezidirea 
Ierusalimului

457 IH

70 săptămâni
490 zile

62 săptămâni
434 zile

49

zile

408

Jerusalem

Finished

Mijlocul săptămânii
27 34

7 zile de decizie

31

DH 34

508

Puterea 
papală recunoscută 

Puterea 
papală
întărită 

538

Puterea 
papală
rănită 

1798

1260 zile
Supremația papală

1290 zile

1335 zile

22 Octombrie,

1844

Sfârșitul timpului profetic

Începutul marii 
Zile a Ispășirii

7

Săpt.



Hristoși falși

Războaie și
vești de războaie

Foamete 

Ciumi

Cutremure de pământ

Matei 24

Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri?
Care va fi semnul venirii Tale și
al sfârșitul veacului acestuia?

Isus
a dat 
semne

Toate acestea nu sunt decât începutul durerilor

Urâți de toate națiunile

Profeți falși

Hristoși falși

Profeți falși

Soarele-luna
întunecate

Stelele
vor cădea

13 Nov
1833

538 1798

1260 ani 

Necazu cel mare

Evanghelia în toată lumea Dacă este cu putință să înșele și pe cei aleși

Urâciunea
Pustiirii

Distrugerea 
Ierusalimului

70 D.H

Roma păgână

Roma papală

Puterile
cerurilor 

vor fi
clătinate

Sunetul
trâmbiței
adună pe 
cei aleși
din cele 
patru 

vânturi

Băgați de seamă să nu vă înșele cineva!

A doua
Venire a

lui Hristos 

31

D.H.

Roma papală

Roma păgână

Persecuția
acelor zile

va fi scurtată

19 Mai
1780



Efes Smirna Pergam Tiatira

Alfa

Prima
venire a
lui Isus

Apocalipsa 2 & 6:1-8

Cele șapte biserici și cele șapte sigilii #1

Epoca apostolilor Epoca persecuției Epoca libertății
și compromisului

Epoca supremației papale,

întuneric, și împotrivire

31 100 323 1517

31 100 323 1517

10 ani de

persecuție

303 313

1260 ani

1260 ani

Primul sigiliu Al doilea sigiliu Al treielea sigiliu Al patrulea sigiliu
Cal alb Cal roșu Cal negru Cal gălbui

Roma Păgână

Roma Păgână

Poporul lui Dumnezeu - biserica

Roma papală

Roma papală

538 1798

538 1798



Roma papală

restaurată

Roma papală

restaurată

Sardes Filadelfia Laodicea

A doua
venire a 
lui Isus 

Omega

Al cincilea sigiliu Al șaselea sigiliu Al șaptelea sigiliu

1517 1844

1517 1844

Revelation 3 & 6:9-17; 8:1

Cele șapte biserici și cele șapte sigilii #
2

Împărăția
lui 

Dumnezeu 

Epoca

reformațiunii

Epoca zelului, misiunilor,

& dragostei frățești
Epoca judecății

& zilele din urmă

Omorârea pentru

Cuvântul lui Dumnezeu 

Cutremur de pământ & semne în

soare, lună și stele
Tăcere în cer

1Nov 1755 –cutremulul de la Lisabona

13Nov 1833 – căderea de stele

1755

1780

1833

1260 years

1260 ani

Roma Papală

Roma Papală

Poporul lui Dumnezeu 

1798

1798

19Mai 1780 –întunecarea soarelui& luna ca sângele



Înaintea tronului lui Dumnezeu 
și cărticica sigilată

Sfeșnicul cu șapte brațe

Masa cu pâinile

Sfânta Sfânta Sfintelor

Apocalipsa 4 & 5

31
DH

Închiderea
harului

A doua
venire a 

lui Hristos

184496

Cine este vrednic
să deschidă cartea?

Vrednic este Mielul junghiat
Că ne-ai răscumpărat pentru
Dumnezeu prin sângele Tău!

Evanghelia
în toată lumea

Experiența Ploii Timpurii
Prima și a doua solie îngerească

A sosit ceasul judecății
A treia solie îngerească
Judecata de cercetare

Strigătul de la 
Miezul nopții

Experiența Ploii Târzii

A FOST ESTE VA FI

Altarul 
tămâierii

24
Bătrâni

un
Miel

junghiat

marea

de sticlă

Îți voi arăta

lucrurile care

se vor întâmpla

Ușa deschisă
în cer

Altarul 
arderii
de tot

Iuda
Leul

Ruben
Omul

Dan
Vultur

Ligheanul

Chivot
Tron

Cartea
sigilată

Efraim
Vițel
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Prima Trâmbiță

Primele patru trâmbițe
Apocalipsa 8:6-13

410

A doua Trâmbiță 455

A treia Trâmbiță 453

A patra Trâmbiță 476

Atacarea Imperiului 
Roman de apus

„Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete 
de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune.”

A cincea trâmbiță = Primul vai

Apocalipsa 9:1-12
Atacarea Imperiului 

Roman de răsărit

O stea
Mohamed

începe 
predicarea

612

Abu Bekr
632

Întemeierea 
Bagdadului

762

Otomanii invadează Nicomidia
Bătălia de la Bafeum

27Iulie1299

Ultimul 
Împărat

Constantin
27Iulie1449

Fântâna
Adâncului 

Cinci luni
150 ani

Război continuu

Imperiul Otoman



A șasea și a șaptea trâmbiță = al doilea și al treielea Vai

Apocalipsa 9:13-21; 11:15-19

Împărăția
lui 

Dumnezeu 

27Iulie,
1449

A șasea trâmbiță
Al doilea Vai

11August,
1840

Începutul
Turciei
1917

A șaptea 
trâmbiță

Al treielea 
Vai

1838  Medemet Ali din Egipt

1453 Căderea Constantinopolului
stabilirea Imperiului Otoman

„Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului 
nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi 

în vecii vecilor.”

Sfârșitul împărățiilor
lumii  

ceasul, ziua

Imperiul Otoman
Mustafa
Kemel

A doua venire

150

ani

Ultimii 
Împărați greci, 

Constantin

Rifat Bet primește 
Ultimatumul  

Londrei 

391 ani și 15 zile

Luna și anul



O proclamare mondială

Apocalipsa 10

2300 Ani

Un înger puternic 
se coboară din cer

A strigat cu glas tare 

cum răcnește un leu

A jurat pe Cel ce a 

făcut toate lucrurile

că nu va mai fi 

nici o zăbavă

Ia cartea din

mâna îngerului

1831 1840

Mânânc-o

Primul

Înger

Al doilea

înger

Strigătul de

la miezul

nopții

Thou must prophesy again before many

peoples, and nations, and tongues, and kings

În zilele trâmbței a șaptea

taina lui Dumnezeu se 

va sfârși, după cum

au spus proorocii

1844

O cărticică

deschisă în mână

Un picior pe mare

și celălalt pe pământ

Cele șapte tunete vorbesc

Întreita solie îngerească

– în gura ta va fi dulce ca mierea

– dar îți va amărâ pântecele

Apoi sfântul
locaș va fi

curățit

Pecetluiește ce au scris cele șapte
tunete și nu scrie ce au spus

Apoi mi s-a dat o trestie asemenea 

unei prăjini şi mi s-a zis: „Scoală-te 

şi măsoară Templul lui Dumnezeu, 

altarul şi pe cei ce se închină în el



Războiul împotriva Bibliei #1
Apocalipsa 11:1-13

Sfânta cetate va fi călcată în picioare
patruzeci și două de luni

Ei vor prooroci îmbrăcați în saci 
o mie două sute șaizeci de zile

Revoluția
Franceză 

538 1798

1789

noiembrie
1793

iunie
1797

Fiara

Roma Papală

Cei doi martori Cei doi măslini Cele două sfeșnice

Fiara care se 
ridică din Adânc

Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: „Scoală-te 
şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el.



Războiul împotriva Bibliei #2

Apocalipsa 11:1-13

Fiara care iese
din Adânc

Va face război cu ei, îi 
va birui și-i va omorâ

Revoluția
Franceză 

1798

1789

noiembrie
1793

iunie
1797

Fiara

Roma Papală

Doi martori
Două sfeșnice
Doi măslini

A zecea parte din cetate s-a
prăbușit și 7.000 oameni 

au fost uciși

Dar, după cele trei zile
şi jumătate, duhul de viaţă de la 
Dumnezeu a intrat în ei şi s-au 

ridicat în picioare, şi o mare frică
a apucat pe cei ce

i-au văzut.

3 ½  ani

Trei zile și jumătate

1804

1816

1831

1833

1840

1843

1844

Ei vor prooroci 

îmbrăcați în saci timp 

de 1260 de zile



Marea luptă dintre femeie și marele balaur roșu

Apocalipsa 12

Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi

cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.

CreațiuneaVeșnicia Potopul Prima
Venire 

A doua
Venire 

Balaurul
căzut

Balaurul
căzut

Balaurul
căzut

Balaurul
căzut

Balaurul
căzut din nou

Balaurul
căzut

Război în cer:
Mihael  și
Balaurul 

Nu mai au
loc în cer

A tras a treia
parte din

stelele cerului

Balaurul aruncat
pe pământ

Șapte

capete

și zece

coarne

Balaurul aruncat

pe pământ

Balaurul înaintea

femeii ..... Ca să-i 

mănânce Copilul

Balaurul 
persecută

Femeia în 
pustie, hrănită
și protejată 
de pământ

10 coarne
fără coroane

1260 ani

1

2

3

Babilon

Medo-Persia

Grecia

538

331

168

538 1798

A venit puterea

Domnului nostru

și a Hristosului Său

ACUM 

Ei l-au biruit prin 
sângele Mielului şi prin
cuvântul mărturisirii lor

Balaurul face război cu rămășița care:

Înălțarea lui Hristos

4 5Roma Păgână Roma Papală

6

7

America

Papalitatea

restaurată

Căderea omului

1. Ține Poruncile lui Dumnezeu
2. Are Mărturia lui Isus



10 coarne cu coroane
Fiara

1

2

3

Babilon

Medo-Persia

Grecia

538

331

168

A doua
Venire 

Roma Păgână Roma Papală4 5

Aici e înțelepciunea – Socotirea numărului– 666
Apocalipsa 13

Aici este răbdarea și credința sfinților

Puterea dată 42 de luni

Balaurul a dat fiarei:

1260 ani

Închinare la fiară
Închinare la balaur

Vorbește hule împotriva lui Dumnezeu:

1. Puterea lui
2. Scaunl lui de domnie
3. Stăpânire mare 1. Numele Lui

2. Cortul Său
3. Și pe cei ce locuiesc în ceruri

Face război sfinților
Și toată lumea se mira după fiară

Rana de
moarte

vindecată

14 martie,
1800
1929

7 capete
cu hulă

6 America

Potopul Prima 
Venire 

Papalitatea 

Restaurată

1798538

7

Două coarne ca de miel
Vorbește ca un balaur

Foc din cer
Face semne mari

Toată puterea fiarei dintâi

Provoacă lumea să facă o icoană fiarei
Dă viață icoanei fiarei

Face icoana să vorbească

Închinarea la fiară
Nu au dreptul să cumpere sau să vândă cei ce nu au semnul fiarei

A făcut ca toți să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte

America Protestantă

O altă fiară care iese din pămât AICI E ÎNȚELEPCIUNEA
SOCOTEȘTE NUMĂRUL

666

6

Omoară pe cei ce nu i se închină

– și Spiritualismul– Papalitatea

LittleBookOpen.org



Ultima avertizare a lui Dumnezeu
Apocalipsa 14

Al doilea înger

Al patrulea înger

1844

1831

1843

Chipul 
Fiarei 

Închiderea
Harului 

A doua 
Venire 

Coborârea 
Cetății
Sfinte 

Evanghelia veșnică

Temeți-vă de Dumnezeu 
Dați-I slavă

Închinați-vă Lui

A căzut, a căzut 
Babilonul

Ieşiţi din mijlocul ei, 
poporul Meu, ca să nu
fiţi părtaşi la păcatele 

ei şi să nu fiţi loviţi
cu urgiile ei!

Ferice de morții care mor în Domnul

Aici este răbdarea sfinţilor,
care păzesc poruncile lui

Dumnezeu şi credinţa lui Isus.

Glas tare

Îngerul din
templu

Vor primi judecata lui Dumnezeu
Cei ce se închină fiarei

Un glas tare

Glas tare

A venit judecata Lui

Secerișul celor două categorii 

Fiul Omului
în haină albă

Pământul este secerat

Îngeri din templu 
de la altar

Aruncați
în teascul mâniei

lui Dumnezeu

Afară din cetate

Strugurii pământului au fost strânși



Cele șapte plăgi
Apocalipsa 15-16Închiderea harului

A doua venire

Rană rea și dureroasă la cei care aveau semnul fiarei

Marea s-a făcut sânge

Râurile s-au făcut sânge

Soarele dogorea cu focul lui

Întuneric literal
peste cei ce au iubit
întunericul spiritual

Secarea
Eufratului 

S-a
isprăvit

1. Pe pământ

4. În soare

5. Peste scaunul de
domnie al fiarei

6. Peste râul cel mare
Eufrat

7. Peste întregul pământ

Şi Templul s-a umplut de fum, din slava lui Dumnezeu
şi a puterii Lui. Şi nimeni nu putea să intre în Templu, până

se vor sfârşi cele şapte urgii ale celor şapte îngeri.

Armagedon

1. Glasuri 

10. O grindină mare

8. Toate ostroavele 
au fugit

7. Babilonul primeștre
mânia lui Dumnezeu

6. Cetățile neamurilor
s-au prăbușit

5. Cetatea cea mare
divizată

4. Mare cutremur

3. Fulgere 

2. Tunete

9. Munții nu s-au
mai găsit

1

2

3

4

5

6

7

Duhuri necurate ca niște broaște fac minuni
pentru a se uni și a strânge pe toți

împărații pământului pentru războiul cel mare

3

2. În mare

3. În râuri

7 îngeri cu 7
potire de aur pline 

cu mânia lui Dumnezeu

Hristos vine pe nor

PapalitateaFiara -



1260 ani

1

2

3

Babilon

Medo-Persia

Grecia

538

331

168

A doua
venire

Roma Păgână Roma Papală4 5

Uniunea mondială Stat-Biserică
Apocalipsa 17

Vino să-ți arătPotop Prima 
Venire 

538

6 America

7 munți = 7 împărați Cinci au căzut

Chipul 

Fiarei 

M-a dus în Duhul 

într-o pustie

8

7 capete = 7 munți pe care stă femeia

10 coarne = 10 împărați Nu au primit încă 
împărăția

Un gând

Fiara care a fost

O putere
O stăpânire{ }

Se ridică din Abis

Altul nu a
venit încă

A short space

Nu este

Este al optulea, din numărul celor șapte

Satana 
Personifică
Pe Hristos

Ape — popoare, neamuri

Femeia — Cetatea cea Mare
Babilon
Roma
Cetatea Vatican

1798

Rana de

moarte

Totuși este

Un ceas

Papalitatea 

restaurată
7

Unul este

Leul

Ursul 

Pardosul



A căzut, a căzut Babilonul
Apocalipsa 18-19

Chipul 
Fiarei 

Ultimele șapte plăgi
sunt pentru marea desfrânată 

și urmașii ei 

Păcatele ei au ajuns până la cer

Intr-o singură zi vor veni urgiile ei 

„Bucură-te de ea, cerule! Bucuraţi-vă şi voi, sfinţilor, apostolilor şi prorocilor! 
Pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate şi a judecat-o.”

Cei ce fac negoţ cu aceste lucruri, care s-au
îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, 
de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui .

Armagedon

1
Babilonul

2
Medo-Persia

3
Grecia

4
Roma Păgână

5
Roma papală

6
Protestantismul

7
Papalitatea 
restaurată

8
Satana

A doua
Venire 

Închiderea
Harului 

Toate națiunile o vor urma
Femeia îmbătată cu 
sângele mucenicilor

1 2 3 4 5 6 7

un alt înger, care avea o mare
putere; şi pământul s-a 
luminat de slava lui.

A căzut, a căzut Babilonul

Un alt glas 
din cer

Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu



Iată că Eu fac toate lucrurile noiPoporul lui Dumnezeu 1000 ANI

Hristos vine pe nori
Orice ochi Îl va vedea

A doua Venire A treia Venire

Drepții morți înviază

Drepții vii preschimbați

Sfinții luați la cer 1000 ani

Toți cei răi sunt morți
ei lasă pământul pustiu

Satana aruncat în Adâncul cel mare
(pământul pustiu) și legat 1000 ani

Sfinții în viață vor domni împreună cu Hristos
Judecata va fi dată sfinților

Ultimele zile
ale lumii

Hristos se întoarce pe pământ cu sfinții și cetatea sfântă

Satana dezlegat pentru puțină vreme (cei răi înviați)

Satana va înșela din nou popoarele

Satana și cei răi cred ca vor putea cuceri sfânta cetate

Mici și mari înintea lui Dumnezeu 

Diavolul și îngerii lui

Fiara

Proorocul |Mincinos

Cei ce au primit semnul fiarei

Cei care s-au închinat fiarei

Nu s-a mai găsit loc pentru ei

Cei răi distruși —

aruncați în iazul de foc

Eșecut complet al lui
Satana recunoscut

A doua înviere
A doua moarte

Prima înviere
Prima moarte

Ultimele

șapte 

plăgi Oricine n-a fost găsit scris în Cartea 
Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.

Apocalipsa 19-22

1000 Ani de pace
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