
Studiul 7 

Ceasul judecății 
 
  

 

Am văzut că viziunea profetică prezentată în capitolele 4 și 5 din Apocalipsa este 

în esență aceeași cu viziunea judecății din Daniel 7. Cartea profetului Daniel mai are 

însă multe adevăruri să ne spună, adevăruri de un mare ajutor în înțelegerea 

Apocalipsei. Ne vom opri pentru moment din parcurgerea următoarelor capitole ale 

ultimei cărți a Bibliei pentru a face o incursiune în cartea lui Daniel. Aceasta este făcută 

cu scopul de a primi răspunsul la o întrebare extrem de importantă: care este timpul 

pentru începerea judecății din ceruri despre care ne vorbește Ioan în Apocalipsa 

(Apoc. 14:7)? Pe parcursul acestui studiu vom vedea că perioadele profetice de timp pe 

care le găsim în succesiunea de revelații pe care Daniel le primește de la Dumnezeu ne 

conduc spre momentul solemn când judecata începe în ceruri.  

 
1. Ce învăţau apostolii cu privire la judecată? 1Pet. 4:17 (vezi şi Fapte 24:25; 
17:31) 

[…]  judecata stă să ____________ de la ________ lui ________________ . 

NOTĂ: Casa lui Dumnezeu este biserica Sa de pe acest pământ (1Tim. 3:15; 

Evr. 3:6). Judecata începe cu cei care au mărturisit că sunt servi ai lui Dumnezeu. 

Atunci când Hristos revine, El va aduce cu Sine răsplata (Apoc. 22:12), așa că 

această fază a judecății trebuie să aibă loc înainte de acest moment. Totuși, 

apostolii s-au referit la judecată ca la un eveniment viitor. 

2. Cum s-a raportat Ioan la momentul judecății? Apoc. 4:1  

___________ aceste lucruri, m-am uitat, şi iată că o uşă era deschisă în 

cer. Glasul […] mi-a zis: «Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce _______ să se 

întâmple ________ aceste lucruri!»  

NOTĂ: Ioan este ultimul apostol care a rămas în viață după moartea celorlalți 

unsprezece. Singur și exilat, el primește viziunea profetică a cărţii Apocalipsa. În 

această viziune îi este descoperită poziția pe care Domnul Hristos o ocupa în 

calitatea Sa de Mare Preot la momentul respectiv: slujind în mijlocul sfeșnicelor 

din Sanctuarul ceresc (Apoc. 1:12-13), adică în prima încăpere a Sanctuarului, 

numită Locul sfânt. Mai apoi Ioan este purtat în viziune în viitor, la momentul când 

ușa se deschide în cer spre Locul preasfânt, acolo unde are loc judecata. Astfel, 

raportat la momentul când el a primit viziunea, judecata se afla încă în viitor.  

Daniel 7-9  
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3. Ce mesaj trebuie să includă proclamarea soliei Evangheliei chiar înaintea 
revenirii lui Isus? Apoc.14:6-7  

«Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci________________ ceasul 

judecăţii Lui.» 

NOTĂ: Ultima solie de har pentru omenire va proclama întregii lumi că judecata 

lui Dumnezeu a început. Este aceeași Evanghelie veșnică pe care au predicat-o și 

apostolii, cu mențiunea însă că judecata este de acum o realitate prezentă care 

trebuie să ne trezească cele mai profunde și serioase gânduri de temere și reverență 

sfântă față de Dumnezeu și adevărul Său.  

4. În ce context prezintă Daniel scena judecății? Daniel 7:21 ,26  

Am văzut de asemenea cum ____________ acesta a făcut război sfinţilor, 

şi i-a biruit … Apoi va veni judecata, şi i se va lua _______________, care 

va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna. 

NOTĂ: În visul lui Daniel găsim o succesiune de patru împărății simbolizate ca 

patru fiare (animale sălbatice) care ies din apă și, foarte important, sub simbolul 

unui corn care iese din cea de-a patra fiară, o putere care se luptă cu poporul lui 

Dumnezeu. Succesiunea aceasta de împărății, culminând cu puterea simbolizată 

drept „corn”, ne conduce la momentul judecății, iar în urma judecății puterea 

opresoare a cornului va fi nimicită pentru totdeauna. 

5. Când avea să fie curățit sanctuarul din ceruri? Daniel 8:14  

«Până vor trece ___________________ de seri şi dimineţi; apoi 

___________ ______________ va fi ____________ .» 

NOTĂ: Viziunea din Daniel capitolul 8 este paralelă cu cea din capitolul 7. Sub 

simboluri diferite de cele din capitolul anterior, ni se prezintă din nou o succesiune 

de împărății care culminează cu aceeași putere persecutoare simbolizată printr-un 

corn. Toate acestea ne aduc la evenimentul ceresc numit în capitolul 7 judecată, iar 

aici curățirea sanctuarului. Perioada de 2300 de zile profetice (adică 2300 de ani – 

vezi Anexa A, punctul i) este cea mai lungă perioadă profetică din Biblie. 

Încheierea acestei perioade profetice marchează începutul judecății sau curățirea 

sanctuarului ceresc. 

6. Când trebuia să fie curățit sanctuarul de pe pământ? Levitic 16:16 ,29-30  
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Astfel să facă ______________ pentru ____________ __________, pentru 

necurăţiile copiilor lui Israel şi pentru toate călcările de lege … în luna a 

şaptea, în a zecea zi a lunii … Căci în ziua aceasta se va face 

_____________ pentru voi, ca să vă ______________ . 

NOTĂ: Aceasta era singura zi din an când perdeaua care despărțea prima încăpere 

a sanctuarului (Sfânta) de cea dea doua (Sfânta Sfintelor) era dată la o parte. La fel 

cum ușa deschisă în cer înspre Sfânta Sfintelor marchează începutul judecății din 

ceruri, exista o zi din an dedicată curăţirii sanctuarului de pe pământ de necurățiile 

acumulate de-a lungul anului. Păcatele care fuseseră mărturisite până în acea zi 

urma să fie îndepărtate de la sanctuar, iar oamenii care și-au mărturisit păcatele 

erau declaraţi curați. În caz contrar, soarta lor era pecetluită şi ei erau afară din 

mijlocul poporului lui Dumnezeu (Levitic 23:27-30). Acesta era un simbol pentru 

adevărata judecată care a început în cer la sfârșitul perioadei de 2300 de ani. 

7. Care este punctul de pornire pentru cei 2300 de ani? Daniel 9:25  

[…] de la darea poruncii pentru zidirea din nou a _____________ […]. 

NOTĂ: În capitolul 8 profetul Daniel primește o viziune și apoi explicația acesteia, 

cu excepția unei singure părți: cele 2300 de seri și dimineți. În capitolul 9, ca 

răspuns la rugăciune, îngerul este trimis din nou la Daniel pentru a-i oferi lămuriri 

cu privire la acea parte din viziune care rămăsese neexplicată.  

8. Cât din această perioadă aparține poporului iudeu? Daniel 9:24  

__________________ de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău 

şi asupra cetăţii tale celei sfinte […]. 

NOTĂ: 70 de săptămâni sau 490 de zile profetice înseamnă 490 de ani. Pornind de 

la anul 457 î.Hr. – ieşirea cuvântului pentru rezidirea Ierusalimului, așa cum redau 

textul unele traduceri – perioada de 490 de ani se încheie în anul 34 d.Hr.  

9. Cui  trebuia ucenicii lui Isus să predice Evanghelia întâi? Matei 10:5-6  

a. v. 5 Să _______ mergeţi pe calea _____________ […] 

b. v. 6 […] să mergeţi mai degrabă la _______ ___________ ale casei lui 

______________ . 
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NOTĂ: Isus a oferit iudeilor prima şansă de a cunoaşte Evanghelia şi de a-L 

proclama pe El lumii. Lor le-a fost dat un timp de probă, până în anul 34 d.Hr., să 

dovedească dorinţa lor de a urma scopului lui Dumnezeu pentru ei.  

10. Ce s-a întâmplat când iudeii au persecutat pe creştini? Fapte 8:4  

[…] mergeau ______ ______ ____ ________ şi propovăduiau Cuvântul. 

NOTĂ: Poziţia de popor privilegiat înaintea lui Dumnezeu s-a încheiat în 

momentul când ucenicul Ştefan a fost ucis cu pietre şi a fost lansată o persecuţie 

generală a iudeilor împotriva creştinilor. Mai târziu, Pavel a spus iudeilor răzvrătiţi: 

«Iată, mă întorc la neamuri» (Fapte 13:46). Totuşi, orice iudeu poate găsi în mod 

personal şi astăzi salvare acceptându-L pe Isus, la fel ca orice suflet dintre neamuri. 

11. Ce declarație clară a făcut Isus iudeilor ca naţiune? Matei 21:43  

[…] Împărăţia lui Dumnezeu va fi ___________ de la voi , şi va fi dată unui 

____________ care va aduce roadele cuvenite. 

NOTĂ: Noua naţiune la care Isus face referire în Matei 21:43 este Israelul spiritual 

(Galateni 6:15-16). Fiecare urmaş al lui Isus, din orice rasă, de pe întreg pământul, 

este o parte din „națiunea sfântă” a lui Dumnezeu (1Petru 2:9) şi promisiunile 

făcute Israelului din vechime se aplică acum Bisericii de astăzi. Profeţiile 

Apocalipsei au o însemnătate specială pentru Israelul spiritual. Acesta este un 

motiv care să ne determine să studiem aceste profeții în mod serios. 

Ținând cont că din cei 2300 de ani, 490 aparțin poporului iudeu, mai rămân 1810 

ani care aparțin Israelului spiritual, iar sfârșitul acestor 1810 ani marchează anti-

tipica zi a curățirii sanctuarului ceresc, începutul judecății de cercetare. Dacă cei 

490 de ani se sfârșesc în anul 34 d.Hr., restul de 1810 ani din Dan. 8:14 ne aduc în 

anul 1844.           

„2300 de seri și dimineți” 

490 de ani (= 70 săptămâni)  1810 ani – Evanghelia la neamuri        

pentru poporul iudeu 

457 î.Hr rezidirea   până la Mesia     34 d.Hr.                1844 d.Hr.  

Martirizarea  

lui Ștefan 

       408î.Hr.                 27d.Hr.               
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