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Isaia a fost profet în timpul domniei 
împăraţilor Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia 
(aproximativ 760-700 î.H.). Dumnezeu a 
vorbit prin Isaia: “Am hrănit şi am crescut 
nişte copii, dar ei s-au răsculat împotriva 

Mea. Boul îşi cunoaşte stăpânul..., dar Israel 
nu Mă cunoaşte. Vai, neam păcătos, popor 

încărcat de fărădelegi, sămânţă de 
nelegiuiţi, copii stricaţi...”

După Elisei, Dumnezeu a ridicat alţi profeţi, 
ca Isaia, Ieremia şi Amos, care să cheme 
poporul să se întoarcă de la idolatrie şi 

păcat. Dumnezeu a vorbit prin aceşti profeţi, 
cerându-le să scrie multe din profeţii, cu 

privire la lucrurile care urmau să se întâmple. 

Ieremia a fost profet în timpul domniei împăraţilor Iosia, 
Ioiachim şi Zedechia (aproximativ 630-590 î.H.). El a 

spus: „Aşa vorbeşte Domnul: “Iată că vă pun înainte calea 
vieţii şi calea morţii. Cine va rămâne în cetatea aceasta, 
va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine 

va ieşi, să se ducă la haldeii care vă împresoară, va 
scăpa cu viaţă, care va fi singura lui pradă. Căci Eu Îmi 

îndrept privirile împotriva cetăţii acesteia ca să-i fac rău, 
nu bine, zice DOMNUL; ea va fi dată în mâinile 
împăratului Babilonului care o va arde cu foc.” 

Isaia 1:2-4, 7, 16, 20, 39:7; Ieremia 21:8-10

“Dacă vă veţi opri din a face răul şi veţi ocroti pe 
cel asuprit, veţi avea grijă de orfan, şi veţi avea 
grijă de văduve, Eu voi restaura şi vindeca , dar 

dacă nu vă veţi întoarce la Mine, veţi fi distruşi cu 
sabia. Tot ţinutul vostru va fi pustiit şi cetăţile 

voastre vor fi arse  de foc. Şi vor duce pe toţi fiii 
voştri în Babilon şi acolo îi vor face fameni în 

palatul împăratului Babilonului.”
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Ieremia 20:4-6, 21:5-10,12

DOMNUL a vorbit prin Ieremia şi a zis: Eu
Însumi voi lupta împotriva voastră, cu
mâna întinsă şi cu braţ tare, cu mânie,

urgie şi mare supărare. Voi lovi pe
locuitorii cetăţii acesteia, atât pe oameni,

cât şi pe dobitoace, şi vor muri de o
ciumă grozavă. După aceea, zice

DOMNUL, îl voi scăpa pe Zedechia, 
împăratul

lui Iuda, pe slujitorii lui şi pe cei ce au 
rămas, din cetatea aceasta de ciumă, de
sabie şi de foamete, îi voi da în mâinile
lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului,

în mâinile vrăjmaşilor lor, în mâinile celor
ce vor să le ia viaţa; şi Nebucadneţar îi
va trece prin ascuţişul săbiei, nu-i va

cruţa, nu va avea nici o milă de ei şi nu se
va îndura de ei. Furia mea va arde ca 

focul şi nimeni nu-l va stinge.
Vă vor duce robi în Babilon şi vă vor 

ucide cu sabia. Mulţi din 
cei ce vor fi duşi în Babilon, vor muri şi 

vor
fi îngropaţi acolo.”

“
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Amos a fost profet în timpul domniei
împăraţilor Ozia şi Ieroboam al II-lea

(aproximativ 765-750 î.H.). 
Dumnezeu a vorbit prin Amos:

“Femeile voastre sunt ca nişte vaci
care cer soţilor lor să le dea de băut.
Nu veţi mai stăpâni asupra bărbaţilor
voştri. Veţi fi prinse cu cârlige şi veţi fi

duse ca sclave în Babilon.”

“Vă lăfăiţi  în mobiliere scumpe şi mâncaţi mâncăruri 
alese, pline de grăsime. Ascultaţi muzică, în timp ce beţi 
mult vin. Aţi lepădat neprihănirea, aţi călcat în picioare 

pe cei săraci, aţi asuprit pe cei neprihăniţi şi aţi luat mită 
şi n-aţi făcut dreptate săracului. Veţi sădi vii, dar 
duşmanii voştri vor bea vinul. Armata voastră va fi 

nimicită, iar voi veţi fi duşi ca sclavi într-o ţară străină.”

Dumnezeu spune: 
altarele de la Betel şi voi 

dărâma casele voastre de iarnă, 
precum şi cele de vară. Asupriţi 
pe sărac, luaţi mită şi călcaţi în 
picioare pe cei aflaţi în nevoie. 
Eu am oprit ploaia, am trimis 
foamete şi boală peste voi; 

totuşi, voi nu vreţi să vă pocăiţi. 
Plantaţi vii ca să faceţi mai mult 

vin, dar nu îl veţi bea.”

“Voi distruge 

Mamă, mi-e 
foame.

Amos 4-6
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753 î. H. Osea a fost profet în timpul 
domniei împăraţilor Ozia, Iotam, 
şi Ahaz (aproximativ 785-725 
î.H.). El a proorocit: “Israel va 

cădea ucis de sabie, pruncii lor 
vor fi zdrobiţi de stâncă şi 

pântecele femeilor însărcinate 
vor fi spintecate.”

“Va veni ziua când
Dumnezeu va ierta

nelegiuirea lor şi va iubi
pe Israel din toată inima.
Israel va înflori din nou ca
un crin. Va prospera ca un

măslin şi va răspândi
miresme, asemenea
cedrilor din Liban.”

“În anii ce vor veni, după 
Babilon, veţi fi împrăştiaţi 
printre neamuri. Acolo veţi 

fi persecutaţi, vi se vor 
confisca proprietăţile şi nu 
veţi găsi odihnă nicăieri.”

Ne confiscă
totul. De ce nu ne

 lasă în pace?

Asta ar trebui să se 
vândă la preţ bun. Nu îmi 
place să-i văd pe evrei 

deportaţi. Afacerile 
noastre au prosperat 

prin ei. 
Mamă, unde 
vom locui?

Aici scrie că toţi
 evreii trebuie să 
plece din ţară în

 trei zile.

Conform acestui document,
 toţi evreii trebuie să părăsească 

ţara şi nu poţi lua cu tine nimic 
din ce este al tău.

Întotdeauna mi-am 
dorit vaca aceasta.

Pentru că poporul Israel a respins 
cuvântul lui Dumnezeu, vor fi 

împrăştiaţi prin toate naţiunile 
pământului; dar nu vor găsi odihnă 
până când Dumnezeu îi va aduce 

înapoi în ţara părinţilor lor.

Isaia 10:21, capitolul 35, 51:11, Ieremia 30:11; Ezechiel 17:21; Ioel 3:2; Osea 13:16, 14:1-6

LICIT
AŢIE
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“
veţi sluji împăratului Babilonului timp de

şaptezeci de ani. Dar după ce vor trece cei
şaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul

Babilonului pentru nelegiuirile lor şi voi aduce
o rămăşiţă înapoi, în ţară, ca să o refacă.”

Toată ţara lui Israel va ajunge un pustiu şi voi

Această profeţie s-a împlinit. 
Duşmanul, într-adevăr, a 
arat Ierusalimul. Dar în 

vremurile din urmă, templul 
va fi reconstruit şi popoarele 
vor veni cu grămada la el. 

“El va judeca între multe popoare, 
va hotărî între neamuri puternice, 
depărtate. Din săbiile lor îşi vor 

făuri fiare de plug şi din suliţele lor 
cosoare; nici un neam nu va mai 

trage sabia împotriva altuia şi nu 
vor mai învăţa să facă război; ci 
fiecare va locui sub viţa lui şi sub 
smochinul lui, şi nimeni nu-l va mai 

tulbura. Căci gura DOMNULUI 
oştirilor a vorbit.”

“Noi vom umbla în numele DOMNULUI, 
Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci de 

veci! În ziua aceea, zice DOMNUL, voi strânge 
grămadă pe cei izgoniţi şi voi face un neam 
puternic: şi DOMNUL va împărăţi peste ei pe 
muntele Sionului, de acum şi până în veac.”

“Neamurile se vor duce cu grămada la el şi 
vor zice: 'Veniţi, haidem să ne suim la 

muntele DOMNULUI, la casa Dumnezeului lui 
Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm 
pe cărările Lui! Căci din Sion va ieşi Legea şi 

din Ierusalim Cuvântul DOMNULUI.' ”

Ieremia 25:11-12; Mica 3:12, 4:1-7 (750-686 î.H.)

Profetul Mica, care  a trăit între 
750-686 î.H., a proorocit astfel: 

“Ierusalimul va fi 
arat ca un ogor.”
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Ieremia a proorocit astfel:

Împăratul Zedechia a făcut ce este rău înaintea 
DOMNULUI. El nu va muri, ci va merge în Babilon 

şi va trăi alături de poporul său, dar nu va 
vedea Babilonul cu ochii lui. El va ajunge orb. 
Veţi sta în Babilon timp de şaptezeci de ani. 

La sfârşitul celor şaptezeci de ani, 
Babilonul va fi cucerit de o armată 
din nord şi o rămăşiţă din poporul 

nostru se va întoarce în ţară să 
reconstruiască oraşul şi templul.

După un timp de judecată, 
Dumnezeu le va ierta 

păcatele şi Ierusalimul va fi 
locuit de-a lungul generaţiilor.

Ia cu tine această carte 
în Babilon şi citeşte-o 

acolo înaintea 
poporului. Fă-le de 

cunoscut ce trebuie să 
îndure înainte ca să se 

reîntoarcă.

Voi restaura tronul lui David, 
voi vă veţi întoarce şi veţi 
intra în stăpânirea ţării.

Ezechiel a proorocit astfel: 
“Îi voi împrăştia printre 

neamuri, dar aşa cum îi voi 
împrăştia, în cele din urmă îi 
voi aduce înapoi în ţara lor.”

“Dumnezeu a promis lui Avraam că sămânţa lui 
va moşteni ţara pentru totdeauna, şi El nu Îşi 

calcă cuvântul. Totuşi, când vor păcătui, 
Dumnezeu îi va trimite în captivitate printre 

popoare, unde vor sluji unor dumnezei străini, 
dar în cele din urmă, îi va aduce înapoi.”

Ieremia 34:3, 39:7, 51:60-61, 52:11 (627-586 î.H.); Ioel 3:20-21; Amos 9:11-15; Ezechiel 12:15-16
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“Egiptul va fi de asemenea
judecat de Babilon şi timp de
patruzeci de ani, Egiptul va fi

pustiu. După ce se vor întoarce din
Babilon, Egiptul nu va mai fi atât

de măreţ ca în zilele de odinioară,
dar va sta în picioare până la
sfârşit. Iar în zilele din urmă,
Egiptul şi Asiria vor încheia un
tratat de pace în trei feluri cu 

poporul Meu,
Israel şi îi voi binecuvânta”.

“Filistenii vor fi nimiciţi şi şterşi de pe faţa
pământului. La fel se va întâmpla şi cu Asdod,
Ecron şi Amon. Edomul va fi complet pustiu. Tir

va fi nimicit şi toate pietrele şi toţi copacii vor fi
aruncaţi în mare. Nu va mai fi locuit niciodată şi

pământul va rămâne neted ca piatra, un loc
pentru pescari să îşi arunce mrejile.”

“Dar Persia (Iran), Turcia , 
Etiopia şi Libia vor rămâne până 

la sfârşit, când vor încerca să 
invadeze ţara lui Israel, dar vor 

muri pe munţii din Israel.”

Biblia este întotdeauna exactă în profeţiile ei.  Cu oraşele 
şi popoarele despre care s-a profeţit că vor înceta să mai 
existe, s-a întâmplat întocmai. Naţiunile despre care s-a 

spus că vor rămâne până la sfârşit încă există.

Ezechiel 25, 26:15-19, 29:12-16, 30:1-8; Ieremia 25:15-26; Amos 1 

148



În 605 î.H., Israel a 
fost cucerit de 

Babilon, exact cum au 
prevestit proorocii.

Peste cinci mii de evrei au fost duşi în Babilon 
ca prizonieri de război. Ei au adus tineri 

educaţi, în speranţa că aceştia le vor fi de 
folos în împărăţie. Printre ei, se afla un tânăr, 

cu numele Daniel. El întotdeauna a ţinut 
poruncile lui Dumnezeu şi a umblat în 

ascultare faţă de Dumnezeul lui Avraam. 

O, Doamne, pentru păcatele 
părinţilor noştri suntem noi 

pedepsiţi. Ajută-ne să împlinim 
legea Ta chiar şi acum, în 

această ţară străină.

Daniel era prizonier într-o ţară străină, dar el 
a decis să rămână credincios Dumnezeului său. 
Cei care l-au capturat, au observat că are o 
minte ascuţită; prin urmare i-au dat o poziţie 
înaltă între oamenii înţelepţi ai Babilonului.

Îţi mulţumim, Doamne,
Împăratul cerului şi al
pământului, Regele

universului, că ne dai pâine
din rodul pământului.

Nebucadneţar, împăratul 
Babilonului, s-a trezit 

noaptea din cauza unui 
vis neobişnuit.

Ce înţeles are acest vis?
 Cu siguranţă, un asemenea 

vis este trimis de zei să 
descopere viitorul.

Voi sunteţi oamenii înţelepţi. 
Pretindeţi că zeii vă descoperă 
diverse lucruri. Acum, spuneţi-mi 

ce am visat şi care este 
semnificaţia visului. 

Dar cum putem
 noi să îţi spunem 

semnificaţia visului dacă tu 
nu ne spui visul? Nimeni nu 
poate face aşa ceva, cu 
excepţia dumnezeilor.

Daniel 1:2-7, 17-21, 2:1-11
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Ştiam eu că sunteţi cu toţii
 nişte şarlatani. Dumnezeii nu vă 

vorbesc. Toţi veţi fi omorâţi, împreună 
cu familiile voastre, iar casele voastre 

vor fi prefăcute într-un morman
 de murdării. 

Îmi pare rău, Daniel, dar
mâine, tu şi toţi înţelepţii
Babilonului veţi fi ucişi.
Împăratul nu-i crede pe

propriii lui preoţi.

Dar Iehova Dumnezeu 
poate descoperi visul 

împăratului şi interpretarea 
lui. Trebuie să rămân singur 
să mă rog. Vezi dacă îl poţi 

face să mai aştepte o zi. 

DOAMNE, numai Tu
 eşti Dumnezeu şi 
Împărat peste tot 
universul. Te rog, 

descoperă-i robului Tău 
lucrurile care urmează 
să se întâmple. Nu este 

nici un dumnezeu 
ca Tine. 

Repede,
 du-mă la 
împărat!

Dacă nu vei 
putea spune visul 
împăratului, mă 
va ucide pe loc.

O, împărate, tu eşti 
împăratul împăraţilor, 
pentru că Dumnezeul 

cerului te-a făcut 
astfel. El ţi-a dat o 
viziune cu privire la 
lucrurile care se vor 
întâmpla în zilele 

din urmă. 

Dumnezeul cel 
adevărat, Creatorul 

universului, a 
descoperit visul pe 

care l-ai avut
 robului tău.

Nu-mi consuma 
timpul. Poţi să îmi 
spui visul sau nu?

Daniel 2:12-30

Daniel, 
ascultă-Mă...
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O, împărate, tu ai
 văzut un chip mare.

 Acest chip reprezintă 
împărăţia ta şi alte trei 
împărăţii care vor urma.

Este adevărat!
am spus nimănui! 

Dumnezeul tău este 
singurul Dumnezeu.

 Nu 

Tu eşti acest cap de 
aur, împăratul împăraţilor. 
Înainte să cucereşti Iuda, 

profeţii noştri ne-au spus că 
Dumnezeu ne va judeca 

pentru păcatele noastre şi 
că îţi va da ţie împărăţia. 

Acum, domnia ta va fi 
glorioasă.

Pieptul de argint 
semnifică o altă împărăţie, 
cea a mezilor şi a perşilor. 

După moartea ta, ei vor cuceri 
Babilonul şi vor domni peste 

întreaga lume, ca şi tine.

O, împărate, după capul de 
aur şi pieptul de argint, ai văzut 

pântecele de aramă. Arama 
reprezintă a treia împărăţie, cea 
a grecilor. Va urma după Persia 

şi va fi iute şi cumplită.

A patra împărăţie va fi diferită de 
celelalte, picioarele sunt din fier şi va 

călca şi va distruge multe popoare. Dar 
ai văzut că degetele de fier  ale 

picioarelor erau amestecate cu lut. În 
zilele din urmă, împărăţia se va împărţi 

în zece părţi şi va fi slabă. 

Daniel 2:31-33, 39-43
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Apoi, împărate, ai văzut
 o piatră desfăcându-se din 
munte, fără ajutorul vreunei 
mâini. S-a rostogolit în jos pe 

munte şi a lovit picioarele 
chipului, distrugând toate 
împărăţiile  într-o clipită.

Acea piatră Îl 
reprezintă pe Fiul 
lui Dumnezeu care 

va veni pe 
pământ şi Îşi va 

aşeza o împărăţie 
glorioasă. 

La sfârşitul vremurilor, toţi
 cei morţi se vor scula să stea la 
judecată. Cei care au făcut răul, 
vor primi ruşine şi ocară veşnică.

 Cei care au făcut binele, vor 
primi viaţă veşnică.   

Daniel a mai trăit în Babilon şaizeci şi opt de ani. A 
tâlmăcit multe vise şi a dezvăluit viitorul în mai multe 

rânduri. După un timp, împăratul Nebucadneţar a 
murit şi fiul său, Beltşaţar i-a luat locul.

Într-o noapte, în timp ce Beltşaţar dădea o 
petrecere cu băutură, a apărut o mână 

misterioasă care scria pe perete. Daniel a fost 
chemat să tâlmăcească. Dumnezeu i-a dat 
înţelegere aspra acestei limbi necunoscute.

Împărate, ai păcătuit
împotriva lui Dumnezeu. Aşa

cum profeţii au prevestit,
împărăţia ta a fost luată de la
tine chiar în noaptea aceasta şi 

dată mezilor şi
perşilor.

Proorocii au prevestit că duşmanul acesta va
cuceri Babilonul, intrând secret pe două porţi prin
care intra apa în oraş. Babilonienii aveau să fie
prea beţi încât să observe. Istoria consemnează

căderea Babilonul exact în această manieră.

Fără îndoială că cuvintele pe
 care le-ai rostit sunt de la Dumnezeu. 

Cum altfel ai fi putut să îmi cunoşti 
visul în detaliu? Te voi face conducător 

peste toţi înţelepţii.

Eclesiastul 12:13-14; Isaia 9:6-7, 45:1; Daniel 2:34-35, 44-48, 5:1-29; Apocalipsa 20:11-21:5
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Astfel, după cum i-a promis Dumnezeu
 lui Avraam, El ne-a dat această ţară ca 

moştenire veşnică. El i-a avertizat pe părinţii 
noştri că vom fi daţi în mâinile duşmanilor noştri 

dacă vom sluji altor dumnezei, dar El a promis că 
nu Îşi va uita poporul niciodată. Dumnezeu Şi-a 

ţinut cuvântul. Acum, că am revenit în ţară, 
trebuie să ascultăm de El.

Trebuie să ne 
organizăm. Vom 

reconstrui mai întâi 
zidurile şi apoi putem 

începe să refacem 
templul. 

O, Doamne,
 Dumnezeul lui Avraam, Tu 
ne-ai adus înapoi, aşa cum 

ai promis. Învaţă-ne să 
umblăm în căile Tale.

Am adus apă 
proaspătă. Să 
începem lucrul!

Isaia 44:28; Daniel 9:1-2; Ieremia 25:11-12, 29:10

Au trecut aproape şaizeci
 şi nouă de ani... Mai un an. Scrie că Cir 
este slujitorul lui Dumnezeu şi face voia 
Lui. El va porunci să ne reîntoarcem în 
ţara noastră! Binecuvântat să fii Tu, 
Doamne, Domnul Dumnezeul nostru, 

Împăratul universului.

Cir într-adevăr a dat drumul evreilor după şaptezeci de
ani de robie, exact aşa cum Scriptura a prezis şi 52,000 

s-au reîntors să reconstruiască oraşul.
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Dumnezeu îţi descoperă ce se va întâmpla 
în vremea sfârşitului. El a descoperit lui 

Nebucadneţar că vor exista patru împărăţii. Până 
acum, au fost două. După imperiul Medo-persan, va 
urma imperiul grec. Va cuceri rapid, dar va cădea 
curând şi se va diviza în patru împărăţii, care apoi 
vor lupta între ele până vor rămâne doar două. Se 
vor tot lupta timp de mai mulţi ani până când vor

 fi cucerite de a patra împărăţie, care este 
simbolizată prin fiara  de metal. 

A patra împărăţie va fi ca fierul, mai puternică şi 
mai cumplită decât toate celelalte. Va cuceri tot pământul, 

dar în zilele din urmă, această împărăţie se va împărţi în zece 
naţiuni. Apoi, se va ridica un om care va vorbi de pace. El 

este ultimul corn care iese din capul fiarei. În vremea 
sfârşitului, va recurge la linguşiri şi va promite pace, urmând 
doar să cucerească şi să distrugă. Apoi, va aşeza un lucru 

urâcios în locul sfânt, în templul evreilor, proclamându-l oficial 
necurat, astfel ca jertfele să înceteze. Atunci va veni un necaz 

mare pe pământ, dar cei neprihăniţi vor fi scăpaţi.

Daniel era înaintat în vârstă, astfel că el nu s-a reîntors în patria lui cu ceilalţi. El încă mai juca
un rol important, dând sfaturi împăraţilor imperiului Medo-Persan, acum situat în oraşul Babilon.

Dumnezeu i-a mai dat şi alte viziuni cu privire la viitor, chiar şi cu privire la zilele din urmă. Într-un
vis, i s-a arătat o fiară de metal. Un înger i-a descoperit semnificaţia acestei viziuni.

Daniel 7:17-28; Matei 24:4-25
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Daniel, Dumnezeu vrea să afli ce se va întâmpla şi când. De la data 
decretului privind restaurarea şi zidirea templului, vor mai trece 483 de 
ani, după care Mesia va fi omorât ca plată pentru păcatele oamenilor, 

iar apoi templul va fi din nou distrus.

Dumnezeu a spus lui Adam şi Eva că sămânţa femeii va veni şi va 
distruge pe cel rău. El i-a spus lui Noe că Mesia se va naşte din familia 

lui Sem, nu din a lui Iafet, nici din a lui Ham. Lui Avraam i-a spus că 
Răscumpărătorul se va naşte din descendenţii lui, prin fiul său, Isaac. 

Dumnezeu a spus lui Isaac că Cel promis se va naşte din fiul său, Iacov şi 
lui Iacov i-a spus că Hristos se va naşte din Iuda.

Această profeţie se va împlini şi Mesia va fi uns. Atunci va exista împăcare 
pentru păcate şi o neprihănire veşnică va fi adusă oamenilor.

Aşa cum Daniel a consemnat, Mesia Şi-a făcut intrarea triumfală în 
Ierusalim exact în ziua când s-au împlinit cei 483 de ani.

Multe profeţii despre viaţa Răscumpărătorului promis au fost făcute de 
Dumnezeu prin profeţi diferiţi. Ei au spus că El a fost prezent din 

veşnicie, că va fi născut dintr-o fecioară în cetatea Betleemul lui Iuda, că 
va fi umil în înfăţişare, şi smerit şi călare pe un măgar. Domnul va pune 

Duhul Lui peste El şi va aduce judecată neamurilor. El va fi o Lumină 
pentru neamuri şi va duce mântuirea tuturor celor de pe pământ. El va fi 
Mesia care va suferi şi va fi lepădat de poporul Său, şi va muri având 
mâinile şi picioarele străpunse. El va atârna dezgolit şi-I va fi sete după 

apă, dar va primi oţet în loc de apă. Va muri între tâlhari şi va fi 
îngropat în mormântul unui om bogat. 

Genesa 49:9-10; Psalmul 22, 53; Isaia 7, 9:1-2, 42:1, 49:6, 53; Daniel 9:25-26; Mica 5:2; Zaharia 9:9;
 Matei 24:1-2; Evrei 2:9
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Profeţiile lui Daniel referitoare la cele 
patru împărăţii s-au împlinit exact cum a 
prezis el. În 330 î.H., Alexandru cel Mare 
din Grecia a pornit o campanie, care a 

durat şapte ani, perioadă în care a cucerit 
lumea cunoscută, inclusiv Imperiul Medo-

Persan. Grecia a stat la putere cam până în 
167 î.H., când a patra împărăţie a lumii, 

Roma a început cucerirea.

Roma, reprezentată în visul lui 
Nebucadneţar  prin picioare de fier, iar în 
viziunea lui Daniel prin fiara de metal, şi-a 

mărit puterea şi teritoriul, aşa cum au 
prevestit proorocii. În anul 5 î.H., conducea 

Israelul cu o mână de fier.
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