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Dou  loca uri sfinte (1/2)
6944: qodesh: sfin enie; lucru sfânt; loca ul s u cel sfânt. Strong’s.
4720: miqdash: lucru dedicat sau loc, mai bine zis un palat, loca ul s u cel 
sfânt (dedicat atât lui Jahwe cât i idolilor). Strong’s

11. S-a în l at pân  la c petenia o tirii, i-a smuls [jertfa] necurmata i i-a 
surpat locuin a cea sfânt . [loca ul s u cel sfânt 4720] (King James: locul 
loca ului s u cel sfânt a fost înl turat) Daniel 8:11
13. Am auzit pe un sfânt vorbind; i un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: “În
cât vreme se va împlini vedenia despre desfiin area [jertfei] necurmatei i
despre urâciunea pustiirii? Pân când va fi c lcat în picioare sfântul loca
[6944] i o tirea ?“ Daniel 8:13
14. i el mi-a zis: “Pân vor trece dou mii trei sute de seri i dimine i; apoi, 
sfântul loca [6944] va fi cur it!“ Daniel 8:14
26. Dup aceste aizeci i dou de s pt mâni, unsul va fi stârpit, i nu va avea
nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea i sfântul loca
[6944], i sfâr itul lui va fi ca printr-un potop; este hot rât c r zboiul va ine
pân la sfâr it i împreun cu el i pustiirile. Daniel 9:26
31. Ni te o ti trimise de el, vor veni i vor spurca sfântul loca [4720], cet uia,
vor face s înceteze [jertfa] necurmata, i vor a eza urâciunea pustiitorului. Va
ademeni prin lingu iri pe cei ce rup leg mântul. Daniel 11: 31
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11. S-a în l at pân  la c petenia o tirii, i-a smuls [jertfa] necurmata i i-a 
surpat locuin a cea sfânt . [loca ul s u cel sfânt 4720] (King James: locul 
loca ului s u cel sfânt a fost înl turat) Daniel 8:11
31. Ni te o ti trimise de el, vor veni i vor spurca sfântul loca [4720],
cet uia, vor face s înceteze [jertfa] necurmata, i vor a eza urâciunea
pustiitorului. Va ademeni prin lingu iri pe cei ce rup leg mântul. Daniel 
11:31
13. Am auzit pe un sfânt vorbind; i un alt sfânt a întrebat pe cel ce
vorbea: “În cât vreme se va împlini vedenia despre desfiin area [jertfei] 
necurmatei i despre urâciunea pustiirii? Pân când va fi c lcat în
picioare sfântul loca [6944] i o tirea ?“ Daniel 8:13
14. i el mi-a zis: “Pân vor trece dou mii trei sute de seri i
dimine i; apoi, sfântul loca [6944] va fi cur it!” Daniel 8:14
26. Dup aceste aizeci i dou de s pt mâni, unsul va fi stârpit, 
i nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici

cetatea i sfântul loca [6944], i sfâr itul lui va fi ca printr-un 
potop; este hot rât c r zboiul va ine pân la sfâr it i împreun
cu el i pustiirile. Daniel 9:26

Dou  loca uri sfinte (2/2)
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Daniel face o diferen iere

În Daniel 8 atât cuvântul “chazon” cât i “mareh”
sunt traduse prin “viziune”, dar prima înseamn
viziunea întreag , iar cealalt  înseamn  o 
înregistrare momentan din viziune.
Face Daniel aceasta con tient sau el este numai 
neglijent ?
“Fiecare principiu î i are locul în cuvântul lui 
DUMNEZEU, fiecare lucru concret (certitudine) are
consecin e. Structura întreag  ne d  m rturie prin 
structurarea i prin prezentarea ei despre 
AUTORUL ei. O astfel de structur  nu a putut alege 
i reprezenta und duh oarecare numai CEL 

NELIMITAT (VE NIC).” Education, 123
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2 cuvinte diferite pentru “înl turarea”

11. S- a în l at pân  la c petenia o tirii, i- a smuls [jertfa] 
necurmata i i- a surpat locuin a cea sfânt . (King James: 
locul loca ului s u cel sfânt a fost înl turat) Daniel 8:11

31. Ni te o ti trimise de el, vor veni i vor spurca sfântul
loca , cet uia, vor face s înceteze [jertfa] necurmata, i
vor a eza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingu iri
pe cei ce rup leg mântul. Daniel 11:31

11. De la vremea când va înceta [jertfa] necurmata, i de 
când se va a eza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie 
dou  sute nou zeci de zile. Daniel 12:11

Seminar de profe ie 2009 No. 6Necurmata. Partea a 2-a
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RUWM & SUR

RUWM: a ridica în sus i a m rii
11. S- a în l at pân  la c petenia o tirii, i- asmuls [jertfa] 
necurmata i i- a surpat locul loca ului s u cel sfânt. Daniel
8:11 (King James: locul loca ului sfânt a fost dat la o parte 
(îndep rtat))
SUR: a da la o parte, a înceta, a înl tura
31. Ni te o ti trimise de el, vor veni i vor spurca sfântul
loca , cet uia, vor face s înceteze [jertfa] necurmata, 
i vor a eza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin

lingu iri pe cei ce rup leg mântul. Daniel 11:31
11. De la vremea când va înceta (va fi înl turat) [jertfa]
necurmata, i de când se va a eza urâciunea
pustiitorului, vor mai fi o mie dou sute nou zeci [1290 
de ani] de zile. Daniel 12:11
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SUR

SUR: a da la o parte, a înceta, a înl tura
31. Ni te o ti trimise de el, vor veni i vor spurca
sfântul Loca , cet uia, vor face s înceteze [jertfa]
necurmata, i vor a eza urâciunea pustiitorului. Va
ademeni prin lingu iri pe cei ce rup leg mântul.
Daniel 11:31
11. De la vremea când va înceta (va fi înl turat)
[jertfa] necurmata, i de când se va a eza urâciunea
pustiitorului, vor mai fi o mie dou sute nou zeci
[1290 de ani] de zile. Daniel 12:11
Urâciunea pustiitorului (pustiirii) este papalitatea
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aceea i viziune / aceea i necurmat  !!!

31. Ni te o ti trimise de el, vor veni i vor spurca
sfântul loca , cet uia, vor face s înceteze [jertfa]
necurmata, i vor a eza urâciunea pustiitorului. Va
ademeni prin lingu iri pe cei ce rup leg mântul.
Daniel 11:31 – 11. De la vremea când va înceta (va
fi înl turat) [jertfa] necurmata, i de când se va a eza
urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie dou sute
nou zeci [1290 de ani] de zile. Daniel 12:11
“Necurmata” din versetul 31 este acela i simbol ca i în 
versetul 11. Nu exist  o dovad  sau un motiv întemeiat, ca 
s  facem o diferen  între aceste dou  cuvinte identice.
Ambele cuvinte sunt folosite în aceea i viziune !!!
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Trupele

TRUPELE: putere militar  sau ajutor
“ i cezarii Romei – partea r s ritean  (ost), care a 
existat mai departe – au f cut lucru comun cu biserica 
din Roma, care a p r sit leg mântul i a introdus 
f r delegea pentru a lupta împotriva “ereziei”. Omul 
f r delegii a fost ridicat pe tronul lumii prin asuprirea 
Go ilor arieni care aveau în anul 538 d.Chr. Roma în 
posesia lor. Îi citat versetul 31.
“Puterea / t ria imperiului a fost pus la dispozi ie, 
pentru a face lucrarea amintit  de dinainte.” Daniel i
Apocalipsa, pag. 282
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Roma p gân

TRUPELE (o tile): putere militar  sau ajutor
31. Ni te o ti [puterea militar  a romei p gâne]
trimise de el,
vor veni i [o tile] vor spurca sfântul Loca , cet uia,
[o tile] vor face s înceteze [jertfa] necurmata,
i [o tile] vor a eza urâciunea pustiitorului

(papalitatea).
Va ademeni prin lingu iri pe cei ce rup leg mântul.
Daniel 11:31 [dup  Biblia King James]

Trupele (o tile):
a sta (a trimite), a spurca, a înceta i vor a eza.
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De partea lui ...

a lui: a papalit ii
i cezarii Romei ... au f cut lucru comun cu biserica 

Romei, care a p r sit alian a. Ibid.

i puterea militar  a romei p gâne va ap ra
papalitatea.
i puterea militar  a romei p gâne va c lca 

(spurca) puterea sanctuarului.
i puterea militar  a romei p gâne va înl tura

necurmata.
i puterea militar  a romei p gâne va întroduce

(va pune la putere) papalitatea.
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4 pa i de decizie

De la anul 496 d.Chr. pân  la 538 d.Chr. roma 
p gân i-a dat puterea militar  în mâinile 
papalit ii; a f cut concret urm torii pa i:

Roma p gân a spurcat sfântul Loca , cet uia
Roma p gâna a înl turat necurmata în anul 508
d.Chr.
Roma p gâna a pus la putere papalitatea în
anul 538 d.Chr.
Daniel 11:31
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Sfântul Loca , cet uia

Roma p gân a spurcat sfântul Loca , cet uia (cea puternic ).
Sfântul Loca , cet uia: [4720] miqdash, nu qodesh! Acesta nu 
este sfântul loca  a lui DUMNEZEU.
“ i ei vor spurca sfântul loca , cet uia puternic , adic
Roma. Dac  acesta se refer  la popoarele migratoare, atunci ea 
sa împlinit literal. Pentru c Roma a fost ars i jefuit  de Go i i
Vandali, i puterii cezarului de vest sa pus sfâr itul prin ocuparea 
Romei de c tre Odoacru. Îns  dac  aceasta se refer  pe de alt
parte la conduc torii imperiului, care s- au al turat papalit ii i
au subjugat p gânismul i toate religiile contrare, atunci aceasta 
ar sublinia mutarea capitalei imperiului de la Roma la
Constantinopol. Actul acesta (aceast  decizie) a avut un rol 
important la c derea Romei. Contextul acesta ar fi în acest caz o 
paralel  la Daniel 8:11 i Apocalipsa 13:2.” Ibid.

Seminar de profe ie 2009 No. 14Necurmata. Partea a 2-a
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Ora ul Roma

24. Va intra pe nea teptate, în locurile cele mai roditoare ale 
inutului; va face ce nu f cuser nici p rin ii lui, nici p rin ii

p rin ilor lui: va împ r i prada, jafurile i bog iile; va urzi la 
planuri împotriva cet uilor, i aceasta va inea o vreme.
Daniel 11:24

”Bazânduse pe ultima parte a acestui verset Bischof Newton a 
f cut constatarea, c mai pu in împotriva acestei cet ui, ci
mai degrab din aceast  cetate se f ceau planurile. Exact
aceasta f ceau romanii din puternica cetate a ora ului de pe 
cele 7 dâmburi. “Va ine o vreme” înseamn  desigur un timp 
profetic, deci 360 de ani. Din care punct din timp ar trebui 
calculat aceast  perioad  de timp? Probabil de la evenimentul 
care este descris în urm torul verset ...” Ibid. 273
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Cet uia Roma

2. ... Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie i o 
st pânire mare. Apocalipsa 13:2

“Lupta a fost dus  la 2. septembrie 31 î.Chr. la intrarea golfului din
Ambracia, în apropierea ora ului Actium ...” ”Aceast  lupt
marcheaz  f r  dubiu punctul de început al “timpului” amintit din 
versetul 24. i pentru c  în decursul acestui “timp” din cet uia
(Roma) se f ceau planurile, putem trage concluzia, c  la sfâr itul
acestei perioade de timp puterea vestic  va lua sfâr it, sau va avea 
loc un eveniment în imperiu, pe baza c ruia ora ul nu va mai fi mai 
departe v zut ca i capitala imperiului. Dac  calcul m din anul 31
î.Chr. un timp profetic, adic  ad ug m 360 de ani, ajungem în anul
330 d.Chr., i este un lucru interesant de remarcat, c  exact în acel 
an capitala imperiului a fost transferat de Constantin cel Mare de la
Roma la Constantinopol.” Ibid., 276

Seminar de profe ie 2009 No. 16Necurmata. Partea a 2-a
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11. S- a în l at pân la c petenia o tirii, i- a smuls [jertfa] 
necurmata i i- a surpat locul loca ului s u cel sfânt
[miqdash]. Daniel 8:11
În versetele 11 pân  la 14 Daniel folose te dou cuvinte
ebraice diferite, care în biblia King James amândou  sunt 
traduse cu cuvântul “loca ului s u cel sfânt”. În versetele
13 i 14, cuvântul “loca ului s u cel sfânt” este tradus cu 
cuvântul “qodesh”, care în biblie este folosit întotdeauna
exclusiv, pentru a descrie loca ul cel sfânt a lui 
DUMNEZEU - ori cel de pe p mânt sau cel din cer. 
Daniel face în acest context o diferen  foarte clar  ! 
Dac  Daniel ar fi vrut s  identifice în versetul 11 loca ul
cel sfânt a lui DUMNEZEU, atunci el ar fi folosit cuvântul 
ebraic “qodesh”. Dar el a ales cuvântul “miqdash”! În
versetul 11 este vorba despre un “loca  sfânt” p gân.

Loca ul cel sfânt a fost surpat
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Locul loca ului s u cel sfânt

i locul [miqdash] lui i-a fost surpat. Daniel 8:11

“ i locul loca ului s u cel sfânt, a serviciului lui 
divin, ora ul roma, a fost surpat. Capitala 
imperiului a fost mutat de Constantin în anul 330
la Constantinopol. La acest act ne este a intit
privirea în Apocalipsa 13:2, unde se spune, c
balaurul - roma p gân  îi d duse scaunul 
domniei – ora ul roma, fiarei - romei papale.”
Ibid., 177
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Locul
... i i-a surpat locul [miqdash] loca ului s u celui sfânt. Daniel 
8:11. Ce înseamn  “locul loca ului celui sfânt?” La fel ca i religia 
adev rat , i religia p gân  – ca fiecare fel de religie – are locul ei 
sfânt. Exist  temple, sau locuri care sunt special create pentru 
ceremonii. Ar fi atunci posibil, ca prin fraza din Daniel 8:11, s  se 
men ioneze un templu anume, poate cel mai renumit al p gânilor. 
Care dintre numeroasele i diferitele temple ar putea fi? Unul 
dintre cele mai faimoase exemplare, cu o arhitectonic  grandioas ,
este Panteon. Denumirea lui se traduce prin “Templul Zeilor”.
Acest templu se afl  la Roma. Diversiunea de zei, ai popoarelor 
cucerite de imperiul Roman, au fost declarate ca fiind valoroase, i
li se-a acordat fiec ruia un spa iu special în acest templu. Ace ti
zei, au devenit pe parcursul timpului i zeii romanilor, la care ei au 
început s  se închine. Am putea g si un alt templu care s-ar potrivi 
mai bine cu prescrierea din Daniel 8:11?
Review i Herald, ianuarie 1858
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F r jertfa

31. Ni te o ti trimise de el, vor veni i vor
spurca sfântul Loca , cet uia, vor face s
înceteze necurmata, i vor a eza
urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin
lingu iri pe cei ce rup leg mântul. 11. De la 
vremea când va înceta necurmata, i de 
când se va a eza urâciunea pustiitorului, 
vor mai fi o mie dou sute nou zeci de zile
(1290 de ani). Daniel 11:31; 12:11
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“Trupele (o tile)” romei p gâne

31. i roma p gân se va pune lui la 
dispozi ie, i roma p gân va spurca sfântul
Loca , cet uia, i roma p gân va înl tura
necurmata, i roma p gân vor a eza 
urâciunea pustiitorului. 11. De la vremea
când va înceta necurmata, i de când se va
a eza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie
dou sute nou zeci de zile (1290 de ani).
Daniel 11:31; 12:11
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Partea papalit ii

31. i roma p gân se va pune papalit ii la
dispozi ie, i roma p gân va spurca sfântul
Loca , cet uia, i roma p gân va înl tura
necurmata, i roma p gân va a eza
papalitatea la putere. 11. De la vremea când va
înceta necurmata, i de când se va a eza
papalitatea (urâciunea pustiitorului), vor mai fi o 
mie dou sute nou zeci de zile (1290 de ani).
Daniel 11:31; 12:11
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Ora ul Roma

31. i roma p gân se va pune papalit ii la
dispozi ie, i roma p gân va spurca ora ul
Roma, i roma p gân va înl tura necurmata,
i roma p gân va a eza papalitatea la putere.

11. De la vremea când va înceta necurmata, i
de când se va a eza papalitatea (urâciunea
pustiitorului), vor mai fi o mie dou sute
nou zeci de zile (1290 de ani). Daniel 11:31; 
12:11
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A înl tura / a da la o parte

31. i roma p gân se va pune papalit ii la
dispozi ie, i roma p gân va spurca ora ul
Roma, i roma p gân va înl tura necurmata,
i roma p gân va a eza papalitatea la putere.

11. De la vremea când va înceta necurmata de
roma p gân , i de când se va a eza
papalitatea (urâciunea pustiitorului), vor mai fi o 
mie dou sute nou zeci de zile (1290 de ani).
Daniel 11:31; 12:11
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P gânismul

31. i roma p gân se va pune papalit ii la
dispozi ie, i roma p gân va spurca ora ul
Roma, i roma p gân va înl tura p gânismul,
i roma p gân va a eza papalitatea la putere.

11. De la vremea când va înceta p gânismul
(jertfa - necurmata), i de când se va a eza
papalitatea (urâciunea pustiitorului), vor mai fi o 
mie dou sute nou zeci de zile (1290 de ani).
Daniel 11:31; 12:11
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Înl turarea p gânismul ?

În veacul al aselea, papalitatea devenise
puternic întemeiat . Scaunul puterii ei a fost
stabilit în cetatea imperial , iar episcopul
Romei a fost declarat cap peste întreaga
biseric . P gânismul d duse locul
papalit ii. Balaurul d duse fiarei “puterea
lui, tronul lui, i o mare st pânire”. (Apoc. 
13:2) Tragedia Veacurilor, pag. 54
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Necurmata va fi înl turat
“satana i-a executat puterea dealungul multor veacuri, la început prin 
p gânism i dup  aceea prin papalitate dându i silin a, s  alunge de tot 
copii devota i ai lui DUMNEZEU de pe acest p mânt. Signs of the Times,
21. Noiembrie 1899
“... vedenia despre desfiin area jertfei necurmate” Daniel 8:13 arat  c
cuvântul “jertf ” a fost ad ugat, i c  de fapt ar fi trebuit s  se foloseasc
cuvântul “pustiirea”; ca indiciu asupra unei puteri care pustie te, iar pe 
alt  parte se afl  o alt  institu ie care îndeamn  la pustiire, i la care, 
prima putere, i se va al tura pentru o perioad  de timp. Prin “jertfa 
necurmat ” se indic  lumea p gân , iar “urâciunea pustiirii”,
simbolizeaz papalitatea. Dar se na te întrebarea, de ce “urâciunea 
pustiirii” simbolizeaz  papalitatea, pe când ISUS însu i a folosit expresia 
“urâciunea pustiirii” referindu-se la distrugerea Ierusalimului? R spunsul 
este c  ISUS, a f cut aluzie folosind aceast  expresie la capitolul 9 din 
Daniel, care prezice distrugerea Israelului, i nu la versetul din capitolul 
11, care nu are leg tur  cu acest eveniment.
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“În Daniel în capitolul 9, se vorbe te despre “jertfa necurmat i
urâciunea pustiirii” în plural. Mai mult de o singur  urâciune va 
amenin a biserica. Asta înseamn  c  atât lumea p gân  cât i
papalitatea sunt simbolizate prin expresia urâciune. Diferen ierea 
dintre cele dou  urâciuni se face i prin limbaj; unul este “jertfa 
necurmat ”, iar cealalt  este în principal “urâciunea pustiirii” sau 
“p catul pustiitor”.
“Cum a fost înl turat necurmata, deci p gânismul? Trecerea “jertfei 

necurmate” egal  cu lumea p gân , la a a zisa cre tin tate care 
însemna ridicarea “urâciunii pustiiri” deci a papalit ii, nu s-a f cut
când lumea p gân  a adoptat religia cre tin , deci la convertirea lui 
Constantin, ci atunci când p gânismul a fost iradiat în a a m sur
din toate elementele imperiului, încât drumul era total liber pentru 
urâciunea papalit ii, el putându-se ridica i impune cu toat  for a,
iar acest lucru s-a întâmplat cam la 200 de ani dup  moartea lui 
Constantin. Constantin î i predase imperiul papalit ii, a a c
papalitatea avea drumul liber în a- i impune concep iile i religia.
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”Dac  ne apropiem de anul 508 dup  ISUS CRISTOS,
putem observa o criz  mare între catolicism i lumea 
p gân . Pân  la convertirea lui Chlodvig, regele Fran ei, în 
anul 496 dup  Isus, toate na iunile din vestul Romei inclusiv 
Fran a erau p gâne. Dup  acest eveniment, eforturile de a 
converti ace ti închin tori de icoane la credin a roman ,
aveau din ce în ce mai mare succes. Convertirea lui 
Chlodvig este s rb torit  ca un eveniment deosebit în care  
monarhului francez i s-a dat titlul de “Cel mai vechi 
membru al bisericii” sau “Maiestate Cre tin ”. Între acest 
eveniment i pân  în anul 508 dup  ISUS, Galezii (Galii), 
bastioanele romane din vest, Britanicii, Burgunzii i Go ii
din vest, au fost cuceri i prin alian , au capitulat sau au 
fost asupri i.
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”Dup  anul 508 dup  ISUS, an, în care a fost încheiat  cu 
succes lucrarea de convertire a p gânilor, papalitatea a 
triumfat asupra p gânismului. Aceast  convertire a 
împiedicat în mod moderat dezvoltarea religiei catolice, 
nu a avut îns  puterea nici m car voin a, de a schimba 
concep iile religiei catolice. Când de fapt marile puteri ale 
Europei au lep dat p gânismul, papalitatea a fost liber 
s- i exercite puterea din plin. C ci cre tinismul sub 
forma ei în teologia catolic , nu este altceva decât 
p gânismul botezat.
În Anglia, Arthur primul rege cre tin, dezvolt  ceremonia 
religioas  pe baza obiceiurilor p gâne.
Rapin (cartea 2, p 124) care pretinde c  are o mare exactitate 
în descrierea cronologic  a evenimentelor, spune c el a fost
ales în anul 508 ca monarh al Britaniei. Daniel and the 
Revelation, 283- 284


