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Repetare & Dezvoltare

Daniel 2: Împ r iile din profe iile Biblice
Daniel 7: Aspectele politice ale împ r iilor din profe ia
                Biblic .
Daniel 8: Aspectele politice ale împ r iilor din profe ia
                Biblic .
Moise 11 — Turnul i ora ul
Isaia 14 — Are tronul i loca ul pe p r ile nordului
Daniel 2 — Fier i lut
Apocalipsa 13 — Chipul fiarei
Apocalipsa 17 — Actul de preacurvie dintre cei 10 împ ra i

i curv



Tema 19
www.1843-chart.com

18.02.2009

Necurmata – partea 3-a.                
Necurmata i Daniel 8. 2

Seminar de profe ie 2009 No. 3Necurmata. Partea a-3-a
www.1843-chart.com

Terminologia Sanctuarului Sfânt

Berbec
ap

Coarne
Continuitate [Kontinuum]
A desfiin a [ruwm: a ridica i a în l a]
Cur irea Sfântului Sanctuar [qodesh]
Armata
Jertf i preo i sunt implica i (nu men iona i, dar ei exist )
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apul

apul îns  a ajuns foarte puternic; dar când a fost 
puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au 
crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale 
cerurilor.

    Dintru-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a m rit
nespus de mult spre miaz zi, spre r s rit, i spre ara cea 
minunat . Daniel 8:8-9
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... când a fost puternic de tot,

Puternic: gadal — m rire de sine, se f le te
     Am v zut cum berbecul ... el f cea ce voia, i a ajuns puternic.

[gadal]. Daniel 8:4.
Medo – Per ii s- au proclamat ca fiind zei, cu toate c  ei aveau 
cuno tin  de adev ratul DUMNEZEU.

apul a ajuns foarte puternic [gadal]. Versetul 8.
Grecii, la fel se considerau zei.

     A crescut un corn mic, care s- a m rit nespus de mult [gadal].
Versetele 9- 10.
Roma, la fel s- a proclamat ca fiind zeu, cu toate c i ei aveau 
cunostin e de adev ratul DUMNEZEU.
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Alexandru cel mare

Alexandru devenise foarte puternic, dar în momentul când 
el se afla la momentul culminant al puterii, i s-a luat 
puterea, i în locul lui ...

Patru coarne mari
În cele patru vânturi ale cerurilor. Daniel 8:8
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Feminin & masculin

apul îns  a ajuns foarte puternic; dar când a fost 
puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui 
au crescut patru coarne mari, (masculin) în cele patru 
vânturi ale cerurilor. (vânturi – feminin) Daniel 8:8
Dintru-unul din ele (feminin) a crescut un corn mic
(masculin), care s-a m rit nespus de mult spre miaz zi,
spre r s rit, i spre ara cea minunat . Daniel 8:8-9
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Fiecare fact

Fiecare principiu în cuvântul lui DUMNEZEU, se 
bazeaz  pe un fact i are o consecven . Toat  structura 
i modul de prezentare, dovedesc divinitatea autorului. 

Asemenea structur  nu poate fi dezvoltat  decât de un 
Spirit Divin. Education, 123.

    Descoperirea pe care ne-o fac cuvintele lui 
DUMNEZEU, ofer  fiec rui nedumerit un r spuns. O
citire lapidar  a scripturii, nu poate da rezultate. 
Biblia trebuie studiat  intensiv.
Manuscript Releases, vol. 5, 253.
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Cele patru vânturi

Dintru- unul din ele a crescut un corn mic, care s- a m rit
nespus de mult spre miaz zi, spre r s rit, i spre ara cea 
minunat . Daniel 8:9
Dup  aceea m- am uitat în vedeniile mele de noapte, i iat  c

era o a patra fiar , nespus de grozav de însp imânt toare i de 
puternic ; avea ni te din i mari de fier, mânca sf râma, i c lca 
în picioare ce mai r mânea; era cu totul deosebit  de toate 
fiarele de mai înainte, i avea zece coarne. Daniel 7:7
C ci împ ratul de la miaz- noapte se va întoarce i va strânge 

o o tire mai mare decât cea dintâi i dup  câteva vreme, dup
câ iva ani, va porni în fruntea unei mari o tiri bine înarmate.
În vremea aceea se vor ridica mul i împotriva împ ratului de la 

miaz- zi, i o ceat  de derbedei din poporul t u se vor r scula, 
ca s  împlineasc  vedenia; dar vor c dea. Daniel 11:13- 14
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“Derbedei din poporul t u”

Împ ratul de la miaz - zi este f r  îndoial  regele Egiptului. Dar 
“derbedeii din poporul t u” sunt pentru unii un semn de întrebare. 
C  nu este Antiochus sau un împ rat din Siria, se subân elege, c ci 
îngerul prezice despre ace tia cu câteva versete mai înainte, iar 
acuma îngerul specific  “derbedei din poporul t u” prin care se 
precizeaz  o alt  na iune. Mai departe afirma ia “ca s  se 
împlineasc  vedenia” înseamn  c  profe ia este asigurat i trebuie 
completat (împlinit ). i dac  nu se poate dovedi c  grecii au 
încercat s  jefuiasc  pe poporul lui DUMNEZEU, atunci acest fapt 
trebuie folosit în acea i manier  în cazul unei alte na iuni. În cazul 
acestei probleme se poate g si un r spuns. C ci exact în acea 
perioad  de timp în care îngerul vorbe te, Roma se dezvolt ,
ultima împ r ie în viziunea lui Daniel ... i aceast  na iune 
posed  acele atribute care sunt descrise, i împline te profe ia.

William Miller, Miller’s Works, vol. 2, lec ia 6, 89
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Viziunea se împline te

“avea ni te din i mari de fier, mânca i sf râma i c lca în 
picioare ce mai r mânea. În viziune se mai men ioneaz : el va 
face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici 
pe cei puternici i chiar pe poporul sfin ilor ... inima i se va 
îngâmfa.” Daniel 7:7, 23; 8:10-12:24-25

i nu se poate nega, c  Iudeii au fost jefui i de c tre Romani, i
c  cre tinii la fel, au fost urm ri i jefui i de fiar , imperiul 
Roman. Pe deasupra dac  acest imperiu cade, viziunea este 
confirmat .
William Miller, Miller’s Works, vol. 2, lec iunea 6, pagina 89
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Versetul 9

Dintr-unul din ele (patru vânturi) a crescut un corn mic

Care s-a m rit nespus de mult

   Spre miaz zi

Spre r s rit

i spre ara minunat

Daniel 8:9
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Cornul mic

Am vrea s  în elegem întrebarea care se pune în Daniel 8:13: “În 
cât  vreme se va împlini vedenia despre desfiin area jertfei 
necurmate i despre urâciunea pustiirii? Pân  când va fi c lcat în 
picioare Sfântul Loca i o tirea?” R spuns: “Pân  vor trece dou
mii trei sute de seri i dimine i.” Cu aceast  traducere am 
probleme. Dar întrebarea este, care viziune? R spunsul meu: 
despre berbec i ap i cornul cel mic. Dowling î i d  silin  la 
pagina 85 i 86, s  fac  pe cititor s  cread , c  eu situez 
dezvoltarea cornului mic la începutul viziunii. Acest lucru nu pot 
s  cred c  el îl face f r tiin . Nu poate fi decât o ignorare 
inten ionat  a adev rului. El tia exact c  prin “cornul mic” eu fac 
aluzie la papalitatea din Roma. (vezi lucrarea lui la pagina 59).

Seminar de profe ie 2009 No. 14Necurmata. Partea a-3-a
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Cornul mic - masculin

Dintru- unul din ele (patru vânturi) a crescut un corn mic (Roma 
p gân ), care s- a m rit

    nespus de mult spre miaz zi, spre r s rit, i spre ara cea minunat .
Daniel 8:9

Trei p r i de cucerire pentru Roma p gân

Sud - Egipt
Est - Siria

ara minunat  - Palestina
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Versetul 10

S-a în l at pân  la o tirea cerurilor, a doborât la 
p mânt o parte din o tirea aceasta i din stele, i le-a 
c lcat în picioare. Daniel 8:10

S-a (cornul mic, papalitatea din Roma) în l at pân  la 
o tirea cerurilor, (cornul mic, papalitatea din Roma) a 
doborât la p mânt o parte din o tirea aceasta i din 
stele, i le-a c lcat în picioare. Daniel 8:10
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Îngâmfarea papalit ii i persecu ia

S-a (papalitatea) în l at pân  la o tirea cerurilor, 
(papalitatea) a doborât la p mânt o parte din o tirea aceasta 
i din stele, i le-a c lcat în picioare. Daniel 8:10

Dar curtea din afara Templului las -o la o parte 
nem surat ; c ci a fost dat  neamurilor, care vor c lca în 
picioare Sfânta Cetate patruzeci i dou  de luni.
Voi da celor doi martori ai mei s  prooroceasc , îmbr ca i
în saci, o mie dou  sute ase zeci de zile. (1260 de ani)  
Apocalipsa 11:2-3
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Versetul 11

S-a în l at pân  la c petenia o tirii, i-a smuls jertfa 
necurmat i i-a surpat locul loca ului s u celui sfânt. 
Daniel 8:11

    S-a (Roma p gân ) în l at pân  la c petenia o tirii, i-a 
(cornului mic – Romei p gâne) smuls jertfa necurmat i
i-a surpat locul loca ului s u (cornului mic – Romei 
p gâne) celui sfânt. Daniel 8:11
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“de la el” înseamn  “prin el”

De la el = prin el

Roma p gân  s-a în l at pân  la c petenia o tirii, i
prin Roma p gân  i s-a smuls jertfa necurmat i i-a 
surpat locul loca ului Romei p gâne cel sfânt.
Daniel 8:11
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Roma p gân  se f le te

Roma p gân  se f le te chiar pân  la c petenia o tirii, adic
na terea lui ISUS, i dup  moartea lui ISUS, prin prigonirea 
cre tinilor.

     Prin Roma p gân  “necurmata, continua” a fost desfiin at .

Ora ul Roma, unde se afla templul p gân, Panteon, a fost 
desfiin at ca fiind capitala imperiului, prin ordinul regelui 
Constantin în anul 330. Daniel 8:11
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A se ridica

Prin Roma p gân s-a întrerupt “necurmata” [ruwm]

Ruwm: a se m ri, a se ridica

Împ ratul va face ce va voii; se va în l a (ruwm), se va 
sl vi mai sus de to i dumnezeii, i va spune lucruri nemai-
auzite împotriva lui DUMNEZEU; i va prop i pân  va 
trece mânia, c ci ce este hot rât se va împlini.
Daniel 11:36
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Prin Roma p gân se desfiin eaz  “necurmata” [ruwm]

Ruwm: a se m ri, a se ridica sau desfiin a

i am auzit pe omul acela îmbr cat în haine de in, care 
st tea deasupra apelor râului; el i-a ridicat spre ceruri 
mâna dreapt i mâna stâng i a jurat pe Cel ce tr ie te
ve nic, c  va mai fi o vreme, dou  vremuri, i o jum tate
de vreme, i c  toate aceste lucruri se vor sfâr i când 
puterea poporului sfânt va fi zdrobit  de tot. Daniel 12:7

A se desfiin a
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“Necurmata, Continuitatea”- lumea p gân

Prin Roma p gân  s- a m rit îns i, pân  la c petenia o tirii 
(moartea i învierea lui ISUS)

Roma p gân , a preluat obiceiurile lumii p gâne, i le- a dat o 
valoare!

Roma nu a mai fost capitala imperiului, din momentul în care 
Constantin a preferat ora ul Constantinopol, care se afla pe 
apte dealuri. Daniel 8:11
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Versetul 12

Oastea a fost pedepsit  din pricina p catului s vâr it
împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adev rul la 
p mânt, i a izbutit în ce a început. Daniel 8:12

     Oastea a fost pedepsit  din pricina p catului s vâr it
împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adev rul la 
p mânt, i a izbutit în ce a început. Daniel 8:12

i i s- a dat papalit ii for  militar , pentru a învinge lumea 
p gân , din cauza înc lc rii de lege, iar papalitatea a aruncat 
adev rul la p mânt, i în tot ce întreprindea avea reu it .

Seminar de profe ie 2009 No. 24Necurmata. Partea a-3-a
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Femeia Roman

i i s- a dat papalit ii for  militar , pentru a învinge lumea 
p gân ,

     din cauza f r delegii,

     iar papalitatea a aruncat adev rul la p mânt, i în tot ce 
întreprindea avea reu it .

Daniel 8:12
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Din anul 496 pân în anul 538, papalit ii i s- a pus armat
la dispozi ie, împotriva lumii p gâne. Armata a fost donat
de c tre cei apte regi europeni din Daniel 7, pentru a 
lichida cele trei coarne, Herulii, Ostgo ii i Vandalii. Cei 
apte regi au comis f r delegea, în momentul în care au 

implicat biserica Roman  în politic .

     Dup  ce acest proces a fost încheiat, în anul 538, 
papalitatea a denun at adev rul i tot ce întreprindea el 
avea succes.   
Daniel 8:12

Femeia
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Interpretarea gre it  a cuvintelor

    Dou  cuvinte diferite sunt traduse – “a ridica i a da la o parte”, a lua, 
a desfiin a, a smulge

    Dou  cuvinte diferite sunt traduse – “loca  sfânt”
    Dou  cuvinte diferite sunt traduse – “viziune”

Defini ia lui Conradi despre “necurmata”: lucrarea lui
DUMNEZEU în Sanctuarul Sfânt.

Ar trebui tradus:
Ruwm i sur amândou ca “a deposeda” (a lua ceva de la cineva)
Miqdash & qodesh amândou  ca “Locul Sfânt al lui DUMENEZEU”
pentru “Viziune” - chazown (întreaga Viziune), care ar fi corect pentru
versetul 13 !
i nu defini ia mar’eh (pe moment) din Daniel 8:13
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Analiza lui Conradi

S-a în l at pân  la c petenia o tirii, i-a smuls jertfa necurmat
i i-a surpat locul loca ului s u celui sfânt. Daniel 8:11

    Puterea papal  s-a ridicat împotriva lui ISUS, i prin 
papalitate, lucrarea lui ISUS în ceruri, a fost desfiin at ,
iar Loca ul Sfânt al lui ISUS CHRISTOS a fost aruncat 
pe p mânt. Daniel 8:11
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“Necurmata” interpretat de Conradi

Papalitatea s-a în l at deasupra lui ISUS CHRISTOS, i prin 
papalitate lucrarea lui ISUS în ceruri a fost desfiin at . [cuvântul 
ebraic înseamn : a ridica, a se în l a]

     Locul Sfânt al lui ISUS CHRISTOS a fost aruncat pe p mânt.
[traducerea “Loca ului Sfânt” se poate face i ca fiind proprietatea 
lui DUMNEZEU, i ca loca ul sfânt al lumii p gâne. Daniel folose te
de dou  ori în urm toarele trei versete un alt cuvânt ebraic, care 
indic  cu siguran  “Loca ul Sfânt” al lui DUMNEZEU ]. Daniel 
8:11

Loca ul Sfânt al lui ISUS CHRISTOS este în ceruri. În care capitol 
al Bibliei se poate citi c  acesta a fost aruncat pe p mânt? Pentru a fi 
sigur de adev r, sunt necesari cel pu in doi martori. Nu exist  nici o 
indica ie în Biblie, în care se face cunoscut c  papalitatea de ine
autoritatea de a muta cerul pe p mânt!
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... construit pe nisip ...

Pentru “Viziune” ar trebuii cuvântul mar’eh (periodic, de 
moment) în Daniel 8:13, s  fie înlocuit cu chazown (toat
viziunea), care ar fi cuvântul potrivit pentru versetul 13!

    Vrem s  în elegem întrebarea din Daniel 8:13: Cât timp 
va dura aceast  viziune, anume desfiin area jertfei 
necurmate i urâciunea pustiirii? R spuns: pân  vor 
trece 2300 de seri i dimine i. Cu aceast  traducere nu am 
nici o problem . Dar întrebarea este care viziune? 
R spunsul meu este: despre berbec, ap i cornul mic ...

Seminar de profe ie 2009 No. 30Necurmata. Partea a-3-a
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În text se pune întrebarea: “În cât  vreme se va împlini vedenia?” i nu cât timp 
va exista cornul cel mic? Tot ce Dowling men ioneaz  despre acest subiect, este 
o încercare de a distrage cititorul de la importan a tematicii. Subiectul despre 
care se discut  este: d  viziunea indica ii despre o perioad  de timp, în afar  de 
istoria lui Antiochus i c lcarea în picioare al Sfântului Loca ? R spunsul meu 
este, da. i fiecare cititor î i poate da seama c  viziunea include o parte din 
istoria Persiei, istoria Greciei, i întreaga istorie a cornului mic, care include i
anticristul, i al c rei puteri i se pune cap t odat  cu revenirea lui ISUS. Vezi 
Daniel 7:21-22. 2 Tesaloniceni 2:8. Ne aducem aminte de întrebarea, în cât
vreme se va împlini vedenia? Viziunea începe cu berbecul care împunge spre 
apus, i care ne simbolizeaz  lupta dintre Persia i Grecia, iar aceasta este 
verziunea lui Dowling. Afirma ia lui, anume c  r spunsul se refer  numai la 
Antiochus Epiphanes, este o torsiune a întreb rii. R spunsul include Grecia i
Alexandru, cele patru imperii, în care a fost împ r it , apoi o alt  putere, “cornul 
mic”,al c rei perioade era pe timpul când Iudeii au dep it m sura.
William Miller, Miller’s Works, vol. 1, Brief Review of Dowling’s Reply, p. 185

... construit pe nisip ...
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Caracterizare sincer

“Early Writings pledeaz  pentru vechiul punct de vedere. O. A. 
Johnson’s arat  foarte clar c  “M rturiile” (Testimonies)
contrazic înv turile lui Smith. E.J. Waggoner, Letter, 22. 
noiembrie 1909.

“W. H. Olson argumenteaz , c  noul punct de vedere, 
anuleaz  înv turile lui Ellen White i cade de acord cu 
Waggoner; el adaug  c 1844 este în declin. Toat  construc ia
despre 1844 este în declin. 2300 Day Prophecy, 44, 51–52

Seminar de profe ie 2009 No. 32Necurmata. Partea a-3-a
www.1843-chart.com

Întrebarea

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 necurmate 
i despre urâciunea pustiirii? Pân  când va fi c lcat

în picioare sfântul Loca i o tirea? i el mi-a zis: 
Pân  vor trece dou  mii trei sute de seri i dimine i;
apoi sfântul Loca  va fi cur it!” Daniel 8:13-14
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Toat  viziunea

În cât  vreme se va împlini vedenia
[chazown: întreaga vedenie],

Despre desfiin area jertfei necurmate i despre 
urâciunea pustiirii?

      Cât  vreme dureaz  întreaga viziune, de la 
desfiin area jertfei necurmate i pân  la urâciunea 
pustiirii?

Seminar de profe ie 2009 No. 34Necurmata. Partea a-3-a
www.1843-chart.com

Viziunea lui Conradi

  Cât timp, dup  viziune, trece din momentul 
lucr rii pe care o face ISUS în cer, i momentul în 
care aceasta va fi preluat  de papa?
În care perioad  de timp din istorie, începe 

ceremonia fals  a papalit ii, în care el preia 
lucrarea pe care ISUS o face în ceruri?
Poate în primul secol? Secretul r ului este deja 

ar tat!
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Analiza r spunsului

Cât timp dureaz  în viziune, lucrarea lui ISUS în 
cer, i care va fi la urm  preluat  de papa?

     El r spunde: Pân  la 2300 de seri i dimine i; dup
aceea loca ul Sfânt va fi justificat Daniel 8:13-14.

     R spunsul este: 22. octombrie 1844.
Acesta este termenul despre “viziune” tradus prin 

chazown!

Seminar de profe ie 2009 No. 36Necurmata. Partea a-3-a
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R spunsul indic  punctul de plecare

Dac  r spunsul se refer  la 22. Octombrie 1844, i de fapt a a
este i corect, atunci momentul de început al “necurmatei” i
al “urâciunii pustiirii” trebuie s  aib  loc 2300 de ani înainte 
de 1844.

In defini ia lui Conradi, este “necurmatul”, deci lucrarea lui 
ISUS pe care o desf oar  în Loca ul Sfânt (la începutul 
viziunii), situabil numai într- un singur moment în istorie, i
anume dup  ridicarea la cer a lui ISUS. Dac  Conradi ar avea 
dreptate, atunci cei 2.300 de ani din Daniel 8:14. sunt gre i i, i
baza adventismului se pr bu e te!

Cuvântul cu care “vedenia” este tradus  este chazown!
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Chazown sau Mareh?

Pentru a men ine teoria lui Conradi despre “necurmata”, 
este necesar ca în Daniel 8:13- 14. cuvântul “vedenie” s  fie 
la sfâr itul viziunii scos în eviden  – i nu pe parcursul 
întregii vedenii.

Aici este vorba despre 22. octombrie 1844. Exact în acest 
context, Daniel folose te cuvântul ebraic mareh i nu 
chazown.

C ci din cuvintele tale vei fi scos f r  vin , i din cuvintele 
tale vei fi osândit. Matei 12:37


