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Exist  oare deja cele zece împ r ii?
La sfâr itul studiului avem o hart  a Na iunilor

Unite. Mult  vreme s-a vândut aceast  carte de unde 
am extras aceast  hart . Este o carte scris  de Gary H. 
Kah, numit : „Drumul spre ocuparea global “1.
Unul din lucrurile care dau autoritate acestei c r i este 
c  Gary H. Kah a fost ambasador al guvernului 
Statelor Unite. În carte spune c  el nu credea în Noul 
Ordin Mondial, dar ca ambasador a ajuns în posesia a 
tot feluri de informa ii ... În ultim  instan  acesta este 
documenta ia c r ii: con ine legile guvernului ONU i
SUA. Este o carte foarte bine documentat  care de 
asemenea ofer  o istorie concis  a masoneriei i a 
lucr rii lor, începând cu cavalerii templieri pân  la 
zilele na iunilor moderne ale Na iunilor Unite. 

tim c  în lumea protestant  – iar Gary H. Kah 
este protestant – apar numeroase gânduri, care, atunci 
când sunt verificate, se dovedesc a fi neviabile. Cu o 
ocazie a fost pus  urm toarea întrebare Na iunilor
Unite în leg tur  cu aceast  hart : „Este adev rat c
Na iunile Unite a împ r it lumea în 10 împ r ii i
dac  este a a în ce context i cu ce scop? 
Mul umesc.” i iat  r spunsul Na iunilor Unite: „Ne
cerem scuze pentru acest r spuns întârziat. Eu nu 
sunt informat despre acest  împ r ire. Ne-ar ajuta 
dac  ne-a i spune de unde ave i informa ia. Ne pare 
r u c  nu v  putem ajuta la acest subiect. V
mul umim pentru c  a i scris la Na iunile Unite.”

Deci este posibil ca Gary H. Kah s  fi inventat 
toate aceste lucruri i ca planul acesta s  nu existe. 
Cartea lui a fost scris  în prima parte a anilor 80, deci 
oricine este persoana îns rcinat  ast zi cu rela iile
publice la Na iunile Unite, nu e sigur c tie ce sa 
întâmplat acuma 30 de ani. Se poate ca aceasta s  fie 
o informa ie foarte bun  în leg tur  cu Apocalipsa 17. 
Profe ia biblic  identific  pe cei 10 regi ... 

Atunci când sora White se refer  la cei 10 regi, ea 
citeaz  Apocalipsa 17:13-14. S  începem cu versetul 
12, ca s  în elegem; aici este vorba despre cele 10 
coarne: „Cele zece coarne, pe care le-ai v zut, sunt 
zece împ ra i, care n-au primit înc  împ r ia ...” 

1 „En Route to Global Occupation” (titlul original) 

Indiferent când a v zut Ioan aceste 10 împ r ii –
unite într-o singur  împ r ie – era cu privire la 
viitor. „... ci vor primi putere împ r teasc  timp de 
un ceas împreun  cu fiara. To i au acela i gând, i
dau fiarei puterea i st pânirea lor. Ei se vor r zboi
cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru c  EL este 
Domnul domnilor i Împ ratul împ ra ilor. i cei 
chema i, ale i i credincio i, care sunt cu EL, de 
asemenea îi vor birui.” 

Sora White citând versetele 13 i 14 ne spune 
urm toarele: „”To i au acela i gând ...” Va fi o 
alian  universal , o singur  unitate, o mare 
în elegere.” (Evenimentele ultimelor zile, p. 96). Iar 
dac  consult m un dic ionar i ne uit m la cuvântul 
„universal”, nu înseamn  Europa, ci înseamn  lumea 
întreag . Ace ti „10 regi” au autoritate politic  care 
cuprinde întreaga lume. Indiferent c  Na iunile Unite 
au divizat lumea în 10 regate sau nu, dup  profe ia
biblic  aceasta se va întâmpla. 

Despre în elegerea evenimentelor din timpul 
sfâr itului

„Biblia se explic  singur . Fiecare verset trebuie 
raportat la alt verset. Studentul ar trebui s  înve e s
priveasc  Cuvântul ca un întreg i s  vad  leg tura 
dintre p r ile lui. Ar trebui s  dobândeasc  o 
cunoa tere privind marea lui tem  central , a 
scopului originar al Lui Dumnezeu pentru lume, a 
na terii marii lupte i a lucr rii de r scump rare. Ar 
trebui s  priceap  natura celor dou  principii care se 
lupt  pentru suprema ie i s  înve e s  le descopere 
lucrarea din rapoartele istoriei i profe iei pân  la 
marele final.” (Educa ie, p. 191).

Printre altele trebuie s  înv m, s  în elegem 
natura acestor puteri, cre terea suprema iei lor i s
urm rim aceste lucruri prin înregistr rile istoriei i a 
profe iei, ca apoi s  a ez m toate acestea în contextul 
marii lupte. Aceasta face parte din responsabilitatea 
noastr  ca studen i ai profe iei. Istoria, istoria 
profetic i istoria marii lupte este ceea ce trebuie s
înv m, ca studen i ai profe iei Biblice, în lumina 
Bibliei.
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Mihail i lupta 
În lumina marii lupte, dac  deschidem la 

Apocalipsa 12, versetele 7-9, Îl g sim pe Mihail, a 
c rui nume înseamn : „Cine este ca Dumnezeu?” 

„ i în cer s-a f cut un r zboi. Mihail i îngerii lui 
s-au luptat cu balaurul. i balaurul cu îngerii lui s-au 
luptat i ei, dar n-au putut birui; i locul lor nu li s-a 
mai g sit în cer. i balaurul cel mare, arpele cel 
vechi, numit Diavolul i Satana, acela care în eal
întreaga lume, a fost aruncat pe p mânt; i împreun
cu el au fost arunca i i îngerii lui.” (Apoc. 12:7-9)

Diferitele nume (titluri), pe care Hristos le ia 
asupra Lui în Scriptur , sunt folosite de Isus2, pentru 
a ne ilustra câte un aspect al caracterului S u, sau a 
existen ei, a fiin ei Sale, i prin aceasta s  ne înve e
pe noi ceva despre locul unde apare în acel pasaj 
special al Scripturii. Când ne întâlnim cu Mihail în 
Biblie, întotdeauna Îl g sim în lupt  cu Satana. 
Aceasta ne indic  c  Mihail este unul din titlurile Lui 
Hristos care este legat de marea lupt . i desigur aici 
în Apocalipsa 12 vedem unde a început marea lupt :
în cer. 

Este un r zboi între Hristos i satana iar la aceast
lupt  indic i în elesul numelui „Mihail”: „Cine este 
ca Dumnezeu?” Sau cu alte cuvinte „Cine va fi 
Dumnezeu?” Satana a vrut s  se înal e la tron i s  ia 
locul Lui Hristos i a Tat lui ceresc. 

Influen area min ii
„Aruncat din ceruri, Satana i-a stabilit regatul 

în lumea aceasta, i de atunci a fost neobosit, 
luptându-se s  seduc  fiin ele umane de la supunerea 
fa  de Dumnezeu. El folose te aceia i putere pe care 
a folosit-o în cer, influen area min ii altora cu mintea 
lui.” (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 7, p. 973). 

Marea lupt  are de a face cu aspectele interne ale 
profe iei. De aceea când Hristos apare în profe ii ca 
Mihail, unul din lucrurile pe care ni le spune este: aici 
este vorba de marea lupt , aici e vorba de lupta dintre 
Hristos i Satana. 

Arhanghelul Mihail 
În Apocalipsa 12 vedem unde a început lupta. În 

ultima viziune a lui Daniel vedem unde se sfâr e te.
În Iuda 1:5-9 citim urm toarele: „Vreau s  v  aduc 
aminte, m car c ti i o dat  pentru totdeauna toate 
aceste lucruri, c  Domnul, dup  ce a izb vit pe 
poporul S u din ara Egiptului, în urm  a nimicit pe 
cei ce n-au crezut. El a p strat pentru judecata zilei 
celei mari, pu i în lan uri ve nice, în întuneric, pe 
îngerii care nu i-au p strat vrednicia, ci i-au
p r sit locuin a. Tot a a, Sodoma i Gomora i

2 Isus Hristos are peste 130 nume în Biblie. 

cet ile dimprejurul lor, care se d duser  ca i ele la 
curvie i au poftit dup  trupul altuia, ne stau înainte 
ca o pild , suferind pedeapsa unui foc ve nic. Totu i, 
oamenii ace tia, târâ i de vis rile lor, î i pâng resc 
la fel trupul, nesocotesc st pânirea i batjocoresc 
dreg toriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea 
diavolului i se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-
a îndr znit s  rosteasc  împotriva lui o judecat  de 
ocar , ci doar a zis: Domnul s  te mustre!” (Iuda 
1:5-9)

Aici ne întâlnim cu un alt aspect al marii lupte, 
care continu  aici pe planeta p mânt. Satana se 
r zvr te te fa  de autoritatea Lui Hristos de a judeca. 
Hristos are autoritate de a judeca cine e vrednic de 
înviere i via  ve nic i cine nu este vrednic de 
înviere i via  ve nic . Aici vedem pe vr jma ul s u
contestând aceast  autoritate. 

satana, împotrivitorul 
În Spiritul Profetic, volumul 1, pagina 342-343 

sora White comenteaz  acest subiect: „Când Hristos 
i îngerii s-au apropiat de mormânt a ap rut i

satana cu îngerii lui la mormânt, i p zeau trupul lui 
Moise, ca s  nu fie luat. În timp ce Hristos i îngerii 
Lui se apropiau, satana se opunea apropierii lor, dar
a fost învins de slava i puterea Lui Hristos i a 
îngerilor Lui, de aceea s-a retras. satana a pretins 
trupul lui Moise, din cauza p c tuirii sale; dar 
Hristos, referindu-Se cu blânde e la Tat l S u, a spus 
„Domnul s  te mustre”. Hristos i-a spus lui satana c
tia c  Moise s-a poc it cu umilin  de p catul

s vâr it, c  nici o pat  nu era pe caracterul lui i c
numele lui este înregistrat în cartea cereasc . Apoi 
Hristos a înviat trupul lui Moise, pe care satana îl 
pretindea.” (The Spirit of Prophecy, v. 1, p. 342-343) 

În centrul disputei st  autoritatea de judecat  a 
Domnului Isus Hristos. „În timp ce Isus mijloce te 
pentru supu ii harului S u, satana îi acuz  înaintea 
Lui Dumnezeu ca fiind c lc tori ai Legii ... Iar 
pârâ ului poporului S u îi spune: „Domnul s  te 
mustre, satano! Domnul s  te mustre, EL care a ales 
Ierusalimul! Nu este el ... un t ciune scos din foc?” 
(Zah. 3:2). Hristos îi va îmbr ca pe cei credincio i cu 
neprih nirea Sa, pentru a putea prezenta înaintea 
Tat lui „o biseric  sl vit , f r  pat , f r  zbârcitur
sau altceva de felul acesta” (Efes. 5:27).” (Marea 
Lupt , p. 484). Hristos are autoritatea s  hot rasc
cine va fi mântuit sau pierdut. 

Deci pân  acuma L-am întâlnit pe Mihail în dou
locuri i în amândou  locuri se lupta cu satana. Al 
treilea i ultimul loc, unde citim despre Mihail în 
Cuvântul Lui Dumnezeu, este ultima viziune a lui 
Daniel. Ultima viziune a lui Daniel este întunecat în 
mod inten ionat de satana. Ultima viziune a lui 
Daniel, se întinde de la capitolul 10 la 12 i noi 
trebuie s  o privim a a. Cu toate acestea, sunt în 
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adventism persoane care împart în p r i ultima 
viziune a lui Daniel. Dar ultima viziune a lui Daniel 
este de la capitolul 10 la 12, i aici ne întâlnim din 
nou cu istoria Lui Mihail. 

S  începem cu versetul 1 din Daniel 10: „În anul 
al treilea al lui Cir, împ ratul Persiei, s-a descoperit 
un cuvânt lui Daniel, numit Belt a ar. Cuvântul 
acesta, care este adev rat, veste te o mare 
nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvântul 
acesta, i a priceput vedenia.” (Daniel 10:1) 

Un lucru se repet  în acest verset. i ce înseamn
dac  Domnul repet  ceva? Faptul, c  este vorba de 
ceva important. Ceea ce se repet  în versetul 1 este c
Daniel a „fost cu luare aminte la cuvânt” i a 
„priceput vedenia”. Dintr-un anumit motiv, primul
lucru pe care Dumnezeu ne-o relateaz  despre ultima 
viziune a lui Daniel, i la care s  lu m aminte, este, c
atunci când avem de-a face cu ultima viziune a lui 
Daniel, s  avem gândul în mintea noastr , c Daniel,
indiferent cum se comport  din cauza acestei ultime 
viziuni, a în eles-o. A fost atent i a în eles viziunea, 
a în eles semnifica ia ei. Este men ionat de dou  ori 
acest lucru. 

„În vremea aceea, eu, Daniel, trei s pt mâni am 
fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a 
intrat în gur  nici carne, nici vin, i nici nu m-am uns 
deloc, pân  s-au împlinit cele trei s pt mâni. În a 
dou zeci i patra zi a lunii întâi, eram pe malul râului 
celui mare, care este Hidechel (Tigru). Am ridicat 
ochii, m-am uitat, i iat  c  acolo st tea un om 
îmbr cat în haine de in, i încins la mijloc cu un 
brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatr  de 
hrisolit, fa a îi str lucea ca fulgerul i ochii îi erau 
ni te fl c ri ca de foc; dar bra ele i picioarele
sem nau cu ni te aram  lustruit , i glasul lui tuna 
ca vuietul unei mari mul imi. Eu, Daniel, am v zut
singur vedenia; dar oamenii care erau cu mine n-au 
v zut-o; totu i au fost apuca i de o mare spaim , i
au luat-o la fug  ca s  se ascund !” Eu am r mas
singur, i am v zut aceast  mare vedenie. Puterile m-
au l sat, culoarea mi s-a schimbat, fa a mi s-a slu it,
i am pierdut orice vlag . Am auzit glasul cuvintelor 

lui; i pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am c zut
le inat cu fa a la p mânt. i iat  c  o mân  m-a atins, 
i m-a a ezat tremurând pe genunchii i mâinile mele. 

Apoi mi-a zis: “Daniele, om prea iubit i scump, fii
cu luare aminte la cuvintele, pe care i le voi spune 
acum, i stai în picioare în locul unde e ti; c ci acum 
sunt trimis la tine!” Dup  ce mi-a vorbit astfel, am 
stat în picioare tremurând. El mi-a zis: “Daniele, nu 
te teme de nimic! C ci cuvintele tale au fost ascultate 
din cea dintâi zi, când i-ai pus inima ca s  în elegi, i
s  te smere ti înaintea Dumnezeului t u, i tocmai din 
pricina cuvintelor tale vin eu acum!” Dar c petenia 
împ r iei Persiei mi-a stat împotriv  dou zeci i
una de zile; i iat  c Mihail, una din c peteniile cele 
mai de seam , mi-a venit în ajutor, i am ie it

biruitor acolo lâng  împ ra ii Persiei.” (Dan 10:2-
13).

C petenia Persiei 
Observa i c petenia persiei. Este o lupt  ce are 

loc cu regele Persiei, iar c petenia Persiei este i el 
implicat. Iar c petenia Mihail, c petenia nobil  – 
cuvântul original al cuvântului „c petenie” este 
„sar”, apare de 420 de ori în Vechiul Testament, i se 
refer  în special la conduc tori militari – se lupt  cu 
c petenia Persiei. Cuvântul c petenie este în armonie 
cu alte locuri din scriptur  unde Îl întâlnim pe Mihail, 
deoarece are loc o lupt . Aceast  viziune apare în 
contextul unei lupte, care are loc între Mihail i
c petenia Persiei, ace ti doi comandan i militari. 

Versetele 20-21: El mi-a zis: „ ti pentru ce am 
venit la tine? Acum m  întorc s  m  lupt împotriva 
c peteniei [sar] Persiei; i când voi pleca, iat  c  va 
veni c petenia [sar] Greciei!” Dar vreau s - i fac 
cunoscut ce este scris în cartea adev rului. Nimeni nu 
m  ajut  împotriva acestora, afar  de voievodul 
vostru Mihail.” (Daniel 10:20-21) 

Mai marele îngerilor dec zu i
„[Citând din Dan. 10:12-13] prin aceasta vedem 

c agen ii cere ti au de luptat cu obstacole înainte ca 
planurile Lui Dumnezeu s  fie împlinite la vremea 
lor. Împ ratul Persiei era sub controlul celui mai 
mare dintre îngerii r i.” (The Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 4, p. 1173). 

Cine este cel mai mare dintre to i îngerii r i?
satana. Ceea ce este descris aici este r zboiul dintre 
Hristos i satana. i desigur, când ajungem la Daniel 
12:1, unde Mihail se ridic , ceea ce am citit de mai 
multe ori pân  acum, suntem confronta i cu acest 
r zboi. Ceea ce a  dori s  sugerez este urm toarea: 
chiar prima parte a versetului 1 din Daniel 12:1 ne 
spune: „În vremea aceea se va scula marele voievod 
Mihail ...” Care timp? Structura versetului ne trimite 
înapoi la versetele anterioare. Este vorba despre o 
singur  viziune: Daniel 10, 11 i 12 este aceia i
viziune. Undeva în versetele care ne conduc la 
versetul 1 din Daniel 12, Mihail se ridic . Iar 
versetele unde EL evident se ridic , sunt versetele 44 
la 45. 

Sfâr itul mijlocirii Lui Hristos 
Sora White citeaz  Dan 12:1, apoi spune 

urm toarele: „Când se încheie solia îngerului al 
treilea, harul nu mai mijloce te pentru locuitorii 
vinova i ai p mântului. Oamenii Lui Dumnezeu i-au 
îndeplinit lucrarea. Ei au primit „ploaia târzie”, 
„înviorarea de la fa a Domnului”, i sunt preg ti i
pentru ceasul încerc rii care le st  înainte. Îngerii se 
gr besc încoace i încolo, în ceruri. Un înger care 
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vine de pe p mânt anun  c i-a terminat lucrarea; 
încercarea final  a fost adus  asupra lumii, i to i
aceia care s-au dovedit credincio i fa  de preceptele 
divine au primit „sigiliul viului Dumnezeu”. Atunci 
Isus Î i înceteaz  mijlocirea în Sanctuarul de sus. El 
Î i ridic  mâinile i cu un glas puternic spune: „S-a 
sfâr it”, i toat  oastea îngereasc  î i scoate 
coroanele când El face acest anun  solemn: „Cine 
este nedrept, s  fie nedrept i mai departe; cine este 
întinat, s  se întineze i mai departe; cine este f r
prihan  s  tr iasc i mai departe f r  prihan . i
cine este sfânt, s  se sfin easc i mai departe!” 
(Apoc. 22:11). Fiecare caz a fost hot rât pentru via
sau pentru moarte. Hristos a f cut isp ire pentru 
poporul S u i i-a ters p catele. Num rul supu ilor
S i este hot rât; „împ r ia, st pânirea, m re ia i
domnia de sub cerul întreg” sunt gata s  fie date 
mo tenitorilor mântuirii, iar Isus va domni ca 
Împ rat al împ ra ilor i Domn al domnilor.” (Marea 
Lupt , p. 613-614). 

Este clar c  atunci când Mihail se ridic  în Daniel 
12:1, timpul de har al întregii omeniri se închide. 
Deci, ceea ce vedem aici în ultima viziune a lui 
Daniel este c , Daniel se roag i poste te trei 
s pt mâni, iar când se lumineaz  situa ia în fa a lui, 
prima informa ie pe care o prime te este lupta dintre 
prin ul Persiei (satana) i Mihail (c petenia noastr ). 
Aici ne întâlnim din nou cu marea lupt  care este 
ilustrat  prin folosirea numelui Mihail. Isus, autorul 
tuturor profe iilor, Isus, vocea tuturor profe ilor, ne 
spune c , atunci când ajungem la ultima viziune a lui 
Daniel, trebuie s  o în elegem în contextul marii 
lupte.

Dreptul de judec tor al Lui Hristos 
În marea lupt  care a început în ceruri i a 

continuat pe p mânt, în aceast  mare lupt  se pune 
întrebarea cine are autoritatea de a fi judec tor. 
Aceast  întrebare se refer  împotriva Lui Hristos. 

Când privim la Daniel 11, recunoa tem adev rul
c , Isus are autoritatea de a controla istoria în 
providen a Sa, conform cu voia Sa; chiar i atunci 
dac  trebuie s  se lupte la fiecare pas cu satana. Isus 
este prezent în aceast  lupt i ne asigur  de 
providen a Sa. 

S  vedem versetele 1 la 9 din Daniel capitolul 10. 
În versetul 1 Daniel ne spune c  a primit viziunea 
aceasta, pe care a în eles-o. Versetul 2 ne spune c  a 
fost în jale trei s pt mâni, când nu a mâncat 
mânc ruri alese, deci a postit. Dup  versetele 2 i 3 
Daniel poste te în aceast  perioad  de timp. Dup
versetul 4 în a 24 zi a lunii întâi prime te viziunea. i
cine este în viziune? Cine este în viziunea pe care o 
vede? Este Hristos (versetele 5 i 6). În versetul 7 ne 
spune c  atunci când a avut viziunea, erau i al i

oameni cu el, dar s-au speriat i au fugit. Versetul 8 
ne vorbe te de starea lui, de dup  viziune. 

Ce leg tur  au toate acestea cu istoria lumii? Ce 
leg tur  au primele 9 versete cu lupta dintre Hristos i
satana? Cu faptul c  controleaz  mezii i per ii, grecii 
i romanii i roma papal ? Ce leg tur  au? De ce 

avem nevoie s tim c , Daniel a postit trei 
s pt mâni? Observa i v  rog c , la sfâr itul rug ciunii 
i postului s u, trei s pt mâni mai târziu, a venit 

ajutorul. Asta este interesant. Dar ce semnifica ie are 
aceasta? Ce vrea Isus s  ne înve e prin toate acestea? 

Toate acestea s-au întâmplat ca un exemplu. Ce 
fel de exemplu vedem aici? În ultima viziune a lui 
Daniel vedem ilustrat începutul adventismului i
sfâr itul adventismului. Profe ii ilustreaz  poporul 
Lui Dumnezeu la sfâr itul lumii. To i tiu asta, chiar 
dac  nu v-a i gândit acuma la ea. 

În Apocalipsa 10, când Ioan ia c rticica în mâna 
lui i o m nânc , ea este dulce în gura lui apoi amar
în pântece. Ce face aici Ioan? Ilustreaz  poporul Lui 
Dumnezeu care tr ie te la sfâr itul lumii. Iar în ultima 
viziune a lui Daniel, poporul Lui Dumnezeu de la 
sfâr itul lumii este ilustrat de dou  ori: la începutul i
la sfâr itul adventismului. 

S  nu uit m versetul 1, deoarece acolo este 
subliniat c  Daniel a în eles viziunea! Primul lucru pe 
care-l afl m este c , Daniel a în eles viziunea. 

S  mergem acum la Daniel cap. 12. Versetul 6: 
„Unul din ei a zis omului aceluia îmbr cat în haine 
de in, care st tea deasupra apelor râului: “Cât va 
mai fi pân  la sfâr itul acestor minuni?” 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 12:6-7) 

Despre ce vorbe te aceast  profe ie de timp de „o
vreme, dou  vremuri, i o jum tate de vreme”?
Despre cei 1260 de ani. A fost zdrobit  puterea 
poporului sfânt în cei 1260 de ani? 

Apocalipsa 11:2-3 – este aceia i profe ie de timp. 
„Împr tierea” poporului sfânt. Ace tia sunt cei 1260 
de ani ai Evului Mediu Întunecat, ceea ce vede Daniel 
în viziune. 

S  citim urm torul verset: „Eu am auzit, dar n-
am în eles ...” Cum? Cuvântul Lui Dumnezeu se 
contrazice lui însu i? Nu. Am citit la începutul 
viziunii – i s-a subliniat aceasta – c  Daniel a „fost
cu luare aminte la cuvânt” i a „priceput vedenia”.
Dar în aceia i viziune, aude i profe ia de 1260 de ani 
i el spune c  a auzit-o dar nu a în eles-o. „Eu am 

auzit, dar n-am în eles; i am zis: „Domnul meu, care 
va fi sfâr itul acestor lucruri?”” (Daniel 12:8) 
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Fra i i surori aceasta este o contradic ie în 
Cuvântul Lui Dumnezeu ... Sau Daniel face ceea ce 
fac profe ii de multe ori în Scriptur . Dumnezeu îl 
folose te pe el s - i ilustreze poporul la sfâr itul
lumii. Iar în acest pasaj, Daniel simbolizeaz  perioada 
pionierilor. Un grup de oameni care erau confronta i
cu profe iile de timp din c r ile lui Daniel, doreau s
le în eleag  dar nu le în elegeau. Iar cuno tin a a 
crescut pân  când ei au în eles profe iile. Ei au dus 
acest mesaj lumii. În aceast  parte a ultimei lui 
viziuni, Daniel simbolizeaz  mi carea milerit .

Îns  capitolul 10 simbolizeaz  cealalt  parte a 
povestirii. În versetul 2 i 3. Daniel poste te.
Cunoa te i un grup de oameni care într-o perioad  de 
timp au fost renumi i c  plângeau i posteau? Cine 
sunt ace tia? Ace tia sunt membrii poporului Lui 
Dumnezeu în Ziua Isp irii. În aceast  parte a 
versetelor Daniel vorbe te despre caracteristica celor 
144.000. În versetul 4., 5. i 6. Daniel vede 
descoperirea Lui Isus Hristos. Oricine va fi între cei 
144.000 trebuie s  aib  o experien  real  cu Isus 
Hristos. Nimeni nu va fi între cei 144.000 care s  nu 
fi avut propria lui confrontare personal  cu Isus 
Hristos. Aceasta este evanghelia Apocalipsei. Asta 
simbolizeaz  aici Daniel. 

Poporul de la sfâr itul lumii, în perioada de post 
i rug ciune din ziua isp irii lor, au experien a

adev rului Lui Isus Hristos. Dar mai erau i al ii cu 
Daniel. Îi g sim în versetul 7: „Eu, Daniel, am v zut 
singur vedenia; dar oamenii care erau cu mine n-au 
v zut-o ...” 

Daniel de asemenea simbolizeaz  c  experien a
acestui popor (a celor 144.000), se dezvolt  într-un 
grup de oameni. Ce nu a f cut acest grup de oameni? 
Ei nu au v zut viziunea. Au fost apuca i de o mare 
spaim i au fugit. Marea spaim  este asem n toare
cu cernerea. Ei au fost cernu i.

Dac  Daniel simbolizeaz  poporul adev rat a Lui 
Dumnezeu de la sfâr itul lumii, aici în prima parte a 
capitolului 10 din cartea Daniel, atunci aceasta 
înseamn  c , cei 144.000 în eleg Daniel 11. Ei în eleg
ultima viziune a lui Daniel. Una din caracteristicile 
lor va fi, c  au fost confrunta i cu informa iile din 
ultima viziune a lui Daniel. Aceasta este cre terea 
cuno tin ei pentru ei la sfâr itul timpului. 

Cre terea cuno tin ei pentru mileri i a fost în 
leg tur  cu profe iile de timp. Dac  nu m  crede i
gândi i-v  la pionieri. Mesajul lor consta din 
profe iile de timp din cartea lui Daniel. Mesajul 
nostru difer  de aceasta. Mesajul nostru const  din 
ultima viziune a lui Daniel, din capitolele 10 la 12. i
îndeosebi este vorba de ultimele 6 versete din Daniel 
11. Ei vor în elege acest mesaj, vor avea o experien
personal  cu Isus Hristos. 

Când soarta fiec ruia va fi decis
În „Marea Lupt ” paginile 613-614, sora White 

vorbe te despre perioada închiderii harului, când 
Mihail se ridic . „Fiecare caz a fost hot rât pentru 
via  sau pentru moarte. Hristos a f cut isp ire
pentru poporul S u i i-a ters p catele. Num rul 
supu ilor S i este hot rât; „împ r ia, st pânirea, 
m re ia i domnia de sub cerul întreg” sunt gata s
fie date mo tenitorilor mântuirii, iar Isus va domni ca 
Împ rat al împ ra ilor i Domn al domnilor.”

Unul din adev rurile care este ilustrat în ultima 
viziune a lui Daniel este c , satana i papalitatea
vor lupta împotriva Lui Hristos i c  Hristos este 
Regele regilor. Dar Nebucadne ar i papalitatea vor 
s -L personifice pe Hristos. Încearc  s -i ia scaunul 
Lui de domnie. Ei sunt regii regilor (cu „r” mic). 

Ultima viziune a lui Daniel 
„Acum vin s - i fac cunoscut ce are s  se 

întâmple poporului t u în vremurile de apoi, c ci
vedenia este cu privire tot la acele vremuri 
îndep rtate.” (Dan 10:14). 

Contextul ultimei viziuni a lui Daniel este c ,
aceasta este viziunea care ne permite s tim ce se va 
întâmpla cu poporul Lui Dumnezeu în ultimele zile. 
Dac  este o parte a Scripturii pe care trebuie s  o 
în elegem, este aceast  viziune, pentru c  aceast
viziune con ine informa ii care ne ajut  s  în elegem 
ce se întâmpl  în zilele din urm .

„O reânviorare a adev ratei neprih niri între noi 
este cea mai mare i mai urgent  dintre toate nevoile 
noastre. C utarea ei ar trebuie s  fie lucrarea 
noastr  de c p tâi! ... Înviorarea înseamn  ... 
învierea din moartea spiritual .” (M rturii selectate, 
vol. 1, p. 115, 121).

Studiul c r ilor Daniel i Apocalipsa aduce o 
mare rede teptare. (vezi: M rturii pentru predicatori, 
pag. 48). Este ceva în cartea lui Daniel i Apocalipsa 
care duce la trezire. 

Adev ruri importante 
„Evenimentele legate de încheierea timpului de 

har i de lucrarea de preg tire pentru timpul 
strâmtor rii sunt prezentate l murit. Dar mul imile
nu în eleg mai bine aceste adev ruri importante i
sunt pentru ele ca i când Dumnezeu nu le-ar fi fost 
descoperit.” (Marea lupt , p. 594) Profe iile au un rol 
dublu, i ne vorbesc de evenimentele legate de 
încheierea harului. 

În conformitate cu viziunea studiat  când Mihail 
se ridic , timpul de har pentru omenire se închide.
De aceasta sunt legate acele evenimente, despre care 
vorbesc versetele dinaintea lui Daniel 12:1. Acestea 
sunt evenimentele legate de încheierea harului. Ele 
sunt descoperite în mod clar, dar mul imile nu în eleg
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aceste adev ruri importante. Nici nu în eleg c  au 
nevoie de preg tire. Dar când în sfâr it în elegem 
acele evenimente i realiz m c  harul se apropie de 
încheiere, în elegem în acela i timp c  avem nevoie 
de preg tire. Va fi o vreme de necaz atât de mare cum 
nu a mai fost niciodat , de când exist  na iuni.

Cre terea cuno tin ei
„Ultimele evenimente dezv luite cu claritate ale 

istoriei acestui p mânt sunt legate de lucrarea 
omului nelegiuirii” (Selected Messages, v.2, p. 102). 
Când ne ocup m de profe iile biblice ale sfâr itului
timpului, evenimentele clar descoperite au leg tur  cu 
omul f r delegii, cu papalitatea. Aceasta este o 
referin  bun , pentru c  vom defini cine este regele 
de la nord, sau de miaz noapte.

„Nu cartea Apocalipsei a fost sigilat  ci cartea 
lui Daniel, partea referitoare la zilele sfâr itului.
Biblia spune astfel: „Tu, îns , Daniele, ine ascunse 
aceste cuvinte, i pecetluie te cartea, pân  la vremea 
sfâr itului. Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va 
cre te” (Dan. 12:4). Când cartea a fost deschis ,
aceast  afirma ie a fost rostit : „... nu va mai fi nici o 
z bav ” (Ap. 10:6) Cartea lui Daniel este acum 
desigilat i descoperirea Lui Hristos dat  lui Ioan 
trebuie s  ajung  la to i locuitorii p mântului. Prin 
cre terea cuno tin ei trebuie s  fie preg tit un popor 
ca s  reziste în zilele din urm .” (Selected Messages, 
vol 2, p 106-107).

Doar câteva paragrafe mai târziu putem citi – nu 
este un gând nou din partea ei – din ce const
cre terea cuno tin ei, care preg te te poporul Lui 
Dumnezeu s  reziste în ultimele zile. Ea nu ne spune 
c , cre terea cuno tin ei este vie uirea la ar , i nici 
despre propagarea mesajului s n t ii, dar nici despre 
în elegerea naturii Lui Hristos. Ea ne spune: „În 
prima solie îngereasc , oamenii sunt chema i s  se 
închin  Lui Dumnezeu, Creatorului nostru, care a 
f cut lumea i toate lucrurile din ea. Oamenii au 
omagiat institu iei papalit ii, f când astfel f r  efect 
Legea Lui Yahve, dar cuno tin a trebuie s  creasc  la 
acest subiect.” (Ibid.).

Cre terea cuno tin ei are leg tur  cu papalitatea i
cu legea duminical . Cre terea cuno tin ei ne spune 
c  timpul de har este aproape de încheiere. Când 
în elegem acest adev r din Cuvântul Lui Dumnezeu, 
atunci vie uirea la ar , mesajul s n t ii, corecta 
în elegere i experimentarea vie a neprih nirii prin 
credin  sunt cuno tin e pe care noi to i trebuie s  le 
avem. Mare lumin  este în adventism. Dar dup
inspira ie punctul de referin , pe care Dumnezeu ni-l 
arat , i prin care EL î i preg te te poporul s  reziste, 
este cre terea cuno tin ei despre papalitate i legea 
duminical .

Isus este Regele regilor! 
În Daniel 2:37, când Daniel îi vorbe te lui 

Nebucadne ar, el îi spune: „Tu, împ rate, e ti
împ ratul împ ra ilor, c ci Dumnezeul cerurilor i-a
dat împ r ie, putere, bog ie i slav .”
Nebucadne ar, regele Babilonului, este cu siguran
prototipul Babilonului modern.

Un lucru pe care îl tim despre papalitate, 
Babilonul modern, este c  el e Antihristul. Ce 
înseamn „anti”? De obicei, în terminologia noastr
ast zi „anti” înseamn „împotriv ”, dar termenul 
biblic „anti” înseamn „în locul lui”. Papalitatea este 
cea care st  în locul Lui Hristos i este regele regilor 
(cu „r” mic). 

Nebucadne ar este un prototip al papalit ii i
faptul c  el apare ca rege al regilor, ne spune c , rolul 
Babilonului ca roma papal  este c , încearc  s  stea 
ca Hristos pe p mânt. S  re inem c  acest împ rat al 
împ ra ilor vine de la nord.

„În l at [Nebucadne ar] pe culmea onoarei 
lume ti, si recunoscut pân i de inspira ie ca 
„împ rat al împ ra ilor” (Ezech. 26:7).” (Profe i i
Regi, p. 514) 

Ezechiel 26:7 vorbind despre acela i împ rat 
spune: „C ci a a vorbe te Domnul, Dumnezeu: ,,Iat
c  aduc dela miaz noapte împotriva Tirului pe 
Nebucadne ar, împ ratul Babilonului, împ ratul
tuturor împ ra ilor, cu cai, car , c l re i, i cu o 
mare mul ime de popoare.” Babilonul, împ ratul
împ ra ilor vine de la nord. 

În Biblie, cine este cel din nord? Am citit, într-
una din prezent rile noastre de mai devreme, când am 
vorbit despre Hristos ca fiind primul i ultimul. Am 
citit în Isaia 41:1 – i mai sunt i alte pasaje din Isaia, 
care urmeaz  dup  capitolul 41 – c  Hristos este Cel 
neprih nit chemat de la R s rit, care vine de la Nord 
i R s rit. S  fim aten i la urm toarele versete: „Cine

a ridicat dela r s rit pe acela pe care, în 
neprih nirea Lui, îl cheam  s  calce pe urmele Lui? 
Cine îi supune neamuri i împ ra i? ... Cine a f cut i
a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat 
neamurile dela început, Eu, Domnul, cel dintâi i
Acela  pân  în cele din urm  veacuri. ... Am sculat pe 
cineva dela miaz noapte, i vine dela r s rit; ... i
Ierusalimului: î i trimet un vestitor de ve ti bune!” 
(Isaia 41:2.4.25.27). 

Într-o prezentare anterioar  am încercat s
stabilim cine este acest  persoan . În lumina Bibliei, 
Hristos este Cel ce vine de la nord. El este Cel ce 
vine de la R s rit i când vedem i Babilonul venind 
de la nord, se dezv luie înaintea noastr  adev rul 
biblic: Babilonul încearc  s  p easc  în locul Lui 
Hristos! Se pune în locul Lui Hristos ca rege al 
regilor. Ca regele de la nord. 
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„O cântare. Un psalm al fiilor lui Core. Mare 
este Domnul i l udat de to i, în cetatea Dumnezeului 
nostru, pe muntele Lui cel sfânt. Frumoas  în l ime, 
bucuria întregului p mânt, este muntele Sionului; în 
partea de miaz noapte este cetatea Marelui 
împ rat.” (Psalmul 48:1-3). 

Steaua care cade la miaz noapte
„Cum ai c zut din cer, Luceaf r str lucitor, fiu al 

zorilor! Cum ai fost doborât la p mânt, tu, biruitorul 
neamurilor! Tu ziceai în inima ta: „M  voi sui în cer 
îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele 
Lui Dumnezeu; voi edea pe muntele adun rii 
dumnezeilor, la cap tul miaz -noaptei; m  voi sui pe 
vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt”.” (Isaia 
14:12-14). 

satana încearc  s -L întruchipeze pe Hristos. 
Hristos este Regele regilor (cu „R” mare): El este 
Regele care vine de la nord. satana încearc  s -L 
întruchipeze i o face prin reprezentantul lui 
p mântesc care este Babilonul, regele regilor (cu „r”
mic), care i el vine de la nord. 

„Aceea i lucrare se face prin papa de la Roma 
aici pe p mânt, ca i în cur ile cere ti înainte de 
expulzarea prin ului întunericului. satana a c utat 
s  modifice Legea Lui Dumnezeu în cer, i a vrut s
adauge îmbun t irile lui, vrând s  întregeasc
deficien ele aparente ale acestuia. El a ridicat 
judecata sa deasupra judec ii Creatorului s u, i i-
a pus voia lui deasupra voiei Lui Yahve, i prin 
aceasta l-a declarat public pe Dumnezeu ca fiind 
supus gre elii. Papa urmeaz acela i curs, 
asumându- i infailibilitate, caut  s corecteze Legea 
Lui Dumnezeu pentru a- i împlini propriile sale idei, 
crezându-se în stare s  modifice gre elile pe care el 
crede c  le vede în orânduirile si legile Dumnezeului 
cerului i al p mântului. Practic el declar  lumii, eu 
v  voi da legi mai bune decât cele ale Lui Yahve. Ce 
insult  este aceasta la adresa Dumnezeului cerului!”
(Sign of the Times, 19 noiembrie, 1894.). 

satana i papalitatea sunt simboluri biblice foarte 
strâns legate între ele. satana folose te papalitatea s -
i realizeze scopurile i planurile lui, precum i pentru 

a-l imita pe Hristos. 
Regele, care la sfâr itul lumii se opune Lui 

Hristos i poporului S u, apare în Biblie ca un rege 
care vine de la nord. El este regele Babilonului, el 
este regele regilor, care încearc  s -L personifice i
s -I ia locul Lui Hristos. 

Din ara de la miaz noapte
„A a vorbe te Domnul: ,Iat  c  vine un popor 

din ara de la miaz -noapte, un neam mare se ridic
de la marginile p mântului. Ei poart  arc i suli
...” (Ieremia 6:22–23) Conform bibliei du manii de la 

sfâr itul timpului vin de la nord. Profe ii m rturisesc 
asta.

Ioel o alt  m rturie: „Voi dep rta dela voi pe 
vr jma ul dela miaz -noapte, îl voi izgoni spre un 
p mânt f r  ap i pustiu, îi voi împinge partea 
dinainte a o tirii lui în marea de r s rit, i coada 
o tirii în marea de apus; iar duhoarea lui se va ridica 
în sus, i mirosul lui de putregai se va în l a în 
v zduh, c ci s-a crezut grozav.” (Ioel 2:20). Ioel 
ilustreaz  aici du manii Lui Dumnezeu de la sfâr itul 
lumii. Este vorba de du manul de la miaz -noapte, de 
regele de la nord. 

„Iat , voi trimete s  aduc toate popoarele de la 
miaz noapte, zice Domnul; i voi trimete la robul 
Meu Nebucadne ar, împ ratul Babilonului; îi voi 
aduce împotriva acestei ri i împotriva locuitorilor 
ei, i împotriva tuturor acestor neamuri de jur 
împrejur, ca s  le nimiceasc  cu des vâr ire i s
fac  din ele un pustiu i o pricin  de batjocur , ni te 
d râm turi vecinice.” (Ier. 25:9). 

To i profe ii dau despre aceasta m rturie. La fel 
face i profetul Ioan, iar toate c r ile Bibliei se 
des vâr esc în apocalipsa lui Ioan. Acesta este 
punctul de referin  pentru profe iile biblice despre 
sfâr itul timpului. 

Babilonul cel mare 
Sora White comenteaz  despre Apocalipsa 17 în 

„Marea Lupt ”, pagina 382: „Femeia (Babilonul) 
din Apocalipsa capitolul 17 este descris  ca fiind 
împodobit  în purpur i stacojiu i g tit  cu aur ...”
Ea citeaz  versetele 4 la 6 i 18 i apoi spune mai 
departe: „... Puterea aceea care timp de multe secole 
a exercitat o guvernare despotic  asupra monarhilor 
cre tin t ii este Roma.” (Marea lupt , p. 382) 

Roma este femeia din Apocalipsa 17. Acesta este 
Babilonul modern, acesta este regele din nord, este 
regele regilor (cu „r” mic). 

Ezechiel 39:1-5 subliniaz  istoria lui Gog i
Magog, care vin i ei din p r ile nordice. Toate aceste 
lucruri vorbesc despre sfâr itul lumii. Isaia – aceia i
m rturie: fumul care vine din nord. Regele de la nord 
este du manul Lui Dumnezeu la sfâr itul lumii. (Isaia 
14:31-32). 

Conform principiului profetic c , pe baza a doi 
sau trei martori adev rul va fi stabilit. 

Concluzii 
Lucrarea noastr  de baz  este s  punem ultima 

viziune a lui Daniel în contextul marii lupte. Unul din 
urmele, care în profe ia biblic  apare înaintea noastr
în leg tur  cu marea lupt , este Mihail. Unde citim 
despre Mihail acolo EL este în conflict cu satana. i
în ultima viziune a lui Daniel Îl vedem pe Mihail în 
conflict cu satana. 
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Când Mihail se ridic , harul pentru omenire se 
închide. Iar în lumina marii lupte aceasta este un 
eveniment important. 

Ultima viziune a lui Daniel, con ine în ea 
evenimentele care conduc la cel mai important 
eveniment al marii lupte. Nu este inten ia noastr  s

neg m importan a crucii, dar trebuie s  în elegem 
semnifica ia ei în contextul marii lupte, a ceea ce se 
întâmpl  atunci când harul pentru omenire se închide. 
Acesta este un pasaj din Biblie pe care trebuie s -l 
în elegem. Neap rat!

Amin
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