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În studiul anterior am încercat s  suger m c ,
atunci când începem s  prezent m solia profetic  ar 
trebuie s  fim capabili s  prezent m solia în 
contextul marii lupte. Trebuie s  ar t m – pe baza 
istoriei i profe iei – cum marea lupt  este implicat
în istorie i profe ie de la începutul timpului pân  la 
sfâr itul lui. 

Unul din aceste simboluri pe care l-am 
aprofundat pu in deja este c  du manul poporului Lui 
Dumnezeu, pe care profetul l-a ilustrat când vorbea 
despre sfâr itul lumii, este un du man care vine din 
nord. Acest du man este simbolizat de Babilon, i
uneori de Asiria, care este un prototip pentru 
Babilon. Acest du man este regele regilor (cu „r”
mic), i poart  în el acea proprietate a lui satana c ,
se a eaz  pe tron, ap rând ca Hristos i vrând s -I ia 
locul Lui Hristos. 

În elesul primar 
Regula pe care am descris-o, este din studiul 

„Primul i Ultimul”: Isus este Primul i Ultimul. În 
Cuvântul Lui Dumnezeu g sim regula c , ori de câte 
ori când un subiect apare pentru prima dat  în Biblie, 
locul respectiv este cel mai important i mai 
cuprinz tor dintre toate locurile unde se abordeaz
subiectul amintit, atât în leg tur  cu în elesul cât i
despre mesajul ei. Urm toarea ocazie unde subiectul 
respectiv este deosebit de important, este ultimul loc 
unde subiectul apare în Biblie. i celelalte locuri de 
apari ie, care se afl  între primul i ultimul loc, pot 
con ine informa ii importante despre subiectul biblic 
analizat, dar ele niciodat  nu vor schimba în elesul 
ini ial.

Un exemplul clasic, cu care to i suntem 
familiariza i, este Geneza 3:15 – un verset foarte 
simplu. Geneza 3:15 con ine toate elementele 
evangheliei ve nice. În Biblie, elementele acestui 
subiect sunt mai departe luminate i extinse, dar nu 
dau nici un în eles nou specific care ar devia de la 
prima.

Sunt diferi i autori biblici, la care pute i g si
aceast  regul  biblic  în m rturia lor personal . O 
g sim i în cartea lui Daniel, în versetele 1 i 2 din 

capitolul 1: „În al treilea an al domniei lui Ioiachim, 
împ ratul lui Iuda, Nebucadne ar, împ ratul
Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului, i l-a 
împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioiachim, 
împ ratul lui Iuda, i o parte din vasele Casei Lui 
Dumnezeu. Nebucadne ar a dus vasele în ara 

inear, în casa dumnezeului s u, le-a pus în casa 
vistieriei dumnezeului s u.” (Daniel 1:1-2)

Istoria lui Daniel începe cu atacul Babilonului 
asupra Ierusalimului i îl i învinge. Intr  în 
Ierusalim i câ tig  b t lia. Istoria lui Daniel se 
termin  în versetul 45: „Î i [el, regele nordului, 
Babilonul] va întinde corturile palatului s u între 
mare i muntele cel sl vit i sfânt. Apoi î i va ajunge 
sfâr itul, i nimeni nu-i va fi într-ajutor.” (Daniel
11:45)

Aici se face referin  la Babilonul modern 
(papalitatea), care încearc  s  cucereasc  Israelul 
modern (poporul Lui Dumnezeu de dup  Legea 
Duminical ), dar de data aceasta nu reu e te. La 
începutul i sfâr itul c r ii lui Daniel g sim cele dou
istorii, iar privind la acestea de asemenea putem 
accepta, c  regele din nord care apare în versetul 45 
este regele Babilonului, care- i atinge aici sfâr itul. 
Nu pare s  existe multe argumente moderne 
împotriva sus inerii, c  regele de la miaz noapte din 
versetul 45 este îns i papalitatea. În istoria 
adventist  exist  suficiente argumente pentru a 
sus ine aceasta. 

Sunt diferite argumente despre ultimele ase 
versete din Daniel 11 care circul  în adventismul de 
ast zi, dar nu cunoa tem în leg tur  cu aceste ase 
versete dovezi serioase care s  sus in , c  regele de 
la nord nu ar fi papalitatea. Toate aceste vederi 
diferite au un punct comun, c  nici unul din cei care 
o sus in nu doresc s  accepte, c  acolo se vorbe te
despre papalitate. 

ara cea minunat i muntele cel sl vit i
sfânt

De ce nu este ara cea minunat i muntele cel 
sl vit i sfânt acela i lucru? Numai faptul c
amândou  con in cuvântul „minunat” sau „sl vit i
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sfânt”, asta nu înseamn  c  au acela i în eles. Daniel, 
prin folosirea expresiilor diferite „ ara cea 
minunat ” pe de-o parte, iar „muntele cel sl vit i
sfânt” pe de alt  parte, prin aceasta subliniaz  faptul, 
c cele dou  expresii sunt diferite unul de atul.
Totu i sunt unele persoane dup  p rerea c rora – 
deoarece amândou  expresii con in cuvântul 
„minunat” [sau „sl vit i sfânt”] – ele sunt identice, 
i argumenteaz  prin folosirea dubl  a cuvântului 

„minunat, sl vit, sfânt”.

Ma’reh – Chazon 
În Daniel 8 apar dou  cuvinte care sunt traduse 

cu cuvântul „viziune”. Acestea provin din dou
cuvinte evreie ti diferite: primul cuvânt este 
„mar’eh” (= o imagine de moment, o poz  dintr-un 
film), al doilea cuvânt tradus cu viziune în Daniel 8 
este „chazon” (= întreaga viziune, întregul film). 
Una înseamn  o privire scurt , un singur cadru, 
cealalt  înseamn  întreaga viziune, una de ansamblu. 

Modul cum în elegem aceste dou  cuvinte, are 
influen  asupra înterpret rii lui Daniel 8:13: „Am 
auzit pe un sfânt vorbind; i un alt sfânt a întrebat pe 
cel ce vorbea: „În cât  vreme se va împlini vedenia
[chazon] despre desfiin area jertfei necurmatei i
despre urâciunea pustiirii? Pân  când va fi c lcat în 
picioare sfântul Loca i o tirea”? (Daniel 8:13)
Cuvântul care apare aici este „chazon”, i înseamn
întreaga viziune din Daniel capitolul 8. 

Cât de important  este aceast  întrebare? 
R spunde la fundamentul adventismului! Dac  vrem 
s  în elegem r spunsul dat la aceast  întrebare, atunci 
trebuie s  în elegem mai întâi întrebarea! Iar 
întrebarea este urm toarea: cât dureaz  acea viziune, 
care începe în timpul mezilor i per ilor, trece de 
timpul grecilor, trece de timpul romei p gâne i trece 
de timpul romei papale? Dac  noi credem c  aceasta 
este doar o imagine de moment, doar un cadru, doar 
o singur  scen  scurt  [mar’eh], atunci noi nu 
în elegem inten ia întreb rii. Trebuie s  fim exac i în 
leg tur  cu acest cuvânt [viziune], dac  vrem s
în elegem întrebarea, iar apoi s  putem în elege 
r spunsul.

Mul i din adventismul de ast zi nu sunt aten i la 
acest cuvânt. Se întâmpl  c  unii vor s  aplice 
defini ia cuvântului „mar’eh” pentru „chazon” în 
acest verset, cu inten ia ca s  sublinieze sfâr itul 
viziunii. Nu-i preocup , c  prin accentuarea 
sfâr itului viziunii ei alc tuiesc o imagine gre it
despre „necurmat ”.

Dac  nu cumva am urma interpretarea lui 
Conradi despre „necurmat ” – care a început s  se 
afirme în adventism prin 1901 – i am crede, c
„necurmata” s-ar referi la lucrarea Lui Hristos în 
sanctuarul ceresc, atunci de obicei punctul cel mai 
timpuriu din istorie dup  istorici, despre care putem 

spune, c  catolicismul a introdus liturghia [mesa] 
gre it , este secolul al III.-lea sau al IV.-lea. (Recent 
fratele Bacchiocchi a spus, c  într-un anumit în eles 
papalitatea a exercitat putere deja în secolul al II.-
lea). Atuncea ar fi putut fi introdus  acea 
„necurmat ”, a c rui int  a fost înl turarea lucr rii 
Lui Hristos din sanctuar. Dar atunci se pune 
întrebarea: cât va dura viziunea despre 
„necurmat ”? Cel mai departe unde ne putem 
întoarce în istorie ar fi secolul al II.-lea, chiar i
atunci dac  îi acord m credit fratelui Bacchiocchi. 
Dar atunci întrebarea va suna în felul urm tor: „Cât
va dura viziunea care începe în secolul al II.-lea?”

i dac  a a stau lucrurile ce se întâmpl  cu 1844 
d.Hr.? Dispare ... Se va împlini cândva prin anul 
2500 d.Hr. ... i totul se bazeaz  pe un cuvânt: 
„viziune”.

Dac  credem ceea ce au crezut i pionierii 
no trii, c „necurmata” reprezint  p gânismul, 
atunci viziunea despre mezi i per i din Daniel 8 
începe în timpul mezilor i per ilor. i ce sa 
întâmplat în timpul mezilor i per ilor? Au fost date 
trei decrete. 

Astfel suntem exact la aceia i întâmplare istoric
pe care i pionierii no trii au în eles-o ca începutul 
acestei profe ii. Iar acuma i r spunsul are un sens. 
Deci cuvântul „viziune” are un impact puternic 
asupra multor lucruri. 

Pecetluirea (întregii) viziunii [chazon]
În versetul 26 ne întâlnim cu aceste amândou

cuvinte (expresii): „Iar vedenia [ma’reh] cu serile i
dimine ile, de care a fost vorba, este adev rat . Tu, 
pecetluie te vedenia [chazon] aceasta, c ci este cu 
privire la ni te vremuri îndep rtate.” (Daniel 8:26)
Primul cuvânt, care este tradus cu „viziune”, este cel 
care înseamn  doar „o scen , o secven ” din 
viziune, este viziunea serilor i dimine ilor. Când în 
versetul 26 vorbe te despre seri i dimine i, la ce se 
refer ? La versetul 14: „ 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 8:14) i în 
evreie te st  scris, c  2300 de seri i dimine i (deci 
2300 de zile), i aceea i expresie apare i în versetul 
26, ca i în versetul 14. Daniel pecetluie te viziunea 
care a început în timpul mezilor i per ilor i dureaz
pân  la 1844. Totul a fost pecetluit. 

În elegerea (scenei) viziunii [ma’reh]
S  mergem acuma la versetul 15. Dup  ce Daniel 

vede toat  vedenia (chazon), apare un inger care 
prime te porunca s  explice acea secven  de viziune 
(ma’reh), adic  viziunea despre cele 2300 de zile: 
„Pe când eu, Daniel, aveam vedenia [chazon] 
aceasta, i c utam s-o pricep, iat  c  înaintea mea 
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st tea cineva, care avea înf i area unui om. i am 
auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a 
strigat i a zis: „Gavrile, tâlcuie te-i vedenia
[ma’reh] aceasta!” (Daniel 8:15-16)

De la Gabriel nu s-a cerut ca s  explice întreaga 
viziune. Aici apare expresia „mar’eh”! „Gavrile,
tâlcuie te-i vedenia [mar’eh - secven a] aceasta.” 
(Daniel 8:16) „F -l s  în eleag viziunea [mar’eh] 
celor 2300 de zile (seri i dimine i)!”

În versetul 17 lui Gabriel i s-a dat din nou o 
porunc : „f -l s  în eleag  vizunea [mar’eh] 
secven ”, viziunea celor 2300 de zile. „El a venit 
atunci lâng  locul unde eram; i la apropierea lui, 
m-am însp imântat, i am c zut cu fa a la p mânt. El 
mi-a zis: „Fii cu luare aminte, fiul omului, c ci
vedenia [chazon] prive te vremea sfâr itului!”” 
(Daniel 8:17)

Deci Daniel vede viziunea secven , care este 
viziunea celor 2300 de zile i atunci Gabriel, îngerul 
cu rangul cel mai mare coboar  cu porunca, s -l f c
pe Daniel s  în eleag  aceast  viziune. Ce îi spune 
Gabriel? Îi vorbe te despre ziua Isp irii? Îi spune 
ceva despre s rb tori? Îi spune ceva despre 
mobilierul sanctuarului? Ce îi spune? Dup  ce i-a 
fost poruncit s -l fac  s  în eleag  profe ia celor 
2300 de zile, ce îi spune? Gabriel îi spune lui Daniel 
doar atât: „... c ci vedenia [chazon] prive te vremea 
sfâr itului.” Asta e tot ce-i spune. 

i citim mai departe: „Pe când îmi vorbea el, am 
c zut cu fa a la p mânt le inat. El m-a atins, i m-a 
a ezat iar i în picioare în locul în care m  aflam. 
Apoi mi-a zis: „Iat , î i ar t ce se va întâmpla la 
vremea de apoi a mâniei, c ci vedenia aceasta 
prive te vremea sfâr itului.” (Daniel 8:18-19)

Asta este singurul lucru pe care i-l spune despre 
viziunea celor 2300 de zile, c  viziunea se refer  la 
„timpul sfâr itului” („vremea sfâr itului”), respectiv 
„sfâr itul”, care este „timpul hot rât” („vremea de 
apoi”). Asta e tot. 

Timpul hot rât – timpul sfâr itului – sfâr itul
Pe baza acestui capitol trebuie s  în elegem, c  la 

22 octombrie 1844 în în elesul profetic a fost „timpul 
sfâr itului”. Acesta a fost „timpul hot rât”, a fost 
„sfâr itul”!

În scrierile inspirate a fost înregistrat acest lucru 
inten ionat, c  lui Gabriel i s-a poruncit s -l fac  s
în eleag  viziunea i singurul lucru pe care l-a spus 
lui Daniel a fost c  viziunea prive te „vremea 
sfâr itului”. i dac  viziunea se refer  la „timpul 
sfâr itului”, atunci acel timp este „timpul hot rât”,
este „sfâr itul”.

Dac  A = B, i B = C, atunci C = A! 

Dac „timpul sfâr itului” este „sfâr itul” i
„sfâr itul” este „timpul hot rât”, atunci „timpul 
hot rât” este „timpul sfâr itului”.

Daniel 11:24 
Mul i adventi ti de ast zi nu mai în eleg acest 

verset, dar pionierii au în eles acest verset. Versetul 
24 are de a face cu roma p gân i spune 
urm toarele: „Va intra [roma p gân ], 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)

Pionierii v-ar spune corect, despre ultimele 
propozi ii ale acestui verset, expresia „împotriva”
tradus  în acest verset, uneori în Biblie e tradus  ca 
„din”, „de la”. Unii comentatori biblici sunt de 
acord cu pionierii, care spun c  cea mai bun
traducere pentru ultima parte a acestui verset este c
roma p gân „va face planurile din cet uie, pentru 
o vreme”.

Pionierii ne-ar mai spune nou , c  cet uia romei 
p gâne a fost ora ul Roma i pe baza acestui verset 
biblic roma p gân  î i va rev rsa autoritatea dincolo 
de regatul ei, dincolo de cet uia lui – ora ul Roma – 
dar numai „pentru o vreme”.

Ce înseamn „o vreme”?
Este o profe ie de timp, i ne spune cât timp va 

st pânii roma p gân  lumea. Urm torul citat este de 
la Uriah Smith: 

„Referindu-se la ultima parte a textului, 
episcopul Newton lanseaz  ideea c  de fapt planurile 
nu s-au f cut împotriva cet ii, ci din cetate sau creat 
planuri. Exact acest lucru l-au f cut Romanii din 
cetatea ora ului lor, cetate a ezat  pe apte dealuri. 
„O vreme” se refer  f r  îndoial  la un timp 
profetic, deci 360 de ani. Când trebuie s  înceap
socoteala perioadei de timp? Probabil de la 
evenimentul relatat în urm torul verset ...” 

Uriah Smith continu i ne spune, c  roma 
p gân  a început s  st pâneasc  lumea de la b t lia
de la Actium, deci din 31 î.Hr.: 

„... Lupta s-a dat la 2 septembrie 31 î.Hr. la 
golful din Ambracia, in apropiere de ora ul Actium.
Miza pentru care se luptau solda ii viteji a lui 
Antonius i a lui Cesar, era anexarea puterii globale. 
Lupta a r mas mult timp nedecis , i a fost in final 
influen at  de Cleopatra. Înfrico at  de intensitatea 
luptei, i având un moment de panic , ea a decis s
fug , în timp ce întreaga flot  egiptean  a urmat-o.” 
(Daniel i Apocalipsa, Uriah Smith, p. 273-275)

Pionierii au în eles: în versetul 24 o profe ie de 
timp vorbe te despre cât timp a st pânit roma p gân
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lumea. A început în 31 î.Hr. i istoria acelei b t lii 
este istoria lui Antonius, Cleopatra i a lui Cesar. 
Este un eveniment istoric care e bine documentat ,
despre care to i am auzit. O profe ie de timp vorbe te
despre perioada cât timp roma p gân  a condus 
lumea, respectiv o profe ie despre, cât timp va 
st pâni roma papal  lumea. 

Roma p gân  a început în 31 î.Hr. s  st pâneasc
lumea plenipotent. Înainte ca roma p gân  s  poat
st pânii lumea plenipotent, trebuia s  se întâmple 
ceva. Dac  deschidem la Daniel 8:9, cuvântul 
inspirat ne spune ce trebuia s  se întâmple, pentru ca 
roma p gân  s  ob in  suprema ia asupra lumii: 
„Dintr-unul din ele a crescut un corn mic ...”.
(Daniel 8:9) Acest corn mic reprezint  aici Roma, în 
ambele faze; dar primar este vorba de roma p gân .

Spune mai departe, c  acest corn mic „... care s-
a m rit nespus de mult spre miaz zi, spre r s rit, i
spre ara cea minunat ”. Pentru ca roma p gân  s
cucereasc  lumea i s  ob in  suprema ia deplin ,
trebuia s  cucereasc  trei obstacole geografice: Siria, 
Palestina i Egiptul. Cea de a treia zon  (obstacol) 
geografic  a fost cucerit  de roma p gân  la 31 î.Hr. 
i de la acel punct, roma p gân  î i impune 

suprema ia deplin  peste lume pentru 360 de ani.1

Dac  ne întoarcem la Daniel 11:27-29, citim c :
„Cei doi împ ra i nu vor c uta decât s - i fac  r u
unul altuia vor sta la aceea i mas i vor vorbi cu 
viclenie. Dar nu vor izbuti, c ci sfâr itul nu va veni 
decât la vremea hot rât . Când se va întoarce în 
ara lui cu mari bog ii, în inima lui va fi vr jma

leg mântului sfânt, va lucra împotriva lui, i apoi se 
va întoarce în ara lui. La o vreme hot rât , va porni 
din nou împotriva împ ratului de miaz -zi; dar de 
data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai 
înainte.” (Daniel 11:27-29)

Aici înc  este vorba tot de roma p gân i de 
istoria perioadei de 360 de ani, în care roma p gân  a 
st pânit lumea. Ne spune când se va sfâr i perioada 
de domina ie a romei p gâne. „Sfâr itul” i aceast
„vreme hot rât ”2, men ionate în aceste versete, 
reprezint  sfâr itul perioadei de 360 de ani, perioadei 
în care roma p gân  a st pânit lumea. 

Sfâr itul unei profe ii de timp – în cartea lui 
Daniel

În cartea lui Daniel, când profetul ne ilustreaz
când se sfâr e te o profe ie de timp, el folose te 3 
expresii: „timpul sfâr itului” care înseamn  sfâr itul
profe iei de timp, „timpul hot rât”, înseamn  de 

1 31 î.Hr. b t lia de la Actium pân  la 330 d.Hr. mutarea 
capitalei de la Roma la Constantinopol = 360 ani de 
domina ie.
2 „vreme hot rât ” din Daniel 11:27-29 o vom numi i
„timp hot rât” 

asemenea sfâr itul profe iei de timp, sau „sfâr itul”,
care înseamn  la fel sfâr itul profe iei de timp. 
Aceasta am v zut-o i în leg tur  cu Daniel 8. 

În Daniel 11:24 ne întâlnim cu o profe ie de timp 
unde profetul ne înva  din nou, c  sfâr itul profe iei 
de timp în în eles profetic este numit „sfâr itul” sau 
„timpul hot rât”.

Uriah Smith a în eles, c  aceste versete biblice se 
refer  la sfâr itul profe iei de timp a celor 360 de ani 
i spune urm toarele: „„Vremea hot rât ” se refer

probabil la profe ia de timp din versetul 24, pe care 
l-am men ionat mai înainte. Aceast  perioad  s-a 
încheiat, dup  cum am ar tat deja, în anul 330 d.Hr.
... Mutarea capitalei imperiului la Constantinopol, a 
însemnat începutul dec derii imperiului Roman. 
Roma i-a pierdut dup  aceea prestigiul. Partea 
vestic  era atacat  de inamici din str in tate. La 
moartea lui Constantin, imperiul Roman a fost 
împ r it în trei p r i ...” (Daniel i Apocalipsa, 
Uriah Smith, p. 280)

În câte p r i s-a divizat Imperiul Roman? La 
început s-a împ r it în dou : în partea de Vest i de 
Est, când Constantin a mutat capitala de la Roma la 
Constantinopol (330 d.Hr.). Apoi cele dou  p r i s-au 
mai divizat fiecare în câte trei p r i. Partea de Est a 
împ r it-o Constantin în trei p r i între cei trei fii ai 
s i. Împeriul Roman de Vest a fost împ r it  în trei 
p r i la nivelul guvern rii: cezarul3, senatul4 i
proconsulul.5

De ce sunt importante toate acestea? Pentru c ,
atunci când ne vom ocupa de trâmbi e, vom vorbi iar 
i iar despre a treia parte, a treia parte i a treia parte. 

Pionierii no trii au în eles c , la sunetul anume al 
trâmbi ei care a treia parte a împ r iei a c zut.

Deci Roma se împarte în est i vest, apoi e 
împ r it  în câte trei-trei p r i. Dup  care este 
divizat  în 10. Urm toarea, nu mai este o împ r ire ci 
mai degrab  o sc dere. Din cele 10 împ r ii 3 sunt 
rupte. Dup  aceea are loc o ad ugare, o întregire. 

„... La moartea lui Constantin, Imperiul Roman 
a fost împ r it în trei p r i, la cei trei fii ai lui 
Constantius, Constantin II. i Constans. Dup
aceasta, popoarele barbare din nord începuser  s
cucereasc i s  se expande tot mai mult, pân  când 
în 476 d.Hr. imperiul roman de vest i-a pierdut 

3 Cezarul este Executivul sau partea executiv , care se 
ocup  cu implementarea legiilor în practic , care 
guverneaz , asem n tor cu pre edintele din SUA. 
4 Senatul este Legislativul sau puterea legislativ , care se 
ocup  cu dezbaterea i aprobarea legilor, asem n tor cu 
Congresul din SUA. 
5 Proconsulul este Judiciarul sau partea judiciar , care se 
ocup  cu interpretarea i aplicarea legilor, asem n tor cu 
Curtea Suprem  din SUA. 
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puterea ...” (Daniel i Apocalipsa, Uriah Smith, p. 
280)

Imediat dup  ce capitala Imperiului a fost mutat
de la Roma la Constantinopol (330 d.Hr.), au început 
triburile barbare s  sf râme împ r ia. Trâmbi ele din 
cartea Apocalipsei au început s  sune. Observa i v
rog ultima parte a citatului lui Uriah Smith: „... i
într-adev r aceste evenimente au fost de cu totul alt
calitate ca cele dou  precedente descrise în profe ie.

i cauza acestui rezultat fatal, a fost decizia de a 
muta capitala de la Roma la Constantinopol” 
(Daniel i Apocalipsa, Uriah Smith, p. 280)

Pionierii no trii au în eles c , atunci când a fost 
mutat  capitala (330 d.Hr.), asta a însemnat 
„sfâr itul”. („Orice vorb  s  fie sprijinit  pe 
m rturia a doi sau trei martori.” - 2 Corinteni 13:1)

Am v zut deja de dou  ori în cartea lui Daniel 
c , sfâr itul unei profe ii de timp este „timpul
sfâr itului”, sau „timpul hot rât” sau „sfâr itul”.
Foarte simplu. 

Urâciunea pustiitorului 
Dan 11:31: „Ni te o ti trimise la el vor veni i

vor spurca sfântul Loca , cet uia, vor face s
înceteze jertfa necurmata, i vor a eza urâciunea 
pustiitorului.” 

Este un fact în general recunoscut c ,
„urâciunea pustiitorului” din versetul 31 este 
papalitatea. În acest punct suntem cu to ii de acord. 
Versetul 31 ne spune când ajunge papalitatea la 
putere. În primele fraze vorbe te i despre dinamica 
cum va ajunge ea la putere, dar anul când a fost 
„a ezat urâciunea pustiitorului” este anul 538 d.Hr. 
- acesta este începutul perioadei celor 1260 de ani.

Acesta este comentariul lui Uriah Smith: „„ i
vor a eza urâciunea pustiitorului”. Am ar tat pân
acuma aproape în totalmente ce înseamn s
înceteze jertfa necurmata, adic  încetarea 
p gânismului, iar acuma ne întreb m când se va 
a eza urâciunea pustiitorului, adic  papalitatea.
Cornul cel mic cu ochi ca de om nu a ezitat s
recunoasc , foarte subtil i inteligent, calea deschis
pentru avansare i cre tere. Începând de la anul 508 
aspira ia lui la puterea universal  luase amploare 
f r  egal ...” (Daniel i Apocalipsa, Uriah Smith, p. 
283-288)

De ce începând de la anul 508 d.Hr.? 
Pentru c , începând de la anul 508 d.Hr. cei 7 

regi europeni, to i se închinaser  Romei i ea le putea 
folosi pe deplin armatele lor.6 S-a deschis calea în 
fa a papalit ii. S-a mai întâmplat ceva. Cei 7 regi 

6 Primul care s-a supus papei a fost Clovis – regele 
Fran ei în 496 d.Hr., iar ultimul, cel de-al 7-lea rege, a 
fost Artus – regele Angliei în 508 d.Hr. 

europeni nu au mai manifestat nici o opozi ie
militar .

„... Întreaga na iune a go ilor venise s  asedieze 
Roma; dar eforturile lor au fost îns  f r  succes. 
Num rul solda ilor lor sc dea ca urmare a luptelor 
dese i crâncene date la zidurile ora ului. În aceast
perioad  de asediu, care a durat un an i nou  zile, 
aproape întreaga na iune a fost distrus . În Martie 
538 apar pericole pentru ei i din alte p r i, a a c
go ii sunt nevoi i s  abandoneze asediul, i î i ard 
corturile retr gându-se în grab i confuzie. 
Num rul celor r ma i în via , nu era îndeajuns 
pentru ca ace tia s  supravie uiasc  ca o na iune,
sau s - i p streze identitatea poporului lor.

Astfel a fost smuls cornul Got – ultimul corn 
dintre cele trei – din fa a cornului cel mic relatat în 
Daniel 7. Acuma papalitatea nu mai era împiedicat
de nimica, pentru a- i exercita puterea pe care i-o 
d duse Iustinian cu cinci ani în urm . Sfin ii,
vremea i legea erau în mâinile lui – nu ca int , ci 
ca fapt. Deci anul acesta trebuie privit ca fiind anul 
când a fost a ezat urâciunea pustiitorului, i a 
început domnia profetizat  de 1260 ani” (Daniel i
Apocalipsa, Uriah Smith, p. 283-288)

Toate acestea s-au întâmplat în martie 538 d.Hr., 
când i ultimul dintre cele trei coarne este smuls. 
Uriah Smith spune c  Iustinian l-a asigurat cu cinci 
ani mai devreme despre ceva: „Fiara, pe care am 
v zut-o, sem na cu un leopard; avea labe ca de urs, 
i gur  ca o gur  de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, 

scaunul lui de domnie i o st pânire mare” (Apoc. 
13:2) Acest verset ne spune c  roma p gân  va da 
Romei papale 3 lucruri: „putere”, „scaunul de 
domnie” i „st pânire mare”.7

În anul 533 d.Hr., Iustinian i-a dat autoritatea 
civil  papei de la Roma prin faptul c , l-a denumit 
capul bisericii i corectorul (prigonitorul) ereticilor. 
Papa a a teptat 5 ani ca s - i poat  exercita 
autoritatea, pân  când i ultimul corn a fost smuls i
îndep rtat.8

O vreme [mai multe zile] – zilele acelea 
Dac  mergem mai departe în versetul 31, 

a ezarea „urâciunii pustiitorului” se refer  la 
papalitate i la martie 538 d.Hr.. Apoi versetul 32 
spune urm toarele (este perioada când papalitatea 
st pâne te asupra p mântului): „Va ademeni prin 
lingu iri pe cei ce rup leg mântul. Dar aceia din 
popor, care vor cunoa te pe Dumnezeul lor, vor 

7 putere (puterea militar ) – 508 d.Hr., 
scaunul de domnie (tronul) – 330 d.Hr., 
st pânire mare (autoritatea cvil ) – 533 d.Hr. 
8 Herulii – prin 512 d.Hr., 
Vandalii – 534 d.Hr., 
Ostrogo ii – martie 538 d.Hr. 
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r mâne tari, i vor face mari ispr vi. În elep ii
poporului vor înv a pe mul i. Unii vor c dea, pentru 
o vreme [engl.: mai multe zile], lovi i de sabie i de 
flac r , de robie i de jaf.” (Daniel 11:31-33) 

Ce ni se spune aici? Ni se spune c , de îndat  ce 
papalitatea preia controlul lumii, persecu ia începe. 

i cât timp va dura persecu ia? În verset ni se spune 
numai „o vreme” – „mai multe zile”. Aceste „mai 
multe zile” sunt cu siguran  cei 1260 de ani. 

În Mt. 24:22 Isus spune: „ i dac zilele acelea
n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar sc pa; dar, din 
pricina celor ale i, zilele acelea vor fi scurtate.”

Sora White comenteaz  acest verset în mai multe 
locuri, i spune urm toarele: „În discu ia
Mântuitorului cu ucenicii S i de pe Muntele 
M slinilor, dup  descrierea perioadei lungi de 
încercare pentru biseric  – cei 1260 de ani de 
persecu ie papal  - cu privire la care EL f g duise
c  necazul avea s  fie scurtat, a men ionat câteva 
evenimente care aveau s  precead  venirea Sa i a 
fixat timpul când primul dintre ele urma s  fie v zut: 
Dar „în zilele acelea, dup  necazul acesta, soarele 
se va întuneca, luna nu- i va mai da lumina ei”. 
(Marcu 13:24). Cele 1260 de zile sau ani s-au 
încheiat în anul 1798. Îns , cu un sfert de veac mai 
înainte, persecu ia aproape c  încetase cu totul.” 
(Marea Lupt , Ellen G. White, p. 306)

ISUS se refer  la cei 1260 de ani cu expresia ca 
la „zilele acelea”. [„acele zile“ – Apoc. 9:6] Aici, în 
cartea lui Daniel, persecu ia de „o vreme” [engl.:
„mai multe zile” – Dan. 11:33] este o alt  expresie, 
care înseamn  activitatea de persecu ie a papalit ii 
timp de 1260 de ani. Cu dou  versete mai devreme 
paplitatea î i ocup  locul. Din context vedem c „o 
vreme” se refer  la cele 1260 de ani de persecu ie
papal .

În cartea ei „Hristos Lumina Lumii”, sora White 
comenteaz  acest lucru înc  odat : „De la 
distrugerea Ierusalimului, Hristos a trecut repede la 
un eveniment mai mare, ultimul inel din lan ul
istoriei acestui p mânt – venirea Fiului Lui 
Dumnezeu în m rire i slav . Între aceste dou
evenimente s-au deschis privirii Lui Hristos 
îndelungate secole de întuneric, secole care, pentru 
biserica Lui, sunt însemnate cu sânge, lacrimi i
chinuri. Ucenicii nu erau preg ti i atunci s
priveasc  aceste scene, i Isus a trecut peste ele, 
amintindu-le doar pe scurt: „Atunci va fi un necaz 
a a de mare”, a zis El, „cum n-a fost niciodat  de la 
începutul lumii pân  acum, i nici nu va mai fi. i
dac zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar 
sc pa; dar din pricina celor ale i, zilele acelea vor fi 
scurtate.” (Mt. 24:21-22) O persecu ie cum nu mai 
v zuse lumea niciodat  trebuia s  vin  asupra 
urma ilor lui Hristos, iar ea urma s  dureze mai 
mult de o mie de ani. Milioane i milioane de martori 

credincio i ai Lui aveau s  fie uci i. Dac  Dumnezeu 
n-ar fi întins mâna s  apere pe poporul S u, to i ar fi 
pierit. „Dar din pricina celor ale i – a zis Isus – 
zilele acelea vor fi scurtate.” (Mt. 24:22)”. (Via a
lui Isus, Ellen G. White, p. 630-631)

Expresia „zilele acelea” se refer  la perioada de 
timp în care papalitatea a persecutat poporul Lui 
Dumnezeu. 

„Vremea sfâr itului” – este sfâr itul unei 
profe ii de timp 

Dac  citim mai departe în Daniel 11:34-35 g sim 
urm toarele: „Când vor c dea vor fi ajuta i pu in, i
mul i se vor uni cu ei din f rnicie. Chiar i din cei 
în elep i, mul i vor c dea, ca s  fie încerca i, cur i i
i albi i, pân  la vremea sfâr itului, c ci sfâr itul nu 

va fi decât la vremea hot rât .” (Daniel 11:34-35) 
Dup  cartea lui Daniel, „timpul sfâr itului” este 

sfâr itul unei profe ii de timp. Daniel 8 este 
sfâr itul profe iei de timp a celor 2300 de ani. Daniel 
11:24-29 este sfâr itul profe iei de timp a celor 360 
de ani, care ne vorbe te despre perioada cât va 
st pâni roma p gân  lumea. Dac  citim c , persecu ia
va dura pân  la „vremea sfâr itului”, „c ci sfâr itul
nu va fi decât la vremea hot rât ” (Dan. 11:35), pe
baza contextului acestui verset biblic se poate spune 
c , „vremea sfâr itului” este anul 1798. Îns  din 
punct de vedere profesional i profetic „vremea
sfâr itului” în cartea lui Daniel, într-un sens general, 
este sfâr itul unei profe ii de timp.

De la versetul 31 pân  la versetul 40 nu se 
schimb  întrebarea amintit , de aceea când ajungem 
la versetul 40, unde citim despre „vremea 
sfâr itului” („timpul sfâr itului”), ca i studen i ai 
profe iei – pe baza c r ii lui Daniel – trebuie s
determin m despre care profe ie de timp este 
vorba. Dac  ne întoarcem la versetul 31 observ m c
subiectul este papalitatea. Deci este o profe ie de 
timp care este legat  de papalitate: de cei 1260 de 
ani. Deci aici e vorba de 1798. 

Ce s-a întâmplat în 1798? Berthier l-a luat 
prizonier pe pap . Versetul 40 ne spune c  la 
„vremea sfâr itului” – în 1798 – regele de la sud se 
va împunge cu papalitatea (aici continu  aceea i
întrebare). Acest cuvânt „împunge” înseamn  a purta 
r zboi împotriv  cuiva. 

Deci f r  s  fi omis ceva, versetul 40 vorbe te
despre anul 1798, i ne vorbe te despre r zboiul care 
începe împotriva papalit ii în 1798. Dar atunci cine 
este regele de la miaz zi? Trebuie s  fie Fran a!
Fran a ateist  a început acest r zboi.

Subiectul este acela i
S  ne întoarcem la versetul 36. Singurul 

argument în istoria adventismului, dup  care regele 
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de nord din versetul 40 nu poate fi papalitatea, 
provine de la Uriah Smith, care în schimb sare peste 
versetul 36. El este de acord c  în versetele 31 la 35 
puterea în discu ie este papalitatea. Apoi ajunge la 
versetul 36: 

„Împ ratul [!], va face ce va voi; se va în l a,
se va sl vi mai presus de to i dumnezeii, i va spune 
lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului 
dumnezeilor; i va prop i pân  va trece mânia, c ci
ce este hot rât se va împlini.” (Daniel 11:36)

Va face ce va voi, se va în l a i se va sl vi pe 
sine, mai presus de to i dumnezeii. Toate acestea sunt 
caracteristicile puterii papale. Iar acestea sunt 
cuvintele lui Uriah Smith: „Împ ratul, care este 
prezentat aici, nu poate însemna aceea i putere care 
a fost men ionat  mai devreme, deci papalitatea, 
deoarece anumite caracteristici nu corespund cu 
caracterul acelei puteri.” 

„Lua i în considerare expresia care apare în 
urm torul verset: „... nu va inea seama de nici un 
dumnezeu ...” [Daniel 11:37] Acest lucru nu s-a 
potrivit niciodat  la papalitate. Chiar dac
Dumnezeu i Hristos au fost adesea a eza i într-o 
lumin  fals , niciodat  nu au fost formal îndep rta i
sau respin i de acest sistem religios. Singurul 
obstacol în a în elege din versetul biblic o nou
putere, este articularea hot rât , „-ul”, pentru c
expresia „împ ratul”, se refer  în mod necesar la un 
împ rat men ionat în prealabil. Dar dac  ar fi 
posibil s -l traducem corect cu „un împ rat”, atunci 
nu am întâmpina nici o dificultate. i într-adev r se 
spune c , unii dintre cei mai buni critici ai bibliei, 
Mede, Wintle, Boothroyd i al ii, traduc acest pasaj 
dup  cum urmeaz : „Un anume împ rat, va face ce 
va voi ...” i astfel în orice caz este vorba de o nou
putere, care apare în imaginea profetic .” (Daniel i
Apocalipsa, Uriah Smith, p. 293)9

„Împ ratul” = „un împ rat”!10

„-ul” i „un” sunt cuvinte mici, dar acestea 
determin  diferen a în în elesul cuvântului 
„împ rat”. Dac  ceea ce spune Uriah Smith este 
corect, atunci cuvântul „împ ratul” care apare în 
versetul 36, trebuie s  se refere la împ ratul din 
versetul anterior. Dar dac  acolo este „un imp rat”,
atunci avem un motiv s  facem o s ritur i s
întroducem o putere nou . Numai c  în Biblie st

9 Ave i nevoie de CD-ul cu literatura pionierilor ca s
g si i acest citat, sau trebuie s  c uta i într-o edi ie
original , deoarece acest citat lipse te din edi iile mai noi 
ale c r ii „Daniel i Apocalipsa” de Uriah Smith. 
10 Expresia folosit  în Daniel 11:36 înseamn
urm toarele:
 „împ ratul”  = înseamn  papalitatea 

„un împ rat” = ar însemna un împ rat nou ...

scris „împ ratul”! Doar un cuvânt mic ... Fapt este 
c , aceste caracteristici se potrivesc desigur 
papalit ii!

Omul f r delegii
Foarte multe comentarii biblice spun c , în 2 

Tes. 2:3-4 apostolul Pavel citeaz  Daniel 11:36. 
Despre acest pasaj din Biblie tie toat  lumea c  se 
refer  la papalitate: „Nimeni s  nu v  am geasc  în 
vreun chip; c ci nu va veni înainte ca s  fi venit 
lep darea de credin , i de a se descoperi omul 
f r delegii (sau: omul p catului), fiul pierz rii,
potrivnicul, care se înal  mai presus de tot ce se 
nume te „Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de 
închinare. A a c  se va a eza în Templul Lui 
Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.” (2 Tes. 2:3-
4)

Sora White scrie în „Marea Lupt ” pagina 50 
urm toarele: „Acest compromis între p gânism i
cre tinism a dat na tere la „omul f r delegii”,
prevestit în profe ie ca unul care se împotrive te i
se înal  pe sine mai presus de Dumnezeu. Acel 
sistem uria  de religie fals  este capodopera puterii 
lui satana - un monument al eforturilor lui de a se 
a eza pe tron pentru a conduce p mântul dup  voia 
lui.” (Marea lupt , Ellen G. White, pag. 50)

Caracteristicile care apar în versetul 36 se 
potrivesc la papalitate i acolo st  scris „împ ratul”.
Pân  la versetul 40 nu g sim în nici un verset un 
motiv ca s  întroducem o putere nou ! Începând de 
la versetul 31 puterea care este subiectul este 
papalitatea. Iar versetul 40 ne spune ce se va 
întâmpla la „vremea sfâr itului”.

666 este num rul regelui din nord 
Urm torul citat este din cartea „Un cuvânt c tre

Turma cea mic ”, a c rui autori au fost James White, 
Ellen White i Joseph Bates. Nu este considerat
inspirat , din cauz  c  nu se tie care parte a fost 
scris  de Joseph Bates, care de James White i care 
de Ellen White. S  nu uit m îns  c  vorbim despre 
prima edi ie (1847), de dup  marea dezam gire.

„Mihail se ridic  în timpul când ultima putere 
din Daniel 11 [împ ratul de nord] „î i va ajunge 
sfâr itul, i nimeni nu-i va fi într-ajutor”. Aceasta 
este ultima putere care va persecuta adev rata
Biseric  a Lui DUMNEZEU. Atâta timp cât biserica 
adev rat  este c lcat  în picioare i toat  lumea 
cre tin  îl marginalizeaz , pân  atunci ultima putere 
prigonitoare nu „ i-a ajuns sfâr itul” i Mihail nu s-
a ridicat înc . Ultima putere care va persecuta pe cei 
sfin i, ne este prezentat  în Apocalipsa 13:11-18. 
Num rul lui de identificare este 666.” (James & 
Ellen White and Joseph Bates, A Word to the Little 
Flock, p. 9). 
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Atacul unui adev r fundamental
Prin Regele din Nord a fost în eles deja la 

începutul adventismului puterea papal . Când 
James White a fost în cortul „Diamond”, în Battle 
Creek din Michigan, atunci Uriah Smith a mers în 
fa i a inut pentru prima oar  o predic  despre 
noua lui înterpretare a împ ratului de la miaz noapte.
În predica lui a spus c , împ ratul de la miaz noapte
este Turcia. Iar dup  ce predica s-a terminat, James 
White a urcat imediat la amvon i a inut i el o 
predic  despre faptul c , de ce împ ratul de la 
miaz noapte este papalitatea. 

James White avea convingerea c , un adev r
fundamental al în elegerii adventiste a fost atacat. 
De aceea a p it la amvon i a încercat s  apere acest 
adev r fundamental. Ellen White l-a mustrat, dar 
nu l-a mustrat pentru pozi ia pe care o avea referitor 
la împ ratul de la miaz noapte, ci pentru c  a instigat 
aceast  opozi ie în public. Dup  acest eveniment, de-
a lungul a mai mul i ani, Uriah Smith i James White 
s-au certat despre cine este împ ratul de la nord. 
Acesta este o parte din istoria adventist  pe care 
trebuie s  o cunoa tem. 

Amin


