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1798 este „timpul sfâr itului” [„vremea 
sfâr itului”]

„De fapt, proorociile prezint  o succesiune de 
evenimente care duc la începutul judec ii. Acest 
lucru este adev rat în mod deosebit în ceea ce 
prive te cartea lui Daniel. Dar partea aceea din 
prorocie care avea leg tur  cu zilele din urm , lui 
Daniel i-a fost cerut s  o sigileze „pân  la vremea 
sfâr itului”. O solie cu privire la judecat  întemeiat
pe împlinirea acelor profe ii nu putea fi proclamat
decât atunci când va sosi aceast  vreme. Dar în 
timpul sfâr itului, spune profetul, „mul i o vor citi i
cuno tin a va cre te”. (Daniel 12:4) ... „Ziua aceea 
nu va veni”, spunea el, „pân  când nu va veni 
lep darea de credin i se va descoperi omul 
f r delegii” (2 Tes. 2:3). Nu putem a tepta venirea 
Domnului nostru pân  dup  marea apostazie i dup
perioada lung  de domnie a „omului p catului”. 
„Omul f r delegii”, care mai este numit „taina 
nelegiuirii”, „fiul pierz rii” i „acel nelegiuit”, 
reprezint  papalitatea, care, a a cum a fost prevestit 
în profe ie, urma s - i men in  suprema ia timp de 
1260 de ani. Aceast  perioad  s-a încheiat în anul 
1798.” (Marea Lupt , Ellen G. White, p. 356) 

Acesta este un adev r important, ce trebuie s
cunoa tem despre profe ia biblic . Inspira ia ne spune 
c  concluziile profe iilor, numitorul lor comun: este 
judecata. tim c  cornul cel mic din Daniel 7 va fi 
judecat. Daniel 8 se refer  la judecat , la 1844. Într-o 
în elegere corect i Daniel 11 se refer  la acela i
lucru. Daniel 11:40 se refer  la 1798 i dac  ne uit m
mai bine, vedem c  sora White ne vorbe te în acest 
citat despre timpul judec ii. 

În 1844 a început judecata i când în elegem c ,
Daniel 11:40 se aplic  la „timpul sfâr itului”, atunci 
în elegem c  acea parte din Daniel 11, deci versetele 
de la 1 – 40 conduc la judecat . Începând de la 
versetul 41, aceasta este de asemenea o parte din 
judecat , i anume partea judec ii când Hristos 
încheie judecata asupra celor vii, în timpul crizei legii 
duminicale. Deci acele profe ii converg spre judecat .

În centrul profe iilor despre „vremea sfâr itului”
st  judecata. Dac  studiem Daniel 11:40-45, când 
ajungem la versetul 40 care începe la „vremea 
sfâr itului”, cel mai evident lucru pe care îl putem 

face este s  mergem la pagina 356 din „Marea
Lupt ”, unde Ellen White ne spune c „timpul 
sfâr itului” începe în anul 1798 i cu aceasta am i
terminat. Nu trebuie s  scriem pagini întregi despre 
„timpul sfâr itului” ... Dar dac  vrem s  sus inem 
toate acestea din Biblie, atunci trebuie s  ne lu m
timp de studiu. 

1844 este „timpul sfâr itului” [„vremea 
sfâr itului”]

„Cercet torii profe iei au ajuns la concluzia, c
„timpul sfâr itului” este aproape. În cartea lui 
Daniel citim urm toarele: „Pân  vor trece dou  mii 
trei sute de seri i dimine i; apoi sfântul Loca  va fi 
cur it!” Deoarece ei credeau c  p mântul 
reprezint  Loca ul sfânt, ei au în eles cur irea prin 
foc din Daniel 8:14, ca fiind cur irea p mântului la 
revenirea lui ISUS. Cercetând Scriptura pentru 
lumin  mai mult , ei au început s  compare perioada 
profetic  cu înregistr rile istoricilor. Pe aceast  cale 
au descoperit c  2300 de seri i dimine i s-au încheiat 
în anul 1844.” (Southern Watchman, January 24, 
1905)

În cartea lui Daniel „timpul sfâr itului” înseamn
sfâr itul unei profe ii de timp. i sora White ne înva
la fel. Ea ne spune c  1844 a fost „timpul sfâr itului”,
i despre 1798 ea spune la fel c  este „timpul 

sfâr itului”. Aceasta este în armonie cu cartea lui 
Daniel, deoarece „timpul sfâr itului” înseamn
sfâr itul unei profe ii de timp. Unde apare „timpul
sfâr itului” trebuie s  determin m din context despre 
ce profe ie de timp este vorba. Din context trebuie s
în elegem data sau timpul men ionat.

„Prima i a doua solie îngereasc  s-au 
proclamat în anii 1843 i 1844, iar acuma ne afl m în 
perioada vestirii celei de a treia solii, în timp ce 
primele dou  trebuiesc proclamate mai departe. 
Ast zi este la fel de necesar  repetarea lor, pentru 
c ut torii adev rului, ca i oricând în vremurile 
precedente. Atât oral cât i în scris trebuie vestite 
soliile, ar tându-le ordinea lor! Trebuie s
prezent m i acele profe ii care ne-au condus la solia 
îngerului al treilea. F r  prima i a doua solie 
îngereasc  nu ar exista nici a treia solie îngereasc .
Aceste solii trebuie s  le prezent m lumii în publica ii 
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i prin prezent ri, pozi ionând i ar tând pe linia 
istoriei profetice lucrurile care s-au împlinit deja, i
cele care urmeaz  s  se împlineasc .” (Selected 
Messages vol. II, p. 104–105) 

În 1843 i 1844 au fost proclamate solia primului 
i al celui de-al doilea înger, i dac  cercet m mai 

adânc în scrierile lui Ellen G. White vom observa c
ea aminte te c , începutul proclam rii în istorie a 
primei solii îngere ti a fost în anul 1840. În 1841, 
1842 i 1843 s-a continuat proclamarea acestuia, i
continu i în zilele noastre. 

1840 este „timpul sfâr itului” [vremea 
sfâr itului]

„Daniel a stat la locul lui, pentru a- i da 
m rturia, care fusese sigilat , pân  la timpul 
sfâr itului, atunci când prima solie îngereasc  va 
trebui s  fie proclamat  lumii.” (M rturii pentru 
predicatori, p. 115). 1840 – prima solie îngereasc .
Sora White ne spune aici c  anul 1840 înseamn
„timpul sfâr itului”. Conform defini iei „timpul
sfâr itului” este sfâr itul unei profe ii de timp. S-a 
sfâr it vreo profe ie de timp în 1840? Desigur: 
profe ia de timp despre c derea Imperiului Otoman 
(Apocalipsa 9:15). 

Cei care nu în eleg
Timpul sfâr itului este ata at  acelui loc unde 

putem a eza sfâr itul unei profe ii de timp. „Exist
persoane care cerceteaz  scriptura numai ca s
dovedeasc , c  aceste mesaje sunt scadente doar în 
viitor. Ei adun  dovezile mesajelor, dar nu le pot 
încadra acurat în istoria profetic . Prin urmare, ei 
sunt expu i pericolului ca s  duc  în eroare i pe 
al ii, prin inserarea mesajelor. Ei nu recunosc i nu 
în eleg timpul sfâr itului i unde s localizeze în timp 
mesajele.” (Evangelism, Ellen White, p. 613)

Deci Dan. 11:40 se interpreteaz  în felul urm tor: 
„La vremea sfâr itului [în 1798]1, împ ratul de la 
miaz zi [Fran a ateist ] se va împunge cu el.” În
Dan. 8:4 („Am v zut cum berbecele  împungea cu 
coarnele …”) este acela i cuvânt ebraic ca i în 
versetul 40, tradus cu cuvântul „a împunge” i
înseamn  a purta r zboi împotriva cuiva. La „timpul 
sfâr itului”, în anul 1798, împ ratul de la miaz zi va 
face r zboi împotriva împ ratului de la miaz noapte.

Mai multe citate sprijin  faptul c , împ ratul de 
nord a primit rana de moarte în 1798. În 1798 Fran a
ateist  a început un r zboi cu papalitatea. Mai târziu 
papalitatea i-a revenit ridicându-se împotriva 
ateismului. Ridicarea lui seam n  cu furtuna2 i se 
împline te prin „car i c l re i i cu multe cor bii”.

1 Am stabilit asta din cartea lui Daniel, iar ca a doua 
m rturie din Spiritul Profetic. 
2 Conform cuvintelor din Dan 11:40. 

Astfel papalitatea p trunde în rile ateiste 
(comuniste), „se va rev rsa ca un râu i le va îneca”.

Modelul inspirat 
„Nu avem timp de pierdut. Timpurile de 

strâmtorare se afl  în fa a noastr . Lumea este 
tulburat  de spiritul r zboiului. Curând vor avea loc 
scenele de necaz despre care vorbesc profe iile. 
Profe ia din Daniel 11 este aproape de împlinirea sa 
complet  ...” (Manuscript Releases 13, p. 394) Dac
deschidem la scrierile pionierilor, atunci în elegem c
primele 39 de versete din Daniel 11 s-au împlinit 
înainte de na terea lui Ellen White. A a le-a 
înterpretat ea. La începutul acestei lec iuni am citit un 
citat din care reiese c , i prima parte a versetului 40 
s-a împlinit deja înainte ca ea s  se nasc , pentru c
prin „timpul sfâr itului” ea în elege anul 1798. 
A adar, prima parte a versetului 40 i versetele 
anterioare din Daniel 11 sunt i pentru Ellen White 
istorie. De aceea, când sora White vorbe te despre 
împlinirea viitoare a lui Daniel 11, la care versete se 
refer  ea de fapt? La cele de dup  versetul 40, partea 
a doua. 

Evenimentele istorice care se repet
„... Profe ia din Daniel 11 este aproape de 

împlinirea sa complet . Multe dintre evenimentele 
istorice desf urate deja în trecut, ca împlinire a 
acestei profe ii, se vor repeta. În cel de-al 30-lea 
verset, se vorbe te despre o putere, un împ rat care 
este „dezn d jduit” [citeaz  Dan. 11:30-36]. Scene 
asem n toare celor descrise în aceste versete, se vor 
împlini. Vedem dovezi clare, c  satana se gr be te
pentru a câ tiga st pânire asupra min ii acelora care 
nu cunosc temerea de Dumnezeu. Fiecare s  citeasc
i s  în eleag  profe iile acestei c r i, pentru c  vin 

vremuri pline de necaz ... [citeaz  Dan. 12:1-4].”
(Manuscript Releases, nr. 13, p. 394)

În Daniel 11 g sim o istorie care se va repeta, în 
timp ce Daniel 11 se împline te. i subliniaz  în mod 
deosebit istoria versetelor 30 la 36, care în special se 
vor repeta. 

Cor bii din Chitim 
„Ci ni te cor bii din Chitim vor înainta 

împotriva lui; iar el, dezn d jduit, se va întoarce 
înapoi. Apoi, mânios împotriva leg mântului sfânt, nu 
va sta cu mâinile în sân; ci, la întoarcere, se va 
în elege cu cei ce vor p r si leg mântul sfânt.” (Dan.
11:30)

Începând cu vers. 16 din Daniel 11 subiectul este 
roma p gân . S  vedem ce are de spus Uriah Smith: 
„Nara iunea profetic  [Daniel 11:30] se refer  înc
la puterea care este subiectul profe iei începând cu 
versetul 16, i anume Roma. Care erau cor biile din 
Chitim care au venit împotriva acestei puteri i când 
a avut loc aceast  mi care? Ce ar  sau care putere 
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este reprezentat  prin Chitim? ... iar cugetul este 
îndreptat prin m rturia lui Jerome c tre anume 
vestit  cetate situat  în acea regiune – Cartagina. A 
fost vreodat  for a militar  naval  a Cartaginei o 
baz  de ac iuni împotriva Imperiului Roman? Noi 
r spundem afirmativ când ne gândim la teribila 
n val  a vandalilor asupra Romei sub conducerea 
crudului Genseric.” (Daniel i Apocalipsa, Uriah 
Smith, pag. 267)

În versetul 30 ne întâlnim cu o perioad , când 
Roma p gân  începe s  fie destr mat  de puterile 
trâmbi elor. Puterile primelor 4 trâmbi e au pus cap t
la Imperiul Roman de Vest. Urm toarele dou
trâmbi e, care sunt numite i „VAI-uri”3, au pus cap t
la Imperiul Roman de Est. 

„Expresia „el se va sup ra i se va întoarce 
înapoi” (Daniel 11:30 englez , i care corespunde la 
„iar el dezn d jduit se va întoarce la ...”) – se refer
la eforturile disperate f cute pentru a îndep rta pe 
Genseric de la suprema ia asupra m rilor, eforturi 
f cute mai întâi de Majorian, apoi de Papa Leo I, 
ambii îns  f r  succes. Roma a fost umilit  v zându-
i provinciile pustiite i „cetatea etern ” pr dat  de 

barbari. (Vezi Comentarii la Apocalipsa 8:8)” 
(Daniel i Apocalipsa, Uriah Smith, pag. 268)

„„Mânia împotriva leg mântului sfânt“ – 
aceasta se refer  f r  îndoial  la încerc rile de a 
distruge leg mântul Lui Dumnezeu prin atacarea 
Sfintelor Scripturi, cartea leg mântului. O mi care de 
felul acesta a fost realizat  de Roma. Herulii, Go ii i
Vandalii care au cucerit Roma au îmbr i at credin a
arian i au devenit vr jma ii bisericii catolice. 
Pentru a extermina aceast  erezie, Justinian l-a 
declarat pe Papa capul bisericii i pedepsitorul 
ereticilor. Biblia a început s  fie curând privit  ca o 
carte primejdioas  care nu ar trebui s  fie citit  de 
oamenii de rând, ci toate chestiunile în discu ie s  fie 
supuse papei. A fost aruncat  astfel ofens  asupra 
cuvântului Lui Dumnezeu.” (Ibid)

„Împ ra ii Romei din diviziunea estic , care s-a 
men inut mai departe, s-au în eles cu biserica Romei, 
care a p r sit leg mântul, i au alc tuit marea 
apostazie cu scopul de a în bu i „erezia”. Omul 
f r delegii s-a în l at în anul 538 d.Hr. pe tronul s u
îngâmfat prin înfrângerea go ilor arieni care 
de ineau st pânirea Romei.” (Ibid) 

În versetul 30 este vorba de roma p gân , i
Uriah Smith arat  spre timpul de dup  330 d.Hr., în 
care trâmbi ele din Apocalipsa 8 „atac ” Imperiul 
Roman. Apoi i Biblia este atacat , i imperiul devine 
scena unui conflict religios. 

Papalitatea este puterea care a p r sit „leg mân-
tul sfânt” – a a au interpretat pionierii versetul 30. 

3 trâmbi a a 5-a – 1-ul „VAI”; trâmbi a a 6-ea – 2-lea 
„VAI”; trâmbi a a 7-ea – 3-lea „VAI”. (Apoc. 8:13) 

În 538 d.Hr. cele 3 coarne au fost smulse ... iar 
puterea care a a ezat papalitatea pe tronul s u este 
roma p gân , i roma p gân  este i cel care s-a 
„în eles” (are grij  de) cu cel care a p r sit 
leg mântul sfânt (papalitatea). 

Roma p gân  apare în raportul lui Daniel 11 la 
versetul 14, iar Uriah Smith tia asta. Versetul 14 
spune urm toarele: „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 11:14)

Potrivit lui Uriah Smith i a pionierilor sintagma 
„o ceat  de derbedei din poporul t u” (Daniel
11:14) se refer  la roma p gân . Aceasta este puterea 
care se înal  pe sine, puterea care are destinul 
profetic de a c dea. Dar a pornit ca s  cucereasc
lumea. A pornit s  cucereasc  cele trei zone 
(obstacole) geografice care i-au stat în cale: est, vest 
i ara minunat  – Siria, Egiptul i Palestina (Daniel 

8:9). Începe aceast  lucrare în Daniel 11:16. Dup  ce 
a reu it s  cucereasc  aceste 3 puteri4, st pâne te
lumea pentru 360 de ani, dar pe când ajungem la 
versetul 30 i-a mutat deja capitala din Roma la 
Constantinopol, iar trâmbi ele din Apocalipsa 8 au 
început s  împart  imperiul în buc i, i în versetul 
30, ultimul lucru pe care-l face este c  s-a „în eles”
cu cel care a p r sit leg mântul sfânt. Începe s
comunice cu Biserica Romei i din acel moment, 
subiectul din Daniel 11 nu mai este Roma p gân .
Acesta este o întrebare relevant  cu privire la 
versetele urm toare.

În versetul 31 roma p gân  mai face ceva, dar ca 
subiectul versetului 31 apare papalitatea. Schimb
locurile atunci când roma p gân  s-a „în eles” (are 
grij  de, ocrote te) cu roma papal . Roma papal  este 
cea care începe s  st pâneasc .

Daniel 11:31 
„Ni te o ti trimise de el, vor veni i vor spurca 

sfântul Loca , cet uia, vor face s  înceteze jertfa
necurmata ...” (Daniel 11:31) 

Aceasta este o parte a istoriei, despre care sora 
White spune c  se va repeta: istoria „necurmatei”. Iar 
acum st m aici la sfâr itul lumii, mult mai degrab  la 
sfâr itul lumii, decât cei de la începutul secolului 
XIX, mult mai aproape decât în timpul pionierilor 
no tri. Ne afl m la sf r itul lumii, când ultimele 
versete din Daniel 11 sunt pe cale s  se împlineasc .
Iar conform Scrierilor Inspirate, istoria „necurmatei”
este o parte a istoriei care se va repeta. Deci timpul i
împrejur rile ne înva  c , semnifica ia profetic  a 
„necurmatei” este acuma mult mai mare ca oricând 
înainte. Tr im timpuri când trebuie s  în elegem fiin a
(semnifica ia) ei. 

4 Siria – cucerit în 65 î.Hr.; Palestina – alian  legat  în 
162 î.Hr. fiind urmat  de cucerirea militar  în 63 î.Hr. i
Egiptul – cucerit în 02.09.31 î.Hr. 
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„Ni te o ti trimise de el ...” Sunt „trimise” de 
papalitate, deoarece aici este vorba de partea 
papalit ii. S-a f cut o predare de putere. În acest 
proces de tranzi ie dintre roma p gân i cea papal ,
roma p gân  îi d  trei lucruri papalit ii (Apocalipsa 
13:2). El i-a dat ei puterea lui, scaunul lui de domnie 
i o st pânire mare. 

Îi d scaunul de domnie – ora ul Roma – 
papalit ii în anul 330 d.Hr., autoritatea civil (o
st pânire mare) i-o d  în anul 533 d.Hr., când 
Iustinian l-a decretat pe papa de la Roma capul 
bisericii i „corectorul” ereticilor. Pe lâng  toate 
acestea i-a dat i puterea în anul 496 d.Hr., când 
Clovis (regele Fran ei) s-a convertit la catolicism, a 
schimbat religia legal  (religia de stat) de la p gânism
la catolicism i i-a oferit armata sa pentru a a eza 
papalitatea pe tronul p mântului. El a fost primul 
dintre cei 7 regi care au ac ionat a a. i a a a c zut un 
regat dup  cel lalt. Ultimul regat (Anglia în timpul 
regelui Artus) a c zut în anul 508 d.Hr. La acest 
moment istoric s-au întors pionierii no trii din nou i
din nou, când analizau tranzi ia de la roma p gân  la 
cea papal .

În versetul 31 citim c , „ni te o ti trimise de el”
– aici pur i simplu se vorbe te de puterea militar ,
care vine în ajutorul papalit ii pentru a o a eza pe 
tronul p mântului. Dar „ni te o ti” se refer  la roma 
p gâne, iar „ni te o ti” este subiectul versetului 31. 

„Ni te o ti trimese de el, [ i ei - o tile, deci roma 
p gân ] vor veni i vor spurca sfântul Loca , cet uia
...” (Daniel 11:31)

„Sanctuarul” („sfântul Loca ”) care apare aici în 
Biblie poate însemna sanctuarul Lui Dumnezeu, dar 
poate însemna de asemenea i un sanctuar p gân. 
Dup  interpretarea pionierilor ( i a lui E. G. White) 
sfântul Loca , cet uia: este ora ul Roma. Ea a fost 
spurcat  de luptele din acea vreme. 

„... vor face s  înceteze jertfa necurmata ...”
În elesul verbului („înceteze”) de aici este: 
„îndep rtat ( ters)”. Dup  interpretarea pionierilor 
„necurmata” a simbolizat p gânismul. P gânismului 
a fost „îndep rtat” prin mai multe moduri. 

„... i [o tile] vor a eza urâciunea pustiitorului.”
Cuvântul „o tile” se refer  la puterea militar  a romei 
p gâne. Iar în acest verset „o tile”, adic  roma 
p gân , ac ioneaz  pentru a înf ptui patru lucruri. 
„O tile” sunt de partea papalit ii. „O tile” spurc
sfântul Loca , cet uia. „O tile” fac s  înceteze 
„necurmata”. „O tile” „a eaz ” urâciunea 
pustiitorului. 

Spurcarea sanctuarului (a sfântului Loca ), 
cet uia (ora ul Roma) 

„Puterea Imperiului a fost angajat  în a duce 
mai departe lucrarea mai devreme amintit . „ i vor 
spurca sfântul Loca , cet uia”, adic  Roma ...” – 
Aceasta a fost pozi ia pionierilor. Sfântul Loca ,

cet uia romei p gâne a fost ora ul Roma. Roma 
p gân  a st pânit lumea plenipotent timp de 360 de 
ani. A început s  domneasc  în 31 î.Hr., i i-a sfâr it 
st pânirea în 330 d.Hr., c ci când i-a mutat capitala 
de la Roma la Constantinopol, totul s-a destr mat în 
buc i. C ci acesta era sfântul Loca i cet uia, i de 
îndat  ce i-a p r sit sanctuarul i cet uia, puterea 
trâmbi elor l-au destr mat în buc i. A a au în eles 
pionierii.

„... Dac  aceasta se aplic  barbarilor, a fost 
împlinit în mod literal...” A adar, dac  aceast
spurcare a sanctuarului este lucrarea go ilor, herulilor 
i vandalilor, când au atacat Roma i au cucerit-o, 

dup  Uriah Smith aceasta este un fel de interpretare, 
care împline te acest verset. „... c ci Roma a fost 
jefuit  de go i i vandali, iar puterea imperial  a 
vestului a încetat prin cucerirea Romei de c tre
Odoacru. Dac  aceasta se refer  la conduc torii
imperiului care au lucrat în folosul papalit ii 
împotriva religiilor p gâne i a altor religii 
împotrivitoare, aceasta ar semnifica mutarea sediului 
imperiului de la Roma la Constantinopol, care a 
contribuit la dec derea Romei. Pasajul ar fi atunci 
paralel cu Daniel 8:11 i cu Apoc. 13:2.” (Ibid.) 

Încetarea (îndep rtarea) necurmatei 
„Cum a fost necurmatul, adic p gânismul

îndep rtat? ... „Pe m sur  ce ne apropiem de anul 
508 d.Hr., noi asist m la o puternic  criz  care se 
accentueaz  între catolici i influen ele p gâne înc
existente în imperiu. Pân  la vremea convertirii lui 
Clovis, regele Fran ei, în anul 496 d.Hr., francii i
alte na iuni din Imperiul Roman de apus erau 
p gâne; dar urmând acestui eveniment eforturile de 
convertire a idolatrilor la romanism au fost 
încununate de mare succes. Se spune c  convertirea 
lui Clovis a fost ocazia acord rii monarhului francez 
a titlului de „cea mai înalt  maiestate cre tin ” i
„fiul cel mai mare al bisericii”. Între acel timp i
anul 508 d.Hr. au fost adu i în supunere, prin alian e,
prin capitul ri i cuceriri arboricii, garnizoanele 
romane de la apus, britanicii, burgunzii i vizigo ii.
Din momentul în care aceste succese au fost pe 
deplin realizate în anul 508 d.Hr., papalitatea a 
triumfat fa  de p gânism; c ci de i p gânismul a 
întârziat f r  îndoial  progresul bisericii catolice el 
nu a mai avut puterea de a în bu i credin a i de a 
împiedica progresul rapid al pontifului roman.””
(Ibid, p. 282-283) 

În versetul 31 p gânismul a fost „îndep rtat” în 
moduri diferite. Când acesta a avut loc în 508 d.Hr., 
în locul lui a p it roma papal . În versetele 
urm toare apare apoteoza ei i persecu ia, care are loc 
în cei 1260 de ani când papalitatea a st pânit lumea. 

De ce sunt aceste lucruri importante? Fiindc
„scene asem n toare celor descrise în aceste versete 
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[citeaz  Dan. 11:30-36], se vor împlini.”5 O ti vor fi 
de partea puterii papale. (Ridica i-v  ochii i ve i
recunoa te aceast  istorie care se împline te din nou 
în fa a ochilor no tri). Este o tranzi ia de la roma 
p gân  la roma papal ; desfin area credin ei
religioase (credin ei cre tine, libert ii religioase), 
pentru care putere militar  îi vine în ajutorul 
papalit ii. Îndep rtarea celor trei obstacole 
geografice. Aceast  istorie se refer  la perioada de 
timp în care herulii, vandalii i ostrogo ii au fost 
îndep rta i.

Roma p gân i Roma papal
În cartea lui Daniel ne întâlnim cu istoria a dou

puteri: roma p gân i roma papal . Amândou  sunt 
puteri prigonitoare. Amândou i-au numit monarhul 
Pontifex Maximus. Amândou  au fost p gâne.
Amândou  au c lcat în picioare poporul Lui 
Dumnezeu i sanctuarul. Amândou  s-au pream rit pe 
sine în i i ca fiind dumnezei. Amândou  sunt revelate 
în câte o profe ie de timp. Amândou  profe ii de timp 
sunt legate direct de ora ul Roma. Amândou  profe ii 
de timp au început când i a treia zon  geografic  era 
cucerit . Pentru roma p gân  Siria era la est, 
Palestina, i Egiptul la sud. Pentru roma papal  erau 
herulii, ostrogo ii i vandalii. 

Atunci când roma modern 6, – a c rui ilustrare 
dubl  apare în m rturia romei p gâne i a romei 
papale – va st pâni din nou lumea, mai întâi trebuie 
s - i supun  trei zone geografice. De ce? Pentru c
avem dou  m rturii care vorbesc despre, cum a 
început Roma s  domine. i cu siguran  c , în 
aceast  istorie, care include istoria romei p gâne i a 
romei papale, respectiv aceast  tranzi ie, ne întâlnim 
cu trei zone geografice: herulii, ostrogo ii i vandalii, 
care sunt o parte a acestei istorii. i ce ne spune sora 
White? „Scene asem n toare celor descrise în aceste 
versete [citeaz  Dan 11:30-36], se vor împlini.”7

Ei bine, g sim în versetele 40–45 trei zone 
geografice, pe care regele din nord încearc  s  le 
cucereasc ? Regele din sud, ara minunat i Egiptul. 

Unii spun c , ara minunat  nu este o zon
geografic , ci este Biserica Adventist  de Ziua a 

aptea – un corp spiritual. i asta-i gre it, fiindc
m rturia profetic  ne spune c  trebuie s  fie o zon
geografic ! În versetele 40, 41, 42 i 43 apar trei zone 
geografice. În contextul celor trei zone geografice 
Uniunea Sovietic  este în 1989 regele ateismului ... 
(regele de sud începe cu Fran a ateist , i când cade, 
atunci ea cade ca Uniunea Sovietic  ateist ).
Urm toarea este Statele Unite ale Americii (simbolic 
este ara minunat ), iar sora White ne spune c , dup
ce Statele Unite vor da legea duminical , toate rile

5 Citat din Manuscript Releases, nr. 13, p. 394. 
6 roma modern  – papalitatea la „vremea sfâr itului”, 
înaintea revenirii Domnului Isus. 
7 Citat din Manuscript Releases, nr. 13, p. 394. 

de pe glob vor urma exemplul ei. Egiptul este 
urm toarea, i simbolizeaz  toate rile lumii. Trei 
zone geografice – sunt în armonie cu cele dou
m rturii ale Romei, cum a fost în cazul romei p gâne 
i a romei papala. 

În cazul romei p gâne, a fost necesar  cucerirea 
celei de a treia zone geografice în 31 î.Hr., pentru a 
putea domni plenipotent. În cazul papalit ii, numai 
dup  ce a fost smuls i al treilea corn, a putut domni 
plenipotent. De aceea în elegem corect c , rana de 
moarte a papalit ii se vindec  numai atuncea pe 
deplin, când va cuceri i a treia zon  geografic , i
începe s  domneasc  plenipotent. 

Rana de moarte nu s-a vindecat în 1929 prin 
tratatul de la Lateran – dac  ne baz m pe profe ia
biblic . In orice caz a fost un pas mare! 

Dup  ce papalitatea este consolidat , i a cucerit 
i a treia zon  geografic , „scene asem n toare celor 

descrise în aceste versete [citeaz  Dan 11:30-36], se 
vor împlini.”8 Apoi urmeaz  versetele 42-43 i 45: 
persecu ia, în l area de sine – versetele 44 i 45 
vorbesc cu siguran  despre acestea: „Dar ni te
zvonuri, venite de la r s rit i de la miaz noapte, îl 
vor însp imânta, i atunci va porni cu o mare mânie, 
ca s  pr p deasc i s  nimiceasc  cu des vâr ire pe 
mul i. Î i 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
11:44-45)

Trei puteri stau în centrul profe iei biblice: fiara, 
balaurul i profetul fals. Mai devreme ne-am uitat 
deja la unele atribute ale fiarei, balaurului i
profetului fals. Le vedem ilustrate acolo la cruce, în 
scrierile lui Ellen White, în 4. Moise 22 i în cartea 
lui Neemia. Fiecare din aceste trei puteri au propriile 
lor tr s turi în profe ia biblic . Puterea care se 
schimb  în profe ia biblic , este Statele Unite. Apare 
ca un miel i vorbe te ca un balaur. Are loc o 
tranzi ie, o transformare. 

Cele dou  coarne 
Puterea îi apare cu cele dou  coarne. La început, 

cele dou  coarne ale puterii Statelor Unite ale 
Americii au însemnat protestantismul i
republicanismul. Când Statele Unite ale Americii 
vorbe te ca un balaur, îi posibil ca ea s  mai sus in
protestantismului i republicanismului? Nu. La 
sfâr itul lumii, cele dou  coarne ale Statelor Unite ale 
Americii, reprezint  puterea militar i puterea 
economic .

„Apoi am v zut ridicându-se din p mânt o alt
fiar , care avea dou  coarne ca ale unui miel, i
vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toat  puterea fiarei 
dintâi înaintea ei; i f cea ca p mântul i locuitorii 

8 Citat din Manuscript Releases, nr. 13, p. 394. 
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lui s  se închine fiarei dintâi, a c rei ran  de moarte 
fusese vindecat .” (Apoc. 13:11-12) 

„„ i ea avea dou  coarne ca ale unui miel.” 
Coarnele ca de miel arat  tinere e, nevinov ie i
blânde e, care reprezint  exact caracterul Statelor 
Unite, ar tate profetului ca „ie ind” în anul 1798 ... 
Principiile republicane i cele protestante au devenit 
principiile fundamentale ale rii. Aceste principii 
sunt secretul puterii i prosperit ii ei. (Marea Lupt ,
Ellen G. White, p. 441) 

„Coarnele ca de miel i glasul de balaur, din 
punct de vedere simbolic, indic  o contradic ie
flagrant  între m rturisirile i practicile na iunii 
reprezentate în felul acesta. „Vorbirea” acestei 
na iuni reprezint  ac iunile puterilor ei legislative i
juridice. Prin astfel de ac iuni vor fi contrazise 
principiile liberale i pa nice pe care le pusese 
odinioar  la temelia politicii ei. Profetizarea c  va 
vorbi „ca un balaur” i va folosi „toat  puterea 
fiarei dintâi” preveste te în mod clar dezvoltarea 
unui spirit de intoleran i persecu ie, pe care l-au 
dat pe fa  na iunile reprezentate prin balaur i prin 
fiara care sem na cu un leopard. Iar declara ia c
fiara cu dou  coarne „f cea p mântul i locuitorii lui 
s  se închine fiarei dintâi” arat  c autoritatea
acestui popor urmeaz  s  fie folosit  pentru 
impunerea unei respect ri care va constitui un act 
de închinare, de respect fa  de papalitate.” (Marea 
Lupt , Ellen G. White, p. 442) 

„I s-a dat putere s  dea suflare icoanei fiarei, ca 
icoana fiarei s  vorbeasc , i s  fac s  fie omorâ i
to i cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. i a f cut 
ca to i: mici i mari, boga i i s raci, slobozi i robi, 
s  primeasc  un semn pe mâna dreapt  sau pe frunte,
i nimeni s  nu poat  cump ra sau vinde, f r  s

aib  semnul acesta, adic  numele fiarei sau num rul
numelui ei.” (Apoc. 13:15-17)

„S  fie omorâ i” – puterea militar . „Nimeni s
nu poat  cump ra sau vinde” – puterea economic .

Dac  ne întoarcem la Daniel 11:31, puterea care 
ofer  sprijin militar, i care st  de partea papalit ii: 
este roma p gân . Aceast  parte a istoriei se va 
repeta. Roma p gâna simbolizeaz  aici rolul Statelor 
Unite la sfâr itul lumii. În aceast  istorie, unde roma 
p gân  vine în sprijinul papalit ii, sunt irul de 
evenimente de la 496 d.Hr. la 508 d.Hr., când cei 
apte regi europeni i-au schimbat religia p gân  în 

religia catolic , care a devenit astfel religia legal
(religia de stat). În timpul lui Reagan s-a întâmplat 
acela i lucru. 

Înainte de Clovis p gânismul a fost cel mai dârz 
persecutor al catolicismului. P gânismul se opunea 
catolicismului. Dar i-a schimbat credin a religioas .
În timpul nostru cel mai dârz împotrivitor al 
catolicismului a fost America protestant . Dar în anii 
Regan, s-a încheiat o alian  secret  între Statele 
Unite ale Americii i Vatican. În toate dic ionarele

exist  o singur  defini ie a protestantismului: „a 
protesta împotriva Romei”.

Nu mai po i protesta împotriva Romei dac  e ti 
aliat cu ea. Deci, cu siguran  se împline te aici o 
istorie, când vedem c  Statele Unite ale Americii 
apare ilustrat în versetul 31, f când acela i lucru ca 
roma p gân , oferindu- i puterea militar i
schimbându- i credin a. De ce face acest lucru? 
Pentru a înl tura cele trei obstacole geografice9:
regele din sud, ara cea minunat i Egiptul. 

În versetul 40 chipul fiarei începe în Statele 
Unite, prin faptul c  se „în elege” cu („ocrote te”)
papalitatea. Când Ronald Regan a decis s  fac  o 
Alian  Secret („Alian a (Ne)Sfânt ”)10 cu 
Vaticanul, a f cut acela i lucru ce este descris în 
versetul 30: „se va în elege cu cei ce vor p r si 
leg mântul sfânt”. (Daniel 11:30) 

Urm torul lucru care are loc este c -i ofer
„o ti”, îi ofer  sprijinul militar al armatei sale 
papalit ii. i atunci are loc smulgerea celor trei 
coarne.

Trei obstacole geografice 
Cele trei zone geografice apar prima dat  în 

Daniel 8:9, apoi g sim aceste trei zone geografice i
în cazul romei p gâne. Daniel 11:16-17 este aceia i
istorie ca i Daniel 8:9. Daniel 11:16-17 descrie 
cucerirea Siriei, Palestinei i Egiptului. În Daniel 8:9 
acesta este sudul, estul i ara minunat .

Cele trei obstacole geografice care stau în calea 
romei moderne: 1. împ ratul de la miaz zi – vers. 40; 
2. ara cea minunat  – vers. 41; 3. Egiptul – vers. 42-
43. Baza i pe primele dou  m rturii: când i cel de-al 
treilea obstacol este învins, Roma va st pâni
plenipotent. Atunci când i cel de-al treilea obstacol 
este învins, rana de moarte este vindecat .

Baza i pe regula profetic  din lec iunea „primul 
i ultimul”, istoria care începe în Daniel 11:40 este 

istoria r nii de moarte. Prima ac iune a versetului 40 
este: „La vremea sfâr itului, împ ratul de la miaz zi
se va împunge cu el”.

Dac  ne-ar întreba cineva unde este versetul în 
profe ia bibilic , unde st  scris c  rana de moarte este 
dat  – deoarece voi adventi tii vorbi i mereu de rana 
de moarte – care verset biblic i-a i ar ta? Care este 
versetul, care ne arat  din istorie c , rana de moarte 
este dat ? Daniel 11:40. Nu prea cunoa tem noi asta 
în adventism, dar acest verset ne spune, c  aici este 
punctul când rana de moarte este dat . Începe s  ne 
relateze istoria r nii de moarte, i urm toarele 3 
versete, pân  la versetul 43, ne arat  cum este 

9 1) regele din sud – ateismul, comunismul; 2) ara cea 
minunat  – SUA i 3) Egiptul – tot p mântul. 
10 „Alian a (Ne)Sfânt ” – încheiat  între pre edintele 
Ronald Reagan i papa Ioan Paul II, în data de 7 iunie 
1982, în Vatican. 
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vindecat  rana de moarte. Aceast  istorie începe cu 
rana de moarte i se sfâr e te tot cu o ran  de moarte 
(„Apoi î i va ajunge sfâr itul …” Dan. 11:45), între 
ele prima ran  de moarte este vindecat . Acesta este 
metoda pe care Domnul îl folose te pentru a relata 
istoria.

Structura lui Daniel 11 este identic  cu cea a 
Apocalipsei 13-14 i 17-18 

Ioan i Daniel sunt de acord unul cu cel lalt. 
Rana de moarte se va vindeca. Papalitatea se întoarce 
din nou la putere iar apoi apare solia ceasului 
(„Marea Strigare” – solia a 4-a îngereasc ). Când 
vorbim despre rana de moarte, noi adventi tii de ziua 
a aptea lu m aceast  expresie din Apocalipsa 13. 
Începând de la versetul 11 g sim o descriere a rolului 
pe care îl joac  Statele Unite: ajut  papalitatea s - i
restabileasc  puterea. Aceia i istorie apare i acolo, 
doar privit  din perspectiva Statele Unite, având în 
vedere modul în care ea particip  la vindecarea r nii 
de moarte. De îndat  ce se termin  relatarea, de la 
versetul 11 pân  la sfâr itul capitolului 13, despre 
istoria cum se întoarce papalitatea s  st pâneasc
lumea, urmeaz  capitolul 14. i ce con ine
Apocalipsa 14? Con ine solia! Mai întâi vindecarea 
r nii de moarte, apoi solia. 

Prin interpretarea corect  a Apocalipsei 17 afl m
istoria vindec rii r nii de moarte, cum se întoarce 
papalitatea s  st pâneasc  din nou lumea. Apocalipsa 
17 ne spune aceia i istorie precum Apocalipsa 13 sau 
Daniel 11: cum î i redobânde te puterea papalitatea. 
De îndat  ce Apocalipsa 17 se termin , urmeaz
Apocalipsa 18. i ce con ine Apocalipsa 18? Con ine
solia. Acea solie care poart  semn tura Lui 
DUMNEZEU. 

Retrospectiv
De îndat  ce ne îndrept m aten ia la Daniel 

11:40-45, este foarte important s  marc m mai întâi 
punctul de început: în versetul 40 „timpul sfâr itului”
este 1798. Dac  începem cu aceasta, atunci vom 
recunoa te identitatea regelui de sud în puterea care a 
atacat papalitatea în anul 1798. Trebuie doar s
deschidem c r ile de istorie: Fran a.

De asemenea trebuie s tim c , Daniel 11 st  în 
contextul marii lupte. Ne spune punctul culminant din 
istoria marii lupte, când timpul de har pentru omenire 
se încheie. Acestea con in acele evenimente pe care 
Dumnezeu le-a descoperit într-un mod clar, „... 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)

M rturia celor dou  Rome – a romei p gâne i a 
romei papale – sunt înregistrate, pentru ca noi s  fim 
siguri în ceea ce prive te roma modern . Dup
p rerea unora cele trei obstacole care îi stau 
papalit ii în cale, nu pot fi numai zone geografice, ci 
unul este o zon  geografic , unul o entitate spiritual
i unul este altceva ... Noi trebuie s  fim siguri c , aici 

este vorba despre zone geografice. 
Trebuie s tim c , profe ii din vechime au vorbit 

despre vremea sfâr itului, i când ajungem la puterea 
Babilonului de la sfâr itul lumii – la singular – 
aceasta apare ca o putere care vine din nord ca regele 
regilor, ce-L personific  pe Hristos, i care este 
asociat cu Babilonul. 

Amin


