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Frumuseţea scripturii Partea 17. 
  

CCuumm  ssăă  iiddeennttiiffiiccii  uunn  FFAALLSS??  
CCeeaa  mmaaii  mmaarree  îînnşşeellăăttoorriiee  ddiinn  iissttoorriiaa  oommeenniirriiii  

  

 
Cuprins: 

• Istoria văzută dinainte 
• Cine este cornul cel mic? 
• Războiul împotriva sfinţilor 
• Dumnezeu face dreptate 

 
 

Una dintre cele mai mari înşelătorii care a 
rămas în istorie s-a întâmplat spre sfîrşitul 
anului 1960. David Stein, un tînar francez foarte 
talentat, a pictat peste 400 de imitaţii ale 
operelor celebre ale marilor pictori de odinioară, 
ca Picasso, Chagall, Renoir, Van Goch şi alţii. El 
a semnat apoi acele contrafaceri cu numele real 
al acelor pictori renumiţi, şi le-a pus în circulaţie 
ca fiind originale. Aceste picturi erau în realitate 
nişte capodopere ale înşelătoriei. Ele erau aşa de 
bine lucrate încât au fost declarate ca fiind 
autentice. Până astăzi au fost detectate şi 
recuperate doar 110 dintre aceste contrafaceri. 

În anul 1972, Stein a fost arestat şi a ispăşit o 
pedeapsă în închisoarea Sing Sing şi în Franţa, 
Paris, fiind eliberat în anul 1980. În timpul 
şederii în închisoare, inima lui Stein s-a 
schimbat şi a luat hotărârea să picteze sub 
propria lui semnătură. 

Astăzi, el este un artist şi lector renumit în 
întreaga lume. Şi ce tratează lecturile sale? Ceea 
ce cunoaşte el cel mai bine – “Cum să identifici un 
fals”. 

Trebuie să recunoaştem, Stein a demonstrat 
într-o manieră convingătoare că nu este 
întotdeauna uşor să identifici un fals - chiar şi 
pentru experţi! Dar, oricât de inteligent ar fi el ca 
om de încredere, nu este decât un copil dacă îl 
comparăm cu strămoşul tuturor înşelătorilor - 
satana! Atunci când este vorba de minciună, 
contrafacere şi fraudă, Diavolul este fără 
pereche. 

Desigur, satana nu lucrează într-o manieră 
deschisă. El actionează prin intermediul altor 

oameni şi a altor puteri şi agenţi. Dacă şi-ar 
manifesta în mod deschis vrăjmăşia contra Lui 
Dumnezeu şi a adevărului, nu ar exista un 
pericol prea mare ca vreun creştin să fie înşelat. 
Prin urmare, el acţionează într-o manieră 
deghizată, îmbrăcând uneori tocmai haina 
religiei - amestecând cu ingeniozitate adevărul 
şi eroarea pentru a-i îndepărta pe oameni de 
adevărata închinare faţă de Dumnezeu. Aceasta 
a fost pasiunea lui arzătoare de-a lungul miilor 
de ani de istorie. 

Dumnezeu nu ne lasă prada acestui mare 
înşelător, ci ne-a avertizat cu privire la toate 
înşelăciunile din timpul sfârşitului, prin 
intermediul Bibliei. 
 
 

Istoria văzută dinainte 
 

Biblia spune că Daniel a avut un vis în care i 
s-au arătat nişte fiare ridicându-se din mare. “... 
În vedenia mea de noapte”, scria Daniel, “am văzut 
cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe 
marea cea mare. Si patru fiare mari au ieşit din mare, 
deosebite una de alta”. (Daniel 7:2-3). 

Fiare care ies din mare? Ce ar putea să 
însemne aceasta? Să-i permitem Bibliei să ne 
ofere dezlegarea acestei profeţii simbolice. 

Mai întâi, în acest vis apare imaginea apei. 
În Apocalipsa 17:15 stă scris “...Apele, pe care le-ai 
văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, 
neamuri şi limbi.” În acelaşi capitol, Dumnezeu îi 
spune lui Daniel ce reprezintă fiarele: “Aceste 
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patru fiare mari, sunt patru împăraţi, care se vor 
ridica pe pământ. ... Fiara a patra, este o a patra 
împărăţie, care va fi pe pământ.” (Daniel 7:17, 23). 
Cuvântul Lui Dumnezeu declară în mod clar că 
fiarele reprezintă regi sau împărăţii. Fiarele care 
ies dintr-o zonă populată a pământului, 
reprezintă anumite naţiuni care vor fi aduse la 
existenţă. 

Să observăm cum le descrie profetul în 
Daniel 7:3-4: “Şi patru fiare mari au ieşit din mare, 
deosebite una de alta. Cea dintâi semăna cu un leu, şi 
avea aripi de vultur ...” 

“Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea 
într-o rână; avea trei coaste în gură între dinţi ...” 
(Daniel 7:5). 

“După aceea m-am uitat mai departe şi iată o 
alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o 
pasăre ...” (Daniel 7:6). 

„După aceea m-am uitat în vedeniile mele de 
noapte, şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav 
de înspăimântătoare şi de puternică. avea nişte dinţi 
mari de fier, mânca, sfărâma, şi călca în picioare ce 
mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de 
mai înainte, şi avea zece coarne.” (Daniel 7:7). 

Ce animale ciudate! Aşa cum veţi observa, 
nici una dintre aceste fiare nu este un animal 
obişnuit. Ele au anumite caracteristici specifice 
care ne ajută să înţelegem viziunea. 

Când a meditat asupra viziunii sale cu 
privire la cele patru fiare, Daniel trebuie să-şi fi 
amintit visul împăratului Nebucadneţar - cu 
privire la marele chip metalic. În ambele vise, 
simbolurile folosite se referă la patru imperii ale 
lumii antice, începând cu imperiul Babilonian, 
imperiul Medo-Persan, imperiul Grec şi 
imperiul Roman, şi încheindu-se cu venirea 
Domnului Isus şi instaurarea împărăţiei Lui 
veşnice. 

Să ne întoarcem la cele patru fiare sau 
împărăţii şi să urmărim maniera în care apar ele 
în zona populată a pământului: 

 
1. Babilon 
“Cea dintâi semăna cu un leu şi avea aripi de 

vultur. M-am uitat la ea, până în clipa când i s-au 
smuls aripile şi, sculându-se de pe pământ, a stat 
drept în picioare ca un om, şi i s-a dat o inimă de 
om.” (Daniel 7:4). 

Ce ar fi putut simboliza mai bine Babilonul, 
primul imperiu mondial (reprezentat de capul 
de aur din statuia cea uriaşă), decât un leu - 
regele animalelor? Vechii babilonieni foloseau 
imaginea leului pentru a reprezenta imperiul 

lor? Arheologii au descoperit în ruinele 
Babilonului simbolul leului cu aripi de vultur. 

Cuceririle militare ale împăratului 
Nebucadneţar au fost la fel de neîntrecute 
precum este ferocitatea şi puterea leului. Aripile 
de vultur simbolizează cât se poate de potrivit 
rapiditatea cu care Babilonul a câştigat 
supremaţia şi şi-a extins teritoriile. 

Să observăm că şi Dumnezeu foloseşte 
simbolul leului pentru a reprezenta Babilonul: 
“Leul se aruncă din tufarul său, nimicitorul 
neamurilor a pornit. Şi-a părăsit locul ca să-ţi 
pustiască ţara.” (Ieremia 4:7). 

Arogantul rege al Babilonului consideră că 
împărăţia sa va dura veşnic. Aparent el nu a 
acordat nici un fel de atenţie ideii că vreo altă 
naţiune ar putea conduce lumea. Pe fiecare 
cărămidă cu care fuseseră înălţate clădirile, el a 
inscripţionat următorul text: “Fie ca să dureze 
veşnic.” La 13 octombrie 539 în. Hr., regatul 
Babilonului (reprezentat prin capul de aur şi 
leul cu aripi de vultur din visul lui Daniel) a 
cunoscut un final lipsit de orice slavă. 

 
2. Medo-Persia 
Împărăţia sau imperiul reprezentat de către 

cea de-a doua fiară - ursul - nu poate fi altul 
decât naţiunea cuceritoare a Medo-Persiei, 
aceeaşi împărăţie reprezentată de braţele şi 
pieptul de argint din uriaşul chip metallic. 

În timp ce privea în visul său ursul, Daniel a 
zis: “... Stătea într-o rână; avea trei coaste în gură, 
între dinţi ...” (Daniel 7:5). 

Daniel ne relatează că ursul avea trei coaste 
în gură, între dinţi, dar Biblia nu identifică 
semnificaţia acestora. Totuşi, cei mai mulţi 
cercetători ai Bibliei sunt de părere că cele trei 
coaste reprezintă Lidia, Babilonul şi Egiptul - 
cele trei teritorii principale cucerite de către 
armatele Medo-Persane. 

Imperiul Persan a domnit timp de două 
secole, dar în ciuda ferocităţii şi puterii acestui 
imperiu, Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel în 
vis că se va ridica un alt imperiu, o altă fiară: 

Imperiul Persan a domnit timp de două 
secole, dar în ciuda ferocităţii şi puterii acestui 
imperiu, Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel în 
vis că se va ridica un alt imperiu, o altă fiară: 

 
3. Grecia 
„…După aceea m'am uitat mai departe şi iată o 

alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o 
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pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete, şi i s'a dat 
stăpînire.“ (Daniel 7:6). 

Întocmai precum ursul cel masiv şi greoi nu 
reuşeşte să concureze rapiditatea în mişcare a 
leopardului, tot astfel armatele persane au fost 
incapabile să se apere împotriva înaintării 
rapide a armatelor lui Alexandru cel Mare. În 
visul profetic al lui Nebucadneţar, bustul şi 
coapsele de aramă ale chipului reprezentau cel 
de-al treilea imperiu mondial, al Greciei. Acelaşi 
imperiu era reprezentat şi de leopardul din visul 
lui Daniel. 

Cele patru aripi sugerează rapiditatea 
cuceririlor lui Alexandru. În bătălia de la 
Arabela, în anul 331 în.Hr. Alexandru l-a învins 
pe Dariu III al Persiei, devenind astfel, în mai 
puţin de doisprezece ani, conducătorul celui mai 
întins imperiu mondial cunoscut vreodată pâna 
atunci. Cele patru capete ale leopardului 
reprezintă cele patru părţi componente ale 
imperiului Grec. 

“… Sunt patru împărăţii, care se vor ridica din 
neamul acesta.” (Daniel 8:22). Istoria ne spune că 
Imperiul Grec întradevăr s-a împărţit în patru 
părţi. Alexandru a murit la vârsta de treizeci şi 
doi de ani, la numai şapte ani după marea lui 
victorie de la Arabela. Nici nu avusese loc 
înmormântarea lui Alexandru şi lupta pentru 
putere a început imediat, mai întâi între rudele 
mai apropiate, iar apoi între conducătorii lui 
militari. În cele din urmă, controlul asupra 
imperiului a fost câştigat de către patru dintre 
generalii lui Alexandru. 

Aşadar, leopardul din profeţie, sau Grecia, 
avea patru capete! Casandru, Lisimah, Ptolemeu 
şi Seleuc. Pentru mulţi este dificil să-şi păstreze, 
chiar şi un singur cap, îndreptat într-o anumită 
direcţie. Ce credeţi că s-ar întâmpla dacă ar avea 
patru capete? Un haos! Fiecare cap ar încerca să 
devină numărul unu! Exact aşa s-a întâmplat cu 
în imperiul Grec. Cei patru generali ai lui 
Alexandru erau nişte oameni ambiţioşi, care 
doreau să domine întregul imperiu. Fiecare 
dintre ei şi-a scos sabia împotriva celuilalt, iar 
imperiul s-a prăbuşit, răvăşit de lupte interne. 
(Alexandru cel Mare, p. 494). 

Cearta dintre cele patru părţi a imperiului şi 
tulburarea au continuat pâna când în cele din 
urmă, “în 22 iunie, 168 în.Hr., Imperiul lui 
Alexandru cel Mare s-a prăbuşit în bătălia de la 
Pydna, la 144 de ani de la moartea lui” (Istoria 
Romei, cartea 3, capitolul 10). 

Dar ce putem spune despre cea de a patra 
fiară înspăimântătoare despre care Daniel 
spunea că urma să preia puterea după Imperiul 
Grec? 

 
4. Roma 
Îngerul i-a spus lui Daniel că această a patra 

împărăţie va fi deosebită de celelalte împărăţii. 
Fiara care reprezenta această împărăţie era 
extrem de puternică şi avea nişte dinţi de fier 
uriaşi cu care îşi nimicea prada. 

Aici este descrisă o putere nemiloasă şi 
distrugătoare. Cu greu ar putea fi găsită o 
descriere mai potrivită a ridicării Imperiului 
Roman. Roma a fost mai brutală şi mai barbară 
decât toate imperiile precedente. Romanii au 
şters de pe faţa pământului naţiuni întregi sau 
le-au vândut oamenii ca sclavi. 

Această fiară înspăimântătoare avea dinţi de 
fier, pe când cea de a patra împărăţie 
simbolizată de chipul metalic era reprezentată 
de picioarele din fier. Daniel era uimit de 
această fiară teribilă şi îndeosebi de cele 10 
coarne ale ei şi dorea să afle mai multe despre 
ea. “M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, şi iată 
că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor, şi 
dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele 
dintâi coarne ...” (Daniel 7:8). 

Îngerul i-a spus lui Daniel că “din împărăţia 
aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va 
ridica un altul.” (Daniel 7:24). Fără îndoială că 
gândurile lui Daniel au fost străfulgerate îndată 
de amintirea marelui chip metalic cu picioarele 
de fier şi lut, care reprezentau Imperiul Roman 
destrămat. Începând cu anul 476 d.Hr., triburile 
barbare din nordul Europei au cucerit Imperiul 
Roman, fărâmiţându-i o mare parte. Şapte dintre 
aceşti împăraţi (naţiuni) continuă să existe în 
Europa zilelor noastre. 

Dar ceea ce îl interesa cel mai mult pe Daniel 
era cornul cel mic care s-a ivit printre cele zece 
coarne, dezrădăcinând trei dintre ele, în lupta 
pentru supremaţie. Daniel a observat că acest 
corn, “... avea nişte ochi ca ochii de om, şi o gură 
care vorbea cu trufie.” (Daniel 7:8). 

Daniel era îngrijorat cu privire la acest corn 
mic. El a scris: “Eu, Daniel M-am tulburat cu 
duhul, şi vedeniile din capul meu m-au 
înspăimântat.” (Daniel 7:15). De ce i-a provocat 
lui Daniel o tulburare atât de mare descrierea 
cornului cel mic? Deoarece “cornul acesta a făcut 
război sfinţilor, şi i-a biruit. El va rosti vorbe de hulă 
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împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui 
Prea Înalt, şi se va încumeta să schimbe vremile şi 
legea şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o 
vreme, două vremi, şi o jumătate de vreme.” (Daniel 
7:21, 25). 

Daniel a înţeles că această prezicere nu se 
referea doar la istoria popoarelor, ci avea o 
legătură directă cu poporul Lui Dumnezeu. 
“Cornul cel mic” a făcut război cu sfinţii Lui 
Dumnezeu şi i-a biruit realmente o perioadă de 
timp. 

În mod evident, această putere avea să fie 
ostilă şi persecutoare - o putere sau un agent 
prin intermediul căreia satana urma să lupte 
împotriva Lui Dumnezeu, a poporului Său şi a 
adevărului Său. Daniel a zis: “Pe mine ... m-au 
turburat nespus de mult gândurile mele, şi mi s-a 
schimbat culoarea feţii; dar am păstrat cuvintele 
acestea în inima mea.” (Daniel 7:28). 
 
 

Cine este cornul cel mic? 
 

Să examinăm descrierea Bibliei cu privire la 
acest corn mic şi să vedem care dintre rapoartele 
istoriei constituie împlinirea profeţiei. Daniel 
descria cea de a patra fiară, sau cel de-al 
patrulea imperiu, Roma, ca fiind: “... nespus de 
grozav de înspăimântătoare şi de puternică; ... şi avea 
zece coarne.” (Daniel 7:7). Daniel ne spune în 
Daniel 7:24 că cele zece coarne reprezintă “... 
zece împăraţi care se vor ridica.” 

În loc ca pe scena istoriei să apară un alt 
imperiu, după căderea celui de-al patrulea, 
adică după căderea Imperiul Roman, profeţia 
prezicea că urma să aibă loc o divizare a 
acestuia, rezultând zece împărăţii mai mici şi 
mai slabi. 

Istoria confirmă înplinirea aceastei părţi a 
profeţiei lui Daniel. Istoricii ne spun că în anul 
476 d.Hr. s-a finalizat divizarea Romei. În 
conformitate cu cele scrise de către istoricul 
englez Edward Elliott, în cartea sa “Horae 
Apocalypticae”, Imperiul Roman a fost invadat 
în perioada 351 - 476 d.Hr. de către următoarele 
triburi barbare. 

Lista următoare prezintă numele triburilor 
germanice şi corespondentul lor contemporan: 

1) Alemanii  – Germanii, 
2) Burgunzii  – Elveţienii, 
3) Francii   – Francezii, 

4) Lombarzii  – Italienii, 
5) Saxonii   – Englezii, 
6) Suevii   – Portugalii, 
7) Vizigoţii  – Spaniolii, 
8) Herulii   – Dispăruţi, 
9) Ostrogoţii  – Dispăruţi, 
10) Vandalii  – Dispăruţi. 
 
Acestea sunt cele zece coarne ale fiarei a 

patra pe care a văzut-o Daniel. În conformitate 
cu profeţia, cornul cel mic urma să vină la 
putere după cele zece coarne, adică cele zece 
diviziuni ale Imperiului Roman. “Cele zece coarne 
înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece 
împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul ... şi va 
doborî trei împăraţi.” (Daniel 7:24). 

În anul 493 d.Hr., Herulii şi-au găsit sfârşitul 
învinşi de Împăratul Zeno. Un alt împărat, 
Iustinian, i-a exterminat pe vandali în anul 534, 
iar apoi a sfărâmat puterea Ostrogoţilor în anul 
538. Astfel, trei coarne din profeţia lui Daniel 
“au fost smulse” din rădăcină, iar prin aceasta 
biserica Romei a putut să devină o putere reală 
şi recunoscută. 

În acest timp (anul 533 d.Hr.), împăratul 
Iustinian a emis un decret de instaurare a 
episcopului de la Roma sau papa, drept 
conducător religios şi politic al Romei 
Occidentale. 

Daniel a prezis de asemenea că acest corn 
mic se va deosebi de celelalte împărăţii: “... care 
se va deosebi de înaintaşii lui” (Daniel 7:24). A fost 
deosebită această fiară? Răspunsul este: desigur! 
Celelalte împărăţii fuseseră puteri politice, dar 
“cornul cel mic” era o biserică ce exercita cu 
dibăcie putere politică. 

Degetul profetului pare să indice fără nici o 
eroare spre Biserica Romană a Evului Mediu ca 
fiind cornul cel mic din Daniel 7, întocmai aşa 
cum declarau şi Reformatorii Protestanţi. 
 
 

Războiul împotriva sfinţilor 
 

Daniel a mai prezentat şi o altă caracteristică 
distinctivă a cornului cel mic. “Am văzut de 
asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinţilor, 
şi i-a biruit.” (Daniel 7:21). El a declarat că 
această putere “... va asupri pe sfinţii Celui Prea 
Înalt ...” (Daniel 7:25). 
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S-a angajat biserica Evului Mediu în acte de 
persecuţie? Din nefericire, da! Inchiziţia, 
cruciadele sfinte, Hughenoţii, Valdenzii şi 
Albigenzii, Războiul de treizeci de ani, 
închisorile şi eşafoadele, flăcările martirilor arşi 
pe rug - toate acestea sunt legate din punct de 
vedere istoric de biserica Romei de secolele 
întunecate ale supremaţiei ei. 

Dar descoperim că mai există încă o 
caracteristică foarte importantă a puterii 
cornului cel mic. Profeţia a prezis că această 
putere “... se va încumeta să schimbe vremile şi legea 
...” (Daniel 7:25). 

A încercat întradevăr puterea papală a 
Evului Mediu să schimbe legea divină? Da, 
biserica recunoaşte şi pretinde că ea este aceea 
care a schimbat Sabatul, de la sâmbătă la 
duminică, bazându-se în principal pe tradiţie. 

Ultima caracteristică pe care o vom cerceta, 
indică faptul că această putere va domina o 
lungă perioadă de timp şi că îi va persecuta pe 
sfinţii Lui Dumnezeu: “... sfinţii vor fi daţi în 
mâinile lui timp de o vreme, două vremi, şi o 
jumătate de vreme.” (Daniel 7:25). Aici regăsim 
mai multe simboluri Biblice. 

Termenul vreme înseamnă un an şi 
termenul vremi (plural) înseamnă doi ani, sau 
720 zile profetice. O “jumătate de vreme” ar 
însemna o jumătate de an, sau 180 zile. Dacă 
adunăm o vreme (360 zile), vremi (720 zile) şi o 
jumătate de vreme (180 zile) rezultă un total de 
1260 zile profetice, sau ani. 

În conformitate cu declaraţia profetului 
Ezechiel, o zi profetică semnifică un an istoric. 
Ezechiel scrie: “Îţi pun câte o zi pentru fiecare 
an.” (Ezechiel 4:6, mai vezi şi 4 Moise 14:34). 
Cornul cel mic urma să domine timp de 1260 
ani! Istoria confirmă acurateţea acestei perioade 
de timp. 

Ostrogoţii, ultimul dintre cele trei triburi 
care s-au împotrivit Bisericii Romane, au fost 
învinşi în anul 538 d.Hr., lăsându-i Bisericii 
Romane cale liberă pentru a-şi dezvolta puterea 
politică şi eclesiastică. Exact cu 1260 ani după 
aceea, în 1798, puterea politică a Bisericii 
Romane a fost înfrântă de către Berthier, 
generalul lui Napoleon. 

În studiul profeţiei din Daniel capitolul 7, cu 
privire la cornul cel mic care a apărut pe capul 
celei de-a patra fiare, am descoperit următoarele 
indicii care dovedesc identitatea acestei puteri. 
Să recapitulăm şi să vedem aceste indicii. 

1. Cornul cel mic va răsări dintre cele zece 
împărăţii apărute în Europa Occidentală în 
urma fărâmiţării Romei. (Daniel 7:8). 

2. La apariţia ei, puterea cornului cel mic a 
înlăturat trei dintre împărăţiile anterioare. 
Aceste trei împărăţii au fost Herulii, Ostrogoţii 
şi Vandalii. Cele trei naţiuni erau adepte ale 
doctrinei ariane şi refuzau să-l accepte pe papă 
drept cap al bisericii. 

3. Profeţia spune despre cornul cel mic că se 
va ivi printre celelalte coarne după instaurarea 
acestora. (Daniel 7:20). Ceea ce înseamnă că 
această putere avea să apară după anul 476 
d.Hr. 

4. Această împărăţie urma să se deosebească 
de celelalte zece. Ea a fost o putere, atât politică, 
dar şi religioasă. (Daniel 7:24). 

5. Cornul cel mic urma să-i persecute sau să-
i nimicească pe cei sfinţi. “Am văzut de asemenea 
cum cornul acesta a făcut război sfinţilor, şi i-a 
biruit.” (Daniel 7:21, 25). 

6. Puterea cornului cel mic “se va încumeta să 
schimbe vremile şi legea.” Cu alte cuvinte, această 
biserică va considera că deţine dreptul de a 
schimba timpul rânduit de Dumnezeu şi 
poruncile Sale. (Daniel 7:25). 

7. Profeţia indică faptul că această putere va 
domina timp de 1260 ani. Deoarece Biblia spune 
că “... sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o 
vreme, doua vremi, şi o jumătate de vreme.” (Daniel 
7:25). 

În lumina acestei profeţii, puteţi observa cu 
toţii că nu există decât o singură putere 
mondială care s-a ridicat exact în timpul şi locul 
specificat de aceste indicii. Această putere 
mondială este Biserica Romană. 
 
 

Dumnezeu face dreptate 
 

Aşadar, să continuăm studiul, ajungând la 
punctul culminant al marii profeţii a lui Daniel, 
deoarece această profeţie prezice un sfârşit 
foarte fericit pentru poporul Lui Dumnezeu. În 
timp ce Daniel privea în viziune puterile 
pământului care luptau pentru supremaţia 
politică şi religioasă, deodată, atenţia lui s-a 
deplasat de la evenimentele pământeşti spre cer. 
„Mă uitam la aceste lucruri, pînă cînd s'au aşezat 
nişte scaune de domnie. Şi un 'mbătrînit de zile a 
şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul 
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capului Lui era ca nişte lînă curată; scaunul Lui de 
domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roatele Lui ca un 
foc aprins. Un rîu de foc curgea şi ieşea dinaintea 
Lui. Mii de mii de slujitori 'i slujeau, şi de zece mii 
de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S'a ţinut 
judecata şi s'au deschis cărţile. (Daniel 7:9-10). 

Daniel L-a văzut pe Dumnezeu Tatăl, numit 
aici Cel Îmbătrânit de Zile, aşezându-Se pe un 
tron învăluit în slavă. Să observăm modul în 
care descrie Daniel acest eveniment: “Până când 
va veni Cel Îmbătrânit de zile ...” (Daniel 7:22). 
Curtea este pregătită pentru începerea judecăţii. 

“...S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.” 
(Daniel 7:10). Atunci, Daniel a văzut judecata 
care avea loc în cer şi pe Dumnezeu judecând 
puterea cornului cel mic care luptase împotriva 
sfinţilor. Daniel a văzut de asemenea rezultatul 
acestei judecăţi: “Apoi va veni judecata, şi i se va 
lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită pentru 
totdeauna.” (Daniel 7:26). 

Apoi, Daniel a văzut un eveniment cu totul 
deosebit, foarte frumos, care s-a petrecut după 
ce Tatăl S-a aşezat pe scaunul de domnie pentru 
începerea judecăţii: “M-am uitat în timpul 
vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor 
a venit Unul ca un Fiu al omului; a înaintat spre Cel 
îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.” 
(Daniel 7:13). Cine este această Persoană 
distinsă numită “Fiul omului”, care s-a 
prezentat înaintea Judecătorului cel veşnic? 

În Noul Testament, Domnul Isus a folosit 
acest termen, de mai bine de patruzeci de ori, 
referindu-Se la Sine. El a spus: “... Fiul omului 
trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei Îl vor 
omorî, dar a treia zi va învia.” (Matei 17:22-23). La 
un moment dat, Domnul Isus l-a întrebat pe 
ucenicul trădător Iuda, astfel: “... cu o sărutare 
vinzi tu pe Fiul omului? (Luca 22:48). 

Dar cea mai semnificativă declaraţie i-a fost 
adresată chiar marelui preot care conducea 
judecarea Domnului Hristos: “Ba mai mult, ... de 
acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la 
dreapta puterii Lui Dumnezeu, şi venind pe norii 
cerului.” (Matei 26:64). Aici Domnul Isus Se 
identifică pe Sine în mod inconfundabil ca fiind 
“Fiul omului” pe care Daniel Îl văzuse în 
viziunea lui – ca fiind Cel care “vine pe norii 
cerului.” 

Domnul Hristos vine la judecată pentru a-i 
reprezenta pe toţi cei păcătoşi care L-au acceptat 
ca Apărător şi Mijlocitor al lor. La judecata 

aceasta suntem apăraţi de un Avocat care nu a 
pierdut niciodată un caz! 

Textul spune că s-au deschis cărţile. “... s-a 
ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.” (Daniel 7:10 
ultima parte). Cărţile acestea conţin fiecare faptă 
comisă în timpul vieţii, fie bună, fie rea. Ele 
înregistrează de asemenea toate ocaziile de a 
primi mântuirea, pe care ni le-a oferit 
Dumnezeu, precum şi modul în care am 
răspuns în aceste ocazii. 

Dacă L-am acceptat pe Domnul Hristos ca 
Mântuitor şi Domn personal, atunci când cazul 
nostru va intra în atenţia Lui Dumnezeu, 
Domnul Hristos va păşi în faţă şi va declara că 
El este Mântuitorul nostru şi că moartea Lui a 
ispăşit toate păcatele pe care le-am săvârşit! În 
acea zi, viaţa lui fără păcat va înlocui în cărţile 
cerului, viaţa păcătoasă pe care am trăit-o noi şi 
tot ceea ce va vedea Tatăl ceresc în raportul cu 
privire la noi va fi viaţa fără păcat a Domnului 
Hristos, care a fost creditată în dreptul numelui 
nostru. Noi vom avea viaţa veşnică, nu datorită 
faptelor noastre, ci datorită jertfei Domnului 
Hristos pe cruce. 

Probabil că Daniel a devenit atât de interesat 
cu privire la cornul cel mic şi cu privire la ceea 
ce se va întâmpla în cele din urmă, încât a 
schimbat cursul povestirii, ocupându-se în mod 
deosebit de ceea ce va avea loc după judecata de 
dinaintea venirii Domnului Hristos, când toate 
faptele oamenilor de pe pământ sunt cercetate şi 
se ia o decizie cu privire la cei ce vor constitui 
împărăţia veşnică a Lui Dumnezeu. 

Toată stăpânirea acestei împărăţii i-a fost 
încredinţată conducerii Domnului Hristos: “I S-a 
dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca 
să-I slujească toate popoarele, neamurile, şi oamenii 
de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire 
veşnică, şi nu va trece nicidecum, şi împărăţia Lui nu 
va fi nimicită niciodată.” (Daniel 7:14). 

În continuare, Daniel prezintă şi alte veşti 
bune despre această împărăţie: “Dar domnia, 
stăpânirea şi puterea ... se vor da poporului sfinţilor 
Celui Prea Înalt.” (Daniel 7:27). Poporul Lui 
Dumnezeu, sfinţii Lui, vor fi împreună 
moştenitori cu Domnul Hristos şi vor stăpâni 
alături de El această împărăţie veşnică: “Dar 
sfinţii Celui Prea Înalt vor primi împărăţia şi vor 
stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.” 
(Daniel 7:18). 

Această parte a profeţiei constituie o 
paralelă a imaginii pietrei, care în visul lui 
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Nebucadneţar, s-a desprins fără ajutorul vreunei 
mâini omeneşti şi a lovit picioarele chipului 
metalic, după care a devenit un munte mare. “... 
piatra, ... s-a făcut un munte mare, şi a umplut tot 
pământul.” (Daniel 2:35). 

În cele două profeţii paralele - Chipul din 
visul lui Nebucadneţar şi fiarele din visul lui 
Daniel - Dumnezeu expune cursul istoriei lumii, 
începând cu timpul Babilonului antic şi până la 
marea zi a venirii Domnului Isus pe nori de 
slavă pentru a instaura împărăţia veşnică a 
iubirii şi neprihănirii. 

Astăzi trăim în timpul reprezentat de 
picioarele din fier amestecat cu lut. Istoria 
pământului şi a locuitorilor lui se apropie cu 
rapiditate de sfârşit! Acesta este mesajul pe care 
Dumnezeu doreşte să-l transmită fiecăruia 
dintre noi prin intermediul marilor Lui profeţii. 

Ce manieră remarcabilă de a prezice secole 
de istorie a lumii, în numai două capitole scurte 
ale Bibliei! Să ne gândim: nu a fost visul primit 
de Daniel în acea noapte, cu atât de mult timp în 
urmă, în Babilon, o exprimare cutremurătoare a 
iubirii şi grijii Lui Dumnezeu pentru poporul 
Lui de pe pământ? 

La data aceea Ierusalimul era în ruine. Israel, 
poporul Lui Dumnezeu se afla în captivitatea 
Babiloniană. Condiţia lor era deosebit de aspră. 
Dar Dumnezeu i s-a adresat lui Daniel în 
maniera cea mai neobişnuită, spunându-i: “Eu 
sunt Cel care conduce. Împărăţii vin şi trec. Imperiile 
se vor ridica şi apoi vor cădea, dar Eu nu am uitat de 
copiii Mei care sunt pe pământ şi nici de planul Meu 
pentru ei. Într-o zi toate lucrurile se vor îndrepta.” 

Prietene, împăraţi şi împărăţii s-au ridicat şi 
au căzut. Cele două profeţii paralele, ale 
chipului şi a fiarelor, au ajuns aproape de 
împlinirea completă. Domnul Isus vine curând 
pentru a aplica judecata şi pentru a reaşeza 
stăpânirea pierdută de Adam şi de Eva cu atât 
de mult timp în urmă. 

Dumnezeu doreşte ca toţi copiii Lui de pe 
planeta pământ să facă parte din acea împărăţie, 
să fie gata pentru acel moment glorios când se 
va întoarce Mântuitorul nostru! Pentru că în 
ziua aceea plină de slavă, Îl vom vedea pe 
Mântuitorul şi Domnul nostru Isus! 

 
Să ne rugăm ... 

Amin 
 


