
CAPITOLUL 3

O epocă de întuneric spiritual



2 Tesaloniceni 2:1,3,4,7

1) Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos…,  
3) Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni 

înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă și de a se descoperi 
omul fărădelegii, fiul pierzării,  

4) potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numește 
„Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va 

așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.  
7) Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai 

ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei.



Marea luptă, p.49
Chiar la acea dată timpurie, el a văzut strecurându-se 
în biserică rătăciri care urmau să pregătească drumul 

pentru dezvoltarea papalității. Puțin câte puțin, la 
început în liniște și pe furiș, apoi mai deschis, pe măsură 
ce creștea în putere și câștiga stăpânire peste mințile 

oamenilor, “taina fărădelegii” și-a continuat lucrarea ei 
amăgitoare și hulitoare. Aproape pe nesimțite, 

obiceiurile păgânismului și-au găsit intrarea în biserica 
creștină.



Adventist World, 27 iulie 2017, p.28

Pasajul apocaliptic din 2 Tesaloniceni 2:3-8 este atât de 
dens încât ridică întrebări pentru care este dificil să 

răspundem… 
Pavel încorporează în descrierea sa lucrarea “celui 

fărădelege"  din profețiile lui Daniel. Potrivit lui Daniel, 
din cele 10 coarne ale celei de-a patra fiare (Roma), vine 
un corn mic vorbind împotriva lui Dumnezeu și încercând 

"să schimbe vremurile și legea" (Daniel 7:25)… 
Paralelele cu 2 Tesaloniceni 2:4 sunt impresionante. 

Daniele descrie o putere religio-politică care urma să se 
ridice după căderea și împărțirea Imperiului Roman și a 

reprezentat creștinismul apostaziat în Evul Mediu.



Adventist World, 27 iulie 2017, p.28

Prin combinarea profețiilor cu acești profeți, Pavel 
descrie venirea unei viitoare forțe pământești care 

acționează în opoziție cu Dumnezeu și viitoarea 
venire și lucrare a heruvimului ceresc căzut… 

Pavel descrie lucrarea antihristului printr-o instituție 
istorică și religioasă și prin propria sa "venire" 
personală. În acest caz "cel fărădelege" este 

manifestarea istorică a antihristului în Evul Mediu, 
precum și "venirea" a adevăratul antihrist, pe care 

"Isus îl va răsturna cu suflarea gurii sale”.



2 Tesaloniceni 2:1,3,4,7

1) Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos…,  
3) Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni 

înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă și de a se descoperi 
omul fărădelegii, fiul pierzării,  

4) potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numește 
„Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va 

așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.  
7) Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai 

ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei.



Marea luptă, p.49

…în locul cerințelor lui Dumnezeu, au fost puse teoriile și 
tradițiile omenești. Convertirea cu numele a lui 

Constantin, în prima parte a secolului IV, a produs o mare 
bucurie, iar lumea, îmbrăcată cu o formă a neprihănirii, a 
pătruns în biserică. Atunci lucrarea de corupție a înaintat 

repede. Păgânismul, care părea că fusese învins, deveni 
biruitor. Spiritul lui stăpânea biserica. Învățăturile, 

ceremoniile și superstițiile lui au fost introduse în credința 
și închinarea pretinșilor urmași ai lui Hristos.



Păgânismul vizibil



CONSTANTIN CEL MARE



Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus

Născut 
27 februarie 274 

(Niș, Serbia) 

Moare 
22 mai 337 

(Nicomedia, Turcia)



Împărat Roman între 306 - 337



În ortodoxie este considerat 

”ισαποστολος” -”izoapostolic”  
sau  

„întocmai cu apostolii”



Împărat Roman între 306 - 337



Maxentius (306 - 312)



Constantin încetează persecuțiile



Constantin devine ”creștin” - anul 312



Edictul de la Milano -anul 313



Marea luptă, p.50

Acest compromis între păgânism și creștinism a 
dat naștere la “omul fărădelegii”, prevestit în 

profeție ca unul care se împotrivește și se înalță 
pe sine mai presus de Dumnezeu. Acel sistem 

uriaș de religie falsă este capodopera puterii lui 
Satana — un monument al eforturilor lui de a se 
așeza pe tron pentru a conduce pământul după 

voia lui.



Marea luptă, p.50

Una dintre învățăturile de seamă ale 
romanismului este aceea că papa este capul 
vizibil al bisericii universale a lui Hristos, 

învestit cu autoritate supremă peste episcopii și 
preoții din toate părțile lumii. Mai mult decât 

atât, papei i-au fost date chiar titlurile 
Dumnezeirii. A fost numit “Domnul Dumnezeul 

Papa” și a fost declarat infailibil.



Marea luptă, p.50

Timp de sute de ani circulația, răspândirea Bibliei 
a fost interzisă. Oamenilor le-a fost interzis să o 

citească sau să o aibă în casă, iar preoții și 
prelații fără principii interpretau învățăturile ei 
pentru a susține pretențiile lor. În felul acesta, 
papa a ajuns să fie recunoscut aproape în general 
ca locțiitor al lui Dumnezeu pe pământ, înzestrat 

cu autoritate peste biserică și stat.



Marea luptă, p.51

Pentru a completa lucrarea hulitoare, Roma s-a 
încumetat să scoată din Legea lui Dumnezeu 
porunca a doua, care oprește închinarea la 

chipuri, și să împartă porunca a zecea în două, 
pentru a păstra numărul.



Marea luptă, p.52

Satana, lucrând prin conducătorii neconsacrați ai 
bisericii, s-a amestecat și în porunca a patra și a 
încercat să îndepărteze vechiul Sabat, ziua pe 
care Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o 

(Geneza 2, 2.3), iar în locul ei să înalțe sărbătoarea 
păzită de păgâni ca “venerabila zi a soarelui”.



Comparație - Porunca 1

„Eu sunt Domnul 
Dumnezeul tău, care te-a 
scos din ţara Egiptului, 
din casa robiei. Să nu ai 
alţi dumnezei afară de 

Mine.

Eu sunt Domnul 
Dumnezeul tău. Să nu ai 

dumnezei străini înaintea 
mea, chip cioplit să nu-ţi 
faci ca să te închini lui.

Biblică Catolică



Comparație - Porunca 2

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo 
înfăţișare a lucrurilor care sunt sus în 

ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai 
de jos decât pământul. Să nu te închini 
înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, 

Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu 
gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor 

în copii până la al treilea și la al patrulea 
neam al celor ce Mă urăsc și Mă îndur până 

la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și 
păzesc poruncile Mele.

-

Biblică Catolică



Comparație - Porunca 9

Să nu mărturisești 
strâmb împotriva 

aproapelui tău.

Biblică Catolică

Să nu pofteşti femeia 
aproapelui tău.



Comparație - Porunca 10

Să nu poftești casa aproapelui 
tău; să nu poftești nevasta 
aproapelui tău, nici robul lui, 

nici roaba lui, nici boul lui, nici 
măgarul lui, nici vreun alt lucru 

care este al aproapelui tău.”

Biblică Catolică

Să nu pofteşti nici un 
lucru al aproapelui tău.



10 porunci catolice
1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai dumnezei străini înaintea mea, 

chip cioplit să nu-ţi faci ca să te închini lui. 
2. Să nu iei numele lui Dumnezeu în deşert. 
3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului. 
4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ca să trăieşti mult şi bine pe pământ. 
5. Să nu ucizi. 
6. Să nu fii desfrânat. 
7. Să nu furi. 
8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. 
9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău. 
10.Să nu pofteşti nici un lucru al aproapelui tău.



Marea luptă, p.52

Pentru ca atenția poporului să poată fi atrasă 
asupra duminicii, aceasta a fost declarată ca 

sărbătoare, în cinstea învierii lui Hristos. Slujbe 
religioase au fost ținute în ea; era totuși privită ca 

o zi de recreere, Sabatul fiind încă păzit cu 
sfințenie.



Marea luptă, p.52
Pentru a pregăti calea pentru lucrarea pe care plănuise să o 
îndeplinească, Satana îi făcuse pe iudei, înainte de venirea 

lui Hristos, să împovăreze Sabatul cu cele mai stricte 
pretenții, făcând din păzirea lui o povară. Acum, folosind 

lumina falsă în care reușise să-i facă să-l privească, a aruncat 
ocară asupra lui ca fiind o instituție evreiască. În timp ce 
creștinii în general continuau să păzească duminica drept o 
sărbătoare a bucuriei, el i-a condus să facă din Sabat o zi 
de post, o zi de amărăciune și tristețe, pentru a-și arăta 

ura lor față de iudaism.



Decretul lui Constantin  - duminica sărbătoare publică - anul 321



Marea luptă, p.53

Aproape în fiecare conciliu Sabatul pe care Dumnezeu îl 
instituise era coborât din ce în ce mai mult, în timp ce 
duminica era în aceeași măsură înălțată. În felul acesta 

sărbătoarea păgână a ajuns în cele din urmă să fie onorată ca 
o instituție divină, în timp ce Sabatul biblic a fost declarat 
o rămășiță a iudaismului, iar păzitorii lui au fost declarați 

blestemați.



Porunca a Patra  - Dumnezeul creator



Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi 
robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, 
care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care 

duce la neprihănire? (Romani 6:16)



Marea luptă, p.53
Protestanții susțin acum că învierea lui Hristos în ziua 

duminicii a făcut din ea Sabatul creștin. Dar dovezi din 
Scriptură lipsesc. Nici o onoare de felul acesta n-a fost 
dată zilei acesteia de către Hristos sau apostolii Săi. 

Păzirea duminicii ca instituție creștină, și-a avut originea în 
acea “taină a fărădelegii” (2 Tesaloniceni 2, 7), care și-a 

început lucrarea chiar în zilele lui Pavel. Unde și când a 
adoptat Domnul acest prunc al papalității? Ce motiv temeinic 

poate fi dat pentru o schimbare pe care Scripturile nu o 
aprobă?



Ezechiel 20:21

Dar fiii s-au răzvrătit şi ei împotriva 
Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, 
n-au păzit şi n-au împlinit poruncile Mele, 

pe care trebuie să le împlinească 
OMUL ca să trăiască prin ele, şi au 

pângărit Sabatele Mele.



Episcopul Romei - capul tuturor bisericilor - anul 533



Opunerea decretului de cele 3 regate

Vandali 
Heruli 
Ostrogoți



Marea luptă, p.54

Păgânismul dăduse locul papalității. Balaurul dăduse fiarei 
“puterea lui, tronul lui, și o mare stăpânire”. (Apocalipsa 13, 

2). Și acum au început cei 1260 de ani de persecuție 
papală, prevestiți în profețiile lui Daniel și Apocalipsa (Daniel 
7, 25; Apocalipsa 13, 5-7). Creștinii au fost obligați să aleagă 

fie să-și părăsească integritatea și să primească 
ceremoniile și închinarea papală, fie să-și petreacă viața în 
închisoare sau să sufere moartea pe roată, pe rug sau de 

securea călăului.



Marea luptă, p.54
Acum s-au împlinit cuvintele lui Isus: “Veți fi dați în mâinile 
lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri; și vor 

omorî pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina 
Numelui Meu”. (Luca 21, 16.17). Persecuția s-a dezlănțuit 

asupra celor credincioși cu o mai mare furie decât oricând mai 
înainte, iar lumea a devenit un imens câmp de luptă. Pentru sute 

de ani, biserica lui Hristos și-a găsit scăpare în izolare și 
întuneric. Căci, zice profetul: “Și femeia a fugit în pustie, 

într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o 
mie două sute șaizeci de zile”. (Apocalipsa 12, 6)



Marea luptă, p.54
Ei erau învățați că papa era mijlocitorul lor pământesc, că 

nimeni nu se putea apropia de Dumnezeu decât prin el; și că el 
stătea în locul lui Dumnezeu pentru ei și de aceea trebuia să i 

se dea ascultare… 
Păcatul era deghizat într-un veșmânt de sfințenie.  

Când Scripturile sunt îndepărtate, iar omul ajunge să se 
privească pe sine ca fiind suprem, trebuie să ne așteptăm 

numai la înșelătorie, amăgire și nelegiuire josnică. O dată cu 
înălțarea legilor și tradițiilor omenești, s-a manifestat corupția 

care totdeauna se naște din părăsirea Legii lui Dumnezeu.



Marea luptă, p.57

Întunericul părea să se îndesească. Închinarea la 
chipuri a devenit aproape generală. Candelele 

ardeau înaintea icoanelor cărora le erau înălțate 
rugăciuni. Obiceiurile cele mai absurde și mai 

superstițioase predominau. Mințile oamenilor erau cu 
totul stăpânite de superstiție, încât rațiunea părea 

că-și pierduse influența.



Marea luptă, p.57

Un alt pas spre supremația papală a fost făcut atunci 
când, în secolul al XI-lea, papa Grigore al VII-lea a 

proclamat desăvârșirea bisericii romane. Printre 
afirmațiile pe care le susținea, era una care declara 
că biserica n-a greșit niciodată, nici nu va putea 

greși vreodată, în conformitate cu Sfintele 
Scripturi. Dar această afirmație nu era însoțită de 

dovezile din Scriptură.



Henric al IV-lea



Henric al IV-lea în fața papei Grigore al VII-lea



Marea luptă, p.58

Cât de izbitor este contrastul dintre 
mândria arogantă a acestui pontif 

disprețuitor și blândețea și umilința lui 
Hristos, care Se prezintă pe Sine 

bătând la ușa inimii ca să intre pentru a 
aduce iertare și pace și care i-a învățat 
pe ucenicii Săi: “Oricine vrea să fie cel 
dintâi între voi, să vă fie rob”. (Matei 

20, 27)



Marea luptă, p.58
Printre cele mai de seamă erau credința în 

nemurirea de la natură a omului și 
conștiența lui în moarte. Această 

învățătură a pus temelia pe care Roma și-a 
întemeiat invocarea sfinților și adorarea 
fecioarei Maria. Din aceasta a izvorât și 
rătăcirea cu privire la chinurile veșnice 

pentru cel care rămâne nepocăit și care a 
fost încorporată, de timpuriu, în doctrina 

papală.



Marea luptă, p.58
Atunci a fost pregătită calea pentru 
introducerea unei alte născociri a 

păgânismului, pe care Roma a numit-o 
purgatoriu și a folosit-o pentru a îngrozi 
mulțimile credule și superstițioase. Prin 

această rătăcire se afirma existența unui loc 
de tortură, în care sufletele acelora care n-
au meritat condamnarea veșnică trebuie să 
sufere pedeapsa pentru păcatele lor și din 
care, după ce sunt eliberate de necurăție, 

sunt primite în ceruri.



Marea luptă, p.59

Rânduiala biblică a Cinei Domnului 
fusese înlocuită cu jertfa idolatră a 
liturghiei [sacrificiului mesei]. Preoții 
papali pretindeau că, prin bufoneriile 
lor fără sens, transformă pâinea și 
vinul simplu în “trupul și sângele lui 

Hristos”



Euharistia este un adevărat sacrificiu, nu doar o masă comemorativă, 
așa cum insistă "creștinii biblici". Primii creștini știau că era un 

sacrificiu și au proclamat acest lucru în scrierile lor. Ei au recunoscut 
caracterul sacrificial al instrucțiunii lui Isus: "să faceţi lucrul acesta 

spre pomenirea Mea." (Luca 22:19, 1 Corinteni 11: 24-25), care este mai 
bine tradus "Oferiți aceasta ca jertfa mea memorială .“

https://www.catholic.com/tract/the-sacrifice-of-the-mass

https://www.catholic.com/tract/the-sacrifice-of-the-mass


Marea luptă, p.59
Rânduiala biblică a Cinei Domnului fusese 
înlocuită cu jertfa idolatră a liturghiei 

[sacrificiului mesei]. Preoții papali 
pretindeau că, prin bufoneriile lor fără sens, 
transformă pâinea și vinul simplu în “trupul și 

sângele lui Hristos” (Cardinalul Wiseman, 
Prezența reală a trupului și a sângelui 

Domnului nostru Isus Hristos în Euharistia 
binecuvântată, dovedită din Scriptură, lect.

8, sect.3, par.26).





Marea luptă, p.59

Cu o încumetare hulitoare, ei 
pretindeau în mod deschis că aveau 
puterea de a-L crea pe Dumnezeu, 

Creatorul tuturor lucrurilor. 
Creștinilor li s-a cerut, sub 

pedeapsa cu moartea, să manifeste 
credința în această oribilă rătăcire 
hulitoare a cerului. Mulțimile care 

refuzau erau date flăcărilor.



Marea luptă, p.59

În secolul al XIII-lea, a fost înființat 
cel mai teribil dintre toate 
instrumentele papalității — 

Inchiziția. Prințul întunericului s-a 
unit cu conducătorii ierarhiei papale… 

“Babilonul cel mare s-a îmbătat cu 
sângele sfinților”. Trupurile mutilate 
ale milioanelor de martiri strigau la 
Dumnezeu, cerând răzbunare asupra 

puterii apostate.



Marea luptă, p.60

Timp de sute de ani învățăturile Romei fuseseră primite 
fără rezervă pe scară largă, riturile ei fuseseră aduse la 

îndeplinire cu respect, sărbătorile ei fuseseră păzite peste 
tot. Clerul ei era onorat și susținut cu dărnicie. Niciodată 
până atunci biserica romană nu ajunsese la o demnitate, 

măreție sau putere mai mare. Dar “miezul zilei papalității a 
fost miezul nopții lumii”. Sfintele Scripturi erau aproape 
necunoscute nu numai de către popor, ci și de către preoți.



Marea luptă, p.60
Oamenii nu se dădeau înapoi de la nici o crimă prin care 

puteau să câștige avere sau poziție. Palatele papilor și ale 
prelaților erau scenele celor mai sălbatice dezmățuri. Unii 
dintre pontifii care domneau erau vinovați de crime atât de 
revoltătoare, încât conducătorii pământești au încercat să-i 
detroneze pe acești demnitari ai bisericii, ca fiind monștri 

prea josnici pentru a mai putea fi îngăduiți. Timp de veacuri, 
Europa n-a făcut nici un progres în literatură, arte sau 

civilizație. O paralizie morală și intelectuală căzuse peste 
creștinătate.



Marea luptă, p.60
Starea lumii sub puterea romană prezenta o împlinire teribilă 
și izbitoare a cuvintelor profetului Osea: “Poporul Meu piere 
din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te 

voi lepăda.... Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și 
Eu pe copiii tăi!” “...Nu este adevăr, nu este îndurare, nu este 
cunoștință de Dumnezeu în țară. Fiecare jură strâmb și minte, 
ucide, fură și preacurvește; năpăstuiește și face omoruri după 

omoruri” (Osea 4, 6.1.2). 
Acestea au fost rezultatele îndepărtării Cuvântului lui 

Dumnezeu.



Adventist Today, Winter 2010, p.22,23

Scoateții pe catolicii romani  
de pe cârlig

7 motive pentru revizuirea  
listei noastre de dușmani



Ellen White arăta la Catolicism într-o lume total diferită. 
Istoricii au arătat că anti-catolicismul american din secolul al XIX-lea a 
crescut dintr-un nativism general anti-imigrant. Într-o epocă în care am 
avut și am putea avea din nou un președinte romano-catolic iubitor de 

libertate, când imigranții catolici au devenit tânăra noastră forță de muncă, 
de ce nu putem predica Evanghelia fără a identifica catolicismul ca 

instrument exclusiv al lui Satan?



Biserica Romano-Catolică de azi este 
o instituție foarte diferită de cea 
care a fost în zilele lui Ellen White



Dar dacă s-ar întâmpla ca altcineva decât Biserica Romano-
Catolică să înceapă să se comporte ca fiara din Apocalipsa 13, 
vom fi mai pregătiți să răspundem dacă urmărim o încălcare a 

principiului decât dacă așteptăm ca un anumit grup să jignească.



Concentrându-ne asupra catolicismul 
roman, s-ar putea să pierdem din 

vedere pe dușmanii mai periculoși anti-
creștini



Libertatea religioasă sa 
îmbunătățit considerabil în țările în 

care catolicismul are influență



Deși nu este chiar un protestant reformator, 
Biserica Catolică de astăzi nu este aceeași 

biserică catolică menționată în studiile 
noastre eshatologice din secolul al XIX-lea.


