
L E C Ț I A  6



DANIEL 7
CELE PATRU 

FIARE



Daniel 7:1

În anul dintâi al lui Belșaţar, împăratul 
Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut 
vedenii în mintea lui pe când era în pat. În 
urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de 

căpetenie.



Daniel 7:2-3

2) Daniel a început și a zis: „În vedenia 
mea de noapte, am văzut cum cele patru 

vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea 
cea Mare.  

3) Și patru fiare mari au ieșit din mare, 
deosebite una de alta.



(Uriah Smith) Explicația cărții Daniel p.106

Tot limbajul Scripturii trebuie luat 
literal, cu excepția cazului când există un 

motiv temeinic pentru a presupune că 
este figurativ; și tot ceea ce este 

figurativ trebuie interpretat după ceea 
ce este literal.



Daniel 7:2-3

2) Daniel a început și a zis: „În vedenia 
mea de noapte, am văzut cum cele patru 

vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea 
cea Mare.  

3) Și patru fiare mari au ieșit din mare, 
deosebite una de alta.

vânturi Marea

fiare



Ieremia 25:32

Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, 
nenorocirea merge din popor în popor și o 

mare furtună se ridică de la marginile 
pământului.

Vânturi

Lupte, Tulburări politice, Războaie



Apocalipsa 17:15

Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut, pe 
care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri 

și limbi.

Marea

noroade, gloate, neamuri, limbi



Daniel 7:17-18

17) Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi 
care se vor ridica pe pământ. 

18) Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia și 
vor stăpâni împărăţia în veci, din veșnicie în 

veșnicie.’

Fiară

o împărăție



Daniel 7:2-3

2) Daniel a început și a zis: „În vedenia 
mea de noapte, am văzut cum cele patru 

vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea 
cea Mare.  

3) Și patru fiare mari au ieșit din mare, 
deosebite una de alta.



Daniel 7:4

Cea dintâi semăna cu un leu și 
avea aripi de vultur. M-am 

uitat la ea până în clipa când i 
s-au smuls aripile și, 

sculându-se de pe pământ, a 
stat drept în picioare ca un om 
și i s-a dat o inimă de om.



Leii de pe pereții din Babilon



Leii de pe pereții din Babilon



Ieremia 49:19,22

19) Iată, vrăjmașul se suie ca un leu de pe malurile 
îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinţei tale 

tari; …. 
22) Iată, ca vulturul înaintează vrăjmașul și 

zboară, își întinde aripile peste Boţra și în ziua 
aceea inima vitejilor Edomului este ca inima unei 

femei în durerile nașterii.”



Leii de pe pereții bisericilor catolice



Daniel 7:5

Și iată că o a doua fiară era 
ca un urs și stătea într-o 
rână; avea trei coaste în 

gură, între dinţi, și i s-a zis: 
‘Scoală-te și mănâncă multă 

carne!’



Imepriul Medo-Persan



Imepriul Medo-Persan

538 î.Hr. - 331 î.Hr.

Cir Arbela



Daniel 7:6

După aceea m-am uitat mai 
departe și iată o alta ca un 
pardos, care avea pe spate 

patru aripi ca o pasăre; fiara 
aceasta avea și patru 

capete și i s-a dat stăpânire.



Generalii lui Alexandru Macedon

vestul Macedoniei, 
Grecia

Tracia,  
Hellespont,  

Bosfor

Egiptul, Lidia,  
Arabia, Palestina, 

Coele-Siria

Siria,  
restul regiunilor 

din est

Casandru Lisimah Ptolomeu Seleuc



Daniel 7:7
După aceea m-am uitat în vedeniile 
mele de noapte și iată că era o a 
patra fiară, nespus de grozav de 
înspăimântătoare și de puternică; 

avea niște dinţi mari de fier, mânca, 
sfărâma și călca în picioare ce mai 

rămânea; era cu totul deosebită de 
toate fiarele de mai înainte și avea 

zece coarne.



Cele 10 regate (degete)

1. Hunii/Alemanii 
2. Anglo-Saxonii 
3. Vizigoții 
4. Francii 
5. Lombarzii

6. Suevii 
7. Burgunzii 
8. Herulii 
9. Vandalii 
10. Ostrogoții



1

2

3

4

5

Babilonul 
605 - 538 î.Hr.

Medo-Persia 
538 - 331 î.Hr.

Grecia 
331 - 168 î.Hr.

10 coarne 
10 împărății

Roma 
168 î.Hr.  
    -  
476 d.Hr.



Daniel 7:8

M-am uitat cu băgare de seamă 
la coarne și iată că un alt corn 
mic a ieșit din mijlocul lor și, 

dinaintea acestui corn, au fost 
smulse trei din cele dintâi 

coarne. Și cornul acesta avea 
niște ochi ca ochii de om și o 
gură care vorbea cu trufie.



Cele 3 coarne smulse de cornul mic

Vandali 
Heruli 
Ostrogoți



Cornul cel mic apare după anul 476 d.Hr.



Imperiul Roman

Cronologia de la Roma la papalitate

Roma se divizează 
apariția celor 10 coarne

înainte de Hristos

168 476

după Hristos

351 493

538

Instaurarea  
papalității

534

Herulii 
nimiciți

Vandalii 
nimiciți

Ostrogoții 
alungați



Daniel 7:9-10
9) Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște 

scaune de domnie. Și un Îmbătrânit de zile a șezut 
jos. Haina Lui era albă ca zăpada și părul capului Lui era 
ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște 

flăcări de foc și roţile lui, ca un foc aprins.  
10) Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de 
mii de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii 
stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata și s-au deschis 

cărţile.



Daniel 7:11-12

11) Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de 
trufie pe care le rostea cornul acela: m-am uitat până 
când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și 

aruncat în foc, ca să fie ars.  
12) Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea 

lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieţii până la o vreme și 
un ceas anumit.



(Uriah Smith) Explicația cărții Daniel p.114

Teritoriul și supușii împărăției babiloniene au mai existat 
încă, deși au devenit supuși ai Persiei. Ce urmează după cea 
de-a patra împărăție? Niciun guvern sau stat al oamenilor 
muritori. Cariera sa se încheie în iazul de foc și nu are o 
existență dincolo de aceasta. Leul a fost înglobat în urs; 

ursul în leopard; leopardul în cea de-a patra fiară; iar cea 
de-a patra fiară în ce? Nu într-o altă fiară; ci a fost 

aruncată în iazul de foc, distrugere sub care ea rămne până 
când oamenii vor suferi a doua moarte.



2 Tesaloniceni 2:8

Și atunci se va arăta acel nelegiuit, 
pe care Domnul Isus îl va nimici 

cu suflarea gurii Sale și-l va prăpădi 
cu arătarea venirii Sale.



Daniel 7:13-14
13) M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și 

iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; 
a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost adus 

înaintea Lui.  
14) I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, 
pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile și 

oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire 
veșnică și nu va trece nicidecum și Împărăţia Lui nu va fi 

nimicită niciodată.



Daniel 7:9-10
9) Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște 

scaune de domnie. Și un Îmbătrânit de zile a șezut 
jos. Haina Lui era albă ca zăpada și părul capului Lui era 
ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște 

flăcări de foc și roţile lui, ca un foc aprins.  
10) Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de 
mii de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii 
stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata și s-au deschis 

cărţile.



Daniel 7:13-14
13) M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și 

iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; 
a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost adus 

înaintea Lui.  
14) I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, 
pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile și 

oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire 
veșnică și nu va trece nicidecum și Împărăţia Lui nu va fi 

nimicită niciodată.



Biserica rămâșiței și viitorul bisericii advente p.90

„El zicea cu glas tare: «Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, 
căci a venit ceasul judecăţii Lui»”. (Apocalipsa 14, 7.) 

„În curând se împlinesc 174 (acum e 2018) de ani de când 
ceasornicul ceresc a sunat ceasul judecăţii. În acel timp a avut 
loc împlinirea scenei descrisă în viziunea lui Daniel: «Mă uitam la 
aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi 

un îmbătrânit de zile a şezut jos.... (Daniel 7:9-14) Judecata se 
continuă în cer în timp ce pe pământ naţiunile se frământă, încă 

până când Fiul omului după ce-şi va fi terminat lucrarea de 
mijlocire Se va scula ca să primească stăpânirea veşnică.”



Biserica rămâșiței și viitorul bisericii advente p.90

„Venirea lui Hristos ca Marele nostru Preot în Locul prea sfânt, 
pentru curăţirea Sanctuarului, este prezentată în Daniel 8, 14; 

venirea Fiului lui Dumnezeu înaintea Celui îmbătrânit de zile, cum 
se prezintă în Daniel 7, 13, şi intrarea Domnului în Templul Său, 

arătată în Maleahi, sunt descrieri ale aceluiaşi eveniment; 
aceasta este de asemenea descrisă prin venirea Mirelui la nuntă, 

reprezentată de Hristos în parabola celor zece fecioare, în 
Matei, capitolul 25.”



Daniel 7:15-18

15) Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedeniile din capul 
meu m-au înspăimântat.  

16) M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am 
rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate 
aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel:  

17) ‘Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi [imperii] 
care se vor ridica pe pământ.  

18) Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia și vor 
stăpâni împărăţia în veci, din veșnicie în veșnicie.’



Daniel 7:19-20

19) În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra 
– care se deosebea de toate celelalte și era nespus de 
grozavă: avea dinţi de fier și gheare de aramă, mânca, 

sfărâma și călca în picioare ce rămânea –  
20) și asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, și 

asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 
trei, asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gură care 

vorbea cu trufie și avea o înfăţișare mai mare decât 
celelalte coarne. 



Daniel 7:21-22

21) Am văzut, de asemenea, cum cornul 
acesta a făcut război sfinţilor și i-a biruit,  
22) până când a venit Cel Îmbătrânit de zile 
și a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, 

și a venit vremea când sfinţii au luat în 
stăpânire împărăţia.



Daniel 7:21-22

21) Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut 
război sfinţilor și i-a biruit,  

22) până când  
a venit Cel Îmbătrânit de zile 

 și  
a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt,  

și  
a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.



1 Corinteni 6:2-3

2) Nu știţi că sfinţii vor judeca lumea? Și dacă 
lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi 

nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică 
însemnătate?  

3) Nu știţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât 
mai mult lucrurile vieţii acesteia?



Daniel 7:23-26
23) El mi-a vorbit așa: ‘Fiara a patra este o a patra împărăţie care va fi pe 

pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va 
călca în picioare și-l va zdrobi.  

24) Cele zece coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece 
împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii 

lui și va doborî trei împăraţi.  
25) El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii 
Celui Preaînalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinţii 
vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de 

vreme.  
26) Apoi va veni judecata și i se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și 

nimicită pentru totdeauna.



Roma



Imperatorul Iulian 

”Toți locuitorii pământului îi aparțin”

Imperatorul Claudiu 
”izvorul legilor” 

”Dacă Roma este regina orașelor, de ce nu ar fi 
pastorul ei regele episcopilor?” 

”De ce nu ar fi biserica romană mama 
creștinătății?” 

”De ce nu ar fi toate națiunile copiii ei, și 
autoritatea ei, legea lor supremă?”



Preotul Arius din Alexandria

256 - 336 d.Hr.



Preotul Arius din Alexandria



Daniel 7:25

El va rosti vorbe de hulă 
împotriva Celui Preaînalt



Viceregent al Fiului lui Dumnezeu



Domnul Dumnezeu Papa



Decreti Prima Pars. Distinctio XCVI, Cap. 8

Papa nu poate fi niciodată 
îngrădit sau eliberat de puterea 
seculară, întrucât este evident 

că el a fost numit Dumnezeu de 
către piosul prinț Constantin; … 
și este evident că Dumnezeu nu 

poate fi judecat de om.



Evangelical Christendom, January 1, 1895

Papa nu este pur și simplu 
reprezentantul lui Isus 

Hristos. Dimpotrivă, el este 
însuși Isus Hristos, sub 

mantaua trupului.



Cities Petrus Bertanous, Chapter XXVII, p. 218

Papa și 
Dumnezeu sunt 
la fel, așa că are 
toată puterea în 
cer și pe pământ.



Daniel 7:25

va asupri pe sfinţii Celui 
Preaînalt



Istoria bisericii, Scott

Nicio socoteală nu poate determina numărul acelora 
care au fost dați la moarte, în diferite moduri, pe 

motiv că au continuat să mărturisească Evanghelia și 
că s-au opus corupțiilor bisericii Romei. Un milion de 

sărmani valdenzi au pierit în Franța; nouă sute de mii 
de creștini ortodocși au fost uciși în mai puțin de 
treizeci de ani după instituirea ordinului iezuit.



Istoria bisericii, Scott

Ducele de Alba se lăuda că a dat morții în Țările de Jos 
treizeci și șase de mii prin mâna călăului în decurs de 

câțiva ani. Inchiziția a distrus, prin diferite torturi, o sută 
cincizeci de mii în decurs de treizeci de ani. Acestea sunt 

câteva exemple și doar puține, dintre acelea pe care le-a 
înregistrat istoria. Însă numărul total nu va fi cunoscut 
niciodată până când Pământul nu va scoate la suprafață 

sângele său și nu îi va mai acoperi pe cei uciși.



Daniel 7:25

se va încumeta să schimbe 
vremurile și legea



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.

10 porunci catolice



Daniel 7:25

sfinții vor fi daţi în mâinile lui 
timp de o vreme, două vremuri 

și o jumătate de vreme



Daniel 4:23

23) Împăratul a văzut pe un străjer sfânt coborându-
se și zicând: «Tăiaţi copacul și nimiciţi-l, dar 

trunchiul cu rădăcinile lui lăsaţi-l în pământ și legaţi-l 
cu lanţuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca 

să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu 

fiarele câmpului până vor trece șapte vremuri 
peste el.»



Calculul vremurilor

o vreme = 1 an 
două vremuri = 2 ani 

o jumatate de vreme = 6 luni

3 ani și 6 luni



Ezechiel 4:6

După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a 
doua oară pe coasta dreaptă și poartă 

nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; 
îţi pun câte o zi pentru fiecare an.



Numeri 14:34

După cum în patruzeci de zile aţi iscodit 
ţara, tot așa, patruzeci de ani veţi purta 

pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an 
de fiecare zi, și veţi ști atunci ce înseamnă 

să-Mi trag Eu mâna de la voi.



Calculul vremurilor

o vreme (1 an) = 360 zile 
două vremuri (2 ani) = 720 zile 

o jumatate de vreme (1/2 ani) = 180 zile

360 + 720 + 180 = 
1260 de zile profetice



Apocalipsa 12:14

Și cele două aripi ale vulturului celui mare au 
fost date femeii ca să zboare cu ele în 
pustie, în locul ei, unde este hrănită 

o vreme, vremi și jumătatea unei vremi, 
departe de faţa șarpelui.



Apocalipsa 12:6

Și femeia a fugit în pustie, într-un loc 
pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită 
acolo o mie două sute șaizeci de zile. 

1260 de zile profetice



Apocalipsa 13:5

I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și 
hule. Și i s-a dat putere să lucreze 

patruzeci și două de luni.

42 x 30 =  
1260 de zile profetice



Cronologia de la Roma la papalitate

Imperiul Roman

Roma se divizează 
apariția celor 10 coarne

înainte de Hristos

168 476

după Hristos

351 493

538

Instaurarea  
papalității

534

Herulii 
nimiciți

Vandalii 
nimiciți

Ostrogoții 
alungați



Cronologia de la Roma la papalitate

493

538

Instaurarea  
papalității

534

Herulii 
nimiciți

Vandalii 
nimiciți

Ostrogoții 
alungați

1798

Rana de moarte

1260 de ani

538 + 1260 =  1798



Cronologia de la Roma la papalitate

Imperiul Roman

Roma se divizează 
apariția celor 10 

coarne

înainte de Hristos

168 476
351 493

538

Instaurarea  
papalității

534

Herulii 
nimiciți

Vandalii 
nimiciți

Ostrogoții 
alungați

        după Hristos

1798

Rana de 
moarte

1260 de ani

538 + 1260 =  1798

1844
Judecata  

de cercetare



Daniel 7:27-28

27) Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăţiilor 
care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului 

sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie 
veșnică și toate puterile Îi vor sluji și-L vor asculta!’  
28) Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au 

tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat 
culoarea feţei, dar am păstrat cuvintele acestea în inima 

mea.”


