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Prefață 
1.  Cu Enoh,  al  şaptelea  patriarh  de  la  Adam şi  contemporan cu 
acesta  timp de trei  sute  opt  ani,  vocea profeţiei  a  început  să  fie 
auzită  prin intermediul buzelor omeneşti.  Pentru că  astfel declară 
apostolul Iuda: „Şi Enoh, de asemenea, al şaptelea de la Adam, a 
profeţit despre acestea, spunând: Iată, Domnul vine cu zeci de mii 
de sfinţi ai Săi, pentru a executa judecată asupra tuturor și pentru a-i 
convinge  pe  toţi  cei  care  sunt  neevlavioşi  între  ei,  despre  toate 
faptele lor nelegiuite pe care ei le-au comis în mod nelegiuit și de 
toate  vorbirile  lor  grele  pe  care  păcătoşii  neevlavioşi  le-au  spus 
contra Lui.” Iuda 14, 15 (engl., trad. KJV.). Această sublimă şi cea 
mai veche dintre profeţii se întinde până la sfârşitul timpului. Şi de-
a lungul tuturor secolelor care au intervenit, alte profeţii au cuprins 
toate evenimentele mai importante în marea dramă a istoriei.
2.  Materializarea  acestor  mari  evenimente  a  fost  doar  răspunsul 
istoriei la ceea ce profeţia declarase. Şi astfel, în mijlocul dovezilor 
mereu  prezente  ale  perspectivei  mărginite  a  oamenilor  şi  a 
eşecurilor mereu repetate ale schemelor omeneşti, o voce a răzbătut 
încontinuu  dinspre  Pământ  spre  cer:  „Cuvântul  lui  Dumnezeu 
rămâne în veac”.
3. Acest volum este scris, cu scopul de a atrage atenţia spre unele 
dintre aceste importante lecţii profetico-istorice, dacă ni se permite 
să creăm un cuvânt nou. Iar cărţile Daniel şi Apocalipsa sunt alese 
pentru acest scop, întrucât în unele privinţe profeţiile lor sunt mai 
directe  decât  pot  fi  găsite  altundeva  pe  paginile  profetice  şi 
împlinirile lor mai izbitoare. Scopul aflat în faţa noastră este întreit: 
(1) A dobândi o înţelegere a minunatei mărturii a cărţilor propriu- 
zise; (2) a ne familiariza cu unele dintre cele mai interesante şi mai 
importante evenimente din istoria naţiunilor civilizate şi a evidenţia 
cu câtă exactitate s-au împlinit profeţiile, unele dintre ele depinzând 
de evenimente din viitorul îndepărtat la acel moment şi de condiţii 
dintre cele mai amănunţite şi mai complicate; şi (3) a lua din aceste 
lucruri lecţii importante legate de datoriile creştine practice, care nu 
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au  fost  date  doar  pentru  secolele  trecute,  ci  care  sunt  pentru 
învăţătura şi mustrarea lumii de astăzi.
4.  Cărţile  lui  Daniel  şi  a  Apocalipsei  sunt  complementare  una 
celeilalte.  Ele stau în mod natural  una lângă  cealaltă  şi  ar  trebui 
studiate împreună.
5. Suntem conştienţi că orice încercare de a explica aceste cărţi şi 
de a face o aplicare a  profeţiilor  lor  este în general  privită  ca o 
misiune zadarnică  şi  fanatică  şi  este  întâmpinată  uneori  chiar  cu 
ostilitate pe faţă. Este foarte regretabil faptul ca vreo parte oarecare 
din acel volum pe care toţi creştinii îl consideră a fi cartea în care 
Dumnezeu a căutat să Îşi descopere voia Sa omenirii, să ajungă să 
fie privită  într-o astfel de lumină.  Însă  un mare fapt, la care este 
atrasă atenţia cititorului în următoarele paragrafe, este considerat a 
deţine atât o explicaţie cât şi un antidot pentru o astfel de stare de 
lucruri.
6. Există două sisteme generale de interpretare adoptate de diferiţi 
comentatori în eforturile lor de a explica Sfintele Scripturi. Primul 
este  sistemul  mistic  sau  spiritualizator  inventat  de  Origen  spre 
ruşinea  criticii  sănătoase  şi  blestemul  creştinătăţii;  al  doilea  este 
sistemul interpretării literale, folosit de astfel de oameni ca Tyndale, 
Luther  şi  toţi  reformatorii  și  furnizând  baza  pentru  fiecare  pas 
înainte care a fost făcut în reformarea de la eroare la adevăr aşa cum 
este acesta prezentat în Scripturi. Conform primului sistem, fiecare 
declaraţie se presupune a avea un sens mistic sau ascuns, pe care 
este  de  compentenţa interpretului  să  îl  scoată  la  iveală;  conform 
celui de-al doilea, fiecare declaraţie trebuie luată în sensul ei cel mai 
evident  şi  literal,  cu  excepţia  cazului  unde  contextul  şi  legile 
lingvistice bine cunoscute indică faptul că termenii sunt figurativi și 
nu  literali;  şi  orice  este  figurativ  trebuie  să  fie  explicat  de  alte 
porţiuni ale Bibliei, care sunt literale.
7.  Prin  metoda  mistică  a  lui  Origen  este  zadarnic  a  spera  la  o 
înţelegere uniformă fie a cărţii lui Daniel, fie a Apocalipsei, sau a 
vreunei  alte  cărţi  a  Bibliei;  pentru  că  acel  sistem (dacă  poate  fi 
numit sistem) nu cunoaşte nicio lege în afara imaginaţiei nestăvilite 
a aderenţilor săi; prin urmare şi există  de partea sa atât de multe 
interpretări diferite ale Scripturii, întrucât există diferite plăsmuiri 
ale diferiţilor scriitori. Prin metoda literală, orice lucru este supus 
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unei legi bine întemeiate şi clar definite; şi, privit din acest punct, 
cititorul va fi surprins să vadă cât de simple, de uşoare și de clare 
devin dintr-odată multe pasaje ale Scripturii care, conform oricărui 
alt sistem, sunt întunecate şi de nelămurit. Se admite că sunt folosite 
multe  imagini  în  Biblie  şi  că  o  mare  parte  din  cărţile  supuse 
analizei,  în  special  din  Apocalipsa,  este  îmbrăcată  în  limbaj 
simbolic; însă se pretinde, de asemenea, că Scripturile nu introduc 
nicio  ilustraţie  pentru  care  să  nu  ofere  undeva  un  limbaj  literal 
explicativ. Acest volum este oferit ca o expunere a cărţilor Daniel şi 
Apocalipsa concordantă cu sistemul literal.
8. Studiul profeţiei nu ar trebui neglijat cu niciun preţ; pentru că 
porţiunile profetice ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt cele care, în 
mod  special,  constituie  o  lampă  pentru  picioarele  noastre  şi  o 
lumină  pentru  cărarea  noastră.  Astfel  David  şi  Petru  mărturisesc 
fără echivoc: Psalm 119:105; 2 Petru 1:19.
9. Niciun studiu mai sublim nu poate ocupa mintea decât studiul 
acelor cărţi  în care Cel care vede sfârşitul  de la început,  privind 
înainte  de-a  lungul  tuturor  veacurilor,  oferă,  prin  profeţii  Săi 
inspiraţi,  o  descriere  a  evenimentelor  viitoare,  pentru  beneficiul 
acelora a căror soartă va fi să se confrunte cu ele.
10.  O sporire  a  cunoştinţei  referitoare  la  porţiunile  profetice  ale 
Cuvântului  lui  Dumnezeu  avea  să  fie  una  dintre  caracteristicile 
acestor ultime zile. Îngerul i-a spus lui Daniel: „Însă  tu, Daniele, 
pecetluieşte  aceste  cuvinte  şi  sigilează  cartea,  până  la  timpul 
sfârşitului:  mulţi  vor  alerga dintr-o  parte  în  alta  şi  cunoştinţa va 
crește;”  sau,  în  traducerea  lui  Michaeli:  „Când  mulţi  vor  oferi 
atenţia  lor  asiduă  înţelegerii  acestor  lucruri  și  cunoştinţa  va  fi 
sporită.” Nouă  ne-a fost dat să  trăim de această  parte a timpului, 
despre care îngerul i-a spus lui  Daniel  să  închidă  cuvintele şi  să 
sigileze  cartea.  Acea  restricţie  a  expirat  acum  prin  limitare.  În 
limbajul  gurii de stil, sigiliul a fost îndepărtat și mulţi aleargă dintr-
o parte în alta,  iar  cunoştinţa a sporit  în mod minunat în fiecare 
compartiment al ştiinţei; totuşi, este evident că această profeţie are 
în vedere în mod special o creştere a cunoştinţei referitoare la acele 
profeţii care sunt menite să ne dea lumină referitoare la secolul în 
care  trăim,  încheierea  acestei  orânduiri  și  transferul  iminent  al 
guvernărilor pământeşti în mâinile Împăratului Neprihănirii, care îi 
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va distruge pe vrăjmaşii Săi și va încununa cu o răsplată infinită pe  
fiecare  dintre  prietenii  Săi.  Împlinirea  profeţiei  prin  sporirea 
cunoştinţei este unul dintre semnele plăcute ale timpului prezent. 
Pentru  mai  mult  de  jumătate  de  secol,  lumina asupra  cuvântului 
profetic a sporit şi a radiat cu o strălucire mereu crescândă până în 
zilele noastre.
11. În nicio parte a Cuvântului lui Dumnezeu nu este mai evident 
aceasta decât în cărţile Daniel şi Apocalipsa; şi ne putem considera 
fericiţi pentru aceasta, pentru că niciunele dintre celelalte părţi ale 
acelui Cuvânt nu se ocupă atât de larg cu profeţii care ţin de scenele 
de  închidere  a  istoriei  acestei  lumi.  Nu  există  alte  cărţi  care  să 
conţină  atât  de multe lanţuri  ale profeţiei  care să  ajungă  până  la 
sfârșitul  timpului.  În  nicio  altă  carte  în  afara  acestora  nu  este 
desfăşurată  atât  de  complet  şi  amănunţit  marea  procesiune  a 
evenimentelor,  care ne trece spre încheierea timpului de probă  și 
inaugurează  realităţile  statului  veşnic.  Niciunele  dintre  celelalte 
cărţi  nu  îmbrăţişează  atât  de  complet,  cum  s-ar  spune,  dintr-o 
mişcare,  toate  adevărurile  care  privesc  ultima  generaţie  a 
locuitorilor  Pământului  și  care  prezintă  atât  de  cuprinzător  toate 
aspectele vremii, fizic, moral și politic, în care triumfurile vaiului 
pământesc  şi  ale  nelegiuirii  se  vor  sfârşi  și  domnia  veşnică  a 
neprihănirii va începe. Ne face plăcere să atragem atenţia în special 
la aceste trăsături ale cărţilor Daniel şi Apocalipsa, care par până 
acum să fi fost la nivel general prea trecute cu vederea sau greşit 
interpretate.
12. Se pare că nu există nicio profeţie pe care cineva să aibă atât de 
puţine scuze că a înţeles-o greşit ca profeţia lui Daniel, în special în 
ceea ce priveşte principalele ei caracteristici. Folosindu-se doar cu 
economie de un limbaj foarte figurativ, explicând toate simbolurile 
pe care le introduce, localizând evenimentele ei între limitele fixe 
ale perioadelor profetice, ea indică Prima Venire a lui Mesia într-un 
mod atât de clar şi fără echivoc, încât atrage după sine dezgustul 
iudeilor  asupra  oricărei  încercări  de  a  o  explica  și  oferă  atât  de 
exacat  și  cu  atât  de  multe  secole  înainte,  conturul  marilor 
evenimente ale istoriei lumii noastre, încât necredinţa stă încurcată 
şi mută în faţa raportului său inspirat.
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13.  Şi  niciun  efort  de  a  ajunge  la  o  înţelegere  corectă  a  cărţii 
Apocalipsa nu are nevoie de vreo scuză: pentru că Domnul profeţiei 
a pronunţat El Însuşi o binecuvântare asupra aceluia care citeşte şi 
care ascultă cuvintele acestei profeţii și păzeşte lucrurile care sunt 
scrise în ea; pentru că timpul este aproape. Apocalipsa 1:1-3. Pentru 
un scop onest  de a  ajuta  cumva la  dobândirea acestei  înţelegeri, 
prezentate de către limbajul descris mai sus ca nu doar posibilă, ci 
demnă  de laudă,  s-a încercat o expunere a acestei cărţi,  conform 
regulii literale de interpretare.
14. Cu interes vibrant noi contemplăm astăzi naţiunile mărşăluindu-
şi  forţele  și  îmbulzindu-se  înainte  chiar  în  mişcările  descrise  de 
vizionarul princiar în curtea Babilonului cu două mii cinci sute de 
ani în urmă și de Ioan pe Patmos în urmă cu o mie opt sute de ani; 
şi  aceste  mişcări  -  ascultaţi,  o,  fii  ai  oamenilor  -  sunt  ultimele 
schimbări  majore  politice  care  trebuie  să  se  realizeze  înainte  ca 
acest  Pământ să  se scufunde în timpul său final de strâmtoare și 
Mihail,  marele  Prinţ,  să  se  ridice  iar  poporul  Său,  cei  care  sunt 
găsiţi scrişi în carte, să fie încoronaţi cu eliberare completă şi finală. 
(Daniel 12:1, 2).
Sunt aceste lucruri  astfel? „Căutaţi”,  spune Salvatorul nostru,  „şi 
veţi  găsi;  bateţi  și  vi  se  va deschide.”  Dumnezeu nu şi-a  tăinuit 
astfel adevărul, încât să fie trecut în mod inconştient cu vederea de 
cercetarea unui căutător umil.
Fie ca acelaşi  Spirit,  prin care aceste porţiuni  din Scripturi,  care 
formează  baza  acestui  volum,  au  fost  inspirate  și  al  cărui  ajutor 
scriitorul l-a căutat în eforturile sale explicative, să se odihnească 
din  abundenţă  asupra  cititorului  acestor  investigaţii,  conform  cu 
promisiunea Salvatorului în Ioan 16:7, 13, 15. Recomandăm această 
lucrare  atenţiei  candide  şi  minuţioase  a  tuturor  celor  care  sunt 
interesaţi de temele profetice.

 
Uriah Smith

Battle Creek, Michigan, 
Ianuarie 1897.
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Introducere 

Referitor la faptul că cartea „Daniel” a fost scrisă de persoana al 
cărei  nume  îl  poartă,  nu  este  niciun  dubiu.  Ezechiel,  care  era 
contemporan cu Daniel, dă mărturie, prin spiritul profeției, despre 
pietatea și onestitatea sa, așezându-l din această privință lângă Noe 
și Iov: „Sau dacă aș trimite ciumă în acea țară și mi-aș vărsa furia 
peste ea în sânge, pentru a nimici din ea om și animal; chiar dacă 
Noe,  Daniel  și  Iov  ar  fi  în  ea,  pe  viața  mea,  zice  Domnul 
Dumnezeu,  ei  nu ar  scăpa nici  fiu,  nici  fiică;  ei  și-ar  scăpa doar 
propriile lor suflete prin neprihănirea lor” (Ezechiel 14:19, 20 engl. 
trad.  KJV).  Înțelepciunea  sa,  deci,  chiar  în  acele  zile  timpurii, 
devenise  proverbială,  după  cum  înțelegem  de  la  același  scriitor. 
Prințului Tirului el a fost condus de Dumnezeu să îi spună: „Iată, tu 
ești  mai  înțelept  decât  Daniel;  nicio  taină  nu  este  ascunsă  de 
tine.” (Ezechiel 28:3). Însă, mai presus de toate, Domnul nostru l-a 
recunoscut ca profet al lui Dumnezeu și le-a poruncit ucenicilor Săi 
să înțeleagă prezicerile date prin el spre folosul bisericii Sale: „De 
aceea,  când veți  vedea  ,urâciunea  pustiirii’,  despre  care  a  vorbit 
prorocul Daniel așezată (engl.stând) în locul Sfânt” (cine citește să 
înțeleagă), atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți.” (Matei 
24:15, 16).

Deși  avem un raport  mai  exact  despre viața sa timpurie decât 
avem despre cel al oricărui alt profet, cu toate acestea nașterea sa și 
descendența  sa  au  rămas  în  completă  obscuritate,  cu  excepția 
faptului că era de descendență regală, aparținând probabil casei lui 
David,  care  devenise  în  acea  vreme  foarte  numeroasă.  El  apare 
pentru prima dată ca unul dintre prinșii de război de viță nobilă din 
Iuda,  în  primul  an  al  lui  Nebucadnețar,  regele  Babilonului,  la 
începutul  celor  șaptezeci  de  ani  de  captivitate,  în  anul  606 î.Hr. 
Ieremia și Habacuc încă își rosteau profețiile. Ezechiel a început la 
scurt  timp  după  aceea  și,  puțin  mai  târziu,  Obadia;  însă  ambii 
aceștia și-au încheiat anii de lucrare înainte de încheierea lungii și 
strălucitoarei cariere a lui Daniel.  Doar trei profeți  l-au succedat, 
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Hagai și Zaharia, care și-au exercitat slujba profetică în același timp 
și pentru o scurtă perioadă contemporan, 520-518 î.Hr. și Maleahi, 
ultimul dintre profeții Vechiului Testament, care a prorocit pentru 
un timp scurt în jurul anului 397 î.Hr.

În timpul celor șaptezeci de ani de captivitate a iudeilor, 606-536 
î.Hr., preziși de Ieremia (Ieremia 25:11), Daniel a locuit la curtea 
Babilonului,  în  majoritatea  timpului  ca  prim-ministru  al  acelei 
monarhii  strălucitoare.  Viața  sa  prezintă  o  lecție  dintre  cele  mai 
impresionante  despre  importanța  și  avantajul  menținerii  unei 
integrități  stricte  față  de  Dumnezeu  din  anii  cei  mai  timpurii  ai 
tinereții și oferă un exemplu remarcabil al unui om care-și păstrează 
o evlavie distinsă și se achită cu credincioșie de toate datoriile care 
țin de slujirea lui Dumnezeu, fiind în același timp angajat în cele 
mai  solicitante  activități  și  purtând  cele  mai  apăsătoare  griji  și 
responsabilități care pot cădea în sarcina unui om în această viață 
pământească.

Ce mustrare este purtarea sa pentru mulți din ziua de astăzi, care, 
neavând  nici  a  suta  parte  din  grijile  pe  care  le-a  avut  el,  să  le 
absoarbă timpul și să le captiveze atenția, totuși pledează ca scuză 
pentru neglijarea aproape completă a datoriilor lor creștine, că nu ar 
avea  deloc  timp pentru  ele!  Ce  va  spune  Dumnezeul  lui  Daniel 
unora ca aceștia, când va veni pentru a-Și răsplăti în mod imparțial 
slujitorii, conform cu punerea în valoare sau cu neglijarea ocaziilor 
oferite lor?

Însă nu doar sau în principal legătura sa cu monarhia babiloniană, 
slava imperiilor, este cea care perpetuează amintirea lui Daniel și îi 
acoperă numele cu onoare. Din înălțimea gloriei lui, el a văzut acea 
împărăție decăzând și trecând în alte mâini. Perioada ei de supremă 
prosperitate  a  fost  cuprinsă  între  limitele  vieții  unui  om. Atât  de 
scurtă  a  fost  supremația  sa,  atât  de  trecătoare  gloria  ei.  Însă  lui 
Daniel  i-au fost  încredințate onoruri  mai  trainice.  În timp ce era 
iubit și onorat de prinții și suveranii Babilonului, el s-a bucurat de o 
apreciere infinit mai înaltă, fiind iubit și onorat de Dumnezeu și de 
îngerii  Săi  cei  sfinți,  fiindu-i  permis  accesul  la  o  cunoaștere  a 
sfaturilor Celui Preaînalt.

Profeția  sa  este,  în  multe  privințe,  cea  mai  remarcabilă  dintre 
profețiile din rapoartele sacre. Este cea mai cuprinzătoare. A fost 
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prima profeție  care  oferea  o  istorie  consecutivă  a  lumii  din  acel 
timp până  la sfârșit.  Localiza cele mai multe dintre prezicerile ei 
între limitele unor perioade profetice bine definite, deși se întindea 
până  la  multe secole în viitor.  Oferea prima profeție  cronologică 
precisă despre venirea lui Mesia. Marca timpul acestui eveniment 
într-un mod atât de exact încât evreii interzic orice încercare de a 
interpreta numerele ei, întrucât acea profeție îi dovedește a fi fără 
scuză pentru respingerea lui Hristos; și prezicerile ei minuțioase și 
literale s-au împlinit atât de exact până în timpul lui Porfiriu (250 
d.Hr.),  încât acesta a declarat  (ca singură  portiță  pe care o putea 
născoci pentru scepticismul său strâns la colț) că prezicerile nu au 
fost scrise în era babiloneană,  ci după  ce evenimentele avuseseră 
loc. Acest pretext însă nu este valabil; pentru că fiecare secol ce a 
urmat  a  purtat  dovezi  suplimentare  despre  caracterul  demn  de 
crezare al acestei profeții și noi, în zilele noastre, ne apropiem chiar 
acum de apogeul împlinirii ei.

Istoria personală a lui Daniel se întinde până la câțiva ani după 
răsturnarea  Imperiului  Babilonian  de  către  mezi  și  perși.  Se 
presupune că el ar fi murit la Susan, sau Susa, în Persia, în jurul 
anului  530  î.Hr.,  la  vârsta  de  aproape  nouăzeci  și  patru  de  ani; 
vârsta sa fiind probabil motivul pentru care nu s-a întors în Iudeea 
cu alți captivi evrei, sub proclamația lui Cir (Ezra 1:1), în anul 536 
î.Hr., an care a marcat încheierea celor șaptezeci de ani de robie.
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Daniel în captivitate 

Versetele  1,  2.  În  al  treilea  an  al  domniei  lui  Ioiachim, 
împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit 
împotriva  Ierusalimului  şi  l-a  împresurat.  Domnul  a  dat  în 
mâinile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda şi o parte din vasele 
Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Şinear, 
în casa dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei dumnezeului 
său.

Într-un mod fără ocolişuri, caracteristic scriitorilor sfinţi, Daniel 
intră direct în tema sa. El începe în stilul simplu, istoric, cartea sa 
fiind, cu excepţia unei porţiuni a capitolului 2,  de natură  istorică 
până  când  ajungem  la  capitolul  al  şaptelea,  când  începe  partea 
denumită mai adecvat profetică. Ca unul conştient că rosteşte doar 
adevăr  bine-cunoscut,  el  trece  imediat  la  a  afirma o varietate  de 
detalii prin care ar putea fi testată instantaneu exactitatea sa. Astfel 
în cele două versete citate, el afirmă cinci detalii care au pretenţia 
de  a  fi  fapte  istorice,  pe  care  probabil  niciun  scriitor  nu  le-ar 
introduce  într-o  naraţiune  fictivă:  (1)  că  Ioiachim  era  regele  lui 
Iuda; (2) că  Nebucadneţar era rege al Babilonului; (3) că  cel din 
urmă a venit contra celui dintâi; (4) că aceasta s-a întâmplat în anul 
al treilea al domniei lui Ioiachim; şi (5) că Ioiachim a fost dat în 
mâna lui Nebucadneţar, care a luat o parte din vasele sacre ale casei 
lui Dumnezeu şi, ducându-le în ţinutul Şinear, ţara Babilon (Geneza 
10:10), le-a aşezat în visteria zeităţii sale păgâne. Părţi ulterioare ale 
naraţiunii  abundă  în  aceeaşi  măsură  de  fapte  istorice  de  natură 
asemănătoare.

Această înfrângere a Ierusalimului a fost prezisă de Ieremia și 
realizată  imediat,  în  anul  606  î.Hr.  (Ieremia  25:8-11).  Ieremia 
plasează acest asediu în anul al patrulea al lui Ioiachim, Daniel în 
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anul  al  treilea.  Această  aparentă  discrepanţă  este  explicată  prin 
faptul că Nebucadneţar şi-a început expediţia spre sfârşitul celui de-
al treilea an al lui Ioiachim, punct de la care socoteşte Daniel. Însă 
el  nu a îndeplinit  cucerirea Ierusalimului până  aproape în luna a 
noua  a  anului  următor;  şi  Ieremia  socoteşte  de  la  acest  punct 
(Prideaux, volumul I, pg. 99, 100.) Ioiachim, deşi legat cu scopul de 
a fi dus în Babilon, după ce s-a umilit, a primit permisiunea de a 
rămâne guvernator în Ierusalim, tributar regelui Babilonului.

Aceasta a fost prima dată când Ierusalimul a fost cucerit de către 
Nebucadneţar. De încă alte două ori consecutiv, oraşul, după ce s-a 
revoltat, a fost capturat de către acelaşi rege, fiind tratat mai aspru 
de fiecare dată. Dintre aceste două cuceriri prima a fost sub domnia 
lui Ioiachin, fiul lui Ioiachim, în anul 599 î.Hr., când toate vasele 
sacre au fost fie luate, fie distruse, iar cei mai buni dintre locuitori, 
împreună cu regele, au fost duşi în robie. A doua a fost sub domnia 
lui Zedechia, când oraşul a suferit cel mai crunt asediu pe care l-a 
înfruntat vreodată, exceptându-l pe cel sub Titus, în anul 70 d.Hr. În 
timpul celor doi ani de asediu care au urmat, locuitorii oraşului au 
suferit toate ororile foametei extreme. În cele din urmă garnizoana 
şi  regele,  încercând să  scape din  oraş,  au  fost  capturaţi  de  către 
caldeeni. Fiii regelui au fost ucişi în faţa sa. Ochii i-au fost scoşi şi 
el a fost luat în Babilon: şi astfel s-a împlinit prezicerea lui Ezechiel 
care a declarat că el avea să fie dus la Babilon și că va muri acolo, 
însă nu va vedea locul. (Ezechiel 12:13). Oraşul şi templul au fost 
în acel timp distruse în mod complet și întreaga populaţie a oraşului 
şi  a  ţării,  cu  excepţia  câtorva  gospodari,  au  fost  duşi  captivi  în 
Babilon în anul 588 î.Hr.  Astfel  a fost  mărturia neîntrecută  a  lui 
Dumnezeu  contra  păcatului.  Dumnezeu  i-a  folosit  pe  caldeeni 
pentru a pedepsi nelegiuirile poporului Său și aceasta nu pentru că 
ei ar fi fost favoriţii cerului. Dacă israeliţii ar fi fost credincioşi lui 
Dumnezeu  şi  ar  fi  păzit  Sabatul,  Ierusalimul  ar  fi  existat  pentru 
totdeauna. (Ieremia 17:24-27). Însă ei s-au îndepărtat de El și El i-a 
abandonat.  Mai  întâi  ei  au  profanat  vasele  sfinte  prin  păcat, 
introducând  idoli  păgâni  între  ei;  şi  apoi  El  le-a  profanat  prin 
judecăţi, lăsând ca acestea să fie duse ca trofee în temple păgâne de 
peste hotare.
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În  timpul  acestor  zile  de  strâmtoare  şi  necaz  asupra 
Ierusalimului,  Daniel  şi  tovarăşii  săi  erau  hrăniţi  şi  instruiţi  în 
palatul regelui din Babilon; şi, deşi captivi într-o ţară străină, ei erau 
fără îndoială în unele privinţe mult mai bine situaţi decât ar fi putut 
fi în ţara lor natală.

Versetele  3-5.  Şi  regele  a  vorbit  lui  Aşpenaz,  căpetenia 
famenilor săi, ca el să îi aducă pe anumiţi fii ai lui Israelşi din 
sămânţa împărătească şi dintre prinţi, copii în care nu era cusur, 
ci care erau frumoşi şi care erau pricepuţi în toată înţelepciunea 
şi iscusiţi în cunoştinţă şi înţelegeau ştiinţa şi unii care aveau în 
ei abilitatea de a sta în palatul împăratuluişi cărora le puteau 
preda învăţătura şi limba caldeenilor. Şi regele a numit o porţie 
zilnică din mâncarea împăratului şi din vinul pe care îl bea el; 
hrănindu-i astfel trei ani, pentru ca la sfârşitul acestora ei să 
poată sta înaintea împăratului. (engl. trad. KJV).

Avem în aceste versete raportul probabilei împliniri a anunţului 
judecăţilor viitoare făcut regelui Ezechia de către profetul Isaia, cu 
mai mult de o sută de ani în urmă. Când acest rege le-a arătat în 
glorie deşartă  ambasadorilor regelui Babilonului toate visteriile şi 
lucrurile sfinte ale palatului şi  împărăţiei sale, i  s-a spus că  toate 
aceste  lucruri  bune  urmau  să  fie  duse  ca  trofee  în  cetatea 
Babilonului și că nimic nu avea să fie lăsat; şi că până şi propriii săi 
copii, descendenţii săi, urmau să fie luaţi și să fie fameni în palatul 
regelui de acolo. (2 Regi 20:14-18). Probabil că Daniel şi tovarăşii 
săi  au fost trataţi  după  cum este indicat în profeţie;  cel puţin nu 
auzim nimic despre urmaşii lor, ceea ce se poate pune mai uşor pe 
seama acestei ipoteze decât pe orice altă seamă; deşi unii cred că 
termenul  famen  ajunsese  să  semnifice  mai  degrabă  funcţia  decât 
condiţia.

Cuvântul copii, după cum este aplicat acestor captivi, nu trebuie 
limitat la sensul la care se rezumă în timpul prezent. Îi includea şi 
pe tineri, de asemenea. Aflăm din raport că aceşti copii erau deja 
pricepuţi  în  toată  înţelepciunea,  iscusiţi  în  cunoştinţă,  înţelegeau 
ştiinţa și aveau abilitatea de a sta în palatul regelui. Cu alte cuvinte, 
ei deja dobândiseră o măsură bună de educaţie și puterile lor fizice 
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şi mentale erau deja atât de dezvoltate, încât un cititor priceput al 
naturii umane putea să îşi formeze o apreciere exactă a capacităţilor 
lor. Se presupune că erau de aproximativ optsprezece sau douăzeci 
de ani. 

În tratamentul pe care l-au primit aceşti captivi evrei vedem un 
exemplu de politică înţeleaptă şi generozitate din partea regelui în 
ascensiune, Nebucadneţar.

1. În loc de a alege, ca mulţi alţi regi de mai târziu, mijloace 
pentru satisfacerea dorinţelor josnice şi de puţină valoare, el a ales 
bărbaţi tineri care aveau să fie educaţi în toate chestiunile ce ţineau 
de  împărăţie,  pentru  ca  el  să  poată  avea  un  ajutor  eficient  în 
administrarea afacerilor acesteia.

2. El le-a stabilit o porţie zilnică din hrana sa proprie şi din vin. 
În locul unei hrane inferioare pe care unii ar fi considerat-o suficient 
de  bună  pentru  robi,  el  le-a  oferit  alimente  de  la  masa  lui 
împărătească.

3. Timp de trei ani, ei aveau toate avantajele pe care le oferea 
împărăţia. Deşi captivi, ei erau copii de viţă regală și au fost trataţi 
ca atare de omenosul rege al caldeenilor.

Se poate ridica întrebarea: De ce au fost alese aceste persoane să 
ia parte,  după  pregătirea corespunzătoare,  la afacerile împărăţiei? 
Nu existau  suficienţi  băştinaşi  babilonieni  pentru  a  ocupa  aceste 
poziţii  de încredere şi  onoare? S-ar putea să  fie pentru niciun alt 
motiv decât că tinerii caldeeni nu-i puteau concura pe cei din Israel 
în calificările, atât mentale cât şi fizice, necesare pentru o astfel de 
poziţie.

Versetele 6-7. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, 
Hanania, Mişael şi Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a 
pus  însă  alte  nume  şi  anume:  lui  Daniel  i-a  pus  numele 
Beltşaţar; lui Hanania, Şadrac; lui Mişael, Meşac; şi lui Azaria, 
Abed-Nego.

Această  schimbare  a  numelor  a  fost  probabil  făcută  pe  baza 
semnificaţiei  cuvintelor.  Astfel,  Daniel  însemna  în  ebraică, 
„Dumnezeu  este  judecătorul  meu”;  Hanania,  „Darul  Domnului”; 
Mişael, „Cel care este un Dumnezeu puternic” și Azaria, „Ajutorul 
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Domnului”.  Aceste  nume,  având  fiecare  o  referire  la  adevăratul 
Dumnezeu  și  semnificând  o  legătură  cu  închinarea  Sa,  au  fost 
schimbate cu nume a căror definiţie purta o relaţie de asemănare cu 
divinităţile  şi  închinarea  păgână  a  caldeenilor.  Astfel,  Beltşaţar, 
numele dat lui Daniel, semnifica „Păzitorul comorilor ascunse ale 
lui  Bel”;  Şadrac,  „Inspiraţia  Soarelui  (căruia  i  se  închinau 
caldeenii);  Meşac,  „Al  zeiţei  Şaca”  (nume  sub  care  era  adorată 
Venus); şi Abed- Nego, „slujitor al focului strălucitor” (căruia ei, de 
asemenea, i se închinau).

Versetele 8-15. Însă Daniel s-a hotărât în inima sa să nu se 
întineze cu partea din hrana împăratului, nici cu vinul pe care îl 
bea el; de aceea a cerut căpeteniei famenilor să îi permită să nu 
se întineze. Dumnezeu l-a făcut pe Daniel să găsească favoare şi 
dragoste gingaşă la prinţul famenilor. Şi căpetenia famenilor i-a 
spus  lui  Daniel:  Mă  tem de domnul  meu împăratul,  care  v-a 
hotărât mâncarea şi băutura; pentru că de ce să vă vadă feţele 
mai puţin plăcute decât ale celor de felul vostru? Atunci îmi veţi 
pune  în  pericol  capul  faţă  de  rege.  Atunci  Daniel  a  spus  lui 
Melzar,  pe  care  căpetenia  famenilor  îl  pusese  peste  Daniel, 
Anania, Mişael şi  Azaria: „Pune la încercare pe servii  tăi,  te 
rog, zece zile; şi să ni se dea de mâncare leguminoase şi apă de 
băut.  Atunci  să  se  privească  feţele  noastre  în  faţa  ta  şi 
înfăţişarea copiilor care mănâncă din porţia de la masa regelui; 
şi după cum vei vedea, aşa să te porţi cu servii tăi. Aşa că el a 
consimţit cu ei în această chestiune şi i-a încercat zece zile. Şi la 
sfârşitul celor zece zile feţele lor erau mai frumoase şi mai grase 
decât ale tuturor copiilor care mâncau din porţia de la masa 
împăratului. Astfel Melzar le-a luat la o parte porţia de la masa 
împăratului  şi  vinul  pe  care  trebuia  să  li-l  dea;  şi  le-a  dat 
leguminoase.” (engl. trad. KJV).

Nebucadneţar este prezentat  în acest  raport  ca surprinzător  de 
lipsit de bigotism. Se pare că el nu a luat niciun fel de măsuri pentru 
a-i  obliga  pe prizonierii  săi  regali  să-şi  schimbe religia.  Dacă  ei 
aveau o religie, el părea să fie mulţumit, fie că aceasta era religia pe 
care  o  practica  el,  sau  nu.  Şi  chiar  dacă  numele  lor  fuseseră 
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schimbate pentru a semnifica o legătură cu religia păgână, aceasta 
poate să fi fost mai mult pentru a evita folosirea numelor evreieşti 
de  către  caldeenii,  decât  pentru  a  indica  vreo  schimbare  de 
sentiment  sau  practică  din  partea  acelora  cărora  le-au  fost  date 
numele.

Daniel şi-a fixat ca scop să nu se întineze cu mâncarea regelui, 
nici  cu  vinul  său.  Daniel  avea  alte  motive  pentru  acest 
comportament,  decât  simplul  efect  al  unei  astfel  de  diete  asupra 
sistemului său fizic, deşi urma să câştige un mare avantaj în această 
privinţă din hrana pe care intenţiona să o adopte. Însă era frecvent 
cazul că hrana folosită de regii şi prinţii naţiunilor păgâne, care erau 
adesea marii preoţi  ai religiilor lor, era oferită  mai întâi ca jertfă 
idolilor, iar vinul pe care îl foloseau era oferit ca o libaţie1 înaintea 
acestora; şi, pe de altă parte, o parte din carnea pe care o foloseau, 
era  declarată  ca  necurată  de  către  legea  evreiască;  şi  pe  baza 
oricăruia dintre aceste motive Daniel nu putea, fiind consecvent în 
religia sa, să se împărtăşească din aceste articole; aşa că a cerut, nu 
dintr-un temperament morocănos sau închis în sine, ci pe motiv de 
considerente morale ale conştiinţei, să nu fie obligat să se întineze; 
şi în mod plin de respect şi-a făcut cunoscută cererea funcţionarului 
responsabil. 

Căpetenia  famenilor  s-a  temut  să  îi  îndeplinească  lui  Daniel 
cererea, întrucât regele însuşi le stabilise hrana. Aceasta dovedeşte 
marele interes personal al regelui pentru aceste persoane. El nu i-a 
încredinţat pe mâinile servilor săi, spunându-le să se îngrijească de 
ei în cel mai bun mod, fără a intra el însuşi în detalii; ci el însuşi le-
a desemnat hrana şi băutura. Şi aceasta era de un fel care, în mod 
sincer, se credea a fi cea mai bună pentru ei, într-atât încât căpetenia 
famenilor s-a gândit că o îndepărtare de la aceasta avea să îi facă să 
fie  mai  slabi  în  constituţie  şi  faţa  lor  mai  puţin  strălucitoare  a 
sănătate decât a acelora care continuau cu aceasta; şi astfel el urma 
să fie tras la socoteală pentru neglijenţă sau tratament greşit și astfel 
să  îşi  piardă  capul.  Totuşi,  era  la  fel  de  bine  înţeles  că  dacă  îşi 
menţineau condiţia fizică bună, regele nu avea să aibă obiecţii faţă 
de  mijloacele  folosite,  chiar  dacă  acestea  erau  contrare 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
Ca

pi
to

lu
l 1

17

—————————
1  libație  =  (În  antichitate)  act  ritual  care  consta  în  gustarea  și  apoi 

vărsarea unei cupe de vin, lapte etc., ca omagiu adus divinității.



instrucţiunilor sale exprese. Se pare că scopul sincer al regelui era 
de a le asigura, prin orice mijloc se putea face aceasta, cea mai bună 
dezvoltare mintală şi fizică ce putea fi dobândită. Cât de diferită este 
această atitudine faţă de bigotismul şi tirania care de obicei deţin 
control suprem asupra inimilor acelora care sunt îmbrăcaţi cu putere 
absolută.  În  caracterul  lui  Nebucadneţar  vom  descoperi  multe 
lucruri demne de admiraţia noastră cea mai înaltă. Daniel a cerut 
leguminoase  şi  apă  pentru  sine  şi  pentru  cei  trei  tovarăşi  ai  săi. 
Hrana cerută de Daniel (engl. „pulse”) era o hrană vegetală de tipul 
leguminos  cum ar  fi  mazăre,  fasole  etc.  Bagster  spune,  „Zeroim 
denotă  toate plantele leguminoase, care nu se seceră,  ci se smulg 
sau  se  culeg,  care,  oricât  de  sănătoase,  nu  erau  în  mod  natural 
calculate a-i face mai viguroși decât ceilalţi.”

Testul de zece zile al acestei diete fiind cu rezultate favorabile, li 
s-a permis să  o continue în timpul întregului curs al instruirii lor 
pentru  datoriile  palatului.  Creşterea  lor  în  condiţie  fizică  şi 
îmbunătăţirea în expresia feţei, care au avut loc în timpul acestor 
zece  zile  cu  greu  poate  fi  atribuită  rezultatului  natural  al  dietei; 
pentru  că  aceasta  ar  produce  cu  greu  asemenea  rezultate  într-un 
timp atât  de scurt.  Nu este mult  mai natural să  concluzionăm că 
acest rezultat a fost produs de o intervenţie specială a Domnului, ca 
un indiciu al aprobării Sale pentru cursul ales de ei, curs care, dacă 
perseverau în el, urma să conducă, în scurgerea vremii, la acelaşi 
rezultat prin acţiunea naturală a legilor fiinţei lor?

Versetul 17-21. Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi 
pricepere pentru tot felul de scrieri şi înţelepciune; mai ales însă 
a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele. La 
vremea  sorocită  de  împărat  ca  să-i  aducă  la  el,  căpetenia 
famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadneţar. Împăratul a stat 
de vorbă cu ei: dar între toţi tinerii aceia nu s-a găsit niciunul 
ca  Daniel,  Hanania,  Mişael  şi  Azaria.  De  aceea  ei  au  fost 
primiţi  în  slujba  împăratului.  În  toate  lucrurile  care  cereau 
înţelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, îi 
găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în 
stele, care erau în toată împărăţia lui. Aşa a dus-o Daniel până 
în anul dintâi al împăratului Cir.
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Doar lui  Daniel  se pare că  i-a fost  încredinţată  o înţelegere a 
viziunilor şi viselor. Însă modul Domnului de a se purta cu Daniel 
în  această  privinţă  nu  demonstrează  că  ceilalţi  erau  mai  puţin 
acceptaţi în ochii Săi. Păstrarea lor în mijlocul cuptorului de foc a 
fost o dovadă la fel de bună a favoarei divine, pe cât ar fi putut ei să 
aibă.  Daniel a avut probabil nişte calificări  naturale care, în mod 
unic, l-au făcut potrivit pentru lucrarea sa specială.

Acelaşi  interes  personal  pentru  aceste  persoane  individuale 
manifestat mai înainte de către rege a fost menţinut şi în continuare. 
La sfârşitul celor trei ani, el i-a chemat pentru un interviu personal. 
El  trebuia  să  ştie  personal  cum  le  mersese  și  ce  competenţe 
dobândiseră. Acest interviu arată de asemenea că regele era un om 
foarte versat în toate artele şi ştiinţele caldeenilor, altfel nu ar fi fost 
calificat  să  îi  examineze  pe  alţii  în  acele  domenii.  Ca  rezultat, 
recunoscând meritele oriunde le vedea, fără a ţine cont de religie 
sau naţionalitate, el i-a recunoscut a fi de zece ori superiori oricăruia 
dintre cei din propria sa ţară.

Se  menţionează  suplimentar  că  Daniel  a  continuat  „până  la” 
primul an al regelui Cir. Acesta este un exemplu oarecum singular 
pentru folosirea cuvântului  „până  la”,  sau „până”,  care ocazional 
apare în scrierile sfinte. Nu înseamnă că el a continuat doar până în 
primul an al lui Cir, pentru că el a trăit câţiva ani după începerea 
domniei lui; însă acesta este timpul spre care scriitorul a dorit să 
atragă atenţia în mod special, întrucât el a adus eliberarea captivilor 
evrei. O întrebuinţare similară  a cuvântului se găseşte în Psalmul 
112:8 şi Matei 5:18.

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
Ca

pi
to

lu
l 1

19



Marele chip 

Versetul  1.  În  al  doilea  an  al  domniei  lui  Nebucadneţar, 
Nebucadneţar a avut  nişte  visuri.  Duhul îi  era tulburat  şi  i-a 
pierit somnul.

Daniel  a  fost  luat  în  robie  în  primul  an  al  domniei  lui 
Nebucadneţar. Timp de trei ani el a fost pus sub instructori, timp în 
care, bineînţeles, el nu urma să fie considerat între oamenii înţelepţi 
ai împărăţiei, nici nu avea să se implice în problemele publice. Cu 
toate acestea, lucrurile notate în acest capitol s-au întâmplat în al 
doilea an al lui Nebucadneţar. Cum, în acest caz, putea Daniel să fie 
adus să îi interpreteze regelui visul său în al doilea an al acestuia? 
Explicaţia pentru aceasta se află în faptul că Nebucadneţar a domnit 
timp  de  doi  ani  împreună  cu  tatăl  său,  Nabopolasar.  Evreii  au 
socotit de la acest punct, în timp ce caldeenii au socotit de la timpul 
când el a început să domnească singur, la moartea tatălui său. Aşa 
că anul menţionat aici era anul al doilea al domniei sale conform cu 
calculele caldeenilor, însă anul al patrulea conform celor evreieşti. 
Astfel se pare că în chiar anul următor după ce Daniel şi-a încheiat 
pregătirea  pentru  a  participa  în  chestiunile  administrative  ale 
imperiului  caldeean,  providenţa  lui  Dumnezeu  l-a  condus  la  o 
situaţie proeminentă şi uimitoare în întreg cuprinsul împărăţiei.

Versetul  2.  Împăratul  a  poruncit  să  cheme  magicienii, 
astrologii,  vrăjitorii  şi  caldeeni,  pentru  a  arăta  regelui  visele 
sale. Aşa că ei au venit şi au stat în faţa regelui. (engl. KJV).

Magicienii  erau  cei  care  practicau  ceea  ce  e  magic 
(supranatural), folosind termenul în sensul său rău; adică, practicau 
ritualurile  superstiţioase  şi  ceremoniile  prezicătorilor  viitorului,  a 
celor ce dau cu ghiocul şi se ocupă de horoscoape etc. Astrologii 
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erau oameni care pretindeau că  prezic evenimentele viitoare prin 
studiul  stelelor.  Ştiinţa  sau  superstiţia  astrologiei  era  cultivată 
extensiv de către naţiunile orientale din antichitate. Vrăjitorii erau 
cei  care pretindeau a întreţine comunicări  cu cei  morţi.  Cu acest 
sens  credem  că  a  fost  folosit  întotdeauna  în  Biblie  cuvântul. 
Spiritismul  modern  este  doar  vrăjitorie  păgână,  antică,  reînviată. 
Caldeenii  menţionaţi  aici  erau  o  sectă  de  filozofi  asemănători 
magicienilor  şi  astrologilor,  care  făceau  din  medicină,  divinaţii2, 
etc. obiectul studiului lor. Toate aceste secte sau profesiuni abundau 
în Babilon. Scopul urmărit de fiecare era acelaşi: anume, să explice 
misterele  şi  să  prezică  evenimente  viitoare,  principala  deosebire 
dintre ele fiind în mijloacele prin care încercau să îşi îndeplinească 
scopul. Problema regelui se afla în mod egal în domeniul fiecăruia 
de a o explica;  aşa că  el  i-a  convocat  pe toţi.  Pentru rege era o 
chestiune importantă. El era foarte tulburat și de aceea a concentrat 
întreaga  înţelepciune  a  regatului  său  asupra  dezlegării  acestei 
nedumeriri.

Versetul 3, 4. Împăratul le-a zis: ,Am visat un vis; duhul îmi 
este tulburat şi aş vrea să ştiu visul acela.’ Caldeenii au răspuns 
împăratului  în  limba aramaică:  ‚Veşnic  să  trăieşti,  împărate! 
Spune robilor tăi visul şi-ţi vom arăta tâlcuirea lui.’

În orice altceva vor mai fi fost eficienţi magicienii şi astrologii, 
ei par să fi fost cu temeinicie instruiţi în arta de a obţine suficientă 
informaţie pentru a alcătui un punct de sprijin pentru vreun calcul 
iscusit,  sau  pentru  a-şi  forma  răspunsurile  într-un  mod  atât  de 
ambiguu, încât să fie la fel de aplicabil, indiferent în ce mod ar fi 
evoluat evenimentul. În cazul prezent, loiali instinctelor lor viclene, 
ei au cerut regelui să  le facă  de cunoscut visul său. Dacă  puteau 
obţine suficientă informaţie referitor la acesta, puteau cu uşurinţă să 
cadă  de  acord  asupra  unei  interpretări  care  să  nu  le  vatăme 
reputaţia.  Ei  s-au  adresat  regelui  în  limba  siriacă,  un  dialect  al 
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oracole. Prezicerea viitorului prin practici superstițioase.



limbii caldeene, care era folosit de către clasele educate şi cultivate. 
Din  acest  punct  până  la  sfârşitul  capitolului  al  şaptelea,  raportul 
continuă în limba caldeeană.

Versetul  5-13.  Împăratul  a  luat  iarăşi  cuvântul  şi  a  zis 
caldeenilor:  ‚Mi-a scăpat  din  minte  lucrul  acela;  dacă  nu-mi 
veţi  face cunoscut visul şi  tâlcuirea lui,  veţi  fi făcuţi  bucăţi  şi 
casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar 
dacă-mi veţi spune visul şi tâlcuirea lui, veţi primi de la mine 
daruri şi răsplătiri şi mare cinste. De aceea, spuneţi-mi visul şi 
tălmăcirea  lui!”  Ei  au  răspuns  a  doua  oară:  „Să  spună 
împăratul robilor săi visul şi i-l vom tălmăci!” Împăratul a luat 
iarăşi cuvântul şi a zis: „Văd, cu adevărat, că voiţi să câştigaţi 
vreme, pentru că vedeţi că lucrul mi-a scăpat din minte.” Dacă 
deci nu-mi veţi spune visul, vă aşteaptă pe toţi aceeaşi soartă, 
fiindcă  vreţi  să  vă  înţelegeţi  ca  să  îmi  spuneţi  minciuni  şi 
neadevăruri, până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneţi-
mi  visul,  ca  să  ştiu  dacă  sunteţi  în  stare  să  mi-l  şi  tâlcuiţi. 
Caldeenii au răspuns împăratului: „Nu este nimeni pe Pământ, 
care  să  poată  spune  ce  cere  împăratul;  de  aceea  niciodată 
niciun împărat, oricât de mare şi puternic ar fi fost, n-a cerut 
aşa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau caldeean! Ce 
cere împăratul este greu; nu este nimeni care să  spună  lucrul 
acesta împăratului, afară de zei, a căror locuinţă nu este printre 
muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat şi s-a 
supărat  foarte  tare.  A  poruncit  să  piardă  pe  toţi  înţelepţii 
Babilonului.  Hotărârea  ieşise,  înţelepţii  începuseră  să  fie 
omorâţi şi căutau şi pe Daniel şi pe tovarăşii lui, ca să-i piardă.

Aceste  versete  conţin  raportul  despre  lupta  disperată  dintre 
oamenii  înţelepţi,  numiţi  astfel  și  rege; primii,  căutând o cale de 
scăpare, văzându-se prinşi pe terenul lor, cel din urmă, hotărât ca ei 
să  îi  facă  de cunoscut visul,  lucru care nu era mai mult  decât  îl 
îndreptăţea profesiunea lor să le ceară. Unii l-au condamnat în mod 
sever pe Nebucadneţar în această  problemă,  cum că  ar juca rolul 
unui tiran fără inimă, iraţional. Însă ce pretindeau aceşti magicieni 
că  pot  face?  Că  descoperă  lucrurile  ascunse,  că  fac  de  cunoscut 
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mistere  complet  dincolo  de  percepţia  şi  puterea  de  pătrundere  a 
oamenilor;  şi  că  fac  aceasta  cu  ajutorul  agenţilor  supranaturali. 
Dacă, în acest caz, pretenţia lor era demnă de încredere, nu puteau 
ei să facă de cunoscut regelui ceea ce visase el? - Cu siguranţă că 
puteau. Iar dacă erau capabili, cunoscând visul, să dea o interpretare 
demnă de încredere a acestuia, nu erau ei de asemenea în stare să 
facă cunoscut visul când acesta se dusese din mintea împăratului? - 
Cu siguranţă,  dacă  era vreo virtute în pretinsa lor comunicare cu 
lumea  cealaltă.  Nu  exista  deci  nimic  nedrept  în  cererea  lui 
Nebucadneţar  ca  ei  să  îi  facă  de  cunoscut  visul.  Şi  când  ei  au 
declarat (în versetul 11) că nimeni în afară de zei, a căror locuinţă 
nu  este  cu  oamenii,  nu  putea  să  facă  de  cunoscut  problema 
împăratului, aceasta a fost o recunoaştere tacită că ei nu aveau nicio 
comunicare  cu  aceşti  zei  și  nu  ştiau  nimic  dincolo  de  ceea  ce 
înţelepciunea  şi  discernământul  omenesc  puteau  revela.  Pentru 
această cauză, regele era mânios şi foarte furios. A văzut că el şi 
întregul său popor erau făcuţi victime ale înşelăciunii. El i-a acuzat 
(versetul  9)  că  încearcă  să  câștige  timp  „până  se  vor  schimba 
vremurile”, sau până când problema trecuse astfel din mintea lui, 
încât  mânia  sa  pentru  duplicitatea  lor  să  se  fi  abătut  și  el  să  îşi 
amintească singur visul, sau să nu fie preocupat dacă ei i-l făceau de 
cunoscut şi i-l interpretau, sau nu. Şi în timp ce nu putem justifica 
măsurile extreme la care a recurs el, condamnându-i la moarte și 
casele  lor  la  distrugere,  nu  putem  decât  să  simţim  o  simpatie 
cordială cu el în condamnarea acestei clase de impostori nenorociţi.

Severitatea sentinţei sale era probabil de pus mai mult în seama 
obiceiurilor acelor vremi decât a răutăţii din partea regelui. Cu toate 
acestea, a fost un pas îndrăzneţ şi disperat. Gândiţi-vă la cei care 
erau astfel loviţi de mânia regelui. Ei erau secte numeroase, bogate 
şi influente. Mai mult, erau clasele învăţate şi cultivate ale acelor 
vremuri; cu toate acestea regele nu era atât de înrădăcinat în religia 
sa falsă, încât să îi cruţe, chiar cu toată influenţa acesteia în favoarea 
lor. Dacă sistemul era unul de fraudă şi înşelătorie, acesta trebuia să 
cadă, oricât de sus în număr sau poziţie stăteau partizanii săi, sau 
oricât de mulţi dintre ei puteau fi implicaţi în ruina sa. Regele nu 
avea să facă partidă cu necinstea sau înşelăciunea.
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Versetele  14-18.  Atunci  Daniel  a  vorbit  cu minte şi  cu ju- 
decată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieşise să 
omoare  pe  înţelepţii  Babilonului.  A luat  cuvântul  şi  a  zis  lui 
Arioc,  căpitanul  împăratului:  „Pentru  ce  a  dat  împăratul  o 
poruncă  atât  de  aspră?”  Arioc  a  spus  lui  Daniel  cum  stau 
lucrurile.  Şi  Daniel  s-a  dus  la  împărat  şi  l-a  rugat  să-i  dea 
vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în 
casa lui şi a spus despre lucrul acesta tovarăşilor săi, Hanania, 
Mişael  şi  Azaria,  rugându-i  să  ceară  îndurarea  Dumnezeului 
cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel şi tovarăşii 
săi odată cu ceilalţi înţelepţi ai Babilonului.

În această  relatare vedem providenţa lui Dumnezeu lucrând în 
câteva detalii remarcabile.

A fost providenţial faptul că visul a făcut împăratului o astfel de 
impresie puternică asupra minţii sale, încât să îl ridice pe o culme a 
fricii și totuşi lucrul în sine să fi dispărut din memoria sa. Aceasta a 
condus la o demascare completă a sistemului fals al magicienilor şi 
al  altor  învăţători  păgâni:  atunci  când  au  fost  puşi  la  încercare 
pentru a face cunoscut visul, s-a descoperit că ei erau incapabili a 
face ceea ce profesiunea le impunea ca datorie a lor.

Era remarcabil ca Daniel şi  tovarăşii  săi,  declaraţi  nu cu mult 
timp în  urmă  de  către  rege  a  fi  de  zece  ori  mai  buni  decât  toţi 
magicienii  şi  astrologii  săi,  să  nu  fie  consultaţi  deloc  în  această 
problemă. Însă a fost providenţă în aceasta. Exact după cum visul a 
fost reţinut de la împărat, tot astfel a fost el împiedicat într-un mod 
inexplicabil a apela la Daniel pentru o dezlegare a tainei. Dacă îl 
chema pe  Daniel  de  la  început  și  dacă  el  ar  fi  făcut  imediat  de 
cunoscut problema, magicienii nu ar fi fost testaţi. Însă Dumnezeu a 
dorit să ofere prima şansă sistemelor păgâne ale caldeenilor. El i-a 
lăsat  pe ei  să  încerce,  să  eşueze în mod ruşinos și  să  îşi  declare 
absoluta incompetenţă, chiar sub ameninţarea cu moartea, pentru ca 
să  fie  mai  bine pregătiţi  să  recunoască  mâna Sa când avea să  o 
întindă, în cele din urmă, în favoarea servilor Săi captivi și pentru 
onoarea numelui Său.

Se pare că prima sesizare pe care a avut-o Daniel despre această 
problemă a fost prezenţa călăilor, veniţi pentru arestarea sa. Propria-
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i viaţă fiind astfel în joc, urma să fie condus să Îl caute pe Domnul 
cu toată inima sa până când El avea să lucreze pentru eliberarea lor. 
Daniel  obţine  de  la  rege  aprobarea  cererii  sale  referitor  la  timp 
pentru a analiza problema - un privilegiu pe care, probabil niciunul 
dintre magicieni nu l-ar fi putut obţine, întrucât regele îi  acuzase 
deja că  pregătesc cuvinte mincinoase şi  stricate și  că  încearcă  să 
câştige timp tocmai pentru acest scop. Daniel a mers imediat la cei 
trei prieteni ai săi și i-a angrenat cu el să se unească pentru a cere 
mila  Dumnezeului  cerului  referitor  la  această  taină.  S-ar  fi putut 
ruga  singur  și  fără  îndoială  ar  fi  fost  ascultat;  însă  atunci,  ca  şi 
acum, în unirea poporului lui Dumnezeu există putere biruitoare; iar 
promisiunea realizării  acelui lucru care este cerut,  este dată  unor 
persoane, două sau trei, care vor cădea de acord referitor la acesta. 
(Matei 18:19, 20).

Versetele 19-23. După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina 
într-o  vedenie  în  timpul  nopţii.  Şi  Daniel  a  binecuvântat  pe 
Dumnezeul  cerurilor.  Daniel  a  luat  cuvântul  şi  a  zis: 
„Binecuvântat  să  fie  Numele  lui  Dumnezeu,  din  veşnicie  în 
veşnicie!  A  Lui  este  înţelepciunea  şi  puterea.  El  schimbă 
vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El 
dă  înţelepciune  înţelepţilor  şi  pricepere  celor  pricepuţi!  El 
descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi 
la El locuieşte lumina.” Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te 
slăvesc şi  Te laud că  mi-ai dat înţelepciune şi  putere şi  mi-ai 
făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina 
împăratului!

Dacă răspunsul a venit sau nu în timp ce Daniel şi prietenii săi 
îşi ofereau încă cererile lor, nu suntem informaţi. Dacă aşa a fost, 
aceasta arată stăruinţa lor în această problemă; pentru că Dumnezeu 
s-a descoperit  în favoarea lor printr-o viziune de noapte, ceea ce 
arată  că  ei  şi-au  continuat  cererile  lor,  după  cum  poate  fi 
concluzionat bazându-ne pe raţiune, până  târziu noaptea și  nu au 
contenit până când nu au obţinut răspunsul. Sau, dacă momentele 
lor de rugăciune fuseseră încheiate și Dumnezeu a trimis răspunsul 
Său într-un moment  ulterior,  aceasta  ne  arată  că,  după  cum este 
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uneori  cazul,  rugăciunile  nu  sunt  lipsite  de  răspuns  chiar  dacă 
răspunsul  nu  se  obţine  imediat.  Unii  cred  că  problema  i-a  fost 
revelată lui Daniel visând acelaşi vis pe care îl visase Nebucadneţar; 
însă Matthew Henry consideră că e mai probabil că „atunci când s-a 
trezit  și  continuând  stăruitor  în  rugăciune  și  veghind  în  aceasta, 
visul  însuşi  şi  interpretarea lui  i-au fost  comunicate  prin  slujirea 
unui  înger,  spre  satisfacţia  sa  deplină.”  Cuvintele  „viziune  de 
noapte” înseamnă orice este văzut, fie prin vise sau prin viziuni.

Daniel i-a oferit imediat laude lui Dumnezeu pentru felul plin de 
har  în  care  s-a  purtat  cu  el;  şi  în  timp ce  nu  ne-a  fost  păstrată 
rugăciunea  sa,  recunoştinţa  ca  răspuns  este  înregistrată  complet. 
Dumnezeu este onorat de ofranda noastră de laude pentru lucrurile 
pe care le-a făcut El pentru noi, la fel ca şi de recunoaşterea din 
partea noastră prin rugăciune a nevoii noastre de ajutorul Său. Fie 
ca exemplul lui Daniel în această privinţă să fie urmat. Pentru nicio 
dovadă  de  îndurare  din  mâna  lui  Dumnezeu  să  nu  eşuăm  a-i 
întoarce partea cuvenită de recunoştinţă şi laudă. Oare nu au fost 
curăţiţi  toţi  cei  zece  leproşi?  „Dar  ceilalţi  nouă,  unde  sunt?”, 
întreabă Hristos cu tristeţe” (Luca 17:17).

Daniel a avut încrederea supremă în ceea ce i se arătase. El nu a 
mers mai întâi la rege, să vadă dacă ceea ce i se descoperise era într-
adevăr visul regelui; ci imediat L-a lăudat pe Dumnezeu pentru că i-
a răspuns la rugăciune.

Deşi problema i-a fost descoperită lui Daniel, nu şi-a atribuit lui 
onoarea, ca şi cum răspunsul ar fi fost obţinut prin rugăciunile sale, 
ci  imediat  i-a  asociat  pe  prietenii  săi  cu  sine  și  a  recunoscut  că 
acesta este în aceeaşi măsură un răspuns la rugăciunile lor ca şi la a 
sa  proprie.  A  fost,  spuse  el  „ce  Ţi-am  cerut  noi  și  tu  „ne-ai 
descoperit” aceasta nouă.

Versetul 24. După aceea Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi 
poruncise împăratul să piardă pe înţelepţii Babilonului; s-a dus 
şi  i-a vorbit  aşa: „Nu pierde pe înţelepţii  Babilonului! du-mă 
înaintea împăratului şi îi voi da împăratului tâlcuirea!”

Prima pledoarie a lui Daniel este pentru înţelepţii Babilonului. 
Nu  îi  distruge,  pentru  că  taina  regelui  este  descoperită.  Este 
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adevărat că descoperirea făcută nu a fost prin niciun merit al lor sau 
al sistemelor lor păgâne de divinaţie3; ei erau la fel de demni de 
condamnare ca şi înainte. Însă propria mărturisire a completei lor 
neputinţe în această problemă era o umilinţă suficientă pentru ei și 
Daniel era dornic ca ei să  aibă  parte până  într-atât de beneficiile 
arătate lui încât vieţile să fie salvate. Astfel ei au fost salvaţi pentru 
că a existat un om al lui Dumnezeu între ei. Şi așa este întotdeauna. 
De dragul lui Pavel şi al lui Sila, toţi prizonierii care erau închişi cu 
ei au fost lăsaţi  liberi.  (Fapte 16:26). De dragul lui Pavel, vieţile 
tuturor celor ce navigau cu el au fost cruţate (Fapte 27:24). Așadar, 
cei răi beneficiază de prezenţa celor neprihăniţi. Ce bine ar fi dacă 
ei şi-ar aminti obligaţia sub care sunt puşi astfel. Ce salvează astăzi 
lumea?  De  dragul  cui  este  cruţată  încă?  -  De  dragul  puţinelor 
persoane drepte care au mai rămas. Îndepărtaţi-i pe aceştia și cât de 
mult li s-ar mai îngădui celor răi să alerge în viaţa lor vinovată? - 
Nu mai mult decât a fost îngăduită lumea antediluviană, după ce a 
intrat Noe în corabie, sau sodomiţii, după ce Lot se îndepărtă din 
prezenţa  lor  mânjită  şi  corupătoare.  Dacă  doar  zece  persoane 
neprihănite  ar  fi  fost  găsite  în  Sodoma,  mulţimea  de  locuitori 
nelegiuiţi  ar  fi  fost  cruţaţi  de  dragul  lor.  Cu  toate  acestea,  cei 
nelegiuiţi îi vor dispreţui, ridiculiza şi asupri tocmai pe acei datorită 
cărora  li  se  permite  încă  să  se  bucure  de  viaţă  şi  de  toate 
binecuvântările ei.

Versetul  25.  Arioc  a  dus  degrabă  pe  Daniel  înaintea 
împăratului şi i-a vorbit aşa: „Am găsit între prinşii de război ai 
lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea.

Este întotdeauna o caracteristică a slujitorilor şi a curtenilor să 
intre în graţiile suveranului lor. Aşa că aici Arioc s-a prezentat că 
găsise un om care putea face cunoscută interpretarea dorită; ca şi 
când, având un mare altruism în favoarea regelui, el ar fi căutat pe 
cineva să îi rezolve dificultatea și, în cele din urmă, îl găsise. Pentru 

—————————
3 Vezi explicație, pg. 28.
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a-şi da seama de această înşelăciune a călăului său, regele trebuia 
doar să îşi amintească, după cum probabil a făcut, de interviul său 
cu Daniel (versetul 16) și de promisiunea lui Daniel, ca, dacă i se 
oferea timp, să îi arate interpretarea.

Versetele  26-28.  Împăratul  a  luat  cuvântul  şi  i-a  zis  lui 
Daniel,  care se numea Beltşaţar: „Eşti  tu în stare să-mi spui 
visul  pe  care  l-am  visat  şi  tâlcuirea  lui?”  Daniel  a  răspuns 
înaintea împăratului şi a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe 
care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în 
stare  s-o  descopere  împăratului.  Dar  este  în  ceruri  un 
Dumnezeu,  care  descoperă  tainele  şi  care  face  cunoscut 
împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe 
urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe care le-ai avut în patul tău.

Eşti tu în stare să îmi faci cunoscut visul?, a fost salutul plin de 
neîncredere al regelui către Daniel, când acesta a venit în prezenţa 
sa. În ciuda faptului că îl cunoscuse înainte pe Daniel, regele pare 
că  a  pus  la  îndoială  capacitatea  sa,  fiind  atât  de  tânăr  şi 
neexperimentat, de a face cunoscută problema în care cei vârstnici, 
magicienii venerabili şi ghicitorii eşuaseră cu totul. Daniel declară 
deschis că  înţelepţii,  astrologii,  ghicitorii  şi  magicienii  nu puteau 
descoperi secretul acesta. Se afla dincolo de puterea lor. De aceea 
regele nu trebuia să fie mânios pe ei, nici să îşi pună încrederea în 
superstiţiile lor ineficiente.  Apoi el trecu la a-L face cunoscut pe 
adevăratul Dumnezeu, care domneşte în ceruri și care este Singurul 
care descoperă  tainele. Şi El este Acela, spuse Daniel, „care face 
cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile 
de pe urmă”.

Versetele 29-30. Cât despre tine, o, rege, gândurile tale ţi-au 
venit în minte când erai pe patul tău, despre ce se va întâmpla în 
viitor; şi Cel care descoperă tainele îţi face cunoscut ceea ce se 
va  întâmpla.  Cât  despre  mine,  taina  aceasta  nu  îmi  este 
descoperită pentru vreo înţelepciune oarecare pe care o am eu 
mai mult decât orice altă fiinţă, ci de dragul lor pentru ca să 
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facă  de  cunoscut  regelui  interpretarea  şi  ca  tu  să  cunoşti 
gândurile inimii. (engl. KJV).

Aici  este  evidenţiată  o  altă  trăsătură  recomandabilă  a 
caracterului  lui  Nebucadeţar.  Spre  deosebire  de  unii  conducători, 
care îşi umplu prezentul cu nesăbuinţe şi desfătare fără a ţine seama 
de viitor, el se gândea dinainte la zilele care vor veni, cu o dorinţă 
nerăbdătoare de a şti cu ce evenimente va fi umplut acesta. Scopul 
său în aceasta era, fără îndoială, de a şti mai bine cum poate folosi 
în  mod înţelept  prezentul.  Pentru  acest  motiv  Dumnezeu  i-a  dat 
visul, pe care trebuie să îl privim ca un semn al favoarei divine faţă 
de rege, întrucât existau multe alte căi prin care adevărul implicat în 
această  problemă  putea  fi  scos  la  iveală,  în  aceeaşi  măsură  spre 
onoarea numelui  lui  Dumnezeu şi  spre  binele  poporului  Său din 
acel timp şi din generaţiile următoare. Totuşi Dumnezeu nu dorea să 
lucreze pentru rege independent de poporul Său; aşa că, deşi a dat 
împăratului visul, el a trimis interpretarea prin unul dintre servii Săi 
recunoscuţi. Daniel mai întâi, a negat orice merit pentru sine însuşi 
în  această  problemă  și  apoi  pentru  a  schimba  întrucâtva 
sentimentele de mândrie care ar fi fost firesc pentru rege să le aibă, 
având  în  vedere  faptul  că  fusese  înştiinţat  astfel  de  Dumnezeul 
cerului, l-a informat indirect că, deşi visul îi fusese dat lui, totuşi nu 
de dragul său fusese trimisă  interpretarea, ci de dragul celor prin 
care avea să fie făcută de cunoscut. Oh, Dumnezeu avea câţiva servi 
aici și pentru ei lucra El. Ei sunt de o mai mare valoare în ochii Săi 
decât sunt cei mai puternici regi şi potentaţi ai Pământului. Dacă nu 
erau aceştia, regele nu ar fi avut niciodată interpretarea visului său 
și, probabil, nici măcar visul în sine. Astfel, când se caută sursa lor, 
toate favorurile, indiferent asupra cui sunt revărsate, se descoperă a 
se datora consideraţiei pe care o are Dumnezeu pentru copiii Săi. 
Cât de cuprinzătoare era lucrarea lui Dumnezeu în această situaţie. 
Prin acest fapt de a descoperi lui Daniel visul regelui, El a îndeplinit 
următoarele  scopuri:  (1)  a  făcut  de  cunoscut  regelui  lucrurile  pe 
care şi le dorea; (2) Şi-a salvat servii care s-au încrezut în El; (3) a 
adus în mod izbitor în faţa naţiunii caldeene cunoştinţa adevăratului 
Dumnezeu;  (4)  a  vărsat  dispreţ  asupra  sistemelor  false  ale 
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ghicitorilor şi magicienilor; şi (5) Şi-a onorat numele și Și-a înălţat 
servii în ochii acestora.

Versetele 31-35. Tu, împărate, te uitai şi iată că ai văzut un 
chip  mare.  Chipul  acesta  era  foarte  mare  şi  de  o  strălucire 
nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta şi înfăţişarea lui 
era  înfricoşătoare.  Capul  chipului  acestuia  era  de  aur  curat; 
pieptul şi braţele îi erau de argint; pântecele şi coapsele îi erau 
de aramă; fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier 
şi parte de lut. Te uitai la el şi s-a deslipit o piatră, fără ajutorul 
vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi 
le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-
au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a 
luat vântul şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care 
sfărâmase  chipul,  s-a  făcut  un  munte  mare  şi  a  umplut  tot 
pământul.

Nebucadneţar, practicând religia caldeeană, era un idolatru. Un 
chip era un obiect care ar fi impus imediat atenţia şi respectul său. 
Mai mult, împărăţiile pământeşti, care, după cum vom vedea în cele 
ce urmează, erau reprezentate de către acest chip, erau obiecte ale 
consideraţiei şi de valoare în ochii săi. Cu o minte neiluminată de 
lumina descoperirii,  el  era nepregătit  să  pună  o apreciere corectă 
asupra bogăţiei şi gloriei pământeşti. De aici armonia izbitoare între 
aprecierea pe care a pus-o asupra acestor lucruri  şi  obiectul  prin 
care ele au fost simbolizate înaintea lui. Pentru el, acestea au fost 
prezentate  sub  forma  unui  chip  mare,  un  obiect  de  valoare  şi 
admiraţie  în  ochii  săi.  Cu  Daniel  lucrurile  stăteau  altfel.  El  era 
capabil să vadă în adevărata sa lumină toată măreţia şi slava care nu 
era  clădită  pe  favoarea  şi  aprobarea  lui  Dumnezeu;  şi  de  aceea 
aceleaşi împărăţii pământeşti i-au fost arătate ulterior (vezi cap. 7) 
sub forma fiarelor sălbatice crude şi de pradă.

Însă, cât de admirabil a fost adaptată această reprezentare pentru 
a comunica minţii lui Nebucadneţar un adevăr măreţ şi necesar. În 
afară  de  faptul  că  schiţa  desfăşurarea  evenimentelor  în  decursul 
timpului, spre beneficiul poporului Său, Dumnezeu dorea să îi arate 
lui  Nebucadneţar  deşertăciunea  şi  inutilitatea  fastului  şi  gloriei 
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pământeşti.  Şi  cum  putea  fi  făcut  acest  lucru  într-un  mod  mai 
impresionant  decât  printr-un chip  care  începe cu  cel  mai  preţios 
dintre metale şi decade continuu spre cele inferioare, până când în 
cele din urmă ajunge la cel mai aspru şi mai brut dintre materiale, - 
fier amestecat cu lutul cleios - întregul prăbuşindu-se apoi în bucăţi 
şi făcut asemenea plevei goale, fără niciun lucru bun în sine, ci de-a 
dreptul mai uşor decât vanitatea și,  în cele din urmă,  risipit de o 
suflare într-acolo unde nu poate fi găsit niciun loc pentru el? Apoi 
ceva  durabil  şi  de  valoare  divină  îi  ocupă  locul.  Astfel  a  dorit 
Dumnezeu să arate fiilor oamenilor că împărăţiile pământeşti urmau 
să treacă și măreţia pământească şi slava aveau să se spargă şi să 
dispară  ca  un  balon  de  săpun,  arătos  dar  ieftin;  şi  Împărăţia  lui 
Dumnezeu avea să fie instaurată, pentru a nu mai avea sfârşit, pe 
locul atât de mult timp uzurpat de acestea; şi toţi cei care au avut un 
interes pentru aceasta se vor odihni sub umbra aripilor ei pline de 
pace pentru veac şi în veci de veci.

Versetele 36-38.  Iată  visul.  Acum îi vom spune şi  tâlcuirea 
înaintea împăratului.  Tu,  împărate,  eşti  împăratul  împăraţilor, 
căci  Dumnezeul  cerului  ţi-a  dat  împărăţie,  putere,  bogăţie  şi 
slavă.  El  ţi-a  dat  în  mâini,  oriunde  locuiesc  ei,  pe  copiii 
oamenilor,  fiarele  câmpului  şi  păsările  cerului  şi  te-a  făcut 
stăpân peste toate: tu eşti capul de aur!

Acum  se  deschide  unul  dintre  capitolele  sublime  ale  istoriei 
omeneşti.  Opt  versete  scurte  din  raportul  inspirat  spun  întreaga 
poveste,  totuşi  acea  poveste  cuprinde  istoria  fastului  şi  puterii 
acestei lumi. Câteva momente vor fi suficiente pentru a o încredinţa 
memoriei; şi totuşi perioada pe care o cuprinde aceasta, începând cu 
mai mult de douăzeci şi cinci de secole în urmă, ajunge de la acel 
trecut  îndepărtat,  trecând  de  înălţarea  şi  căderea  împărăţiilor, 
dincolo de instaurarea şi răsturnarea imperiilor, dincolo de perioade 
şi secole, dincolo de zilele noastre, până în Regatul etern. Este atât 
de cuprinzătoare,  încât  cuprinde toate acestea;  totuși  este  atât  de 
amănunţită încât ne oferă toate contururile importante ale regatelor 
pământeşti  din  timpul  acela  până  în  acesta.  Înţelepciunea 
omenească nu a elaborat niciodată un raport atât de concis care să 
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cuprindă atât de mult. Limbajul omenesc nu a pus în atât de puţine 
cuvinte un volum atât de mare de adevăr istoric. Aici este degetul 
lui Dumnezeu. Să luăm bine seama la învăţătură.

Cu ce interes, precum şi uimire, trebuie să fi ascultat regele, când 
a fost informat de către profet că el, sau mai degrabă împărăţia sa, 
regele fiind pus aici pentru împărăţia sa (vezi versetul următor), era 
capul de aur al acelei imagini magnifice pe care o văzuse. Regii 
antici erau recunoscători pentru succes; şi în cazuri de prosperitate, 
zeitatea  tutelară,  căreia  îi  atribuiau  succesul,  era  obiectul  asupra 
căruia  îşi  dedicau  adorarea,  asupra  căruia  îşi  revărsau  cele  mai 
bogate comori şi căruia îi ofereau consacrarea supremă. Daniel în 
mod indirect îl informează pe rege că în acest caz toate acestea se 
datorează  Dumnezeului  cerului,  întrucât  El  este  Cel  care  i-a  dat 
împărăţia și care l-a făcut stăpânitor peste toate. Aceasta urma să îl 
reţină de la mândria de a se gândi că el dobândise această poziţie 
prin propria sa putere şi împărăţie și să atragă recunoştinţa inimii 
sale spre adevăratul Dumnezeu.

Împărăţia Babilonului, care în cele din urmă s-a dezvoltat într-o 
naţiune reprezentată prin capul de aur al marelui chip istoric, a fost 
fondată de Nimrod, strănepotul lui Noe, cu peste două mii de ani 
înainte de Hristos. Geneza 10:8-10: „Şi Cuş a născut pe Nimrod; el 
a început să fie puternic pe pământ. El era un puternic vânător în 
faţa Domnului; de aceea se spune: Ca Nimrod, puternicul vânător în 
faţa Domnului. Şi începutul împărăţiei sale a fost Babel [margine, 
Babilon] și Erec și Acad și Calne, în ţara Şinear.” Apare că Nimrod 
a întemeiat de asemenea cetatea Ninive, care după aceea a devenit 
capitala  Siriei  (Vezi  notele  de  margine  pentru  Geneza  10:11  și 
Johnson’s  Cyclopedia,  art.  Siria.)  Următoarea  schiţă  a  istoriei 
Babilonului,  din  Johnson’s  Universal  Cyclopedia,  art.  Babilon, 
concordă cu cele mai recente autorităţi pe această temă:

„În jurul anului 1270 î. Hr, regii asirieni au devenit stăpâni ai 
Caldeeii, sau Babilonului, a cărei capitală era Babilon. Această ţară 
a fost ulterior condusă de o dinastie de regi asirieni, care domneau 
la Babilon și uneori purtau război contra acelora care domneau în 
Asiria propriu-zisă. Alteori regii Babilonului erau tributari celor din 
Asiria.  Au  trecut  câteva  secole  în  care  istoria  Babilonului  este 
aproape un gol  complet.  În  vremea lui  Tiglat-  Pileser  al  Asiriei, 
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Nabonasar s-a urcat pe tronul Babilonului în anul 747 î.Hr. El este 
celebrat  pentru  era  cronologică  ce  poartă  numele  său  și  care  a 
început în 747 î.Hr. În jurul anului 720 î.Hr., Merodac-Baladan a 
devenit rege al Babilonului și a trimis ambasadori la Ezechia, regele 
lui Iuda (vezi 2 Regi 20 şi Isaia 39). Câţiva ani mai târziu, Sargon, 
regele  Asiriei,  l-a  înfrânt  şi  l-a  doborât  de  pe  tron  pe  Merodac-
Baladan. Sanherib a desăvârşit supunerea Babilonului, pe care l-a 
anexat  Imperiului  Asirian  în  jurul  anului  609  î.Hr.  Cucerirea 
oraşului  Ninive  și  răsturnarea  Imperiului  Asirian,  care  au  avut      
loc  în  jurul  anului  625  î.Hr.  prin  Cyaxares  Medul  și  aliatul  său 
Nabopolasar, guvernatorul rebel al Babilonului, au permis celui din 
urmă să întemeieze Imperiul Babilonian, care era al patrulea dintre 
cele  ‚Cinci  Monarhii  Mari’ ale  lui  Rawlinson  și  includea  valea 
Eufratului,  Sisiana, Siria şi  Palestina. Domnia sa a durat aproape 
douăzeci  şi  unu de ani  și  a  fost  probabil  plină  de  pace,  întrucât 
istoria este aproape un vid complet; însă în 605 î.Hr., armata sa l-a 
învins  pe  Neco,  regele  Egiptului,  care  invadase  Siria.  El  a  fost 
succedat de fiul său mai renumit, Nebucadneţar (604 î.Hr.) care a 
fost cel mai mare dintre regii Babilonului.”

Ierusalimul a fost luat de Nebucadneţar în primul an al domniei 
sale și al treilea an al lui Ioiachim, rege al lui Iuda (Daniel 1:1), anul 
606  î.Hr.  Nebucadneţar  a  domnit  doi  ani  coregent  cu  tatăl  său, 
Nabopolasar.  De  la  acest  punct  evreii  socotesc  domnia  sa,  însă 
caldeenii socotesc de la domnia sa singur, 604 î.Hr., după cum se 
menţiona  mai  sus.  Referitor  la  succesorii  lui  Nebucadneţar, 
autoritatea citată mai sus adaugă: „El a murit în anul 561 î.Hr. și a 
fost urmat de fiul său, Evil-Merodac, care a domnit doar doi ani. 
Nabonid (sau Labynetus), care a devenit rege în 555 î.Hr., a format 
o alianţă cu Croesus contra lui Cir cel Mare. El pare să fi împărţit 
puterea sa regală cu fiul său, Belşaţar, a cărui mamă era o fiică a lui 
Nebucadneţar.  Cir  a  asediat  Babilonul,  pe  care  l-a  luat  prin 
stratagemă în 538 î.Hr. și cu moartea lui Belşaţar, pe care l-au ucis 
perşii, regatul Babilonului a încetat să existe.”

Considerând chipul din Daniel 2 ca simbolizând cele patru mari 
monarhii profetice universale și socotind Babilonul ca prima dintre 
ele, se pune întrebarea cum poate fi adevărat aceasta, când nu toate 
ţările din lume au fost în mod absolut sub stăpânirea vreuneia dintre 
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ele. Astfel Babilonul nu a cucerit niciodată Grecia sau Roma; însă 
Roma a fost întemeiată înainte ca Babilonul să se înalţe pe culmea 
puterii sale. Poziţia şi influenţa Romei, cu toate acestea, erau în acel 
moment complet în viitor; şi nu este deloc împotriva profeţiei faptul 
că Dumnezeu începe să îşi pregătească agenţii cu mulţi ani înainte 
ca ei  să  preia  rolul  proeminent  pe care trebuie să  îl  realizeze în 
împlinirea profeţiei. Trebuie să ne aşezăm lângă profet şi să privim 
aceste împărăţii din acelaşi punct de vedere. Atunci, după cum este 
corect,  vom  privi  aceste  afirmaţii  în  lumina  locului  pe  care  l-a 
ocupat el, a timpului în care a scris și a circumstanţelor de care era 
înconjurat. Este o regulă clară de interpretare: aceea că putem căuta 
naţiuni  în  profeţie  atunci  când  acestea  au  devenit  într-atât  de 
conectate  cu  poporul  lui  Dumnezeu,  încât  să  devină  necesară 
menţionarea  lor  pentru  a  face  complete  rapoartele  despre  istoria 
sfântă. Când a fost cazul Babilonului, acesta a fost, din punctul de 
vedere al profetului, marele obiect al lumii politice şi cel care aspira 
tot mai sus. În ochiul său, acesta, inevitabil, eclipsa toate celelalte; 
şi  în  mod  natural  vorbea  despre  el  ca  despre  o  împărăţie  care 
deţinea guvernarea peste  tot  Pământul.  Din câte  cunoaştem până 
acum, toate provinciile sau ţările contra cărora s-a mişcat Babilonul 
în culmea puterii sale au fost supuse prin armele sale. În acest sens, 
toţi  erau în puterea sa; şi  acest fapt va explica oarecum limbajul 
întrucâtva  hiperbolic  al  versetului  38.  Faptul  că  au  fost  anumite 
porţiuni  de  teritorii  şi  un  număr  considerabil  de  popoare 
necunoscute istoriei și în afara hotarelor civilizaţiei aşa cum exista 
ea atunci, care nu erau nici descoperite, nici supuse, nu e un fapt cu 
suficientă  greutate  sau  importanţă  pentru  a  condamna  expresia 
profetului sau a falsifica profeţia.

În anul 606 î.Hr. Babilonul a intrat în legătură  cu poporul lui 
Dumnezeu,  când Nebucadneţar  a  cucerit  Ierusalimul  şi  a  dus  pe 
Iuda  în  captivitate.  Ca  urmare  intră  în  acest  punct  în  câmpul 
profeţiei, la sfârşitul teocraţiei evreieşti.

Caracterul  acestui  imperiu  este  indicat  de  natura  materialului 
care compunea acea parte a chipului, prin care era simbolizat: capul 
de aur. Aceasta a fost împărăţia de aur a unei epoci de aur. Capitala 
sa,  Babilon,  s-a  ridicat  la  o  înălţime  pe  care  niciunul  dintre 
predecesorii săi nu o atinsese. Situată în grădina răsăritului; aşezată 
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într-un pătrat perfect cu perimetrul de şaizeci de mile, cincisprezece 
mile de fiecare latură; înconjurată de un zid de trei sute cincizeci 
picioare înălţime şi opzeci şi şapte picioare grosime, împrejur cu un 
şanţ  de  apărare,  sau  canal,  având  capacitatea  egală  cu  volumul 
zidului:  împărţită  în  şasesute  şaptezeci  şi  şase  de  pătrate  cu 
perimetrul de două mile şi un sfert, prin cele cincizeci de străzi ale 
sale,  fiecare  de  o  sută  cincizeci  de  picioare  lăţime,  care  se 
intersectau  formând  unghiuri  drepte;  douăzeci  şi  cinci  de  străzi 
mergeau  în  fiecare  direcţie,  fiecare  fiind  drepte  şi  netezi,  având 
lungimea de douăzeci şi cinci de mile; cele două sute douăzeci şi 
cinci de mile pătrate teren intravilan, parcelate după cum tocmai s-a 
explicat, erau dispuse în grădini şi terenuri luxoase pentru plăceri, 
presărate cu locuinţe măreţe, - acest oraş, cu cele şaizeci de mile ale 
sale de şanţ  de apărare, cele şaizeci de mile de zid exterior, cele 
treizeci de mile de dig prin centrul său, cele o sută cincizeci de porţi 
de  aramă  masivă,  grădinile  sale  suspendate,  înălţându-se  terasă 
peste  terasă  până  ajungeau  la  înălţimea  zidurilor  exterioare,  cu 
templul  lui  Bel  de  trei  mile  în  circumferinţă,  cele  două  palate 
regale,  unul  de  trei  mile  şi  jumătate,  celălalt  de  opt  mile  în 
circumferinţă, cu un tunel pe sub fluviul Eufrat unind aceste două 
palate, cu aranjarea sa perfectă din punct de vedere al înlesnirilor, al 
împodobirii și al apărării și cu resursele sale nelimitate - acest oraş, 
care conţinea în sine multe lucruri care erau prin ele însele minuni 
ale lumii, era în sine însuşi o altă minune, mai măreaţă. Niciodată 
nu văzuse Pământul un oraş ca acela; de atunci nu a văzut vreunul 
egal lui. Şi acolo, cu întregul Pământ prosternat la picioarele sale, o 
regină  în grandoare fără  egal,  obţinându-şi  de sub pana inspirată 
acest  titlu  strălucitor,  „Slava  împărăţiilor,  frumuseţea  excelenţei 
Caldeenilor,” stătea acest oraş, capitala potrivită a acelei împărăţii 
care constituia capul de aur al acestei imagini istorice mari.

Astfel  era  Babilonul,  cu  Nebucadneţar  în  floarea  vieţii, 
îndrăzneţ, viguros și realizat, aşezat pe tronul său, când Daniel intră 
printre  zidurile  sale  de  necucerit  pentru  a  servi  ca  prizonier  în 
palatele sale măreţe timp de şaptezeci de ani. Aici copiii Domnului, 
oprimaţi  mai  mult  decât  înveseliţi  de  gloria  şi  prosperitatea  ţării 
captivităţii lor, îşi atârnau harfele în sălciile scânteietorului Eufrat și 
plângeau când îşi aminteau de Sion.
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Şi aici a început starea de robie a bisericii într-un sens mai larg; 
pentru că, întotdeauna de atunci încoace poporul lui Dumnezeu a 
fost  supus  şi  mai  mult  sau  mai  puţin  asuprit  de  către  puterile 
pământeşti. Şi aşa va fi, până când toate puterile pământeşti se vor 
supune în cele din urmă Aceluia al cui este dreptul de a domni. Şi 
iată, ziua eliberării se apropie cu pas grăbit.

Într-un alt oraş vor intra în curând nu doar Daniel, ci toţi copiii  
lui Dumnezeu, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la cel mai 
umil până la cel mai înălţat, de la primul până la ultimul; un oraş nu 
doar de şaizeci de mile în circumferinţă; un oraş ai cărui pereţi nu 
sunt de cărămidă şi smoală, ci de pietre preţioase şi iaspis; ale cărui 
străzi  nu sunt  străzile  pavate cu piatră  ale  Babilonului,  oricât  de 
netezi şi frumoase erau acestea, ci sunt de aur transparent; al cărui 
râu nu sunt apele pline de jale ale Eufratului, ci Râul Vieţii; a cărui 
muzică nu sunt oftările şi vaietele inimilor sfâşiate ale captivilor, ci 
imnurile vibrante de victorie asupra morţii şi mormântului, pe care 
le vor înălţa mulţimile răscumpărate; a căror lumină nu este lumina 
intermitentă a Pământului, ci slava neîncetată şi greu de descris a lui 
Dumnezeu şi a Mielului. În acest oraş vor intra ei, nu ca şi captivi 
care  intră  într-o  ţară  străină,  ci  ca  exilaţi  întorcându-se  în  casa 
Tatălui  lor;  nu  ca  într-un  loc  unde  cuvinte  precum  „robie”, 
„servitudine” și  „asuprire”,  apasă  spiritul  lor,  ci  într-un loc unde 
dulcile cuvinte „cămin”, „libertate”, „pace”, „puritate”, „strălucire 
inexprimabilă”  şi  „viaţă  fără  sfârşit”  vor  vibra  în  inimile  lor  cu 
delectare în veac şi în veci de veci. Da, gurile noastre vor fi umplute 
de strigăte de bucurie și limba noastră va cânta, când Domnul va 
întoarce din nou pe captivii Sionului. (Psalmii 126:1, 2; Apocalipsa 
21:1-27).

Versetul  39.  Şi  după  aceea  se  va  ridica  o  altă  împărăţie 
inferioară ţie şi o altă a treia împărăţie de aramă, care va deţine 
stăpânire peste întregul Pământ. (engl. KJV).

Nebucadneţar a domnit patruzeci şi trei de ani și a fost succedat 
de  următorii  conducători:  fiul  său,  Evil-Merodac,  doi  ani; 
Neriglissar,  ginerele  său,  patru  ani;  Laborosoarcod,  fiul  lui 
Neriglissar, nouă luni, care, fiind mai puţin de un an, nu este socotit 
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în  canonul  lui  Ptolomeu;  şi,  în  sfârşit,  Nabonid,  al  cărui  fiu, 
Belşaţar, nepotul lui Nebucadneţar, a fost asociat cu el pe tron și cu 
care a ajuns la fine acea împărăţie.

În primul an al lui Neriglissar, la doar doi ani după moartea lui 
Nebucadneţar, a izbucnit acel război fatal între babilonieni şi mezi, 
care  urma  să  aibă  ca  rezultat  supunerea  completă  a  împărăţiei 
babiloniene. Cyaxares, regele mezilor, care este numit „Dariu” în 
Daniel 5:31, l-a chemat pe nepotul său, Cir,  din neamul perşilor, 
pentru a-l ajuta în eforturile sale contra babilonienilor. Războiul s-a 
continuat  cu  succese  neîntrerupte  de  partea  mezilor  şi  a  perşilor 
până când, în anul al optsprezecilea al lui Nabonid (anul al treilea al 
lui  Belşaţar),  Cir  a  asediat  Babilonul,  singurul  oraş  din  întregul 
Răsărit,  care  îi  stătea  împotrivă.  Babilonienii,  strânşi  înăuntrul 
zidurilor lor de neînvins, cu provizii la îndemână pentru douăzeci 
de ani și suficient teren intravilan în hotarele marelui lor oraş pentru 
a  furniza  alimente  locuitorilor  şi  garnizoanei  pentru  o  perioadă 
nedefinită de timp, vorbeau de pe zidurile lor semeţe dispreţuitor la 
adresa lui Cir şi luau în derâdere eforturile sale aparent inutile de a-i 
aduce în supunere. Şi, conform tuturor calculelor omeneşti, ei aveau 
motive  bine  întemeiate  pentru  sentimentele  lor  de  siguranţă. 
Niciodată, cântârind după balanţa vreunei probabilităţi pământeşti, 
nu putea fi luat acel oraş cu mijloacele de război cunoscute atunci. 
Aşa că ei au răsuflat la fel de nestingheriţi şi au dormit la fel de 
adânc, ca şi când în afara zidurilor asediate niciun vrăjmaş nu ar fi 
aşteptat şi vegheat pentru distrugerea lor. Însă Dumnezeu decretase 
că oraşul mândru şi nelegiuit va coborî de pe tronul său de glorie; şi 
când El vorbeşte, ce armă mortală poate înfrânge cuvântul Său?

Chiar în sentimentul de siguranţă s-a aflat sursa pericolului lor. 
Cir  hotărâse  să  îndeplinească  prin  stratagemă  ceea  ce  nu  putea 
obţine prin forţă; şi aflând despre apropierea unui festival anual, în 
care întregul oraş avea să fie dedat la veselie şi dezmăţ, el a fixat 
acea zi ca timp pentru a-şi pune în execuţie scopul său. Nu exista 
intrare pentru el în oraş, decât dacă putea să o găsească prin punctul 
de intrare şi de ieşire al Eufratului, trecând pe sub zidurile oraşului. 
El hotărî să facă din canalul râului propriul său drum de acces în 
forţăreaţa duşmanului. Pentru a face acesta, apa trebuia deviată din 
canalul ei ce străbătea oraşul. Pentru acest scop, în seara precedentă 
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zilei de sărbătoare menţionate, el a desemnat trei unităţi de soldaţi, 
prima,  pentru  a  abate  râul  la  o  anumită  oră  într-un  lac  artificial 
mare, aflat la o scurtă distanţă în aval de oraş; a doua, pentru a-şi 
ocupa postul  la  intrarea  râului  în  oraş;  a  treia  pentru  a-şi  ocupa 
postul cincisprezece mile mai jos, unde râul ieşea din oraş; şi aceste 
două grupe din urmă au fost instruite să intre pe canal imediat ce 
descopereau că râul poate fi trecut cu piciorul și în întunericul nopţii 
să-şi  exploreze  calea  pe  sub  ziduri  şi  să  înainteze  spre  palatul 
regelui,  unde  urmau  să  se  întâlnească  şi  să  ia  prin  surprindere 
palatul, să ucidă gardienii şi să îl captureze sau să îl ucidă pe rege. 
Când apa a fost deviată în lacul menţionat, râul a devenit imediat 
traversabil, iar soldaţii desemnaţi pentru acel scop i-au urmat cursul 
până în inima oraşului Babilon.

Însă  toate  acestea  ar  fi  fost  în  zadar,  dacă  în  acea  noapte 
memorabilă,  întregul  oraş  nu  ar  fi  fost  dedat  unei  neglijenţe  şi 
încumetări nesocotite, stare de lucruri pe care Cir s-a bizuit pentru 
îndeplinirea scopului său. Pentru că de fiecare parte a râului, de-a 
lungul  întregului  oraş,  erau  ziduri  de  o  mare  înălţime  și  de  o 
grosime egală  cu cea a zidurilor exterioare.  În aceste ziduri  erau 
porţi  uriaşe  de  aramă  masivă,  care,  închise  şi  păzite,  stăvileau 
intrarea din albia râului la fiecare şi la toate cele douăzeci şi cinci de 
străzi care traversau râul; şi dacă ar fi fost închise de această dată, 
tot ce ar fi putut îndeplini soldaţii lui Cir în scopul subjugării acelui 
loc era să mărşăluiască în oraş de-a lungul albiei și apoi să iasă în 
marş afară din oraş. Însă în orgia beată a acelei nopţi fatale, aceste 
porţi erau toate lăsate deschise și intrarea soldaţilor persani nu a fost 
sesizată.  Mulţi  obraji  ar  fi  pălit  de  groază,  dacă  ar  fi  observat 
scăderea bruscă a râului și ar fi înţeles importanţa sa serioasă. Multe 
buze  ar  fi  răspândit  alarmă  disperată  prin  oraş,  dacă  ar  fi  văzut 
siluetele întunecate ale vrăjmaşilor înarmaţi furişându-se în citadela 
tăriei lor. Însă nimeni nu a observat scăderea bruscă a apelor râului; 
nimeni nu a văzut intrarea luptătorilor persani; nimeni nu s-a îngrijit 
ca porţile spre râu să fie închise şi păzite; nimeni nu se preocupa de 
nimic în  afară  de  a  vedea cât  de  adânc şi  de  nesocotit  se  putea 
scufunda  în  sălbaticul  dezmăţ.  Lucrarea  acelei  nopţi  i-a  costat 
împărăţia şi libertatea. Au intrat în benchetuiala lor inconştientă ca 
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supuşi  ai  regelui  Babilonului;  s-au  trezit  din  ea  ca  sclavi  ai 
împăratului Persiei.

Soldaţii lui Cir şi-au făcut mai întâi cunoscută prezenţa în oraş 
tăbărând asupra gărzii regale în chiar antecamera palatului regelui. 
Belşaţar a devenit imediat conştient de motivul tulburării și a murit 
luptându-se zadarnic pentru viaţa sa periclitată. Acest festin al lui 
Belşaţar  este  descris  în  capitolul  al  cincilea  al  cărţii  Daniel;  iar 
scena se încheie cu raportul simplu: „Dar chiar în noaptea aceea, 
Belșaţar,  împăratul  Caldeenilor,  a fost  omorât.  Și  a  pus mâna pe 
împărăţie Dariu, Medul, care era în vârstă de șaizeci și doi de ani.”

Astfel  a  fost  încheiată  prima împărţire  a  marelui  chip.  O altă 
împărăţie se ridicase, după  cum declarase profetul. Prima parte a 
visului profetic a fost împlinită.

Însă înainte de a ne lua rămas bun de la Babilon, să privim în 
viitor spre sfârşitul istoriei sale melancolice. S-ar presupune în mod 
natural că învingătorul, devenind posesor al unui oraş atât de nobil, 
care întrecea de departe orice din lume, l-ar fi luat ca reşedinţă a 
imperiului său și l-ar fi menţinut în splendoarea sa nealterată. Însă 
Dumnezeu spusese că acel oraş urma să devină un morman de ruine 
și  locuinţa  fiarelor  deşertului;  casele  lor  aveau  să  fie  pline  de 
creaturi jalnice; şi că fiarele sălbatice ale insulelor aveau să ţipe în 
locuinţele  lor  pustii,  iar  şacalii  în  palatele  lor  plăcute.  (Isaia 
13:19-22).  Trebuia  mai  întâi  să  fie  pustiit.  Cir  a  mutat  reşedinţa 
imperială la Susa, un oraş  onorat în provincia Elam, la răsărit de 
Babilon,  pe  malurile  râului  Choaspes,  un  afluent  al  Tigrului. 
Aceasta  s-a  întâmplat  probabil,  spune  Prideaux,  în  primul  an  al 
domniei sale ca singur monarh. Mândria Babilonienilor fiind în mod 
special  provocată  de  acest  act,  în  anul  al  cincilea  al  lui  Dariu 
Histaspe, 517 î.Hr., ei s-au răsculat, fapt care a adus asupra lor din 
nou întreaga putere a imperiului persan. Odată în plus oraşul a fost 
luat prin stratagemă. Zofir, unul dintre comandanţii supremi ai lui 
Dariu, după ce şi-a tăiat nasul şi urechile şi şi-a mutilat corpul peste 
tot cu lovituri, a fugit în această stare la cei asediaţi, aparent arzând 
de dorinţa de a fi răzbunat pe Dariu pentru marea sa cruzime de a-l 
fi  mutilat  în  acest  fel.  În  acest  mod  el  a  câştigat  încrederea 
babilonienilor până când, în cele din urmă, l-au făcut comandant şef 
al forţelor lor; după care el a trădat oraşul în mâinile stăpânului său. 
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Şi  pentru  ca  să  fie  împiedicaţi  pentru  totdeauna de a  se  răscula, 
Dariu a tras în ţeapă  pe trei  mii  dintre cei care fuseseră  cei  mai 
activi în revoltă, le-a luat porţile de aramă ale oraşului și a redus 
înălţimea zidurilor de la douăsute de coţi la cincizeci de coţi. Acesta 
a fost  începutul distrugerii  sale.  Prin acest act oraşul a fost  lăsat 
expus ravagiilor fiecărei bande ostile. Xerxes, la înapoierea sa din 
Grecea, a jefuit templul lui Bel de imensa sa bogăţie și apoi a lăsat 
în ruine structura sa semeaţă. Alexandru cel Mare a încercat să îl 
reclădească;  însă  după  ce  a  angajat  zece mii  de oameni  timp de 
două  luni  pentru  a  îndepărta  molozul,  a  murit  din  cauza  beţiei 
excesive şi dezmăţului, iar lucrarea a fost suspendată. În anul 294 
î.Hr., Seleuc Nicator a construit oraşul Noul Babilon în vecinătatea 
acestuia și  a luat mare parte din material şi  mulţi  dintre locatarii 
vechiului oraş pentru a-l construi şi popula. Acum aproape secătuit 
de  locuitori,  neglijenţa  şi  decadenţa  îşi  spuneau  cuvântul  într-un 
mod  îngrozitor  asupra  cetăţii  antice.  Violenţa  prinţilor  parţi  i-a 
grăbit ruina. Cam la sfârşitul celui de-al patrulea secol a fost folosit 
de  regii  persani  ca  loc  îngrădit  pentru  animalele  sălbatice.  La 
sfârşitul  celui  de-al  doisprezecilea  secol,  conform  unui  călător 
renumit, puţinele ruine rămase ale palatului lui Nebucadneţar erau 
atât  de  pline  de  şerpi  şi  de  reptile  veninoase,  încât  nu puteau fi 
inspectate de aproape fără  un mare pericol.  Şi  astăzi abia dacă  a 
rămas suficient din ruine pentru a marca locul unde cândva a stat cel 
mai mare, cel mai bogat şi mai mândru oraş pe care l-a văzut lumea 
vreodată. Astfel ruina marelui Babilon ne arată cât de exact îşi va 
împlini  Dumnezeu  cuvântul  Său  și  cum  va  face  îndoielile 
scepticismului să apară drept orbire intenţionată.

„Şi  după  tine  se  va  ridica  o  altă  împărăţie  inferioară  ţie.” 
Folosirea cuvântului împărăţie arată că împărăţii și nu anumiţi regi, 
sunt reprezentate de diferitele părţi ale acestui chip; şi astfel, când s-
a  spus lui  Nebucadneţar,  „Tu eşti  capul  de aur”,  deşi  s-a  folosit 
pronumele personal, se făcea referire la împărăţie, nu la persoana 
regelui.

Împărăţia care a urmat, Medo-Persia, este una care corespunde 
pieptului  şi  braţelor  de  argint  ale  marelui  chip.  Urma  să  fie 
inferioară împărăţiei care a precedat-o. În ce privinţă inferioară? Nu 
în putere;  pentru că  aceasta era cuceritoarea ei.  Nu în extindere; 
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pentru că  Cir a supus întregul Orient,  de la Marea Egee până  la 
fluviul Indus și astfel a ridicat cel mai vast imperiu care existase 
vreodată  până  la  data  aceea.  Ci  era  inferioară  în  bogăţie,  lux  şi 
măreţie.

Privit dintr-un punct de vedere biblic, evenimentul principal în 
perioada  Imperiului  Babilonian  era  robia  copiilor  lui  Israel;  tot 
astfel, evenimentul principal în timpul Imperului Medo-Persan era 
restaurarea lui Israel în ţara lor natală. La capturarea Babilonului, în 
538  î.Hr.,  Cir,  ca  un  act  de  curtoazie,  a  alocat  primul  loc  în 
împărăţie unchiului său, Dariu. Însă, la doi ani după aceea, în 536 
î.Hr.,  Dariu  a  murit;  iar  în  acelaşi  an  a  murit  de  asemenea  şi 
Cambises, regele Persiei, tatăl lui Cir. Prin aceste evenimente, Cir a 
rămas  unicul  monarh  al  întregului  imperiu.  În  acest  an,  care  a 
încheiat cei şaptezeci de ani de captivitate ai lui Israel, Cir a enunţat 
faimosul  decret  pentru  întoarcerea  iudeilor  şi  reconstruirea 
templului  lor.  Acesta  a  fost  primul  din  marele  decret  pentru 
restaurarea  şi  reclădirea  Ierusalimului  (Ezra  6:14),  care  a  fost 
completat  în  anul  al  şaptelea al  domniei  lui  Artaxerxe,  anul  457 
î.Hr. și a marcat, după cum se va arăta ulterior, începutul celor 2300 
de  zile  din  Daniel  8,  cea  mai  lungă  şi  mai  importantă  perioadă 
profetică menţionată în Biblie. (Daniel 9:25).

După o domnie de şapte ani, Cir şi-a lăsat împărăţia fiului său, 
Cambises, care a domnit şapte ani şi cinci luni, până în anul 522 
î.Hr..  Opt monarhi, ale căror domnii au variat de la şapte luni la 
patruzeci şi şase de ani fiecare, au ocupat tronul în ordine, până în 
anul 336 î.Hr., după cum urmează: Smerdis Magicianul, şapte luni, 
în anul 522 î.Hr.; Dariu Histaspe, din anul 521 până în 486 î.Hr; 
Xerxes din 485 î.Hr. până în 465 î.Hr.; Artaxerxe Longimanul din 
464 până în 424 î.Hr.; Dariu (II) Nothos din 423 î.Hr. până în 405 
î.Hr.; Artaxerxe Mnemon din 404 până în 359 î.Hr.; Ochus din 358 
până în 338 î.Hr.; Arses, din 337 până în 336 î.Hr. Anul 335 î.Hr. 
este stabilit ca primul al lui Dariu Codomanul, „ultimul din neamul 
vechilor regi persani. Acest bărbat, conform Prideaux, era de statură 
nobilă,  de  mare  valoare  personală,  cu  o  dispoziţie  blândă  şi 
generoasă.  Dacă  ar  fi  trăit  în  orice  alt  secol,  el  ar  fi  avut,  fără 
îndoială, o carieră lungă şi splendidă. Însă neşansa sa a fost să aibă 
de luptat cu unul care era un agent în împlinirea profeţiei; şi nicio 
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calificare, naturală sau însuşită, nu îl putea încununa cu succes într-
o  bătălie  inegală.  „Abia  îşi  încălzise  tronul”,  spune  istoricul 
menţionat mai sus, „înainte de a-l găsi pe formidabilul său inamic, 
Alexandru,  în  fruntea  soldaţilor  greci,  pregătindu-se  să  îl 
detroneze.”

Cauza  şi  detaliile  conflictului  dintre  greci  şi  perşi  le  lăsăm 
istoriilor devotate special acestui gen de lucruri. Ne mulţumim să 
spunem aici că punctul decisiv a fost atins pe câmpul de luptă de la 
Arbela, în 331 î.Hr., când grecii, deşi în raport de unu la douăzeci 
faţă de perşi, au fost complet victorioşi; şi Alexandru a devenit de 
aici  înainte  stăpânul  absolut  al  Imperiului  Persan  până  la  gradul 
suprem la care a fost stăpânit vreodată de propriii săi regi.

„Și o a treia împărăţie de aramă va deţine stăpânirea peste tot 
Pământul,”  spuse  profetul.  Atât  de  puţine  și  de  sumare  sunt 
cuvintele inspirate care au implicat în împlinirea lor o schimbare de 
conducători ai lumii. În caleidoscopul politic mereu în schimbare, 
Grecia intră acum în câmpul vizual pentru a fi, un timp, obiectul 
care absoarbe toată atenţia, ca al treilea dintre așa- numitele mari 
imperii universale ale Pământului.

După  bătălia  fatală  care  a  decis  destinul  imperiului,  Dariu  a 
încercat încă să strângă rămășiţele risipite ale armatei sale și să stea 
pe poziţie pentru împărăţia sa și  drepturile ei.  Însă  nu a putut să 
strângă, din toată acea oaste a armatei sale recent atât de numeroasă 
și bine-definită, o putere cu care să considere prudent a se hazarda 
într-o altă întrevedere cu grecii victorioși. Alexandru l-a urmărit pe 
aripile vântului. În repetate rânduri Dariu abia a scăpat de la a fi 
prins de vrăjmașul său care îl urmărea cu repeziciune. În cele din 
urmă  doi  trădători,  Bessos  și  Nabarzanes,  l-au  capturat  pe 
nefericitul prinţ, l-au închis într-o trăsură acoperită și au fugit cu el 
ca prizonier al lor spre Bactria. Intenţia lor era ca, dacă Alexandru îi 
urmărea,  să  își  cumpere  siguranţa,  predându-l  pe  regele  lor.  La 
aceasta,  aflând  de  poziţia  periculoasă  a  lui  Dariu  în  mâinile 
trădătorilor săi, Alexandru s-a pornit imediat împreună cu cea mai 
rapidă parte a armatei sale la o urmărire forţată. După câteva zile de 
marș dificil, el i-a ajuns din urmă pe trădători. Ei l-au îndemnat pe 
Dariu să urce pe cal pentru o fugă mai rapidă. La refuzul său de a 
face aceasta, i-au dat câteva lovituri mortale și l-au lăsat să moară în 
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trăsura sa,  în timp ce ei  au încălecat pe armăsarii  lor și  au fugit 
călare mai departe.

Când a ajuns din urmă Alexandru, a văzut doar corpul fără viaţă 
al regelui persan. Privind asupra cadavrului, el ar fi putut să înveţe o 
lecţie folositoare despre instabilitatea sorţii omenești. Aici se afla un 
om care cu doar câteva luni în urmă, posedând multe calităţi nobile 
și  generoase,  fusese  înscăunat  pe  tronul  imperiului  universal. 
Dezastru, înfrângere și abandonare veniseră în mod brusc asupra sa. 
Împărăţia sa fusese cucerită, comoara sa fusese capturată și familia 
sa  fusese  redusă  la  robie.  Și  acum,  ucis  în  mod brutal  de  mâna 
trădătorilor săi, el stătea întins, un cadavru însângerat într-o trăsură 
rudimentară. Vederea acestui spectacol al melancoliei a stors lacrimi 
chiar și din ochii lui Alexandru, oricât de familiarizat era el cu toate 
vicisitudinile oribile și cu scenele sângeroase de război. Aruncându-
și  mantaua  peste  acel  corp,  porunci  ca  acesta  să  fie  încredinţat 
femeilor  prizoniere  din  Susa,  oferindu-le  el  însuși  mijloacele 
necesare pentru un serviciu funerar regal. Pentru acest gest generos 
trebuie să îi recunoaștem meritele; pentru că, din nefericire, el este 
lipsit de tot ceea ce i s-ar fi cuvenit.

Când  a  căzut  Dariu,  Alexandru  a  văzut  câmpul  eliberat  de 
ultimul  său  dușman  de  temut.  De  aici  înainte  își  putea  petrece 
timpul în felul său propriu, bucurându-se pentru moment de odihnă 
și  plăcere,  apoi  pornind în  efectuarea unor  cuceriri  minore.  El  a 
intrat într-o campanie pompoasă în India, deoarece, conform unei 
istorisiri grecești, Bachus și Hercule, doi fii ai lui Jupiter, al cărui fiu 
pretindea și el a fi, făcuseră la fel. Cu o aroganţă demnă de dispreţ, 
el a pretins pentru sine onoruri divine. Din proprie iniţiativă și fără 
a fi fost provocat,  el  a predat orașele cucerite în mila absolută  a 
soldăţimii  sale setoase de sânge și  desfrânate.  El  însuși  și-a ucis 
adesea propriii prieteni și favoriţi din oraș în cursul exceselor sale 
de  nebunie  în  timpul  beţiei.  Instigat  de  o  femeie  desfrânată  și 
beţivă,  el,  împreună  cu o companie dintre soldaţii  săi,  toţi  într-o 
stare de intoxicare alcoolică, au ieșit într-o escapadă, cu câte o torţă 
în  mână  și  au  pus  foc  orașului  și  palatelor  din  Persepolis,  unul 
dintre cele mai rafinate în lumea de la acea vreme. El a încurajat 
astfel  beţia  excesivă  între  urmașii  săi,  așa  încât,  cu  o  ocazie, 
douăzeci dintre ei au murit ca urmare a petrecerii lor. În cele din 
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urmă, după ce a participat la o petrecere cu beţie, el a fost invitat la 
o alta, la care, după ce a băut în cinstea fiecăruia dintre cei douăzeci 
de oaspeţi  prezenţi,  el  a băut de două  ori,  oricât de incredibil  ar 
părea aceasta, cupa Herculeană, care conţinea aproximativ șase litri. 
Imediat după aceea a căzut cuprins de o febră violentă, de care a 
murit unsprezece zile mai târziu, în iunie, 323 î.Hr., aflându-se în 
pragul maturităţii, în cel de-al treizeci și doilea an al vieţii sale.

Nu  e  nevoie  să  ne  oprim  aici  pentru  a  urmări  dezvoltarea 
imperiului, întrucât caracteristicile sale distinctive vor reclama mai 
multă atenţie specială în cadrul altor profeţii. Daniel continuă astfel 
în interpretarea visului cel mare:

Versetul 40. Şi a patra împărăţie va fi ca fierul de puternică; 
întrucât fierul rupe în bucăţi şi supune toate lucrurile; şi după 
cum fierul rupe toate acestea, ea va rupe în bucăţi şi va zdrobi. 
(engl. KJV)

Până în acest punct există consens în aplicarea acestei profeţii 
între cei ce o explică. Faptul că Babilonul, Medo-Persia și Grecia 
sunt  reprezentate  de  către  capul  de  aur,  de  pieptul  și  braţele  de 
argint, respectiv coapsele de aramă, este recunoscut de toţi. Însă cu 
tot atât de puţin motiv pentru o diversitate de păreri, există, în mod 
ciudat,  o  diferenţă  de  opinii  referitor  la  care  împărăţie  este 
simbolizată de către a patra parte a marelui chip - picioarele de fier. 
Ce împărăţie a urmat după Grecia ca imperiu al lumii? Pentru că 
picioarele de fier denotă a patra împărăţie din succesiune. Mărturia 
istoriei este completă și explicită în acest punct. O împărăţie și doar 
una, a făcut acest lucru și aceasta a fost Roma. Ea a cucerit Grecia; 
a supus toate lucrurile; asemenea fierului, ea a rupt în bucăţi și a 
zdrobit. Gibbon, urmând imagistica simbolică a lui Daniel, descrie 
astfel acest imperiu:

„Armele  Republicii,  uneori  învinse  în  bătălie,  întotdeauna 
victorioase în război, înaintau cu pași  rapizi spre Eufrat,  Dunăre, 
Rin și ocean; și imaginile de aur, sau argint, sau aramă,  care pot 
sluji  pentru  a  reprezenta  naţiunile  regilor  lor,  au  fost  în  mod 
succesiv sfărâmate de monarhia de fier a Romei.”
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La începutul erei creștine, acest imperiu a cucerit întreaga parte 
de  Sud a  Europei,  Franţa,  Anglia,  marea  parte  a  Ţărilor  de  Jos, 
Elveţia și sudul Germaniei, Ungaria, Turcia și Grecia, fără a vorbi 
de posesiunile lor  din Asia și  Africa.  De aceea pe bună  dreptate 
afirmă Gibbon despre ea:

„Imperiul  Romanilor  a  umplut  lumea.  Și  când acel  imperiu a 
căzut în mâinile unei singure persoane, lumea a devenit o închisoare 
sigură și temută pentru vrăjmașii săi. A te împotrivi era fatal; și să 
zbori era imposibil.”

Se va observa că mai întâi împărăţia este descrisă fără echivoc 
drept tare ca fierul. Și aceasta era perioada tăriei ei, în timpul căreia 
a  fost  comparată  cu  un  colos  puternic,  încălecând  pe  naţiuni, 
cucerind totul și dând legi lumii. Însă aceasta nu avea să continue.

Versetul 41-42. Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele 
picioarelor  parte  de  lut  de  olar  şi  parte  de  fier,  tot  aşa  şi 
împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămânea în ea ceva din 
tăria fierului, tocmai cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Şi 
după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de 
lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte 
plăpândă. (fărâmiţată, engl.).

Elementul de slăbiciune simbolizat de lut se referea la picioare 
în aceeași  măsură  ca și  la  degetele picioarelor.  Roma, înainte de 
divizarea sa în zece regate, și-a pierdut acea tenacitate de fier pe 
care o posedase într-un grad superlativ în timpul primelor secole ale 
carierei sale. Luxul, împreună cu efeminarea și degenerarea care îl 
însoţeau, ruinătorul naţiunilor precum și al indivizilor, a început să 
roadă și să îi slăbească mușchii ei de fier și astfel să pregătească 
drumul spre ulterioara sa descompunere în zece împărăţii. Asupra 
degetelor de la picioare, care bineînţeles erau doar zece, ni se atrage 
atenţia  prin  menţionarea  lor  explicită  în  profeţie;  și  împărăţia 
reprezentată prin acea parte a chipului de care aparţineau cele zece 
degete, a fost în cele din urmă divizată în zece părţi. Se pune ca 
urmare în mod natural întrebarea: reprezintă  cele zece degete ale 
chipului ultimele zece diviziuni ale Imperiului Roman? Pentru cei 
care preferă ceea ce pare a fi intepretarea naturală și nemijlocită a 
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Cuvântului lui Dumnezeu, este o chestiune care stârnește nu puţină 
uimire,  faptul  că  se  pune  o  astfel  de  întrebare.  A lua  cele  zece 
degete pentru a reprezenta cele zece împărăţii în care a fost divizată 
Roma pare o procedură atât de ușoară, logică și de la sine înţeleasă, 
încât  interpretarea acestui  lucru într-un mod diferit  cere  un efort 
susţinut. Cu toate acestea, se face un astfel de efort din partea unora 
- Romano-catolicii în mod universal și unii protestanţi care încă se 
agaţă de erori catolice.

Un volum scris de H. Cowles, D. D, poate fi luat, probabil, drept 
cea mai bună  expunere a acestei laturi a problemei. Scriitorul dă 
orice dovadă de erudiţie largă și de mari abilităţi. Este de aceea, cu 
atât mai regretabil faptul că aceste puteri sunt devotate propagării 
erorii  și  inducerii  în  eroare  a  căutătorului  nerăbdător  să  cunoscă 
lucrurile legate de marea trecere a timpului.

Putem doar în mod sumar să observăm punctele sale de vedere. 
Ele sunt: (1) a treia împărăţie a fost Grecia doar în timpul vieţii lui 
Alexandru; (2) a patra împărăţie au fost urmașii lui Alexandru; (3) 
cel mai târziu punct la care putea să se extindă a patra împărăţie 
este manifestarea lui  Mesia;  pentru că  (4) Dumnezeul cerului  Își 
instaurează  acolo  Împărăţia  Sa;  acolo  a  lovit  piatra  chipul  la 
picioarele sale și a început procesul de măcinare al ei de jos în sus.

De  asemenea,  nu  putem  răspunde  într-un  mod  amănunţit  la 
aceste puncte de vedere.

1. Am putea la fel de bine să limităm imperiul Babilonian doar la 
domnia lui Nebucadneţar sau pe cel a Persiei doar la domnia lui Cir, 
la  fel  ca  şi  să  limităm  a  treia  împărăţie,  Grecia,  la  domnia  lui 
Alexandru.

2. Succesorii lui Alexandru nu au constituit o altă împărăţie, ci o 
continuare  a  aceleiaşi,  împărăţia  greacă  a  chipului;  pentru  că  în 
această linie profetică succedarea împărăţiilor are loc prin cucerire. 
Când Persia cucerise Babilonul, am avut cel de-al doilea imperiu; şi 
când  Grecia  cucerise  Persia,  l-am avut  pe  cel  de-al  treilea.  Însă 
urmaşii  lui  Alexandru (cei  patru generali  principali  ai  săi)  nu au 
cucerit imperiul acestuia, ci au ridicat un altul în locul lui; pur şi 
simplu au împărţit între ei imperiul pe care Alexandru îl cucerise  
și-l lăsase gata cucerit în mâinile lor.
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„Cronologic,” spune profesorul C., „imperiul al patrulea trebuie 
să urmeze imediat lui Alexandru și să fie în mod complet între el şi 
naşterea lui Hristos.” Cronologic, răspundem, nu trebuie să facă un 
astfel de lucru; pentru că  naşterea lui Hristos nu era introducerea 
celei de-a cincea împărăţii, după cum se va vedea la timpul potrivit. 
Aici el trece cu vederea aproape întreaga durată a celei de-a treia 
părţi  a chipului,  confundând-o cu a patra și  nelăsând loc statului 
divizat al Imperiului Grec după cum era simbolizat de leopardul cu 
7  capete  din  capitolul  7  și  de  cele  patru  coarne  ale  ţapului  din 
capitolul 8.

„Teritorial,”  continuă  profesorul  C.,  „ea  [a  patra  împărăţie] 
trebuie căutată  în Asia Occidentală,  nu în Europa; în general,  pe 
acelaşi teritoriu unde s-au aflat prima, a doua şi a treia împărăţie.” 
De ce nu Europa?, întrebăm. Fiecare din primele trei împărăţii au 
deţinut teritorii care erau caracteristice pentru ele însele. De ce nu şi 
a patra? Analogia cere să fie aşa. Şi nu a fost a treia împărăţie o 
putere europeană? Altfel spus, nu s-a ridicat pe teritoriu european și 
şi-a luat numele de la ţara de origine? De ce, atunci, să nu mergem 
puţin mai departe spre vest pentru locul unde avea să fie întemeiată 
a patra mare împărăţie? Şi cum a ocupat cândva Grecia teritoriile 
celei dintâi şi  celei de-a doua împărăţii? -  Doar prin cucerire.  Şi 
Roma a făcut la fel. Aşa că, în ceea ce priveşte cerinţele teritoriale 
ale teoriei acestui profesor, Roma putea să fie a patra împărăţie cu la 
fel de multă veridicitate cum putea Grecia să fie a treia.

„Politic,”  adaugă  el,  „ea  trebuie  să  fie  succesorul  imediat  al 
imperiului lui Alexandru, ... schimbând dinastia, însă nu naţiunile.” 
Analogia este contra lui aici. Fiecare dintre primele trei împărăţii s-
au distins prin propria lor naţionalitate. Imperiul Persan nu a fost la 
fel cu cel Babilonian, nici cel Grec nu a fost la fel cu vreunul dintre 
cele  două  care  l-au  precedat.  Analogia  cere  acum  ca  a  patra 
împărăţie,  în  loc  de  a  fi  compusă  dintr-un  fragment  din  acest 
Imperiu  Grec,  să  posede  o  naţionalitate  proprie,  distinctă  de 
celelalte trei. Şi aceasta o găsim în împărăţia romană și doar în ea. 
Însă, 
3.  Marea  falsitate  care  stă  la  baza  acestui  întreg  sistem  de 
interpretări greşite, este teoria în mod obişnuit prea răspândită  că 
Împărăţia  lui  Dumnezeu  a  fost  instaurată  la  prima  Venire  a  lui 
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Hristos. Se poate vedea în mod uşor cât de fatală  pentru această 
teorie  este  admiterea  faptului  că  a  patra  Împărăţie  este  Roma. 
Pentru că Dumnezeul cerului urma să îşi instaureze Împărăţia după 
divizarea  celui  de-al  patrulea  imperiu.  Însă  divizarea  Imperiului 
Roman în zece părţi nu a fost îndeplinită înainte de 476 d.Hr.; ca 
urmare Împărăţia lui Dumnezeu nu putea să fie instaurată la Prima 
Venire a lui Hristos, cu aproape cinci sute de ani înainte de acea 
dată. Romei nu i se poate permite deci, din punctul lor de vedere, 
deşi răspunde în mod admirabil profeţiei în fiecare detaliu, să fie a 
patra împărăţie în discuţie. Poziţia că Împărăţia lui Dumnezeu a fost 
instaurată  în zilele când Hristos a fost  pe Pământ trebuie,  par să 
creadă aceşti interpreţi, să fie menţinută cu orice risc.

Acesta  este  terenul  pe  care  par  să  raţioneze,  cel  puţin,  unii 
comentatori. Şi cu scopul de a menţine această teorie, autorul nostru 
reduce  cel  de-al  treilea  mare  imperiu  mondial  la  perioada 
neînsemnată  de  aproape opt  ani!  În  scopul  acesta  el  încearcă  să 
dovedească  faptul  că  a  patra împărăţie universală  deţinea control 
deplin  în  timpul  când  providenţa  lui  Dumnezeu  pur  şi  simplu 
umplea spaţiile din conturul celui de-al treilea! Pentru aceasta, el 
încearcă  să  fixeze  punctele  timpului  între  care  noi  trebuie  să  îl 
căutăm pe  al  patrulea,  deşi  profeţia  nu  se  ocupă  deloc  de  date. 
Atunci indiferent ce împărăţie găseşte în intervalul acesta de timp 
specificat  de  el,  pe  aceea  o  stabileşte  ca  fiind a  patra  împărăţie, 
neţinând deloc seama de cât de mult mai bun material ar putea găsi 
în  afara  îngrădirii  sale  strâmte,  ca  să  răspundă  unei  împliniri  a 
raportului  profetic.  Este  logic  un  astfel  de  curs?  Este  timpul 
(elementul  timp)  punctul  care  trebuie  stabilit  mai  întâi?  -  Nu; 
împărăţiile sunt marele punct de atracţie al profeţiei și noi trebuie să 
le căutăm pe acestea; şi când le-am găsit, trebuie să le acceptăm, 
indiferent care ar fi cronologia sau amplasarea lor. Să le lăsăm pe 
ele să guverneze timpul şi locul, nu timpul şi locul să le guverneze 
pe ele.

Însă acea părere care este cauza întregii acestei aplicări greşite şi 
confuzii este pură presupunere. Hristos nu a lovit chipul la Prima Sa 
Venire. Priviţi la aceasta! Când piatra loveşte chipul la picioarele 
sale, chipul este sfărâmat în bucăţi.  Se foloseşte violenţa. Efectul 
este imediat. Chipul devine ca pleava. Şi ce urmează? Este absorbit 
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de piatră și incorporat în mod treptat de ea? - Nimic de genul acesta. 
Este suflată, îndepărtată, ca fiind material incompatibil şi de negăsit; 
şi nu se găseşte niciun loc pentru ea. Teritoriul este în mod complet 
curăţat; şi apoi piatra devine un munte şi umple întregul Pământ. 
Acum ce idee vom ataşa acestei lucrări de lovire şi  sfărâmare în 
bucăţi?  Este  o  lucrare  gingaşă,  paşnică  şi  liniştită?  Sau  este  o 
manifestare de răzbunare şi violenţă? Cum s-au succedat împărăţiile 
profeţiei una după cealaltă? - Prin violenţă şi zarvă de război, prin 
ciocnirea  armelor  şi  răgetul  bătăliei.  „Gălăgie  încurcată  şi  haine 
tăvălite în sânge” au relatat despre forţa şi violenţa cu care o naţiune 
a fost adusă în supunere faţă de o alta. Totuşi, toate acestea nu se 
numesc „lovire” şi „sfărâmare în bucăţi”.

Când Persia a cucerit Babilonul și Grecia Persia, despre niciunul 
dintre imperiile cucerite nu se spune că a fost sfărâmat în bucăţi, 
deşi au fost zdrobite sub puterea copleşitoare a unei naţiuni ostile. 
Însă  când  ajungem  la  introducerea  celei  de  a  cincea  împărăţii, 
chipul este lovit cu violenţă; este sfărâmat în bucăţi și atât de risipit, 
încât orice urmă a sa ştearsă și nu se găseşte niciun loc pentru el. Şi 
acum ce trebuie să înţelegem din aceasta? - Trebuie să înţelegem că 
aici are loc o scenă  în care este manifestată  cu atât de mult mai 
multă  violenţă  şi  forţă  şi  putere  decât  însoţesc  răsturnarea  unei 
naţiuni de către o alta prin rivalitate în război, încât cea de pe urmă 
nu este vrednică nici măcar să fie menţionată în legătură cu această 
scenă.  Subjugarea unei naţiuni de către o alta prin război,  este o 
scenă de pace şi linişte în comparaţie cu cea care are loc atunci când 
chipul este sfărâmat în bucăţi de către piatra tăiată din munte fără 
mâini omeneşti.

Totuşi,  în  concepţia  teoriei  analizate,  ce  ajunge  să  însemne 
lovirea chipului? - Oh, acea prezentare plină de pace a Evangheliei 
lui Hristos! Răspândirea liniştită  a luminii adevărului! Strângerea 
câtorva  din  naţiunile  Pământului  pentru  a  fi  făcuţi  gata,  prin 
ascultare de adevăr, pentru a doua sa Venire şi domnie! Formarea 
calmă şi nepretenţioasă a unei biserici creştine, - o biserică ce a fost 
dominată,  persecutată  şi  asuprită  de  către  puterile  arogante  şi 
triumfătoare ale Pământului din acea zi până în aceasta! Și aceasta 
este  zdrobirea  chipului!  Aceasta  este  sfărâmarea  sa  în  bucăţi  și 
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îndepărtarea violentă de pe faţa Pământului a părţilor sfărâmate! A 
fost vreodată absurdul mai absurd?

De la această digresiune ne întoarcem la întrebarea: Reprezintă 
degetele  picioarelor  cele  zece  diviziuni  ale  Imperiului  Roman? 
Răspundem, Da, pentru că:

1. Chipul din capitolul 2 este o paralelă exactă la viziunea despre 
cele patru fiare din capitolul 7. Cea de-a patra fiară din capitolul 7 
reprezintă același lucru ca picioarele de fier ale chipului. Celor zece 
coarne ale fiarei corespund, bineînţeles în mod foarte natural, celor 
zece  degete  ale  chipului;  și  aceste  coarne  sunt  în  mod  direct 
declarate a fi zece împăraţi care se vor ridica; și ele sunt în aceeași 
măsură împărăţii independente precum sunt fiarele însele; pentru că 
despre fiare se vorbește în exact același mod; și anume, că „patru 
regi care se vor ridica” (Daniel 7: 17). Ele nu denotă o linie de regi 
succesivi, ci regi sau împărăţii care există contemporan; pentru că 
trei dintre ei au fost smulși din cornul cel mic. Cele zece coarne, 
dincolo de orice controversă, reprezintă cele zece împărăţii în care a 
fost împărţită Roma.

2.  Am  văzut  că  în  interpretarea  lui  Daniel  despre  chip  el 
foloseşte  cuvintele  împărat  şi  împărăţie  interschimbabil,  primul 
desemnând acelaşi lucru cu cel din urmă. În versetul 44 el spune că 
„în  zilele  acestor  împăraţi  Dumnezeul  cerurilor  va  instaura  o 
Împărăţie.”  Aceasta  arată  că,  în  timpul  la  care  este  instaurată 
Împărăţia lui Dumnezeu, vor exista mai mulţi  regi contemporani. 
Nu se poate referi la cele patru împărăţii precedente; pentru că ar fi 
absurd să folosească un astfel de limbaj cu referire la o linie de regi 
succesivi, întrucât doar în zilele ultimului rege, nu în zilele vreunuia 
dintre cei precedenţi, s-ar instaura Împărăţia lui Dumnezeu.

Deci, aici este prezentată o diviziune; şi ce avem în simbol care 
să o indice? - Nu alta decât degetele de la picioarele chipului. Dacă 
acestea  nu  o  indică,  atunci  suntem  complet  lăsaţi  în  întuneric 
referitor la natura şi amplitudinea diviziunii pe care profeţia o arată 
a exista. A presupune aceasta ar însemna a arunca o impută serioasă 
profeţiei însăşi.  Menţinem deci concluzia că  cele zece degete ale 
chipului denotă cele zece părţi în care s-a divizat Imperiul Roman.4
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Ca obiecţie la părerea că  cele zece degete ale chipului denotă 
cele  zece  împărăţii,  ni  se  aminteşte  uneori  că  Roma,  înainte  de 
divizarea  ei  în  cele  zece împărăţii,  a  fost  divizată  în  două  părţi, 
Imperiul Roman de Apus şi cel de Răsărit, corespunzând celor două 
picioare ale chipului; şi că întrucât cele zece împărăţii s-au ridicat 
toate din partea vestică, dacă acestea sunt denotate de degete, am 
avea, după cum se pretinde, zece degete la un picior al chipului și 
niciunul la celălalt; ceea ce ar fi nenatural şi nelogic.

Însă această obiecţie se distruge singură; pentru că, în mod cert, 
dacă  cele  două  picioare  denotă  diviziune  și  degetele  trebuie  să 
denote de asemenea diviziune. Ar fi nelogic a afirma că picioarele 
simbolizează diviziune, însă degetele nu. Însă dacă degetele indică 

—————————
4  Divizarea  a  avut  loc  între  anii  351  d.Hr.  și  476  d.Hr.  Era  acestei 

dezintegrări  a  cuprins  astfel  o  sută  douăzeci  și  cinci  de  ani,  de  la 
aproximativ mijlocul secolului al patrulea până la ultimul sfert al celui de-
al  cincilea.  Niciun  istoric  dintre  cei  ce  ne  sunt  cunoscuţi  nu  așează 
începutul acestei lucrări de dezmembrare a Imperiului Roman înainte de 
351 d.Hr. și  există  acord generat în stabilirea sfârșitului său în anul 476 
d.Hr.  Referitor  la  datele  intermediare,  anume,  la  timpul  exact  la  care 
trebuie datată apariţia fiecăruia dintre cele zece regate care s-au ridicat pe 
ruinele Imperiului Roman, există  unele diferenţe de opinii  între istorici. 
Aceasta nu pare ciudat, când luăm în considerare faptul că a fost o eră a 
confuziei,  că  harta  Imperiului  Roman  din  acel  timp  a  suferit  multe 
schimbări bruște și violente și căile naţiunilor ostile care atacau teritoriul 
său s-au intersectat și re-intersectat una cu alta într-un labirint al confuziei. 
Însă  toţi  istoricii  sunt  de acord cu aceasta și  anume că  de pe teritoriul 
Imperiului Roman s-au întemeiat în cele din urmă zece împărăţii separate 
și  putem  să  le  acordăm  cu  încredere  timpul  cuprins  între  datele 
menţionate mai sus; și anume, 351 d.Hr. - 476 d.Hr.

Cele zece naţiuni care au fost  cele mai utile în divizarea Imperiului 
Roman și care, la un anumit timp în istoria lor, au deţinut respectiv părţi 
din  teritoriul  roman  ca  împărăţii  separate  și  independente,  pot  fi 
enumerate (neţinând cont de timpul 5 întemeierii lor) după cum urmează: 
hunii,  ostrogoţii,  vizigoţii,  francii,  vandalii,  suevii,  burgunzii,  herulii, 
anglo-saxonii și lombarzii. Legătura dintre aceștia și unele dintre naţiunile 
moderne ale Europei poate fi recunoscută  încă  în numele lor,  cum ar fi 
Anglia,  Burgundia  (Belgia),  Lombardia,  Franţa  etc.  Autorităţi  precum 
Calmet,  Faber,  Lloyd,  Scott,  Barnes,  etc.  sunt  de  acord  cu  precedenta 
enumerare (Vezi notele de încheiere ale lui Barnes referitoare la Daniel 7).
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vreo oarecare diviziune, nu poate fi altceva decât divizarea Romei 
în zece părţi.

În  orice  caz,  eroarea  ce  stă  la  baza  acestei  obiecţii,  este 
perspectiva că cele două picioare ale chipului semnifică separarea 
Imperiului  Roman în  părţile  sale  de Răsărit  şi  de  Apus.  Faţă  de 
această opinie există câteva obiecţii.

1. Cele două picioare de fier simbolizează Roma, nu doar în anii 
ei finali, ci chiar de la începutul existenţei sale ca naţiune; iar dacă 
aceste  picioare  denotă  diviziune,  împărăţia  ar  fi  trebuit  să  fie 
divizată  chiar  de  la  începutul  istoriei  ei.  Această  pretenţie  este 
susţinută de celelalte simboluri. Astfel diviziunea (adică, cele două 
elemente) ale imperiului Persan, indicate de cele două  coarne de 
berbec (Daniel 8:20) și, de asemenea, de înalţarea ursului pe o parte 
(Daniel 7:5) și, probabil, de cele două braţe ale imaginii din acest 
capitol,  au  existat  de  la  început.  Divizarea  împărăţiei  Greciei, 
indicată de cele patru coarne ale ţapului și de cele patru capete ale 
leopardului, merge cu opt ani mai înainte în timpul de când a fost 
introdusă în profeţie. Ca urmare Roma ar fi trebuit să fie divizată de 
la început, dacă picioarele desemnează divizare, în loc de a rămâne 
o unitate pentru aproape șase sute de ani și a se separa în cele două 
părţi  ale sale de Răsărit și  de Apus doar cu câţiva ani înainte de 
divizarea sa finală în cele zece regate.

2. Nicio astfel de divizare în cele două mari părţi nu este indicată 
de celelalte simboluri sub care este reprezentată Roma în cartea lui 
Daniel;  şi  anume,  fiara mare şi  înspăimântătoare din Daniel  7 și 
cornul  cel  mic  din  capitolul  8.  Ca  urmare,  este  logic  să 
concluzionăm că cele două picioare ale chipului nu au fost menite 
să reprezinte o astfel de divizare.

Însă,  se  poate întreba:  De ce să  nu presupunem că  cele  două 
picioare descriu divizare la fel  ca şi  degetele? Nu ar fi la fel  de 
neconsecvent  să  spunem  că  degetele  reprezintă  diviziune,  iar 
picioarele nu, ca şi când am spune că picioarele reprezintă diviziune 
şi degetele nu? Răspundem că profeţia însăşi trebuie să guverneze 
concluziile noastre în această chestiune; şi în timp ce ea nu spune 
nimic de diviziune în legătură cu picioarele, ne introduce subiectul 
diviziunii pe măsură ce coborâm spre talpa picioarelor şi degete. Ea 
spune: „Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte 
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de lut al olarului și  parte de fier, împărăţia va fi divizată.” Nicio 
divizare  nu  putea  să  aibă  loc,  sau  cel  puţin  nu  se  spune  despre 
niciuna  că  ar  fi  avut  loc,  până  când  nu  este  introdus  elementul 
slăbitor, lutul; şi noi nu îl găsim pe acesta până când nu ajungem la 
tălpi  şi  degete.  Însă  nu trebuie să  înţelegem că  lutul  semnifică  o 
împărţire  și  fierul  o  alta;  pentru  că  după  ce  unitatea  îndelung-
existentă a imperiului a fost sfărâmată, niciuna dintre părţi nu a fost 
la fel de tare ca fierul iniţial, ci toate erau într-o stare de slăbiciune 
reprezentată  prin  amestecul  fierului  cu  lutul.  Concluzia  este 
inevitabilă, de aceea, că profetul a enunţat aici cauza pentru efect. 
Introducerea slăbiciunii elementului lut, când ajungem la picioare, a 
avut ca rezultat divizarea împărăţiei în cele zece părţi ale sale, după 
cum sunt  reprezentate  de  cele  zece  degete;  şi  acest  rezultat  sau 
diviziunea, este mai mult decât sugerată în menţionarea neaşteptată 
a pluralităţii regatelor contemporane. De aceea, în timp ce nu găsim 
nicio  dovadă  că  picioarele  desemnează  diviziune,  ci  obiecţii 
serioase  contra  unei  astfel  de  vederi,  găsim într-adevăr,  credem, 
motive serioase pentru a presupune că degetele semnifică diviziune, 
după cum se pretinde aici.

3. Fiecare dintre cele patru monarhii avea propriul său teritoriu, 
care  era  împărăţia  propriu-zisă  şi  unde  trebuie  să  căutăm 
evenimentele principale din istoria sa arătată mai dinainte în umbră 
de  către  simbol.  De  aceea,  nu  trebuie  să  căutăm  diviziunile 
Imperiului Roman în teritoriul ocupat mai înainte de Babilon sau 
Persia sau Grecia, ci în chiar teritoriul Imperiului Roman, care a 
fost cunoscut în cele din urmă ca Imperiul Roman de Apus. Roma a 
cucerit lumea; însă împărăţia Romei propriu-zise s-a aflat la vest de 
Grecia. Aceea a fost cea reprezentată prin picioarele de fier. Atunci, 
acolo vom căuta cele zece regate; şi acolo le vom găsi. Nu suntem 
forţaţi  să  mutilăm  sau  să  deformăm  simbolul  pentru  a-l  face  o 
reprezentare potrivită şi acurată a evenimentelor istorice.

Versetul  43.  Dacă  ai  văzut  fierul  amestecat  cu  lutul, 
înseamnă  că  se  vor  amesteca  prin  legături  omeneşti  de 
căsătorie; dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se 
poate uni cu lutul.
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Odată  cu Roma a căzut ultimul dintre imperiile universale ale 
lumii în starea ei actuală. Până aici elementele societăţii fuseseră de 
aşa  natură  încât  era  posibil  pentru  o  naţiune  care  se  ridica 
superioară  naţiunilor  vecine  în  dibăcie,  curaj  și  ştiinţe  ale 
războiului, să le ataşeze una după alta de roţile carului ei de război 
până  când  acestea  erau  consolidate  într-un  imperiu  vast,  iar  un 
bărbat aşezat pe tronul său stăpânitor putea să îşi transmită voia sa 
ca  lege  pentru  toate  naţiunile  Pământului.  Când  Roma  a  căzut, 
posibilităţi  ca  acestea  au  apus  pentru  totdeauna.  Sfărâmată  sub 
greutatea dimensiunilor sale vaste, ea s-a fărâmiţat în bucăţi, pentru 
a nu mai fi unită niciodată. Fierul era amestecat cu lutul. Elementele 
sale  îşi  pierduseră  puterea  de  coeziune  și  niciun  om  sau  vreo 
asociere de oameni nu putea să  le consolideze vreodată  din nou. 
Acest  punct  este  atât  de  bine  stabilit  de  un  altul,  încât  ne  face 
plăcere să cităm cuvintele sale:

„De la acesta,  statul său divizat,  tăria iniţială  a imperiului s-a 
depărtat;  însă  nu  în  felul  în  care  făcuse  cea  a  altora.  Nicio  altă 
împărăţie  nu  avea  să  urmeze,  aşa  cum le  urmaseră  pe  cele  trei 
precedente. Avea să  continue în diviziunea sa în zece părţi,  până 
când împărăţia de piatră o lovea la picioarele ei, o sfărâma în bucăţi 
și le risipea cum spulberă vântul pleava din ariile de treierat vara! 
Cu toate acestea, de-a lungul timpului urma să rămână o parte din 
tăria ei. Şi astfel spune profetul: „Iar după cum degetele picioarelor 
erau parte de fier şi parte de lut, tot astfel împărăţia va fi în parte 
tare și în parte fărâmiţată.” (Versetul 42). Cum, în vreun alt mod 
oarecare, aţi putea reprezenta faptele în mod atât de izbitor? Pentru 
mai mult de o mie patru sute de ani a existat această divizare. Din 
nou  şi  din  nou  oamenii  au  visat  să  ridice  pe  aceste  domenii  o 
singură  şi  puternică  împărăţie. Carol cel Mare a încercat aceasta. 
Carol  al  V-lea  a  încercat  aceasta.  Ludovic  al  XIV-lea  a  încercat 
aceasta. Napoleon a încercat aceasta. Însă niciunul nu a reuşit. Un 
singur verset din profeţie a fost mai puternic decât toate oştirile lor. 
Puterea lor a fost risipită, irosită, distrusă. Însă cele zece regate nu 
au  devenit  unul  singur.  În  parte  tare,  în  parte  fărâmiţată  era 
descrierea profetică. Şi aşa a fost, de asemenea şi faptul istoric legat 
de  ele.  Cu  cartea  de  istorie  deschisă  în  faţa  dumneavoastră,  vă 
întreb, nu este aceasta o reprezentare exactă a rămăşiţelor acestui 
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imperiu cândva puternic? A fost condus cu putere nelimitată. A fost 
stăpâna amanta întronată a lumii. Sceptrul ei a fost frânt; tronul ei - 
răsturnat, puterea ei - luată. Zece împărăţii s-au format din ea. Şi 
„fărâmiţată”  cum  era  atunci,  ea  continuă  încă;  adică,  „în  parte 
fărâmiţată”, pentru că  dimensiunile ei continuă  şi acum ca atunci 
când împărăţia de fier stătea în picioare prin forţe proprii. Şi apoi, 
ea este „în parte tare”; adică, ea îşi menţine, chiar în forma sa de 
stat fărâmiţat, suficient din tăria ei de fier pentru a rezista tuturor 
încercărilor de a modela laolaltă părţile ei. „Aceasta nu va fi”, spune 
Cuvântul lui Dumnezeu. „Aceasta nu a fost şi nu este”, răspunde 
istoria.

„ ‚Însă atunci’, spun oamenii, ‚mai rămâne încă un alt plan. Dacă 
nu putem izbuti prin forţă, diplomaţia şi interesele de stat poate că 
vor putea;  le vom încerca.’ Şi  astfel  profeţia  arată  în umbră  mai 
înainte acest lucru când spune: ‚Ei se vor amesteca prin sămânţa 
oamenilor’ (engl. KJV), adică, se vor încheia căsătorii, în speranţa 
de a-şi consolida astfel puterea și de a uni în cele din urmă aceste 
împărăţii divizate într-una singură.

Va avea succes acest plan? - Nu. Profetul răspunde: ‚Nu se vor 
lipi unul de altul, exact la fel cum fierul nu este amestecat cu lutul.’ 
Şi istoria Europei nu este decât un comentariu neîntrerupt despre 
împlinirea exactă a acestor cuvinte. Din timpul lui Canute până în 
secolul  actual  aceasta  a  fost  politica  monarhilor  domnitori,  calea 
bătătorită pe care au păşit pentru a ajunge la un sceptru mai puternic 
şi la o influenţă mai largă. Iar cel mai evident incident de acest fel 
pe  care  istoria  l-a  înregistrat  în  zilele  noastre,  este  cazul  lui 
Napoleon. El a domnit în una dintre împărăţii... A căutat să câştige 
prin  alianţă  ceea  ce  nu  putea  câştiga  prin  forţă;  adică,  să 
construiască un singur imperiu puternic şi consolidat. Şi a reuşit?    
-  Nu. Tocmai puterea cu care era aliat  s-a dovedit  ruina sa,  prin 
trupele lui Blucher pe câmpul de la Waterloo! Fierul nu se amestecă 
cu lutul. Cele zece împărăţii încă continuă.
Şi totuşi, dacă drept urmare a acestor alianţe sau din alte cauze 

acel număr este uneori tulburat, nu trebuie să  ne surprindă.  Este, 
într-adevăr, exact ceea ce profeţia pare să atragă după sine. Fierul a 
fost  „amestecat  cu  lutul.”  Pentru  o  vreme,  în  chip,  poţi  să  nu 
distingi între cele două. Însă ele nu vor rămâne aşa. „Nu se vor lipi 
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unul de altul.” Într-un caz le împiedică natura substanţelor să facă 
aşa;  în  altul,  cuvântul  profeţiei.  Cu  toate  acestea  urma  să  fie  o 
încercare de amestecare - nu, mai mult, avea să fie un demers de 
amestecare în ambele cazuri. Însă avea să fie fără succes. Şi cât de 
pronunţat este accentul cu care istoria afirmă  această  declaraţie a 
cuvântului  lui  Dumnezeu!” -  Wm. Newton,  Lectures on the First 
Two Visions of the Book of Daniel, p. 34-36.

Totuşi,  cu  toate  aceste  fapte  înaintea  lor,  confirmând  puterea 
irezistibilă  a  providenţei  lui  Dumnezeu  prin  răsturnările  şi 
schimbările secolelor, eforturile luptătorilor, diplomaţia şi intrigile 
curtenilor şi ale regilor, unii prezentatori moderni au manifestat o 
astfel  de  uimitoare  înţelegere  greşită  a  acestei  profeţii,  încât  să 
prezică  o  viitoare  împărăţie  universală  și  să  indice  spre  un 
conducător  european,  chiar  acum în anii  de  apus şi  de  declin  al 
prestigiului,  ca  „monarhul  destinat  al  lumii.”  Zadarnică  este 
respiraţia pe care au risipit-o în promulgarea unei astfel de teorii și 
înşelătoare speranţele sau temerile care pot urma din ridicarea unei 
astfel de aşteptări5.

Versetele 44-45. Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul 
cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată 
şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma 
şi va nimici toate acele împărăţii şi ea însăşi va dăinui veşnic. 
Aceasta înseamnă  piatra, pe care ai văzut-o dezlipindu-se din 
munte,  fără  ajutorul  vreunei  mâini  şi  care  a  sfărâmat  fierul, 
arama,  lutul,  argintul  şi  aurul.  Dumnezeul  cel  mare  a  făcut 
cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul 
este adevărat şi tâlcuirea lui este temeinică.

Ajungem aici la punctul culminant al acestei profeţii uimitoare; 
când  timpul,  în  zborul  său  de  înaintare,  ne  va  aduce  la  scena 
sublimă  prezisă  aici,  vom  fi  ajuns  la  sfârşitul  istoriei  umane: 

—————————
5 La scurt timp după ce a fost notată această rostire, Napoleon III, acest 

„monarh destinat al lumii”! a fost detronat și a murit în izolare rușinoasă, 
iar  fiul  și  moștenitorul  său a  căzut  de  atunci  în  mâinile  sălbaticilor  în 
Africa.

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
U

ria
h 

Sm
ith

56



Împărăţia  lui  Dumnezeu!  Măreaţă  făgăduinţă  pentru  o  perioadă 
nouă şi glorioasă, în care poporul Său va găsi un sfârşit fericit al 
acestei  goane  triste,  degenerate  şi  schimbătoare  a  lumii.  Ce 
schimbare captivantă pentru toţi cei neprihăniţi, de la întunecime la 
glorie, de la luptă la pace, de la o lume păcătoasă, la o lume sfântă, 
de la moarte la viaţă, de la tiranie şi asuprire la libertatea fericită şi 
privilegiile binecuvântate ale unei împărăţii  cereşti!  Transformare 
plină de slavă, de la slăbiciune la tărie, de la ceea ce e schimbător şi 
decadent la netrecător şi veşnic!

Însă când va fi instaurată această Împărăţie? Putem spera la un 
răspuns  la  această  întrebare  de  o  semnificaţie  atât  de  importantă 
pentru rasa noastră? Acestea sunt exact întrebările referitor la care 
Cuvântul  lui  Dumnezeu nu ne lasă  în ignoranţă;  şi  în aceasta se 
vede neîntrecuta valoare a acestei binefaceri cereşti. Nu spunem că 
este revelat timpul exact (accentuăm faptul că  nu este aşa) fie în 
această  profeţie,  fie  în  alta;  însă  se  oferă  o  aproximare  atât  de 
apropiată încât generaţia care va vedea întemeierea acestei Împărăţii 
poate să evidenţieze apropierea ei într-un mod atât de fără greş și să 
facă acea pregătire care le va da dreptul să se împărtăşească de toate 
strălucirile ei.

După cum explicam deja, suntem coborâţi prin versetele 41-43 
de  această  parte  a  divizării  Imperiului  Roman  în  zece  regate; 
divizare care a fost îndeplinită, după cum am observat deja, între 
anii  351  şi  476.  Regii  sau  regatele,  în  zilele  cărora  Dumnezeul 
cerului Îşi va instaura Împărăţia, sunt în mod evident acele regate 
care  s-au  ridicat  din  Imperiul  Roman.  Atunci  Împărăţia  lui 
Dumnezeu prezentată aici vederii nu putea să fie instaurată, aşa cum 
pretind unii că a fost, în legătură cu prima venire a lui Hristos, cu 
patrusute  cincizeci  de  ani  înainte.  Însă  fie  că  aplicăm  această 
divizare la  cele zece regate sau nu,  este cert  faptul  că  un fel  de 
divizare urma să aibă loc în Imperiul Roman înainte ca împărăţia lui 
Dumnezeu să fie instaurată; pentru că profeţia declară: „Împărăţia 
va  fi  divizată.”  Şi  aceasta  este  în  aceeaşi  măsură  fatal  părerii 
populare;  pentru  că  după  unirea  primelor  elemente  ale  puterii 
Romane  până  în  zilele  lui  Hristos,  nu  a  existat  nicio  divizare  a 
imperiului; nici în timpul zilelor Sale, nici timp de mulţi ani după 
aceea nu s-a întâmplat un astfel de lucru. Războaiele civile nu au 
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fost divizări ale imperiului; ele erau doar eforturi ale persoanelor 
individuale,  care  se  închinau  la  altarul  ambiţiei,  de  a  obţine 
controlul suprem al imperiului. Meschinele revolte ocazionale din 
provinciile îndepărtate, înfrânte cu puterea şi viteza asemănătoare 
cu ale unui fulger, nu constituiau o divizare a împărăţiei. Şi acestea 
sunt tot ce poate fi indicat că ar fi interferat cu unitatea imperiului 
pentru mai mult de trei sute de ani din era aflată de partea aceasta 
faţă  de  zilele  lui  Hristos.  Acest  unic  considerent  este  suficient 
pentru  a  dovedi  netemeinicia  acelei  păreri  că  împărăţia  lui 
Dumnezeu, care reprezintă a cincea împărăţie din acest şir, aşa cum 
a  fost  prezentat  în  Daniel  2,  a  fost  instaurată  la  începutul  erei 
creştine. Însă un gând în plus poate fi la locul lui.

1. Această a cincea împărăţie, ca urmare, nu putea fi instaurată la 
Prima Venire a lui Hristos, pentru că ea nu a existat contemporan cu 
guvernări pământeşti, ci trebuia să le succeadă. După cum cea de-a 
doua împărăţie a urmat-o pe prima, a treia pe cea de-a doua și a 
patra pe cea de-a treia,  prin violenţă  şi  răsturnând-o,  tot  astfel  a 
cincea se succede celei de-a patra. Nu există în acelaşi timp cu ea. 
Cea de-a patra împărăţie este distrusă  mai întâi,  fărâmele ei sunt 
îndepărtate, teritoriul este curăţat și apoi a cincea este întemeiată ca 
o împărăţie următoare în cronologia timpului. Însă biserica a existat 
întotdeauna contemporan cu guvernările pământeşti încă de când s-
au format acestea. A existat o biserică în zilele lui Abel, în cele ale 
lui Enoh, în ale lui Noe, în ale lui Avraam și aşa mai departe până în 
prezent. Nu. Biserica nu este piatra care a lovit chipul la picioarele 
sale. Ea a existat încă prea devreme în timp, iar lucrarea în care ea 
este  angajată  nu  este  aceea  de  a  lovi  şi  a  răsturna  guvernări 
pământeşti.

2. A cincea împărăţie este introdusă de piatra care loveşte chipul. 
Ce  parte  a  chipului  loveşte  piatra?  -  Picioarele  şi  degetele.  Însă 
acestea  nu  s-au  dezvoltat  până  la  patru  secole  şi  jumătate  după 
moartea  lui  Hristos.  Chipul  a  fost,  la  vremea  răstignirii,  abia 
dezvoltat  până  la  coapse,  să  zicem  aşa;  iar  dacă  Împărăţia  lui 
Dumnezeu a fost întemeiată acolo, dacă acolo piatra a lovit chipul, 
ea l-a lovit la coapse, nu la picioare, unde plasează profeţia lovitura. 
3. Piatra care loveşte chipul este tăiată din munte fără intervenţia 
vreunei mâini. Indicaţiile marginale spun: „Care nu a fost în mână.” 
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Aceasta  a  arătat  că  lovirea  nu  se  face  de  către  un  agent  care 
acţionează  pentru  un altul,  nici  de  exemplu,  de  către  biserica  în 
mâinile lui Hristos; ci este o lucrare pe care o face Domnul prin 
propria  Sa  putere  divină,  fără  vreo  intervenţie  a  unui  agent 
omenesc.

4. Iarăşi, Împărăţia lui Dumnezeu este aşezată înaintea bisericii 
ca un obiect de speranţă. Domnul nu i-a învăţat pe ucenicii Săi o 
rugăciune care să fie învechită după doi sau trei ani. Cererea poate 
să se ridice în mod la fel de adecvat de pe buzele turmei răbdătoare, 
aşteptătoare,  din aceste ultime zile,  ca de pe buzele primilor  Săi 
ucenici: „Vină Împărăţia Ta.”

5. Avem declaraţii clare ale Scripturii care dovedesc următoarele 
afirmaţii: (1) Împărăţia era încă în viitor la timpul ultimului Paşte al 
Domnului  nostru.  (Matei  26:29).  (2)  Hristos  nu  a  întemeiat-o 
înainte de înălţarea Sa. (Fapte 1:6). (3) Carnea şi sângele nu o pot 
moşteni.  (1  Corinteni  15:50).  (4)  Este  obiectul  unei  promisiuni 
pentru ucenici și pentru toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu. (Iacov 
2:5). (5) Este promisă în viitor turmei mici. (Luca 12:32). (6) Sfinţii 
trebuie să intre în ea prin multe necazuri. (Fapte 14:22). (7) Ea va fi 
instaurată  când  Hristos  va  judeca  pe  cei  vii  şi  pe  cei  morţi.  (2 
Timotei  4:1).  (8)  Aceasta va fi când El  va veni  în glorie  cu toţi 
sfinţii Săi îngeri. (Matei 25:31-34).

Militând pentru ideea precedentă, se poate pune întrebarea dacă 
„Împărăţia cerurilor” nu este aplicată în Noul Testament bisericii? 
În unele situaţii poate fi; însă în altele în mod la fel de evident nu 
poate fi. În textele hotărâtoare la care ne-am referit mai sus, care 
arată  faptul  că  era  încă  obiectul  unei  promisiuni  chiar  după  ce 
biserica  a  fost  complet  întemeiată,  că  ceea  ce  este  muritor  nu o 
poate moșteni și că ea va fi întemeiată doar în legătură cu venirea 
Domnului nostru pentru judecată, referinţa nu poate fi la vreun stat 
sau vreo organizaţie de aici de pe Pământ. Scopul pe care îl avem 
înaintea  noastră  este  de  a  stabili  cu  certitudine  ce  constituie 
Împărăţia din Daniel 2:44; și am văzut că profeţia în mod expres nu 
ne  permite  să  o  aplicăm  acolo  bisericii,  întrucât  prin  termenii 
profeţiei propriu-zise suntem împiedicaţi să căutăm acea Împărăţie 
până la patru sute de ani după răstignirea lui Hristos și instaurarea 
bisericii  evangheliei.  De  aceea  dacă  în  unele  expresii  din  Noul 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
Ca

pi
to

lu
l 2

59



Testament cuvântul „împărăţie” poate fi găsit aplicându-se lucrării 
harului lui Dumnezeu sau răspândirii evangheliei, ea nu poate fi în 
aceste situaţii Împărăţia menţionată în Daniel. Aceea poate fi doar 
Împărăţia  literală  viitoare  a  gloriei  lui  Hristos,  atât  de  adesea 
prezentată vederii atât în Vechiul cât și în Noul Testament.

Se  poate  obiecta  iarăși,  că  atunci  când  piatra  lovește  chipul, 
fierul, arama, argintul și aurul sunt sfărâmate în bucăţi grămadă; ca 
urmare, piatra trebuie să  lovească  chipul când luaseră  fiinţă  toate 
părţile. Ca răspuns putem întreba: La ce se face referire prin faptul 
că ele sunt sfărâmate în bucăţi grămadă? Înseamnă oare expresia că 
aceleași  persoane care au format împărăţia de aur vor fi în viaţă 
când chipul este sfărâmat în bucăţi? - Nu, altfel chipul se extinde 
doar pe durata unei singure generaţii. Înseamnă oare că aceea va fi o 
împărăţie care va guverna? - Nu, pentru că există o succesiune de 
împărăţii până se coboară la a patra. Presupunând atunci că a cincea 
împărăţie a fost întemeiată la Prima Venire, în ce sens existau atunci 
arama, argintul și aurul atunci mai mult decât în ziua de astăzi? Se 
referă  oare  la  timpul  celei  de  a  doua  învieri,  când  toate  aceste 
naţiuni  rele  vor  fi  ridicate  la  viaţă?  -  Nu,  pentru  că  distrugerea 
guvernărilor  pământești  în  această  stare  prezentă,  care  este 
simbolizată aici de lovirea chipului, cu siguranţă are loc la sfârșitul 
acestei dispensaţiuni; și la a doua înviere nu se vor mai cunoaște 
diferenţele naţionale.

Nu există într-adevăr nicio obiecţie în punctul discutat; pentru că 
toate împărăţiile simbolizate de chip sunt, într-un anume sens, încă 
existente. Caldeea și Asiria sunt încă prima parte a chipului; Media 
și  Persia cea de-a doua; Macedonia, Grecia, Tracia, Asia Mică  și 
Egiptul, a treia. E drept, viaţa politică și stăpânirea au trecut de la 
una la alta până când, cel puţin în ceea ce privește chipul, ea este 
acum toată concentrată în diviziunile celei de-a patra împărăţii; însă 
celelalte,  deși  fără  stăpânire,  există  încă  în  esenţă  și  locaţie;  și 
împreună toate vor fi zdrobite în bucăţi când va fi introdusă a cincea 
împărăţie.

Se poate întreba în continuare, ca obiecţie: Nu sunt toate cele 
zece împărăţii în zilele cărora urma să fie instaurată Împărăţia lui 
Dumnezeu, sfârșite? Și întrucât Împărăţia lui Dumnezeu nu a fost 
întemeiată încă, nu s-a dovedit profeţia, conform părerii prezentate 
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aici,  un eșec? Răspundem: Acele împărăţii  nu au trecut încă.  Ne 
aflăm încă în zilele acelor împăraţi. Următoarea ilustraţie din cartea 
Dr. Nelson, „Cause and Cure of Infidelity” (Cauza și tratamentul 
necredinţei),  pg.  374,  375,  va  prezenta  această  problemă  într-o 
lumină clară:

„Să  presupunem  că  un  popor  fără  putere  ar  suferi  invaziile 
aproape  constante  ale  vrăjmașilor  numeroși  și  feroce.  Să 
presupunem că vreun prinţ puternic și binevoitor le trimite vorbă că, 
timp  de  câţiva  ani,  să  spunem,  treizeci,  el  va  menţine,  pentru 
siguranţa  lor  de-a  lungul  frontierei,  zece  garnizoane  a  o  sută  de 
oameni bine înarmaţi. Să presupunem că se construiesc fortăreţe și 
rămân  câţiva  ani,  când  două  dintre  ele  sunt  arse  până  la  sol  și 
reclădite  fără  întârziere;  a  fost  în  acest  caz  vreo  încălcare  a 
cuvântului  suveranului?  -  Nu,  nu  a  existat  nicio  întrerupere 
materială  în  continuitatea  zidurilor  de  forţă;  și,  în  plus,  cea  mai 
importantă  parte a pazei  exista încă.  Din nou, să  presupunem că 
monarhul trimite și dispune demolarea a două posturi de rezistenţă, 
însă în locul unde s-au aflat acestea, imediat, el dispune ridicarea a 
două  clădiri,  cu o capacitate mai mare și  mai de dorit;  este încă 
adevărată promisiunea? Răspundem afirmativ și credem că nimeni 
nu ar avea o opinie diferită. În fine, să presupunem că suplimentar 
la cele zece garnizoane s-ar putea arăta că timp de câteva luni în 
timpul  celor  treizeci  de  ani  se  mai  menţinuse  încă  o  garnizoană 
acolo;  că  timp  de  unul  sau  doi  ani  din  cei  treizeci  existaseră 
unsprezece în loc de zece fortificaţii; să numim aceasta o înfrângere 
sau  un  eșec  al  acţiunii  iniţiale?  Sau  vor  distruge  vreuna  dintre 
aparentele  întreruperi,  ca  cele  menţionate,  dreptul  nostru  de  a  le 
numi  pe  acestea  în  mod  cuvenit  cele  zece  garnizoane  de  la 
frontieră? Răspunsul este, NU, evident.

Așa este și așa a fost referitor la cele zece împărăţii ale Europei 
care au fost cândva sub sceptrul roman. Au existat timp de o mie 
două  sute  șaizeci  de  ani.  Dacă  unora  dintre  ele  li  s-a  schimbat 
numele  conform capriciului  celui  de  către  care  au  fost  cucerite, 
acest  nume  nu  le-a  distrus  existenţa.  Dacă  alţii  le-au  schimbat 
limitele teritoriale, naţiunea încă s-a aflat acolo. Dacă alţii au căzut 
în timp ce se formau în locul lor urmași, cele zece coarne erau încă 
acolo. Dacă, timp de câţiva ani din cei o mie, au fost mai mult de 
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zece, dacă o putere temporară și-a ridicat capul, părând să pretindă 
un loc cu restul și imediat a dispărut, nu a făcut ca fiara să aibă mai 
puţin de zece coarne.”

Scott remarcă:
„Este  cert  faptul  că  Imperiul  Roman  a  fost  divizat  în  zece 

împărăţii; și deși se poate ca ele să fi fost uneori mai multe, alteori 
mai puţine, cu toate acestea ele au continuat să fie cunoscute după 
numele celor zece regate din Imperiul de Apus.”

Astfel  subiectul  este  curăţit  de  toate  dificultăţile.  Timpul  a 
descoperit complet acest mare chip în toate componentele sale. În 
modul cel mai exact el reprezintă evenimentele politice importante 
pe care trebuia să le simbolizeze. El stă complet pe picioarele sale. 
Astfel a stat timp de peste paisprezece secole. Așteaptă să fie lovit 
la picioare de piatra tăiată  din munte fără  ajutorul vreunei mâini, 
adică, de Împărăţia lui Hristos. Aceasta se va realiza când Domnul 
va fi descoperit într-o flacără de foc, răzbunându-se pe cei care nu Îl 
cunosc pe Dumnezeu și  care nu ascultă  de evanghelia Domnului 
nostru Isus Hristos. (Vezi Psalmii 2:8, 9). În zilele acestor împăraţi 
Dumnezeul cerurilor va instaura o Împărăţie. Ne-am aflat în zilele 
acestor împăraţi timp de peste paisprezece secole și suntem încă în 
zilele lor. În ceea ce privește această profeţie, evenimentul imediat 
următor este instaurarea Împărăţiei  veșnice a lui Dumnezeu. Alte 
profeţii și semne nenumărate ne arată inconfundabil apropierea ei 
imediată.

Împărăţia  care  va  urma!  Acesta  ar  trebui  să  fie  tema  care  le 
absoarbe pe toate în această  generaţie. Cititorule, ești gata pentru 
ea? Cel care intră în această Împărăţie nu intră în ea doar pentru o 
perioadă ca cea a vieţii omenești în starea ei actuală, nici pentru a o 
vedea  degenerându-se,  nici  pentru  a  o  vedea  doborâtă  de  o 
împărăţie  următoare  și  mai  puternică;  ci  intră  în  ea  pentru  a  se 
împărtăși de toate privilegiile și binecuvântările ei și pentru a avea 
parte  la  strălucirile  ei  pentru  veșnicie.  Și  această  Împărăţie  nu 
urmează „să fie lăsată unui alt popor.” Întrebăm din nou: Ești gata? 
Condiţiile moștenirii sunt cele mai generoase: „Și, dacă sunteţi ai 
lui  Hristos,  sunteţi  „sămânţa”  lui  Avraam,  moștenitori  prin 
făgăduinţă.” Ești în relaţii de prietenie cu Hristos, Regele care va 
veni? Îi iubești caracterul? Încerci să umbli umil pe urmele pașilor 
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Săi și să asculţi de învăţăturile Sale? Dacă nu, citește-ţi destinul în 
cazurile  celor  din  parabolă,  despre  care  s-a  spus:  „Însă  pe  acei 
vrăjmași  ai  mei,  care  nu  doresc  ca  eu  să  împărăţesc  peste  ei, 
aduceţi-i aici și ucideţi-i în faţa mea.” Nu există o împărăţie rivală 
unde poţi  găsi  refugiu dacă  rămâi vrăjmaș  al  acesteia;  pentru că 
aceasta va ocupa tot teritoriul posedat de oricare și toate împărăţiile 
acestei  lumi,  trecute  sau  actuale.  Ea  va  umple  întregul  Pământ. 
Fericiţi cei cărora Suveranul de drept, Regele atot-cuceritor, le va 
spune  în  cele  din  urmă:  „Veniţi  binecuvântaţii  Tatălui  Meu  de 
moșteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.”

 
Versetele 46-49. Atunci împăratul Nebucadneţar a căzut cu 

faţa la pământ şi s-a închinat înaintea lui Daniel şi a poruncit să 
i se aducă jertfe şi miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel şi a 
zis:  ,Cu  adevărat  Dumnezeul  vostru  este  un  Dumnezeu  al 
dumnezeilor  şi  Domnul  împăraţilor  şi  El  descoperă  tainele, 
fiindcă  ai  putut să  descoperi taina aceasta.’ Apoi împăratul a 
înălţat  pe  Daniel  şi  i-a  dat  daruri  multe  şi  bogate;  i-a  dat 
stăpânire  peste  tot  ţinutul  Babilonului  şi  l-a  pus  ca  cea  mai 
înaltă  căpetenie  a  tuturor  înţelepţilor  Babilonului.  Daniel  a 
rugat pe împărat să dea grija treburilor ţinutului Babilonului în 
mâna lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego; Daniel însă a rămas la 
curtea (engl. „poarta”) împăratului.

Ne-am ocupat  destul  de  larg  de  interpretarea  visului,  pe  care 
Daniel l-a făcut de cunoscut monarhului caldeean. De aici trebuie să 
ne întoarcem la palatul lui Nebucadneţar și la Daniel, cum stătea el 
în  prezenţa  regelui,  după  ce  îi  făcuse  cunoscut  regelui  visul  și 
interpretarea  lui,  în  timp  ce  curtenii  și  prezicătorii  uimiţi  și 
astrologii așteaptă în liniște plini de respect și uimire.

S-ar putea aștepta ca un monarh ambiţios, înălţat pe cel mai înalt 
tron  pământesc  și  în  plin  zbor  al  succesului  neîntrerupt,  abia  ar 
tolera să i se spună că această împărăţie, despre care, fără îndoială, 
el spera cu ardoare că va rezista în timp, va fi doborâtă de un alt 
popor. Cu toate acestea Daniel a făcut de cunoscut regelui în mod 
simplu și curajos acest fapt. Regele, departe de a fi ofensat, a căzut 
cu  faţa  la  pământ  înaintea  profetului  lui  Dumnezeu  și  i-a  oferit 
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închinare. Daniel fără îndoială a contramandat ordinele pe care le 
dăduse regele de a i se aduce onoruri divine. Faptul că Daniel a avut 
o comunicare cu regele, care nu este raportată aici, este evident din 
versetul 47: „Regele i-a răspuns lui Daniel” etc. Se poate deduce în 
continuare,  că  Daniel  a  lucrat  pentru  a  întoarce  sentimentele  de 
reverenţă ale regelui de la el la Dumnezeul cerului, întrucât regele 
răspunde:  „Cu  adevărat  Dumnezeul  tău  este  un  Dumnezeu  al 
dumnezeilor și un Domn al împăraţilor.”

Apoi regele l-a făcut pe Daniel un om mare. Există două lucruri 
despre care, se presupune în general, că ar face pe un om mare în 
această viaţă și Daniel le-a primit pe ambele de la rege: 

(1)  Bogăţiile.  Un  om este  considerat  mare,  dacă  este  un  om 
înstărit;  și  citim că  regele  i-a  dat  daruri  multe  și  însemnate.  (2) 
Puterea. Dacă, pe lângă bogăţii, un om are putere, cu siguranţă că în 
aprecierea populară el este considerat un om mare; și lui Daniel i-a 
fost dată putere într-o măsură abundentă. El a fost făcut conducător 
peste  întreaga  provincie  a  Babilonului  și  responsabilul 
guvernatorilor peste toţi oamenii înţelepţi ai Babilonului.

Astfel,  în  mod  rapid  și  din  belșug,  Daniel  a  început  să  fie 
răsplătit pentru fidelitatea lui faţă de conștiinţa sași de cerinţele lui 
Dumnezeu. Atât de mare a fost dorinţa lui Balaam după  darurile 
unui  anume  rege  păgân,  încât  a  încercat  să  le  obţină,  în  ciuda 
voinţei contrare exprese a lui Dumnezeu și  astfel a eșuat în mod 
vizibil. Daniel nu a acţionat în perspectiva obţinerii acestor daruri; 
totuși, menţinându- și integritatea faţă de Dumnezeu, acestea i-au 
fost date în mod abundent în mâinile sale. Înaintarea sa, atât în ceea 
ce  privește  bogăţia,  cât  și  puterea,  era  o  chestiune  nu  lipsită  de 
importanţă  pentru  el,  întrucât  aceasta  îl  făcea  capabil  să  fie  util 
conaţionalilor săi, care erau mai puţin favorizaţi decât el în robia 
lor.

Daniel  nu  a  fost  dezorientat  nici  îmbătat  de  victoria  sa 
remarcabilă. în preocuparea referitoare la problema împăratului el 
își amintește mai întâi de cei trei care au fost tovarăși ai săi; și după 
cum ei îl ajutaseră cu rugăciunile lor, el a hotărât ca ei să aibă parte 
cu el la onorurile sale. La cererea sa ei au fost puși peste afacerile 
Babilonului, în timp ce Daniel însuși stătea la poarta regelui. Poarta 
era locul unde se ţineau consiliile și unde se cumpăneau chestiunile 
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de însemnătate supremă. Raportul este o simplă declaraţie că Daniel 
a devenit consilierul suprem al regelui.
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Cuptorul de foc 

Versetul 1. Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, 
înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi; l-a ridicat în valea 
Dura, în ţinutul Babilonului.

Există  o  presupunere  că  acest  chip  avea  o  legătură  cu  visul 
împăratului, vis descris în capitolul anterior, chipul fiind ridicat la 
doar douăzeci și  trei de ani după  aceasta, conform cu cronologia 
marginală. În acel vis capul era de aur, reprezentând împărăţia lui 
Nebucadneţar.  Aceasta  a  fost  urmată  de  metale  de  calitate 
inferioară, indicând o succesiune a împărăţiilor. Nebucadneţar era 
fără îndoială destul de mulţumit ca împărăţia lui să fie reprezentată 
de aur; însă ca ea să fie urmată de o altă împărăţie nu era atât de 
plăcut. Așa că, în loc de a face chipului său numai capul de aur, el a 
făcut întregul chip din aur, pentru a sugera că aurul capului se va 
extinde la  întregul  chip;  sau,  cu alte  cuvinte,  că  împărăţia  sa  nu 
urma să cedeze locul unei alte împărăţii, ci avea să fie perpetuă.

Este  probabil  că  înălţimea  menţionată  aici,  cam  nouăzeci  de 
picioare (1 picior = 32 cm), după cea mai mică apreciere, nu era 
înălţimea  chipului  propriu-zis,  ci  includea  de  asemenea  și 
piedestalul. De asemenea, probabil că  nu a fost altceva mai mult 
decât chipul din aur turnat, dacă a fost și acela. Se poate să fi fost 
acoperit cu plăci subţiri, îmbinate în mod atent, cu o cheltuială mult 
mai mică, fără a reduce cu ceva înfăţișarea sa exterioară.

Versetele 2-7. Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme 
pe dregători, pe îngrijitori şi cârmuitori, pe judecătorii cei mari, 
pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători şi pe toate căpeteniile 
ţinuturilor,  ca  să  vină  la  sfinţirea  chipului,  pe  care-l  înălţase 
împăratul  Nebucadneţar.  Atunci  dregătorii  şi  cârmuitorii, 
judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii şi toate 

CAPITOLUL 3
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căpeteniile ţinuturilor, s-au strâns la sfinţirea chipului pe care-l 
înălţase împăratul Nebucadneţar. S-au aşezat înaintea chipului 
pe care îl înălţase Nebucadneţar. Iar un crainic a strigat cu glas 
tare: „Iată  ce vi  se porunceşte,  popoare,  neamuri,  oameni de 
toate limbile! În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, 
chitarei, alăutei, psaltirei, cimpoiului (engl. cornet, flaut, harfă, 
trombom,  psaltiră,  ţambal)  şi  a  tot  felul  de  instrumente  de 
muzică,  să  vă  aruncaţi  cu  faţa  la  pământ  şi  să  vă  închinaţi 
chipului  de  aur  pe  care  l-a  înălţat  împăratul  Nebucadneţar; 
Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina, 
va fi aruncat chiar în clipa aceea (engl. în ora aceea) în mijlocul 
unui  cuptor  aprins.  De  aceea  în  clipa  când  au  auzit  toate 
popoarele, sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii 
şi  a  tot  felul  de  instrumente  de  muzică,  toate  popoarele, 
neamurile,  oamenii  de  toate  limbile,  s-au  aruncat  cu  faţa  la 
pământ  şi  s-au  închinat  chipului  de  aur  pe  care  îl  înălţase 
împăratul Nebucadneţar.

Dedicarea acestui chip a fost făcută o mare ocazie. Oamenii de 
frunte din toată împărăţia erau strânși laolaltă; la asemenea eforturi 
și cheltuieli se vor supune oamenii în susţinerea sistemelor idolatre 
și păgâne de închinare. Așa este acum și așa a fost întotdeauna. Vai, 
că acei care au adevărata religie sunt întrecuţi atât de mult în aceste 
privinţe de susţinătorii  falsului  și  ai  contrafacerii!  Închinarea era 
acompaniată de muzică; și oricine nu avea să participe la aceasta 
era  ameninţat  cu  aruncarea  în  cuptorul  de  foc.  Acestea  sunt 
întotdeauna  cele  mai  puternice  motive  pentru  a  constrânge  pe 
oameni în vreo direcţie, - plăcerea pe de o parte, durerea pe de alta.

Versetul  6  conţine  prima  menţiune  găsită  în  Biblie  despre 
împărţirea timpului în ore. Probabil a fost invenţia caldeenilor.

Versetele 8-12. Cu prilejul acesta şi în aceeaşi vreme câţiva 
caldeeni s-au apropiat şi au pârât pe iudei. (engl. „De aceea la 
ora stabilită caldeenii s-au apropiat şi i-au acuzat pe evrei”). Ei 
au  luat  cuvântul  şi  au  zis  împăratului  Nebucadneţar:  „Să 
trăieşti veşnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toţi cei ce 
vor auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, 
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cimpoiului şi a tot felul de instrumente de muzică, vor trebui să 
se arunce cu faţa la pământ şi să se închine chipului de aur; Şi 
după care oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va 
închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt 
nişte  iudei,  cărora  le-ai  dat  în  grijă  treburile  ţinutului 
Babilonului şi anume Şadrac, Meşac şi Abed-Nego; oameni care 
nu ţin seama deloc de tine, împărate; ei nu slujesc dumnezeilor 
tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat tu.

Acești  caldeeni  care  îi  acuzau  pe  evrei  erau  probabil  secta 
filozofilor  care  purtau  acest  nume  și  care  sufereau  încă  sub 
amărăciunea eșecului lor rușinos în ce ţinea de interpretarea visului 
regelui  relatat  în  capitolul  2.  Ei  erau nerăbdători  să  prindă  orice 
pretext  pentru  a-i  acuza  pe  evrei  în  faţa  regelui  și  fie  să  atragă 
asupra lor disgraţia sa, fie să îi distrugă. Ei au influenţat prejudecata 
regelui prin insinuări puternice despre nemulţumirea lor: Tu i-ai pus 
peste afacerile Babilonului și ei nu au ţinut cont de tine. Unde se 
afla  Daniel  cu  această  ocazie,  nu  este  cunoscut.  El  era  probabil 
absent,  cu  anumite  afaceri  ale  imperiului,  importanţa  cărora 
solicitau prezenţa sa. Însă de ce ar fi fost Șadrac, Meșac și Abed-
Nego  prezenţi  la  această  ocazie,  întrucât  ei  știau  că  nu  se  pot 
închina chipului?  Nu a  fost  aceasta  pentru că  erau dispuși  să  se 
conformeze cu cerinţele împăratului în măsura în care puteau, fără 
a-și  compromite  principiile  religioase?  Împăratul  le  cerea  să  fie 
prezenţi. Cu această cerinţă se puteau conforma și au făcut aceasta. 
El le-a cerut să se închine chipului. Religia lor interzicea acest lucru 
și de aceea au refuzat să facă astfel.

Versetele 13-18. Atunci Nebucadneţar mâniat şi plin de urgie 
a  dat  poruncă  să  aducă  pe  Şadrac,  Meşac  şi  Abed-Nego.  Şi 
oamenii  aceştia  au  fost  aduşi  îndată  înaintea  împăratului. 
Nebucadneţar a luat cuvântul şi le-a zis: „Înadins, oare, Şadrac, 
Meşac şi  Abed-Nego,  nu slujiţi  voi  dumnezeilor  mei  şi  nu vă 
închinaţi chipului de aur pe care l-am înălţat? Acum, fiţi gata şi 
în  clipa  când  veţi  auzi  sunetul  trâmbiţei,  cavalului,  chitarei, 
alăutei, psaltirii, cimpoiului şi a tot felul de instrumente, să vă 
aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe care l-
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am făcut; dacă  nu vă  veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată 
(engl.  în acelaşi  ceas) în mijlocul unui cuptor aprins; şi  care 
(engl. cine) este Dumnezeul acela, care vă va scoate din mâna 
mea?”  Şadrac,  Meşac  şi  Abed-Nego  au  răspuns  împăratului 
Nebucadneţar: „Noi nu avem nevoie să îţi răspundem la cele de 
mai sus. (engl.  Noi nu suntem preocupaţi  să  îţi  răspundem la 
această  problemă.)  Iată,  Dumnezeul  nostru  căruia  îi  slujim 
poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna 
ta, împărate. Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii împărate, că nu 
vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de 
aur pe care l-ai înălţat.

Îngăduinţa împăratului este arătată în faptul că le-a acordat lui 
Șadrac, Meșac și Abed-Nego o altă încercare după primul lor eșec 
de  a  se  conforma  cerinţelor  sale.  Fără  îndoială  chestiunea  era 
înţeleasă  temeinic.  Ei  nu puteau să  invoce ca scuză  neștiinţa.  Ei 
știau  exact  ce  dorea  împăratul  și  neîndeplinirea  din  partea  lor  a 
acestui lucru era un refuz intenţionat și deliberat de a-l asculta. În 
cazul majorităţii împăraţilor aceasta ar fi fost suficient pentru a le 
pecetlui soarta. Însă nu, spune Nebucadneţar, voi trece cu vederea 
această ofensă, dacă la o nouă încercare vă veţi conforma legii. Însă 
ei l-au informat pe rege că nu e nevoie ca el să se ostenească să le 
repete  proba.  „Noi  nu  suntem  preocupaţi”,  spuseră  ei,  „să  îţi 
răspundem în această  problemă.”  Adică,  nu e  nevoie să  ne oferi 
favoarea unei alte încercări; mintea noastră este hotărâtă. Îţi putem 
răspunde acum la fel de bine ca și în orice alt moment din viitor; și 
răspunsul nostru este că noi nu vom servi dumnezeilor tăi, nici nu 
ne  vom închina  chipului  de  aur  pe  care  l-ai  ridicat.  Dumnezeul 
nostru poate să ne scape dacă vrea; dar dacă nu, este exact la fel. 
Noi  cunoaștem  voia  Lui  și  faţă  de  aceea  vom  oferi  ascultare 
necondiţionată. Răspunsul lor a fost atât onest, cât și hotărât.

Versetele 19-25. La auzul acestor cuvinte Nebucadneţar s-a 
umplut  de  mânie  şi  şi-a  schimbat  faţa,  întorcându-şi  privirile 
împotriva  lui  Şadrac,  Meşac  şi  Abed-Nego;  a  luat  din  nou 
cuvântul şi a poruncit să se încălzească de şapte ori mai mult 
cuptorul decât se cădea să îl încălzească. Apoi a poruncit unora 
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din  cei  mai  voinici  ostaşi  din  oştirea  lui  să  lege  pe  Şadrac, 
Meşac şi Abed-Nego şi să îi arunce în cuptorul aprins. Oamenii 
aceştia  au  fost  legaţi  cu  ismenele,  cămăşile,  mantalele  şi 
celelalte  haine  ale  lor  (engl.  în  hainele  lor,  ismenele  lor, 
pălăriile  lor  şi  celelalte  haine  ale  lor)  şi  au  fost  aruncaţi  în 
mijlocul  cuptorului  aprins.  Fiindcă  porunca  împăratului  era 
aspră şi cuptorul era neobişnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toţi 
oamenii care aruncaseră în el pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. 
Dar aceşti trei oameni, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, au căzut 
legaţi  în  mijlocul  cuptorului  aprins.  Atunci  împăratul 
Nebucadneţar  s-a  înspăimântat  şi  s-a  sculat  repede,  a  luat 
cuvântul şi a zis sfetnicilor săi: „Nu am aruncat noi în mijlocul 
focului  trei  oameni  legaţi?”  Ei  au  răspuns  împăratului: 
„Negreşit, împărate.” El a luat iarăşi cuvântul şi a zis, „Ei bine, 
eu  văd  patru  oameni  umblând  slobozi  în  mijlocul  focului  şi 
nevătămaţi; şi chipul celui de-al patrulea seamănă cu un fiu de 
dumnezei (engl. Şi a patra formă este ca Fiul lui Dumnezeu).

Nebucadneţar nu era pe deplin liber de greșelile și nesăbuinţele 
pe care le comite atât de ușor un monarh absolut. Îmbătat de puterea 
nelimitată, el nu putea admite neascultarea și contrazicerea. Să i se 
arate împotrivire, indiferent pentru ce motive, faţă de autoritatea sa 
declarată  și  el  va  manifesta  slăbiciunea  tipică  în  asemenea 
circumstanţe  omenirii  noastre  căzute  și  izbucnește  cu  patimă. 
Stăpânul lumii, el nu era apt pentru acea sarcină chiar mai grea de 
a-și guverna spiritul său. Și chiar înfăţișarea feţei sale s-a schimbat. 
În locul de a se prezenta ca un domnitor calm, demn, stăpân pe sine, 
el a dat pe faţă,  în privire și faptă,  caracterul de rob al patimilor 
nestăpânite.

Cuptorul a fost încins de șapte ori mai mult decât de obicei; cu 
alte  cuvinte,  la  capacitatea  sa  maximă.  Regele  se  întrecuse  în 
aceasta; căci chiar dacă focului i s-ar fi permis să își facă efectul 
asupra celor  aruncaţi  înăuntru,  el  doar i-ar  fi distrus mai repede. 
Împăratul nu ar fi câștigat nimic prin aceste mijloace. Însă văzând 
că ei au fost eliberaţi din el, s-a câștigat mult de partea cauzei lui 
Dumnezeu  și  a  adevărului  Său;  fiindcă,  cu  cât  mai  intensă  era 
căldura, cu atât mai mare și mai impresionant era miracolul de a fi 
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scos din el. Fiecare detaliu era calculat pentru a arăta puterea directă 
de la Dumnezeu. Ei erau legaţi în toate hainele lor, însă au ieșit fără 
să aibă măcar mirosul focului asupra lor. Cei mai tari bărbaţi din 
armată au fost aleși pentru a-i arunca înăuntru. Pe aceștia focul i-a 
ucis  înainte  ca  ei  să  ajungă  în  contact  cu  el;  în  timp ce  asupra 
evreilor nu a avut niciun efect,  deși  ei  se aflau chiar în mijlocul 
flăcărilor.  Era  evident  că  focul  era  sub controlul  unei  inteligenţe 
supranaturale; pentru că în timp ce a avut un efect asupra corzilor 
cu care au fost ei legaţi, distrugându-le, așa încât erau liberi să se 
plimbe prin mijlocul focului, el nici măcar nu le-a pârlit hainele. 
Odată ce au fost eliberaţi, ei nu au sărit afară din foc, ci au continuat 
să rămână în el; pentru că, în primul rând, regele îi pusese înăuntru 
și ţinea de el să îi cheme afară; și, în al doilea rând, statura celui de-
al patrulea era cu ei și în prezenţa Sa ei puteau fi mulţumiţi și plini 
de  bucurie,  în  egală  măsură  atât  în  cuptorul  de  foc,  cât  și  în 
desfătările și luxul palatului. Fie ca noi să avem, în toate încercările, 
întristările, persecuţiile și strâmtorările noastre, „chipul celui de-al 
patrulea” cu noi și ne este de ajuns.

Împăratul a spus „Și forma celui de-al patrulea este ca Fiul lui 
Dumnezeu” (engl.). Acest limbaj este considerat de către unii a se 
referi la Hristos; însă nu e probabil ca împăratul să fi avut vreo idee 
despre  Salvatorul.  O  traducere  mai  potrivită,  conform  unor 
autorităţi bune, ar fi „ca un fiu al zeilor”; adică, el avea înfăţișarea 
unei fiinţe supranaturale sau divine. După aceea Nebucadneţar l-a 
numit „un înger”.

Ce mustrare usturătoare asupra împăratului pentru absurditatea 
și nebunia sa a fost scăparea acestor nobili din cuptorul de foc! O 
putere mai mare decât oricare de pe pământ îi răzbunase pe cei care 
au stat fermi contra idolatriei și a revărsat dispreţ asupra închinări și 
cerinţelor împăratului. Niciunul dintre zeii păgânilor nu îndeplinise 
vreodată o astfel de eliberare ca aceasta, nici nu erau în stare să facă 
astfel.

Versetele  26-30.  Apoi  Nebucadneţar  s-a  apropiat  de  gura 
cuptorului  aprins  şi  luând cuvântul  a  zis:  „Şadrac,  Meşac şi 
Abed-Nego, slujitori ai Dumnezeului celui Preaînalt (engl. „voi 
servi  ai  celui  mai  înalt  Dumnezeu”),  ieşiţi  afară  şi  veniţi 
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încoace.” Şi Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul 
focului.  Dregătorii,  îngrijitorii,  cârmuitorii  şi  sfetnicii 
împăratului (engl. prinţii, guvernatorii, căpitanii şi consilierii), 
s-au strâns (engl. „fiind strânşi laolaltă”) şi au văzut că focul n-
avusese  nicio  putere  asupra  trupului  acestor  oameni,  că  nici 
perii  capului  lor  nu  se  pârliseră,  hainele  le  rămăseseră 
neschimbate şi  nici  măcar miros de foc nu se prinsese de ei. 
Atunci Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să 
fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe 
îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El 
şi  au  călcat  porunca  împăratului  şi  şi-au  dat  mai  degrabă 
trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu 
decât Dumnezeului lor. Iată porunca pe care o dau: Orice om, 
din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău (engl. 
„vreun  lucru  greşit  contra  Dumnezeului”)  de  Dumnezeul  lui 
Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi 
prefăcută într-un morman de murdării; pentru că nu este (engl. 
„nu există”) nici un alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca El. 
După aceea regele i-a înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la 
mare cinste în ţinutul Babilonului.

Când li s-a poruncit, acești trei bărbaţi au ieșit din cuptor. Atunci 
prinţii, guvernatorii și consilierii împăratului, prin al căror sfat, sau, 
cel puţin, cu al căror concurs, ei fuseseră aruncaţi în cuptor (pentru 
că  împăratul  le  spusese,  în  versetul  24,  „Nu am aruncat  noi  trei 
oameni legaţi în mijlocul focului?”), erau strânși laolaltă pentru a 
privi  asupra  acestor  oameni  și  pentru  a  avea  dovada  vizibilă  și 
palpabilă a minunatei lor păstrări. Închinarea la marele chip a fost 
pierdută  din  vedere.  Întregul  interes  al  acestei  mari  mulţimi  de 
oameni era acum concentrat asupra acestor trei oameni remarcabili. 
Gândurile și minţile tuturor oamenilor erau pline de acest incident 
minunat. Și cum avea să se răspândească cunoștinţa despre aceasta 
în întregul imperiu, când aveau să se întoarcă ei în provinciile lor! 
Ce incident remarcabil în care Dumnezeu a făcut ca mânia omului 
să Îl laude pe El!

Atunci  împăratul  L-a  binecuvântat  pe  Dumnezeul  lui  Șadrac, 
Meșac și Abed-Nego și a dat un decret ca nimeni să nu vorbească 
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împotriva  Lui.  Fără  îndoială  caldeenii  făcuseră  aceasta.  În  acele 
zile, fiecare naţiune avea zeul sau zeii săi; pentru că erau „mulţi zei 
și mulţi domni”. Și victoria unei naţiuni asupra alteia se presupunea 
că  avea loc pentru că  zeii  naţiunii cucerite nu erau capabili  să  îi 
scape de cuceritori. Evreii fuseseră în mod deplin subjugaţi de către 
babilonieni, motiv pentru care cei din urmă, fără îndoială, vorbiseră 
cu dispreţ și înjositor despre Dumnezeul evreilor. Acum împăratul 
interzice aceasta; pentru că i se dă în mod clar de înţeles că acest 
succes contra evreilor se datora păcatelor lor, nu vreunei lipse de 
putere  din  partea  Dumnezeului  lor.  În  ce  lumină  remarcabilă  și 
înălţată L-a așezat aceasta pe Dumnezeul evreilor în comparaţie cu 
dumnezeii naţiunilor! Aceasta a fost o recunoaștere a faptului că El 
îi  considera pe oameni răspunzători în faţa unui standard înalt al 
caracterului moral și că El nu privea cu indiferenţă la acţiunile lor în 
această privinţă; întrucât El îi cercetează cu pedeapsă pe cei care îl 
nesocoteau și ca urmare avea să reverse binecuvântările Sale asupra 
acelora care se conformau voinţei Sale. Dacă acești evrei ar fi fost 
oportuniști,  numele  lui  Dumnezeu  nu  ar  fi  fost  astfel  înălţat  în 
Babilon.  Ce  onoare  pune  Dumnezeu  asupra  acelora  care  sunt 
statornici faţă de El!

Împăratul i-a promovat; adică, i-a repus în slujbele pe care le-au 
deţinut înainte ca acuzaţiile de neascultare și  trădare să  fie aduse 
contra lor. La sfârșitul versetului 30 Septuaginta adaugă: „Și el i-a 
promovat să fie guvernatori peste toţi evreii care erau în împărăţia 
sa.” Nu este probabil că el a mai insistat asupra vreunei ulterioare 
închinări la chipul pe care-l înălţase.
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Decretul lui Nebucadnețar 

Versetele  1-3.  Nebucadneţar  împăratul,  către  toate 
popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe 
tot  Pământul;  Să  aveţi  multă  pace!  Am găsit  cu  cale  să  fac 
cunoscut semnele şi minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel 
Preaînalt faţă de mine. Cât de mari sunt semnele Lui! Şi cât de 
puternice  sunt  minunile  Lui!  Împărăţia  Lui  este  o  împărăţie 
veşnică  şi  stăpânirea Lui  dăinuieşte  din neam în neam (engl. 
„din generaţie în generaţie”).

Acest capitol începe, spune Dr. Clarke, cu „un decret obişnuit și 
unul dintre cele mai antice pe care le avem în rapoarte.” A fost scris 
de peniţa lui Nebucadneţar și a fost promulgat în formă obişnuită. 
El doreşte să facă de cunoscut, nu doar câtorva puţini oameni, ci 
tuturor popoarelor, naţiunilor şi limbilor, minunatele proceduri ale 
lui Dumnezeu cu el. Oamenii sunt întotdeauna gata să povestească 
ce  a  făcut  Dumnezeu  pentru  ei  sub  forma  beneficiilor  şi  a 
binecuvântărilor. Ar trebui să fim nu mai puţin gata să povestim ce a 
făcut  Domnul  pentru  noi  pe  calea  umilirii  şi  a  mustrării;  şi 
Nebucadneţar ne prezintă un exemplu bun în această privinţă, după 
cum vom vedea  din  porţiunile  următoare  ale  acestui  capitol.  El 
mărturiseşte  în  mod  franc  vanitatea  şi  mândria  inimii  sale  și 
măsurile pe care le-a luat Dumnezeu pentru a-l smeri. Cu un spirit 
autentic de pocăinţă şi umilinţă, el consideră de bine, de bună voia 
sa, să arate aceste lucruri, pentru ca suveranitatea lui Dumnezeu să 
fie preamărită și numele Său adorat. El nu mai pretinde stabilitatea 
veşnică  a  împărăţiei  sale,  ci  capitulează  deplin  înaintea  lui 
Dumnezeu,  recunoscând  doar  împărăţia  Sa  ca  fiind  veşnică  și 
stăpânirea Sa din generaţie în generaţie.

CAPITOLUL 4
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Versetele 4-18. Eu, Nebucadneţar, trăiam liniştit în casa mea 
şi fericit în palatul meu: Am visat un vis care m-a înspăimântat; 
gândurile de care eram urmărit în patul meu şi vedeniile duhului 
meu  mă  umpleau  de  groază.  Am  poruncit  atunci  să  aducă 
înaintea mea pe toţi înţelepţii Babilonului, ca să îmi tâlcuiască 
visul.  Îndată  au  venit  vrăjitorii,  cititorii  în  stele,  caldeenii  şi 
ghicitorii  (engl.  magicienii,  astrologii,  Caldeenii şi  ghicitorii); 
le-am spus visul; şi nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a 
înfăţişat  înaintea  mea  Daniel,  numit  Beltşaţar,  după  numele 
dumnezeului meu şi care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi: 
i-am  spus  visul  şi  am  zis:  „Beltşaţare,  căpetenia  vrăjitorilor 
(engl.  „stăpânul  magicienilor”),  ştiu  că  ai  în  tine  duhul 
dumnezeilor  sfinţi  şi  că  pentru  tine  nicio  taină  nu  este  grea 
(engl. „nicio taină nu te tulbură”); deci tâlcuieşte-mi vedeniile 
pe care le-am avut în vis. Iată vedeniile care mi-au trecut prin 
cap  când  eram  în  pat:  Mă  uitam  şi  iată  că  în  mijlocul 
Pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut 
mare şi puternic, vârful lui se înălţa până la ceruri şi se vedea 
de la marginile întregului Pământ. Frunza lui era frumoasă şi 
avea  roade  multe;  în  el  se  găsea  hrană  pentru  toţi:  fiarele 
câmpului  se  adăposteau  sub  umbra  lui,  păsările  cerului  îşi 
făceau cuibul în ramurile lui şi orice făptura vie se hrănea din 
el. În vedeniile care îmi treceau prin cap, în patul meu, mă uitam 
şi iată că s-a pogorât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu 
putere  şi  a  vorbit  aşa:  „Tăiaţi  copacul  şi  rupeţi  ramurile; 
scuturaţi-i frunza şi risipiţi roadele; fugăriţi fiarele de sub el şi 
păsările din ramurile lui! Dar, trunchiul cu rădăcinile lui lăsaţi-l 
în pământ şi legaţi-l cu lanţuri (engl. „o bandă”) de fier şi de 
aramă, în iarba de pe câmp; ca să fie udat de roua cerului şi să 
fie la un loc cu fiarele şi iarba pământului (engl. partea lui să fie 
cu fiarele în iarba pământului); Inima lui de om i se va preface 
într-o inimă de fiară (engl. „Inima lui să fie schimbată din inimă 
de om şi să i se dea o inimă de fiară”); şi vor trece şapte vremuri 
peste el. Hotărârea aceasta a fost luată  în sfatul străjerilor şi 
pusă la cale înaintea sfinţilor ca să ştie cei vii că cel Preaînalt 
stăpâneşte  peste  împărăţia  oamenilor,  că  o  dă  cui  îi  place şi 
înalţă pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-
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am visat eu, împăratul Nebucadneţar. Tu, Beltşaţar, tâlcuieşte-l, 
fiindcă toţi înţelepţii din împărăţia mea nu pot să îl tâlcuiască; 
tu însă poţi, căci ai în tine duhul dumnezeilor sfinţi.

În  evenimentele  relatate  aici,  pot  fi  observate  câteva  puncte 
izbitoare:

1.  Nebucadneţar  era  în  tihnă  în  casa  sa.  El  îşi  îndeplinise  cu 
succes  toate  proiectele  sale.  El  supusese  Siria,  Fenicia,  Iudeea, 
Egiptul şi Arabia. Probabil aceste mari cuceriri fuseseră cele care îl 
îngâmfaseră și care l-au predat vanităţii şi încrederii în sine. Şi chiar 
de această dată, când s-a simţit cel mai în tihnă şi în siguranţă, când 
era cel mai puţin probabil că el ar permite vreunui gând să îi tulbure 
liniştea sa mulţumită de sine - chiar de această dată Dumnezeu se 
îndreaptă spre el să îl deranjeze cu temeri şi prevestiri de rău.

2.  Mijlocul  prin  care  a  făcut  Dumnezeu aceasta.  Ce putea  să 
lovească  cu  teamă  inima  unui  astfel  de  monarh  precum 
Nebucadneţar? El fusese un războinic din tinereţe. Stătuse adesea 
faţă  în  faţă  cu  pericolele  bătăliei,  cu  teroarea  masacrului  şi 
măcelului  și  înfăţişarea  sa  nu devenise  palidă,  nici  nervii  săi  nu 
tremuraseră.  Şi  ce  să  îl  facă  să  se  teamă  acum? Nu îl  ameninţa 
niciun vrăjmaş, nu se vedea niciun nor ostil? După cum a fost ales 
cel mai puţin probabil timp pentru ca el să fie atins de teamă, tot 
astfel au fost alese cele mai puţin probabile mijloace prin care să se 
împlinească aceasta - un vis. Propriile sale gânduri și viziunile din 
mintea sa au fost alese pentru a-l învăţa ceea ce nimic altceva nu 
putea, - o lecţie salutară despre dependenţă şi umilinţă. Cel care îi 
îngrozise pe alţii, însă pe care nimeni altcineva nu îl putea îngrozi, a 
fost făcut o groază pentru sine însuşi.

3. O umilinţă încă şi mai mare decât cea relatată în capitolul al 
doilea este adusă asupra magicienilor. Acolo, ei se lăudaseră că dacă 
ar  şti  măcar  visul,  ar  putea  face  de  cunoscut  interpretarea.  Aici 
Nebucadneţar îşi aminteşte în mod clar şi amănunţit visul, însă se 
izbeşte  de  înjosirea  ca  magicienii  săi  să  eşueze  din  nou în  mod 
ruşinos.  Ei  nu  puteau  face  cunoscută  interpretarea  și  din  nou se 
recurge la profetul lui Dumnezeu.

4.  Ilustraţia  remarcabilă  a  domniei  lui  Nebucadneţar.  Aceasta 
este simbolizată  printr-un copac în mijlocul Pământului.  Babilon, 
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unde domnea Nebucadneţar, era aproape în centrul lumii cunoscute 
atunci. Copacul ajungea până la cer și frunzele sale erau frumoase. 
Gloria şi splendoarea sa exterioară erau mari; însă aceasta nu era 
totul, după cum e cazul prea multor împărăţii. Aceasta avea virtuţi 
lăuntrice. Roadele sale erau bogate și avea hrană pentru toţi. Fiarele 
câmpului  aveau umbră  sub copac,  iar  păsările  cerului  locuiau în 
rămurişul său și toate făpturile vii erau hrănite de el. Ce putea să 
reprezinte  mai  simplu  şi  mai  elocvent  faptul  că  Nebucadneţar 
domnea în împărăţia sa într-un asemenea mod încât să  garanteze 
tuturor  supuşilor  săi  cea  mai  deplină  protecţie,  sprijin  şi 
prosperitate?

5. Harul lui Dumnezeu care se amestecă cu judecăţile Sale. Când 
s-a dat poruncă ca acest copac să fie doborât, s-a poruncit ca ciotul 
rădăcinilor sale să fie lăsat în pământ și protejat cu o bandă de fier şi 
aramă, pentru ca să nu fie lăsat complet decăderii, ci ca să rămână 
sursa viitoarei creşteri şi măreţii. Se apropie ziua când cei răi vor fi 
tăiaţi,  însă  nu le va fi lăsată  nicio astfel de rămăşiţă  de speranţă. 
Niciun har nu va fi amestecat cu pedepsirea lor. Ei vor fi distruşi 
atât rădăcină, cât şi ramură.

6. O cheie importantă pentru interpretarea profetică. Versetul 16. 
„Să treacă şapte vremuri peste el,” spunea decretul. Aceasta este o 
povestire  simplă,  literală;  aşa  că  aici  trebuie  înţeles  literal.  Ce 
perioadă desemnează? Aceasta poate fi determinată asigurându-ne 
cât  timp  a  fost  alungat  Nebucadneţar,  ca  împlinire  a  acestei 
preziceri, pentru a-şi avea locuinţa cu fiarele câmpului; şi aceasta a 
fost, ne informează Josephus, şapte ani. „O vreme,” deci, denotă un 
an.  Când e folosită  în  profeţie  simbolică,  aceasta ar  desemna un 
timp profetic sau simbolic. „O vreme” ar semnifica un an profetic 
sau, fiecare zi reprezentând un an, treisuteşaizeci de ani literali. În 
cronologie biblică treizeci de zile sunt socotite pentru o lună și 360 
de  zile  pentru  un  an.  Vezi  Geneza  7:11;  8:3,  4;  „Sacred 
Chronology” de S. Bliss, sub titlul „The Day, Week, etc.”

7.  Interesul  pe  care  îl  au  cei  sfinţi  sau  îngerii,  în  treburile 
omeneşti. Ei sunt reprezentaţi ca cerând acest mod de comportare 
cu Nebucadneţar. Ei văd, aşa cum nu pot vedea niciodată muritorii, 
ce lucru nepotrivit este mândria în inima omenească. Şi ei aprobă şi 
consimt  cu  hotărârile  şi  manifestările  providenţei  lui  Dumnezeu 
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prin care El lucrează pentru corectarea acestor rele. Omul trebuie să 
ştie că el nu este arhitectul destinului său, ci că există Cineva care 
domneşte  în  împărăţia  oamenilor,  de  care  ar  trebui  să  fie  el 
dependent. Un om poate fi un monarh încununat de succes, însă nu 
trebuie să se mândrească cu aceasta; căci dacă Domnul nu l-ar fi 
ridicat, el nu ar fi ajuns niciodată la acea poziţie de onoare.

8. Nebucadneţar recunoaşte supremaţia adevăratului Dumnezeu 
deasupra  oracolelor  păgâne.  El  apelează  la  Daniel  pentru  a-i 
descoperi  taina.  „Tu  eşti  în  stare,”  spune  el;  „pentru  că  spiritul 
dumnezeilor sfinţi este în tine.” Septuaginta are o formă de singular, 
Spiritul Dumnezeului cel sfânt.

Versetele 19-27. Atunci Daniel, numit Beltşaţar, a fost uimit o 
clipă  (engl.  „timp  de  o  oră”)  şi  gândurile  lui  îl  tulburau. 
Împăratul a luat din nou cuvântul şi a zis: „Beltşaţare, să nu te 
tulbure  visul  şi  tâlcuirea”.  Şi  Beltşaţar  a  răspuns:  „Domnul 
meu,  visul  acesta  să  fie  pentru  vrăjmaşii  tăi  şi  tâlcuirea  lui 
pentru potrivnicii tăi! Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse 
atât de mare şi puternic încât i se înălţa vârful până la ceruri şi 
se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta a cărui 
frunză era aşa de frumoasă şi care avea roade atât de multe şi în 
care  era  hrană  pentru  toţi;  sub  care  se  adăposteau  fiarele 
câmpului  şi  în  ramurile  căruia  îşi  înfigeau  cuibul  păsările 
cerului, eşti tu, împărate, care ai ajuns mare şi puternic; a cărui 
mărime  a  crescut  şi  s-a  înălţat  până  la  ceruri  şi  a  cărui 
stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a 
văzut  pe  un  străjer  sfânt  pogorându-se  şi  zicând:  „Tăiaţi 
copacul şi nimiciţi-l; dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsaţi-l la 
pământ şi legaţi-l cu lanţuri de fier şi de aramă (engl. „bandă de 
fier şi de aramă”), în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua 
cerului şi să stea la un loc cu fiarele câmpului, până vor trece 
şapte vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată 
hotărârea Celui Preaînalt, care se va împlini asupra domnului 
meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la 
un loc cu fiarele câmpului şi îţi vor da să mănânci iarbă ca la 
boi; vei fi udat de roua cerului şi şapte vremuri vor trece peste 
tine,  până  vei  cunoaşte  că  Cel  Preaînalt  stăpâneşte  peste 
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împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul 
cu  rădăcinile  copacului  înseamnă  că  împărăţia  ta  îţi  va 
rămânea ţie îndată ce vei recunoaşte stăpânirea Celui ce este în 
ceruri  (engl.  „că  cerurile  domnesc  într-adevăr”).  De  aceea, 
împărate,  placă-ţi  sfatul  meu!  Pune  capăt  păcatelor   tale  şi 
trăieşte în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale şi ai milă faţă 
de cei nenorociţi (engl. „săraci”); şi poate că ţi se va prelungi 
fericirea!”.

Ezitarea lui Daniel, care a stat uimit timp de o oră, nu se isca din 
vreo dificultate pe care o avea în interpretarea visului, ci din faptul 
că  era  o  chestiune  atât  de  delicată  aceea  de  a-l  face  cunoscut 
împăratului. Daniel primise favoare din partea împăratului - nimic 
altceva în afară de favoare, din câte știm - și îi venea greu să fie 
purtătorul unei ameninţări cu o judecată atât de groaznică împotriva 
acelui care era implicat în acest vis. El era preocupat să determine 
pe ce cale putea să facă cunoscut acest lucru în cel mai bun mod. Se 
pare că regele anticipase ceva de acest fel și de aceea l-a asigurat pe 
profet spunându-i să nu lase ca visul sau interpretarea să îl tulbure; 
ca  și  când  ar  fi  spus,  Nu ezita  să  îmi  faci  aceasta  de  cunoscut, 
indiferent ce consecinţe ar putea avea pentru mine. Astfel asigurat, 
Daniel vorbește - și unde putem găsi noi un limbaj similar acestuia 
în  forţă  și  delicateţe?  -  „Visul  să  fie  pentru  cei  ce  te  urăsc  și 
interpretarea  sa  pentru  vrăjmașii  tăi”  (engl.).  Este  prezentată  o 
calamitate în acest vis, care am fi dorit să vină peste vrăjmașii tăi 
mai degrabă decât peste tine.

Nebucadneţar prezentase o declaraţie amănunţită a visului său; și 
imediat ce Daniel l-a informat că visul se aplică la sine însuși, era 
evident că  împăratul își  pronunţase propria sentinţă.  Interpretarea 
care  urmează  este  atât  de  simplă,  încât  nu  trebuie  să  ne 
stingherească.  Judecăţile  ameninţătoare  erau  condiţionate.  Ele 
aveau să îl înveţe pe rege că Cerurile domnesc cu adevărat, cuvântul 
ceruri  fiind folosit  aici  pentru Dumnezeu,  conducătorul  cerurilor. 
Așa că Daniel folosește ocazia de a-i da regelui un sfat în vederea 
judecăţii cu care era ameninţat. Însă nu îl denunţă cu asprime și un 
spirit  sever.  Amabilitatea  și  convingerea  sunt  armele  pe  care 
hotărăște să le mânuiască. „Lasă să fie primit sfatul meu înaintea 
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ta.” La fel îi imploră apostolul pe oameni să accepte cuvântul de 
îndemnare.  Evrei  13:22.  Dacă  împăratul  era dispus să  renunţe la 
păcatele  sale  prin  neprihănire  și  la  nelegiuirile  sale  arătând milă 
celor săraci, putea avea ca rezultat o prelungire a liniștii sale sau, 
după cum se notează marginal, „O vindecare de greșeala ta.” Adică, 
el ar fi putut chiar abate judecata pe care Domnul intenţiona să o 
aducă peste el.

Versetele 28-33. Toate aceste lucruri s-au întâmplat asupra 
împăratului Nebucadneţar. După douăsprezece luni, pe când se 
plimba  pe  acoperişul  palatului  împărătesc  din  Babilon, 
împăratul  a  luat  cuvântul  şi  a  zis:  „Oare  nu  este  acesta 
Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu ca loc de şedere 
împărătească,  prin  puterea  bogăţiei  mele  şi  spre  slava 
împărăţiei  mele?”  Nu  se  sfârşise  încă  vorba  aceasta  a 
împăratului  şi  un  glas  s-a  pogorât  din  cer  şi  a  zis:  „Află, 
împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia. Te vor izgoni 
din mijlocul oamenilor şi vei locui la un loc cu fiarele câmpului. 
Îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi şi vor trece peste tine şapte 
vremuri, până vei recunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste 
împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea (engl. 
„în  aceeaşi  oră”)  s-a  împlinit  cuvântul  acela  asupra  lui 
Nebucadneţar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat 
iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului, până când i-a 
crescut  părul  ca  penele  vulturului  şi  unghiile  ca  ghiarele 
păsărilor.

Nebucadneţar nu a profitat de avertizarea pe care o primise; însă 
Dumnezeu a avut răbdare cu el douăsprezece luni înainte ca lovitura 
să cadă. În tot acest timp el a cultivat mândria în inima sa și în cele 
din  urmă  aceasta  a  atins  apogeul  dincolo  de  care  Dumnezeu nu 
putea permite să treacă. Regele se plimba în palat și când se uita la 
splendorile  acelei  minuni  a  lumii,  marele  Babilon,  frumuseţea 
împărăţiilor, el a uitat sursa tăriei sale și a măreţiei și a exclamat, 
„Nu este acesta marele Babilon, pe care l-am construit eu?” Venise 
timpul pentru umilirea sa. O voce din cer anunţă din nou judecata 
cu  care  fusese  ameninţat  și  Providenţa  divină  trece  imediat  la 
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acţiune  pentru  a  o  executa.  Raţiunea  l-a  părăsit.  Fastul  și  gloria 
orașului său mare nu îl mai încântau, când Dumnezeu, cu o atingere 
a degetului Său i-a luat capacitatea de a le aprecia și de a se bucura 
de ele. El a părăsit locuinţele oamenilor și și-a căutat un cămin și 
tovărășie între fiarele pădurii.

Versetele  34-37.  După  trecerea  vremii  sorocite,  eu, 
Nebucadneţar,  am  ridicat  ochii  spre  cer  şi  mi-a  venit  iarăşi 
mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat şi 
slăvit  pe  Cel  ce  trăieşte  veşnic.  Acela  a  cărui  stăpânire  este 
veşnică şi a cărui împărăţie dăinuieşte din neam în neam. Toţi 
locuitorii Pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea 
cu  oastea  cerurilor  şi  cu  locuitorii  Pământului;  şi  nimeni  nu 
poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-i zică: „Ce faci?” În 
vremea aceea mi-a venit mintea înapoi; slava împărăţiei mele, 
măreţia şi strălucirea mea mi s-au dat înapoi; sfetnicii şi  mai 
marii  mei  din  nou  m-au  căutat;  am  fost  pus  iarăşi  peste 
împărăţia  mea  şi  puterea  mea  a  crescut.  Acum  eu, 
Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci 
toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte; şi 
El poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie!”

La sfârșitul  celor șapte ani,  Dumnezeu și-a retras pedeapsa și 
raţiunea și priceperea au revenit împăratului. Primul său act a fost 
să Îl binecuvânteze pe Cel Preaînalt. Despre aceasta Matthew Henry 
are următoarea remarcă potrivită: „Pe bună dreptate pot fi socotiţi 
ca lipsiţi de pricepere acei care nu Îl binecuvântează și nu Îl laudă 
pe Dumnezeu; de asemenea, oamenii nu își  folosesc niciodată  în 
mod corect raţiunea până când nu încep să devină religioși, nici nu 
trăiesc  ca  oamenii  până  nu  trăiesc  pentru  gloria  lui  Dumnezeu. 
Întrucât  raţiunea  este  substratul  sau  subiectul  religiei  (așa  încât 
fiinţele care nu au raţiune nu sunt  capabile  de religie),  tot  astfel 
religia  este  cununa  și  gloria  raţiunii;  și  avem  degeaba  raţiunea 
noastră și într-o zi vom dori să nu o fi avut deloc, dacă nu îl mărim 
pe Dumnezeu cu ea.”

Onoarea și strălucirea sa i s-au întors, sfetnicii săi l-au căutat și 
el a fost încă o dată așezat în împărăţia sa. Promisiunea era (versetul 
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26) că împărăţia sa avea să fie sigură pentru el. În timpul nebuniei 
sale, se spune că fiul său, Evil-Merodac a domnit ca rege în locul 
său.  Interpretarea visului  oferită  de Daniel  era fără  îndoială  bine 
înţeleasă peste tot în palat și a fost, probabil, mai mult sau mai puţin 
tema discuţiilor. Așa că întoarcerea lui Nebucadneţar în împărăţia sa 
trebuie să fi fost anticipată și așteptată cu interes. De ce i s-a permis 
să își facă locuinţa în câmpul liber, într-o astfel de stare de izolare, 
în loc de a fi îngrijit în mod confortabil de slujitorii din palat, nu 
suntem  informaţi.  Se  presupune  că  el  a  evadat  într-un  mod  ce 
dovedește  multă  îndemânare  și  a  rămas  nedescoperit  de  toate 
căutările.

Suferinţa și-a avut efectul dorit. Lecţia umilinţei a fost învăţată. 
El  nu  a  uitat-o  când  s-a  întors  în  prosperitate.  El  era  gata  să 
recunoască faptul că Cel Preaînalt domnește în împărăţia oamenilor 
și  că  o  dă  oricui  vrea  El;  și  a  trimis  în  întregul  său  regat  o 
proclamaţie regală, conţinând o recunoaștere a mândriei sale și un 
manifest de laudă și adorare pentru Regele cerului.

Acesta  este  ultimul  raport  biblic  pe  care  îl  avem  despre 
Nebucadneţar. Acest decret este datat în versiunea autorizată, spune 
Dr.  Clarke,  cu  data  563  î.Hr.,  un  an  înaintea  morţii  lui 
Nebucadneţar;  deși  unii  plasează  data  acestui  decret  cu 
șaptesprezece ani înaintea morţii  sale.  Indiferent care ar  fi cazul, 
este probabil că el nu a decăzut din nou în idolatrie, ci că a murit în 
credinţa Dumnezeului lui Israel.

Astfel s-a încheiat viaţa acestui om remarcabil. Cu toate ispitele 
firești  pentru poziţia  sa înălţată,  nu putem noi să  presupunem că 
Dumnezeu a văzut în el onestitate a inimii, integritate și curăţie a 
scopului, pe care el le putea folosi pentru gloria numelui Său? De 
aici modurile minunate de comportare cu el, care par toate a fi fost 
desemnate pentru a-l dezvăţa de religia sa falsă și de a-l atașa de 
slujirea  adevăratului  Dumnezeu.  Avem,  mai  întâi,  visul  său  cu 
marele  chip,  care  conţine  o  lecţie  de  o  așa  valoare  pentru  toţi 
oamenii din generaţiile care au urmat. În al doilea rând, experienţa 
sa cu Șadrac, Meșac și Abed-Nego cu referinţă la chipul său de aur, 
în  care  el  a  fost  din  nou  condus  să  recunoască  supremaţia 
adevăratului  Dumnezeu.  Și  în  cele  din  urmă,  avem  incidentele 
minunate raportate în acest capitol, arătând eforturile neîncetate ale 
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lui Dumnezeu de a-l aduce la o recunoaștere completă a Sa. Și nu 
putem  noi  spera  ca  cel  mai  ilustru  împărat  al  primei  împărăţii 
profetice,  capul  de  aur,  să  aibă  în  cele  din  urmă  parte  în  acea 
Împărăţie, în faţa căreia toate împărăţiile pământești vor deveni ca 
pleava și a cărei slavă nu va apune niciodată?
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Ospățul lui Belșațar 

Versetul 1. Împăratul Belşaţar a făcut un mare ospăţ celor o 
mie de mai mari ai lui şi a băut vin înaintea lor.

Principalul obiect de interes ce ţine de acest capitol este faptul că 
descrie scenele de încheiere ale Imperiului Babilonian, trecerea de 
la aurul la argintul din chipul prezentat în capitolul 2 și de la leul la 
ursul  din  viziunea  lui  Daniel  din  capitolul  7.  Acest  ospăţ,  se 
presupune de către unii, era un festival anual declarat în onoarea 
uneia dintre zeităţile lor. Pentru acest motiv, Cir, care asedia atunci 
Babilonul,  a  aflat  de  apropierea  sa  și  a  ştiut  când  să  îşi  fixeze 
planurile pentru doborârea cetăţii. Traducerea noastră menţionează 
că Belşaţar, după ce a invitat o mie dintre domnii săi, a băut în faţa 
celor o mie. Unii traduc aceasta prin „a băut în comparaţie cu cei o 
mie”, arătând că, oricare ar fi fost alte înclinaţii pe care le-ar fi avut, 
el era un mare beţiv.

Versetele 2-4. Şi în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele 
de aur şi de argint, pe care le luase tatăl său Nebucadneţar din 
templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul şi mai marii 
lui, nevestele şi ţiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care 
fuseseră luate din casa lui Dumnezeu din Ierusalim şi au băut 
din ele împăratul şi mai marii lui, nevestele şi ţiitoarele lui. Au 
băut vin şi au lăudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă, 
de fier, de lemn şi de piatră.

Că  acest  festival  are o legătură  cu victoriile anterioare asupra 
iudeilor poate fi dedus din faptul că împăratul, când a început să fie 
înfierbântat  de  vin,  a  cerut  vasele  sfinte  care  fuseseră  luate  din 
Ierusalim. Ar fi cel mai probabil ca, întrucât pierduse sentimentul 
pentru  toate  lucrurile  sfinte,  el  dorea  să  le  folosească  pentru  a 
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celebra victoria prin care fuseseră obţinute ele. Probabil niciun alt 
împărat nu şi-a dus lipsa de pietate la o culme ca aceasta. Şi în timp 
ce  beau  vin  din  vasele  dedicate  adevăratului  Dumnezeu,  ei 
preamăreau  zeii  lor  de  aur,  argint,  aramă,  fier,  lemn  şi  piatră. 
Probabil, după cum se observă în capitolul 3:29, ei celebrau puterea 
superioară a dumnezeilor lor asupra Dumnezeului iudeilor, din ale 
cărui vase beau ei acum în cinstea zeităţilor lor păgâne.

Versetele 5-9.  În clipa aceea (engl. „în aceeaşi  oră”) s-au 
arătat degetele unei mâini de om şi au scris în faţa sfeşnicului, 
pe  tencuiala  zidului  palatului  împărătesc.  Împăratul  a  văzut 
această  bucată  de  mână  care  a  scris.  Atunci  împăratul  a 
îngălbenit  şi  gândurile  atât  l-au  tulburat,  că  i  s-au  desfăcut 
încheieturile şoldurilor şi  genunchii  i  s-au izbit  unul de altul. 
Împăratul a strigat în gura mare să i se aducă cititorii în stele, 
caldeenii şi  ghicitorii.  Apoi împăratul a luat cuvântul şi  a zis 
înţelepţilor  Babilonului:  „Oricine  va  putea  citi  scrisoarea 
aceasta şi mi-o va tâlcui va fi îmbrăcat în purpură, va purta un 
lănţişor de aur la gât şi va avea locul al treilea în cârmuirea 
împărăţiei.” Toţi înţelepţii Babilonului au intrat, dar n-au putut 
nici să citească scrisoarea, nici să-o tâlcuiască împăratului: Din 
pricina aceasta împăratul Belşaţar s-a înspăimântat foarte tare, 
faţa i s-a îngălbenit şi mai marii lui au rămas încremeniţi.

Nu strălucirea unei lumini supranaturale, nici ropote asurzitoare 
de tunete nu anunţă  intervenţia lui Dumnezeu în bancheturile lor 
lipsite de pietate. A apărut în linişte o mână, care trasa litere tainice 
pe perete. Scria în spatele sfeşnicului (deasupra lui - tr. engl.). În 
lumina  propriei  lor  lămpi  ei  au  văzut  aceasta.  Groaza  a  pus 
stăpânire pe împărat; pentru că îl acuza conştiinţa. Deşi nu putea citi 
scrierea, el ştia că nu era un mesaj de pace şi de binecuvântare, cel 
trasat în litere scânteietoare pe peretele palatului său. Iar descrierea 
pe care  profetul  o  prezintă  despre  efectul  temerii  împăratului  nu 
poate  fi  în  vreun  amănunt  exagerată.  Înfăţişarea  împăratului  s-a 
schimbat, inima i s-a înmuiat, l-a apucat durerea și tremurul său era 
atât de violent, încât genunchii săi i se loveau unul de celălalt. El a 
uitat lăudăroşenia şi banchetul său; şi-a uitat demnitatea; şi a strigat 
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tare după  astrologii şi  ghicitorii  săi  pentru a dezlega semnificaţia 
inscripţiei misterioase.

Versetele  10-16.  Împărăteasa,  la  auzul  cuvintelor  împăra- 
tului  şi  mai  marilor  lui,  a  intrat  în  odaia  ospăţului,  a  luat 
cuvântul şi a vorbit astfel: „Să trăieşti veşnic, împărate; să nu te 
tulbure  gândurile  tale  şi  să  nu  ţi  se  îngălbenească  faţa.  În 
împărăţia ta este un om, care are în el duhul dumnezeilor celor 
sfinţi; şi pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere 
şi  o  înţelepciune  dumnezeiască.  De  aceea,  împăratul 
Nebucadneţar,  tatăl  tău,  da,  tatăl  tău,  împărate,  l-a  pus  mai 
mare  peste  vrăjitori,  cititori  în  stele,  caldeeni  şi  ghicitori  şi 
anume pentru că  s-a găsit  la el,  la Daniel,  numit  de împărat 
Beltşaţar, un duh înalt, ştiinţă şi pricepere, putinţa să tâlcuiască 
visele şi să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat dar Daniel 
şi  el  îţi  va  da  tâlcuirea.  Atunci  Daniel  a  fost  adus  înaintea 
regelui. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel: „Tu eşti 
Daniel, acela, unul din prinşii de război ai lui Iuda, pe care i-a 
adus aici din Iuda tatăl meu, împăratul? Am aflat despre tine, că 
ai  în  tine  duhul  dumnezeilor  şi  că  la  tine  se  găsesc  lumini, 
pricepere  şi  o  înţelepciune  nemaipomenită.  Au  adus  înaintea 
mea pe înţelepţii şi pe cititorii în stele, ca să citească scrierea 
aceasta  şi  să  mi-o  tâlcuiască;  dar  nu  au  putut  să  tâlcuiască 
aceste  cuvinte.  Am aflat  că  tu  poţi  să  tâlcuieşti  şi  să  dezlegi 
întrebări grele: acum, dacă vei putea să citeşti scrierea aceasta 
şi  să  mi-o tâlcuieşti,  vei  fi îmbrăcat  în purpură,  vei  purta un 
lănţişor de aur la gât şi vei avea locul al treilea în cârmuirea 
împărăţiei.

Se pare, din circumstanţele relatate aici, că prin unele măsuri la 
curte  şi  la  palat  fusese  pierdut  din  vedere  faptul  că  Daniel  era 
profetul lui Dumnezeu. Aceasta se datora, fără îndoială faptului că 
el  fusese  absent  fiind  la  Susa,  în  provincia  Elam,  după  cum se 
povesteşte în capitolul  8:1,  2,  27,  unde fusese trimis pentru a se 
ocupa de treburile împărăţiei acolo. Ţara fiind măturată de armata 
persană, el a fost constrâns să se întoarcă în Babilon la acest timp. 
Împărăteasa, care intră şi făcu de cunoscut împăratului că există o 
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astfel de persoană la care se putea apela pentru o cunoştinţă despre 
lucrurile  supranaturale,  se  presupune  că  ar  fi  fost  împărăteasa 
mamă,  fiica  lui  Nebucadneţar,  în  a  cărei  memorie  rolul  minunat 
jucat de Daniel în domnia tatălui său era încă o amintire proaspătă 
şi  vie.  Nebucadneţar  este  numit  aici  tatăl  lui  Belşaţar,  conform 
obiceiului din acea vreme de a-l numi tată oricare strămoş de parte 
bărbătească  și  fiu  pe  oricare  urmaş  de  parte  bărbătească. 
Nebucadneţar era în realitate bunicul său. Împăratul l-a întrebat pe 
Daniel, când acesta a intrat, dacă era dintre copiii din captivitate ai 
lui  Iuda.  Astfel  se  părea  că  fusese  rânduit  ca  în  timp  ce  ei  îşi 
desfăşurau banchetul  lipsit  de pietate în onoarea dumnezeilor  lor 
falşi, un serv al adevăratului Dumnezeu și unul pe care ei îl ţineau 
în robie, să fie chemat înăuntru pentru a pronunţa judecata cuvenită 
asupra acestei purtări nelegiuite.

Versetele  17-24.  Daniel  a  răspuns  îndată  înaintea 
împăratului:  “Ţine-ţi  darurile  şi  dă  altuia  răsplătirile  tale! 
Totuşi  voi citi  împăratului scrierea şi  i-o voi tâlcui.  Împărate, 
Dumnezeul  cel  Preaînalt  dăduse  tatălui  tău,  Nebucadneţar, 
împărăţie, mărime, slavă şi strălucire; şi, din pricina mărimii pe 
care i-o dăduse, toate popoarele,  neamurile,  oamenii de toate 
limbile  se  temeau  şi  tremurau  înaintea  lui.  Căci  împăratul 
omora pe cine voia, şi lăsa cu viaţă pe cine voia; înălţa pe cine 
voia, şi cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngâmfat inima şi i 
s-a  împietrit  duhul  până  la  mândrie,  a  fost  aruncat  de  pe 
scaunul  lui  împărătesc  şi  a  fost  despuiat  de  slava lui;  a  fost 
izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a 
fiarelor şi  a locuit la un loc cu măgarii sălbatici; i-au dat să 
mănânce iarbă ca la boi, şi trupul i-a fost udat cu roua cerului, 
până când a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpâneşte 
peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea. Dar tu, Belşaţar, 
fiul  lui,  nu  ţi-ai  smerit  inima,  măcar  că  ai  ştiut  toate  aceste 
lucruri. Ci te-ai înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din 
Casa Lui au fost aduse înaintea ta şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai 
marii tăi, nevestele şi ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii de 
argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn şi de piatră, care nici 
nu  văd,  nici  n-aud  şi  nici  nu  pricep  nimic  şi  n-ai  slăvit  pe 
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Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta şi toate căile tale! De 
aceea  a  trimis  El  acest  cap  de  mână  care  a  scris  scrierea 
aceasta.

Mai întâi  de  toate  Daniel  respinge ideea de a  fi influenţat  de 
astfel  de  motive,  care  îi  conduceau  pe  ghicitori  şi  astrologi.  El 
spune: Lasă ca darurile tale să fie pentru un altul. El doreşte să fie 
înţeles în mod clar că nu începe lucrarea de interpretare a acestei 
probleme  pe  baza  ofertei  darurilor  şi  răsplătirilor.  Apoi  el 
reaminteşte experienţa bunicului regelui, Nebucadneţar, aşa cum a 
fost prezentată în capitolul anterior. Daniel îi spuse împăratului că 
deşi cunoştea toate acestea, el nu îşi umilise inima, ci se ridicase 
contra Dumnezeului cerului și chiar dusese lipsa sa de pietate atât 
de departe încât să Îi profaneze vasele sfinte, preamărind dumnezeii 
nesimţitori  făcuţi  de  oameni  și  refuzând  să  Îl  mărească  pe 
Dumnezeu, în a cărui mână se afla respiraţia sa. Daniel îi spuse că 
acesta este motivul pentru care a fost trimis acel capăt de mână de 
la  Dumnezeul  acela  pe  care  el  Îl  provocase  în  mod cutezător  şi 
insultător, pentru a scrie acele litere îngrozitoare, deşi semnificaţia 
lor era încă tainică. Apoi el trece la explicarea scrierii.

Versetele  25-29.  Iată  însă  scrierea  care  a  fost  scrisă: 
“Numărat,  numărat,  cântărit  şi  împărţit!”  Şi  iată  tâlcuirea 
acestor cuvinte: Numărat înseamnă că Dumnezeu ţi-a numărat 
zilele  domniei  şi  i-a  pus  capăt.  Cântărit  înseamnă  că  ai  fost 
cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor! Împărţit înseamnă că 
împărăţia ta va fi împărţită şi dată mezilor şi perşilor!” Îndată 
Belşaţar a dat poruncă, şi au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-
au pus un lănţişor de aur la gât şi au dat de ştire că va avea 
locul al treilea în cârmuirea împărăţiei.

Nu este  cunoscut  în  ce  limbă  a  fost  scrisă  această  inscripţie. 
Dacă ar fi fost scrisă în limba caldeeană, oamenii înţelepţi ai regelui 
ar fi fost capabili să o citească. Dr. Clarke presupune că a fost scrisă 
în  Samariteană,  adevărata  ebraică,  o  limbă  cu  care  Daniel  era 
familiarizat,  întrucât  erau  literele  folosite  de  evrei  înainte  de 
captivitatea  babiloneană.  Pare  mult  mai  probabil  că  era  de  un 
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caracter străin tuturor părţilor și că a fost în mod special revelată lui 
Daniel de către Spiritul Domnului.

În această inscripţie, fiecare cuvânt reprezintă o scurtă sentinţă. 
Mene,  numărat;  Tekel,  cântărit;  Upharsin,  care  provine  de  la 
cuvântul de bază peres, însemnând împărţit. Dumnezeu, pe care L-
ai dispreţuit, are împărăţia ta în propriile Lui mâini și i-a numărat 
zilele şi a pus capăt cursului ei exact la timpul când tu o credeai pe 
culmea prosperităţii ei. Tu, care ţi-ai înălţat inima în mândrie, ca cel 
mare  al  Pământului,  eşti  cântărit  și  eşti  găsit  mai  uşor  decât 
deşertăciunea.  Împărăţia  ta,  pe  care  tu  o  visai  că  va  sta  pentru 
totdeauna, este împărţită între vrăjmaşii care deja aşteaptă la porţile 
tale.  În  ciuda  acestui  denunţ  teribil,  Belşaţar  nu  şi-a  uitat 
promisiunea, ci l-a învestit pe loc pe Daniel cu haina de purpură şi 
cu lanţul de aur și l-a proclamat al treilea conducător în Babilon. 
Daniel  a  acceptat  aceasta,  probabil  pentru  a  fi  mai  bine  pregătit 
pentru a se îngriji de interesele poporului său în timpul tranziţiei 
spre următoarea împărăţie.

Versetele 30-31. Dar chiar în noaptea aceea, Belşaţar, împă- 
ratul  haldeilor,  a  fost  omorât.  Şi  a  pus  mâna  pe  împărăţie 
Darius, medul, care era în vârstă de şaizeci şi doi de ani.

Scena menţionată aici atât de scurt este descrisă în comentariile 
referitoare  la  capitolul  2,  versetul  39.  În  timp  ce  Belşaţar  se 
complăcea în cheful său nelegiuit, în timp ce mâna îngerului nota 
soarta imperiului  pe pereţii  palatului,  în timp ce Daniel  făcea de 
cunoscut  însemnătatea  îngrozitoare  a  scrierii  cereşti,  soldaţii 
persani, prin albia secată a Eufratului, îşi croiseră drumul spre inima 
cetăţii şi se grăbeau înaintând cu săbiile scoase spre palatul regelui. 
De-abia dacă se poate spune că l-au luat prin surprindere, pentru că 
Dumnezeu tocmai îl avertizase despre soarta sa. Însă ei l-au găsit și 
l-au ucis; şi cu el a încetat să existe Imperiul Babilonian.

Ca  o  concluzie  potrivită  pentru  acest  capitol,  prezentăm 
următoarea  descriere  poetică  minunată  a  ospăţului  lui  Belşaţar, 
scrisă  de pana lui Erwin Arnold, autor al „Lumina Asiei”. A fost 
scrisă  în  1852  și  a  obţinut  premiul  Newdegate  pentru  un  poem 
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englezesc referitor  la  Ospăţul lui  Belşaţar,  la  University College, 
Oxford:

Nu printr-o singură portiţă sau un singur drum 
Sunt revelate omului mesajele divine; 
Căutătura  ochilor Săi straşnici aşteptând,
Serafimii cu argintate aripi îndeplinesc misiunea-I;
Iar stelele, interpretând înalta Sa poruncă
Ghidează singuratici paşi, înveselesc o inimă ce cade; 
Un tunet în căderea lui sau marea ce răgeşte
De-un ferm plan al Dumnezeirii ne grăieşte; 
Furtunile de jos şi curcubeul nuanţat de sus
Mânia Sa vestesc, iubirea Îi proclamă:
Plăpândele voci ale unei zile de vară
Roşiaticul sirocco, briza lunii mai,
În scoicile oceanului trenanta armonie, 
Feericele muzici ale clopoţeilor din fân, 
Pământul, aerul cel liber, apa, flacăra de foc,
Cuvânt au de şoptit şi limbă de grăit Numele Său. 
Cândva, lipsit de vălul tainei ocrotite
El însuşi vestitor era al hotărârii Sale;
Mâna care pe marmoră a scris edicte
Săpă şi batjocoritorului aspra sentinţă.
Ascultă şi-nvaţă! Au ascultat tirani povestea,
Şi îngroziţi şi palizi şi-au întors urechea.
Captivi lipsiţi de spirit, scufundându-se cu lanţul, 
Această filă au citit, şi-au prins din nou curajul.

De la lumina soarelui la cea a stelei, trompetele-au vestit
Porunca regelui în vechiul Babilon;
În vest şi-n est, de la lumina soarelui la cea a stelei,
O mie de satrapi pentru ospăţ s-au gătit,
De frâne şi-au condus catârii spre sala de banchet, 
În care Belşaţar, stăpânul, un mare festival ţinea: 
Plăcut palat sub ceruri tot plăcute,
Cu poleite galerii şi curţi sihastre,
Cu pavilioane vesele şi balustrade nou pictate 
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Pentru terase-pentru-iarnă şi umbrare vara;
De curţi şi de terase-alături, de minarete şi de dig 
Eufratul, din a sa cămară-n munte repezind,
Şi-a odihnit furia şi undui mândria încrestată
Pentru a-ncătuşa palatul cu albastra-i undă; 
Tauri cu fruntea lată, închişi de pene dăltuite, 
Tăcuţi păzind de strajă şi veghind,
Giganţii de granit, de mână iscusită prelucraţi,
Păzesc în poartă şi se-ncruntă peste ţară.
Nu strălucirea verii, nici licărirea toamnei gălbenite
Nu a străpuns tamariscul ce înflorea aici;
Razele lunii, aruncând săgeţi prin cadranul de frunze
Pierdură jumătate din argintul lor în verdele moale,
Şi cădeau cu strălucire slabă, cu lumină frântă,
Lăsând o urmă ciudată de negru şi alb,
Sau nuanţări şterse pe pietre sculptate,
Cronicile pictate ale tronurilor caldeene.
Acolo, de la răsărit până în miezul zilei,
Păsări în culori strălucitoare cântau îndepărtând lumina, 
Şi apele izvoarelor de pe pardoseala palatului
Dădeau răspuns chiar tumultului râului,
Ridicându-se în argint de la fântâna de cristal,
Şi spărgându-se în grăunţe strălucitoare în cădere,
Deşi acum nu le auziţi - pentru că undeva departe
Răsuna marele cor al cântecului de petrecere.
Şi sunete atât de gingaşe, ecouri atât de blânde ca acestea 
Se stingeau fără a fi auzite din cauza banchetului.

Sus pe un tron de fildeş şi de aur,
De  la  coroană  până  la  picioare  în  falduri  de  purpură 
îmbrăcat,
Domnul Răsăritului de la o mare la altă mare îndepărtată,
Împăratul Belşaţar, sărbătorea regeşte -
Şi nu acel visător într-o peşteră pustie
Şi-a umplut de oameni paradisul său cu pompă;
Vase de argint, cupe de aur încrustat,
Roşesc de ruşine cu un roşu mai aprins decât conţinutul lor;
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Lămpi suspendate, ca planete ale nopţii,
Fac să plutească asupra diademelor o lumină strălucitoare
Sau, încet legănându-se pe cerul miezului nopţii,
Poleiau valurile în trecerea lor.
Şi mereu mai dulce se înălţa inelul lirei,
Dulce ca foşnetul de aripă al unui serafim;
Şi mereu mai iute în dansul măsurat
Cosiţele se strâng şi sandalele lucesc;
Şi mereu mai strălucitor la masa ospăţului
Carafele fac mărgele şi vinurile sunt turnate.
Nu lipsea nicio companie bună acolo,
Nu lipseau ochi zâmbitori care să lumineze veselia; 
De la Dara au venit în trupe, de la pădurea Baremma, 
„Fiii bătăliei şi lunile iubirii;”7

De unde dorm apele de argint ale Arsisei
Până la marşurile Imlei şi în inima ţării
De la plăcutul Calah şi de la Cattacene -
Căpitanul călăreţului şi regina haremului.

Părea că niciun nor văratic de vai trecător
Nu  putea  să  îşi  arunce  umbra  peste  un  spectacol  atât  de 
frumos;
Părea că formele plăcute care se ospătau aici
Erau mult prea măreţe pentru nenorocire, prea măreţe pentru 
griji;
- De unde venea ochiul preocupat, tonul schimbat,
Nu avea nicio inimă vreo presimţire indiferentă
Care a schimbat vreodată zâmbetul în oftat
Ca o pasăre de mare ce brusc strălucea pe cer?
Nu ştiu ei că prădătorul aşteaptă
Pregătit pentru bătălie, la porţile de alamă;
Nu aud ei strigătul străjerului
Marcând minutele trecând încet pe zidul cu oşteni;
Izbirea tolbelor şi sunetul suliţelor

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
U

ria
h 

Sm
ith

92

—————————
7 Hafix, Anacreonul persan



Creează o muzică plăcută în urechile unui soldat,
Şi-n seara aceasta nicio teacă nu ţine ascunsă vreo sabie 
Care nu a lucit în fruntea luptei.
Fie ca sângele ce pulsează în fiecare venă vie
Să nu aibă o previziune a durerii ce va veni.
Precum argintul întemniţat 8, mort şi mut
Se strânge la zgomotul paşilor reci ai iernii, înainte ca ea să 
ajungă?
Regele simţise aceasta şi neliniştea inimii
Face să se agite purpura bogată a pieptului său strâns de-o 
curea.
Deodată el vorbeşte: „Cum? Sucul perlat
Are gust de isop, de îi stricaţi folosul?
Purtaţi voi un suflet atât de jalnic şi de trist,
Încât  tropăitul  războinicilor  vă  sperie  de  lângă  farfuria 
voastră? 
Vă gândiţi că zeii de dincolo de pardoseala înstelată 
Tremură de groază când sună fulgerele?
Nu suntem noi zei? Nu am luptat noi cu Dumnezeu? 
Şi vom tremura noi la mişcarea capului unui jefuitor?
Nu; să atace ei fără cruţare până când gratiile de alamă 
Vor suna fericite râzând de războaiele lor slabe. 
Căderea lor e sorocită pentru soarele de mâine;
Leul se ridică odată ce se încheie acest banchet. 
Încununaţi-mi o cupă şi umpleţi vasele pe care le-am luat 
Din templul lui Iuda când lupta am dat;
Beţi, până când veselă nebunie va umple sufletul,
Cuceritorului Salemului în vasele Salemului;
Fiecare să soarbă din pocalul unui zeu
Şi aurul lui Iuda să păşească bine pe buză.” 9
Ultimul răspuns sonor se stinge de-a lungul şirului, 
Ultima mărgea uşoară se sparge deasupra vinului, 

—————————
8 Argintul, mercur în tubul termometrului
9 “El nu bea niciodată; însă argintul lui Timon pășește pe buzele lui.” - 

Shakespeare, Titus Andronicus.
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Buzele sale lacome sunt pe marginea plină de giuvaere, 
Are cumva cupa otravă, de se îndoieşte dacă să o bea? 
Este vreo vrajă pe aurul strălucitor,
Încât aceste degete tremurânde se desfac dându-i drumul? 
Pe cine vede el, acolo unde priveşte? Ce e acolo?
Îi îngheaţă privirea într-o holbare plină de teamă. 
Urmăreşte-i braţul ridicat şi ochiul luminat,
Şi priveşte cu ei taina uimitoare.

Apare o mână, pe piatră
Sculptând simbolurile unui grai necunoscut; 
Degete ca degete muritoare, lăsând acolo 
Caractere strălucind de teamă pe peretele de var; 
Şi încă alunecă tăcută şi încet,
Şi încă dedesubt cresc fantomatice literele;
Acum se termină sulul; acum se pune sigiliul;
S-a retras mâna; scrisul mai zăboveşte încă.
Ca unul care aşteaptă sentinţa sa de moarte,
Cu buze palide întredeschise şi cu suflu înfrânat,
Ei urmăresc semnul şi nu îndrăznesc să se întoarcă să caute
Teama lor reflectată în obrazul semenului.
Ci stau ca statui unde nu este viaţă,
Batjocura pe jumătate exprimată, râsul pe jumătate râs, 
Sticla pe jumătate goală, carafa pe jumătate golită;
Fiecare acolo unde l-a găsit fantoma la masă
Împins în linişte, precum braţul lunii decembrie
Unduieşte valurile iuţi într-un calm de cristal.

Cu o vergea de abanos şi patrafir de samur
Trec cu privirea înţelepţii caldeeni peste sulul fantomatic. 
Tari în lecţii ale artei minciunii,
Fiecare  vine  să  privească,  însă  priveşte  pentru  a  se 
îndepărta;
Şi încă pentru semne mistice şi vrăji bodogănite,
Literele săpate îşi păstrează bine taina;
Licăresc drept avertizare, strălucesc pentru a condamna,
Dumnezeu vorbeşte, însă El nu vorbeşte pentru ei.
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O! întotdeauna când amuţeşte râsul fericit,
Toată bucuria s-a dus şi toată groaza vine;
Când împotrivirea puternică şi durerea subtilă
Storc sufletul trist şi ruinează mintea zbuciumată;
Când prietenii cândva credincioşi, inimile care ne aparţineau 
cu totul,
Ne părăsesc să plângem, să sângerăm şi să murim singuri; 
Când temeri şi griji antrenează gândul singuratic,
Şi norii durerii ascund al bucuriei soare;
Când viaţa trudită, suflând un suflu reţinut,
Nu  are  nicio  speranţă  mai  dulce  decât  speranţa  morţii  - 
Atunci cel mai bun sfat şi ultima mângâiere,
Care să înveselească spiritul sau să păcălească mâhnirea,
Singurul calm, singura mângâiere auzită,
Vine în sunetul unui cuvânt de femeie,
Asemenea clopotului unui far pe ţărmul unei insule pustii,
Sunând asemenea argintului în urletul furtunii;
Al  cărui  sunet,  purtat  spre  bărci  prin  bezna  miezului  de 
noapte,
Îi povesteşte despre cale şi o abate de la eşecul ei.

Aşa în liniştea acelei ore îngrozitoare,
Când farmecul buimăcit jelea puterea sa depărtată, 
Când regii erau palizi şi satrapii tremurau de teamă, 
O femeie vorbeşte şi cei mai înţelepţi ascultă.
Ea, fiica înaltă a o mie de tronuri,
Spunând cu buză tremurândă şi tonuri timide
Despre acela, captivul uitat la banchet,
Care citeşte viziuni; cel a cărui soartă minunată
Îl  trimite  să  facă  lumină  în  îndoială  şi  să  slăbească 
întunericul,
Şi să privească neorbit de zilele ce vor veni; 
Daniel, evreul, aşa este numele său şi rasa,
Ţinut de un monarh în cea mai înaltă favoare,
El poate declara: o! porunceşte să îl trimită rapid, 
Aşa încât taina să aibă un sfârşit fericit.
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Aşa cum în mod calm şi liniştit luna plină 
Se ridică zâmbind pe cerul din luna iunie, 
Cu sfială precum norii tulburaţi ai nopţii 
Se dau înapoi din faţa luminii ei care vine, 
Aşa trecu profetul de-a lungul halei,
Aşa căzu înaintea lui gloata benchetuitoare. 
Printre cupe ciocnite şi vinul răsturnat,
El se îndreptă înainte spre tronul monarhului; 
Spiritul lui nu îl părăsi, ochiul său liniştit
Nu îşi pierdu lumina pentru maiestatea pământească: 
Buza sa era fermă şi accentul său clar
„Regele a avut nevoie de mine şi aici sunt.”

„Eşti tu profetul? Citeşte-mi sulul de acolo,
A cărei groază nedescifrată îmi bântuie sufletul. 
Va exista răsplătire pentru recunoaşterea sarcinii, 
E potrivit ca eu să ţi-o dau şi tu să o ceri,
Un  lanţ  pentru  a  te  împodobi  şi  o  haină  pentru  a  te 
înfrumuseţa,
Al treilea-i tronul tău şi tu pe-al treilea loc.”
El auzi şi s-a întors spre locul unde zidul luminat
Strălucea în torţele roşii ale ospăţului,
Privea la semn cu o privire fermă, fixă;
Şi cel care nu tremura la ameninţarea unui rege
Şi-a aplecat genunchiul credincios şi părul aurit,
Pentru că el ştia că Regele regilor era acolo;
Apoi îşi întări sufletul pentru a descoperi taina,
În timp ce limba tremura la istoria pe care o spunea.
Şi niciodată nu va răsuna de pe vreo limbă o poveste la fel de 
ciudată
Până  când  vine  acea  schimbare  care  nu  se  va  schimba 
niciodată.
„Ţine pentru tine răsplătirea şi aurul;
Iar  ceea  ce  Dumnezeu  a  gravat,  profetul  trebuie  să 
descopere:
Nu putea nelegiuirea tatălui tău, soarta tatălui tău
Să te înveţe groaza pe care ai învăţat-o prea târziu?
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Nu ai citit lecţia vieţii sale,
Cel care luptă cu Dumnezeu va lupta o luptă în care pierde? 
A sa era o împărăţie tare ca a ta,
Sabia era al său sceptru şi Pământul tronul său;
Naţiunile tremurau când ochiul său îngrozitor
Le dădea eliberarea spre viaţă sau sentinţa de moarte: 
Domnul vieţii, păzitorul mormântului,
Încruntarea  sa  putea  să  vestejească  şi  zâmbetul  său  să 
salveze.
Totuşi, când inima sa a devenit tare, spiritul său înălţat,
Dumnezeu l-a alungat din maiestatea sa regească,
Departe de frăţietatea semenilor săi,
Pentru a căuta locuinţă în vizuinile pustiei;
Unde pasc măgarii sălbatici şi boii rătăcesc,
El a căutat o pajişte şi şi-a făcut căminul:
Şi gerul muşcând aspru şi roua nopţii,
L-au învăţat în durere până a ştiut ce e drept,
Că Dumnezeu este încă Guvernatorul guvernatorilor,
Şi că instaurează suveran pe cel pe care vrea El.
Oh! dacă ai fi preţuit într-un piept pocăit
Mândria şi căderea sa, căinţa şi odihna sa,
Şi de te-ai fi aplecat supus în faţa voii lui Iehova, 
Atunci sceptrul tău ar mai fi fost încă sceptru. 
Însă tu ai luat în derâdere Maiestatea cerului; 
Şi ai înjosit vasele dedicate serviciului Său.
Şi ţi-ai făcut idoli de-ai tăi -
Idoli de aur, de argint şi de piatră;
În faţa lor ţi-ai plecat genunchiul şi ţi-ai revărsat suflul, 
Şi ei trebuie să te ajute în ceasul morţii.
Vai de viziunea nevăzută, de păcatul uitat! 
Dumnezeu a fost între voi şi voi nu aţi ştiut aceasta! 
Ascultaţi ce îţi spune acum: „Cursa ta a fost alergată, 
Anii tăi sunt număraţi şi zilele tale încheiate;
Sufletul tău a urcat în pânzele sorţii,
Domnul te-a cântărit şi ai fost găsit cu greutate lipsă; 
Acum în porticul palatului tău stau prădătorii,
Care să apuce sceptrul, să dividă ţara ta.’ ”
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El a încetat şi pasul său plecând s-a auzit,
Însă nu a răspuns nimeni, nicio buză nu s-a mişcat; 
Mută e limba slobodă şi aplecată fruntea neînfricată; 
Literele tainice aveau acum semnificaţia lor,
Curând a venit un alt sunet, - zăngănitul oţelului, 
Sunetul greu al călcâiului de fier,
Blestemul în moarte şi strigătul după viaţă,
Vocile sângeroase ale agitaţiei luptei.

În acea noapte ei l-au ucis pe tronul tatălui său, 
Fapta neobservată şi mâna necunoscută:
Fără coroană şi fără sceptru stătea Belşaţar, 
O haină de purpură în jurul unui corp de lut.
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Daniel în groapa cu lei 

Versetele 1-5. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăţie o 
sută douăzeci de dregători (engl. „prinţi”), care să fie răspândiţi 
în toată împărăţia; a pus în fruntea lor trei căpetenii în numărul 
cărora era şi Daniel (engl. „trei preşedinţi, dintre care Daniel 
era primul”). Dregătorii aceştia aveau să le dea socoteală, ca 
împăratul  să  nu sufere nicio pagubă.  Daniel  însă  întrecea pe 
toate  aceste  căpetenii  şi  pe  dregători  (engl.  „era  preferat 
deasupra preşedinţilor şi  a prinţilor”), pentru că  în el era un 
duh  înalt;  şi  împăratul  se  gândea  să  îl  pună  peste  toată 
împărăţia. Atunci căpeteniile şi dregătorii au căutat să afle ceva 
asupra lui  Daniel  ca să-l  pârască  în ceea ce privea treburile 
împărăţiei.  Dar  nu  au  putut  să  găsească  nimic;  niciun  lucru 
vrednic de mustrare, pentru că el era credincios şi nu se găsea 
nicio greşeală la el şi niciun lucru rău. Atunci oamenii aceştia 
au  zis:  „Nu  vom  găsi  niciun  cuvânt  de  plângere  împotriva 
acestui  Daniel,  afară  numai  dacă  am  găsi  vreunul  în  legea 
Dumnezeului său.”

Babilonul a fost cucerit de perşi, iar Dariu Medul a fost instaurat 
pe tron, în anul 538. î.Hr. Doi ani mai târziu, murind Dariu, Cir i-a 
luat  locul.  Evenimentul  relatat  aici  s-a  întâmplat,  prin  urmare, 
undeva, între aceste două date.

Daniel  era  personajul  principal  în  împărăţia  Babilonului  în 
înălţimea gloriei sale; şi din acel timp până în timpul când mezii şi 
perşii  au  luat  tronul  imperiului  universal,  el  a  fost  cel  puţin  un 
locuitor al acelui oraş și familiarizat cu toate problemele împărăţiei; 
cu  toate  acestea  el  nu  ne  dă  niciun  raport  cronologic  al 
evenimentelor care s-au întâmplat în timpul lungii sale legături cu 
aceste împărăţii. El doar menţionează trecător un eveniment aici şi 
unul  dincolo,  de  aşa  natură  încât  să  inspire  speranţă  şi  curaj  în 
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inimile poporului lui Dumnezeu în fiecare secol și să îi conducă la a 
fi statornici în devotamentul lor faţă de ceea ce e drept.

La evenimentul relatat în acest capitol se face referire şi de către 
Pavel în Evrei 11, unde el vorbeşte de unii care prin credinţă  au 
„astupat gurile leilor”. Dariu a pus peste împărăţie o sută douăzeci 
de prinţi, fiind acolo, după cum se presupune, în timpul acela o sută 
douăzeci de provincii  în imperiu,  fiecare avându-şi  propriul prinţ 
sau guvernator. Prin victoriile lui Cambise şi Dariu Histaspe a fost 
extins ulterior la o sută douăzeci şi şapte de provincii. (Estera 1:1). 
Peste acestea au fost puşi o sută douăzeci de prinţi și dintre aceştia 
Daniel  era  cel  dintâi.  Daniel  a  fost  preferat  pentru  spiritul  său 
excelent.  Daniel,  care fiind un om mare în Imperiul Babilonului, 
putea fi considerat un rival de către Dariu și astfel putea fi alungat 
sau, în vreun alt mod, putea fi dat la o parte; sau, întrucât era un 
captiv dintr-o naţiune pe atunci în ruine, putea fi dispreţuit şi redus 
la zero, nu a fost tratat în niciunul din aceste moduri; ci, spre cinstea 
lui  Dariu  trebuie  spus,  Daniel  era  preferat  mai  mult  decât  toţi 
ceilalţi,  pentru  că  regele  cu  discernământ  a  văzut  în  el  un spirit 
excelent. Şi regele se gândea să îl pună pe el peste întregul regat. 
Atunci a fost stârnită invidia celorlalţi conducători contra lui și ei s-
au pornit să îl distrugă. Însă comportarea lui Daniel era perfectă în 
ceea ce priveşte împărăţia. El era credincios şi sincer. Ei nu puteau 
găsi  niciun temei  pentru  o  plângere  contra  lui  pe  motivul  acela. 
Atunci au spus că nu pot găsi nicio ocazie de a-l acuza, decât în 
privinţa legii Dumnezeului său. La fel să fie şi cu noi. O persoană 
nu poate avea nicio recomandare mai bună.

Versetele  6-10.  Apoi  aceste  căpetenii  şi  dregătorii  aceştia 
(engl. „preşedinţii şi prinţii”) s-au dus cu mare zarvă la împărat 
şi  i-au vorbit  aşa: „Să  trăieşti  veşnic,  împărate  Dariu!  Toate 
căpeteniile  împărăţiei,  îngrijitorii,  dregătorii,  sfetnicii  şi 
cârmuitorii  (engl.  „Toţi  preşedinţii  împărăţiei,  guvernatorii, 
prinţii, consilierii şi căpitanii s-au consultat împreună pentru a 
întemeia un statut regal şi pentru a face un decret ferm”) sunt de 
părere să  se dea o poruncă  împărătească,  însoţită  de o aspră 
oprire, care să spună că oricine va înălţa timp de treizeci de zile 
rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară  de 
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tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, 
întăreşte oprirea şi iscăleşte porunca aceasta (engl. „dă decretul 
şi semnează scrierea”), pentru ca să nu se poată schimba, după 
legea mezilor şi perşilor, care odată dată, rămâne neschimbată” 
În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca şi 
oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în 
casa  lui,  unde  ferestrele  odăii  de  sus  erau  deschise  înspre 
Ierusalim şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe 
Dumnezeul lui, cum făcea şi mai înainte.

Remarcaţi cursul pe care l-au urmat aceste persoane pentru a-şi 
îndeplini scopurile lor mârşave. Ei au venit împreună la împărat, - 
au venit cu zarvă mare, spune nota marginală. Ei au venit ca şi când 
aveau  o  chestiune  urgentă  care  tocmai  se  ivise  și  veniseră  în 
unanimitate  pentru  a  i-o  prezenta.  Ei  au  pretins  că  erau  toţi  de 
acord. Acest lucru era fals; pentru că Daniel, conducătorul principal 
peste ei toţi, nu fusese, bineînţeles, consultat în această chestiune. 
Decretul asupra căruia căzuseră ei de acord era unul care avea să 
flateze vanitatea regelui și astfel aveau să obţină mai uşor acordul 
său. Ar fi urmat să fie o poziţie nemaiauzită până atunci, ca un om 
să fie singurul împărţitor de favoruri şi cel ce răspundea petiţiilor 
timp de treizeci de zile. Aşa că împăratul, nebănuind planurile lor 
rele, a semnat decretul și acesta şi-a ocupat locul în cartea statutelor 
ca una dintre legile de neschimbat ale mezilor şi ale perşilor.

Remarcaţi subtilitatea acestor oameni - cât de departe vor merge 
oamenii  pentru  a  îndeplini  ruina  celor  buni.  Dacă  ar  fi  făcut  ca 
decretul să  spună  că  nicio cerere să  nu fie adresată  Dumnezeului 
evreilor, ceea ce era de fapt scopul real al problemei, împăratul ar fi 
întrezărit scopul lor și decretul nu ar fi fost semnat. Aşa că i-au dat o 
aplicaţie  generală  și  erau  dispuşi  să  ignore  şi  să  îngrămădească 
insultă asupra întregului lor sistem religios și asupra multitudinii lor 
de zei, de dragul de a ruina obiectul urii lor.

Daniel a prevăzut conspiraţia lor contra sa, însă nu a luat nicio 
măsură  pentru a o spulbera. El s-a încredinţat în mod simplu lui 
Dumnezeu și a lăsat problema în seama providenţei Sale. El nu a 
părăsit imperiul cu vreo pretinsă chestiune de afaceri, nici nu şi-a 
îndeplinit momentele sale devoţiunale într-o taină mai mare decât 
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de  obicei;  ci  când  a  aflat  că  scrierea  fusese  semnată,  exact  ca 
înainte, cu faţa sa întoarsă spre iubitul său Ierusalim, îngenunchea 
în camera sa de trei ori pe zi și îşi revărsa rugăciunile şi cererile 
către Dumnezeu.

Versetele 11-17. Atunci oamenii aceştia au dat năvală în casă 
şi l-au găsit pe Daniel rugându-se şi chemând pe Dumnezeul lui 
(engl.  „prezentându-şi  cererile  înaintea  Dumnezeului  său”). 
Atunci s-au înfăţişat înaintea împăratului şi i-au zis cu privire la 
oprirea  împărătească  (engl.  „au  vorbit  regelui  referitor  la 
decretul regelui”): „Nu ai scris tu o oprire (engl. „un decret”), 
care spune că oricine va înălţa timp de treizeci de zile, rugăciuni 
vreunui dumnezeu sau vreunui om, afară de tine, împărate, să fie 
aruncat în groapa cu lei?” Împăratul a răspuns: „Lucrul este 
adevărat,  după  legea  mezilor  şi  perşilor,  care  nu  se  poate 
schimba.” Ei  au luat  din nou cuvântul  şi  au zis  împăratului: 
„Daniel,  unul din prinşii  de război ai  lui  Iuda,  nu ţine deloc 
seama de tine, împărate, nici de oprirea (engl. decretul) pe care 
ai scris-o, ci îşi face rugăciunea de trei ori pe zi!” Împăratul s-a 
mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta; s-a gândit cum ar 
putea să scape pe Daniel şi până la asfinţitul soarelui s-a trudit 
să îl scape. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat şi i-au zis: 
„Să ştii, împărate, că după legea mezilor şi perşilor, orice oprire 
sau orice poruncă, întărită de împărat, nu se poate schimba!” 
Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel şi să îl arunce 
în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel: 
„Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujeşti, să te scape (engl. 
„Dumnezeul  tău,  căruia  îi  slujeşti  în  mod  continuu,  te  va 
scăpa”). Au adus o piatră şi au pus-o la gura gropii. Împăratul 
a pecetluit-o cu inelul lui şi cu inelul mai marilor lui, ca să nu se 
schimbe nimic cu privire la Daniel.

Mai rămânea doar ca aceşti  oameni, după  ce au pus cursa, să 
observe victima lor pentru ca să o poată prinde în ea. Aşa că din nou 
s-au strâns în mod năvalnic laolaltă, de data aceasta la reşedinţa lui 
Daniel, ca şi când ceva afacere importantă îi chemase dintr-o dată 
pe toţi laolaltă pentru a-l consulta pe conducătorul preşedinţilor; şi 
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iată,  l-au  găsit,  exact  cum  intenţionau  şi  sperau,  rugându-se 
Dumnezeului său. Până aici totul mersese bine. Nu au aşteptat mult 
până să meargă la împărat cu problema, şi, pentru a fi mai siguri, au 
obţinut  de  la  el  o  recunoaştere  că  un  astfel  de  decret  era  valid. 
Atunci au fost gata să îl informeze contra lui Daniel; şi observaţi la 
ce mijloc josnic au recurs pentru a trezi prejudecăţile regelui: „Acel 
Daniel, care este dintre copiii captivităţii lui Iuda” (engl.). Da, acel 
biet  captiv,  care  este  complet  dependent  de  tine  pentru  toate 
lucrurile  de  care  se  bucură,  departe  de  a  fi  recunoscător  şi  de  a 
aprecia favorurile tale, nu ţine seama de tine, nici nu dă vreo atenţie 
decretului  tău.  Atunci  împăratul  a  înţeles  capcana  care  fusese 
pregătită  pentru  el,  precum şi  pentru  Daniel  și  a  căutat  până  la 
apusul soarelui  pentru a-l  scăpa, probabil  prin eforturi  personale, 
încercând să-i înduplece pe conspiratori prin argumente şi încercând 
să obţină abrogarea legii. Însă ei erau neînduplecaţi. Legea a fost 
susţinută;  şi  Daniel,  venerabilul,  seriosul,  integrul şi  ireproşabilul 
serv al împărăţiei a fost aruncat, ca şi când ar fi fost unul dintre cei 
mai josnici răufăcători, în groapa cu lei pentru a fi devorat de ei.

Versetul 18-24.  Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a 
petrecut noaptea fără să mănânce; nu i s-a adus nicio ţiitoare; şi 
n-a putut  să  doarmă.  În revărsatul  zorilor însă  împăratul  s-a 
sculat şi s-a dus în grabă la groapa cu lei. Şi apropiindu-se de 
groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător; împăratul a 
luat cuvântul şi i-a zis lui Daniel: „Daniele, robul Dumnezeului 
celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujeşti necurmat, să 
te  scape  de  lei?”  Şi  Daniel  i-a  spus  împăratului:  Veşnic  să 
trăieşti, împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a 
închis leilor gura, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am 
fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, 
nu am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult 
şi a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos 
din groapă şi nu s-a găsit nicio rană pe El, pentru că avusese 
încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe 
oamenii aceia care pârâseră  pe Daniel. Şi au fost aruncaţi în 
groapa cu lei, ei, copiii lor şi nevestele lor; şi până să ajungă în 
fundul gropii, leii i-au apucat şi le-au fărâmiţat oasele.
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Comportamentul regelui după ce Daniel a fost aruncat în groapa 
cu  lei  confirmă  interesul  său  sincer  în  favoarea  acestuia  și 
condamnarea severă pe care o simţea pentru cursul său de acţiune în 
această problemă. La primii zori ai zilei, s-a întors la groapă, unde 
primul  său  ministru  îşi  petrecuse  noaptea  în  compania  fiarelor 
flămânde şi lacome. Răspunsul lui Daniel la primul său salut nu a 
fost  niciun  cuvânt  de  reproş  pentru  comportamentul  regelui  prin 
cedarea în faţa persecutorilor săi, ci un termen de respect şi onoare: 
„O, împărate, să  trăieşti  veşnic.” După  aceea, cu toate acestea, îi 
aminteşte regelui, într-un mod pe care el trebuie să-l fi simţit în mod 
acut, însă faţă de care nu putea să prezinte nicio opoziţie, faptul că 
în  faţa sa,  el  nu făcuse niciun rău.  Şi  pe baza nevinovăţiei  sale, 
Dumnezeu, căruia Îi slujea în mod continuu, nu cu intermitenţe, nu 
după toane pasagere, îşi trimisese îngerul Său și a închis gura leilor.

Aici,  deci,  a  stat  Daniel,  păstrat  de  o  putere  mai  înaltă  decât 
orice putere de pe Pământ. Cauza sa era răzbunată, nevinovăţia sa 
era declarată. Nu s-a găsit nicio vătămare la el, pentru că el credea 
în Dumnezeul său. Credinţa a făcut aceasta. Fusese îndeplinit  un 
miracol. De ce, în cazul acesta, au fost aduşi acuzatorii lui Daniel şi 
au fost aruncaţi înăuntru? Se presupune că ei au atribuit păstrarea 
lui Daniel nu vreunui miracol în favoarea sa, ci faptului că leii s-a 
întâmplat în acel moment să nu fie flămânzi. Atunci, a spus regele, 
ei nu vă vor ataca pe voi mai mult decât l-au atacat pe el, aşa că 
vom  testa  acest  lucru  punându-vă  pe  voi  înăuntru.  Leii  erau 
suficient de flămânzi când au putut să se atingă de cei vinovaţi; şi 
aceşti  oameni au fost  sfâşiaţi  în bucăţi  înainte să  ajungă  la  baza 
gropii. Astfel Daniel a fost de două ori răzbunat; şi într-un mod atât 
de izbitor s-au împlinit cuvintele lui Solomon: „Cel neprihănit este 
scos din probleme, iar cel rău ajunge în locul lui.” (Proverbe 11:8, 
engl.).

Versetul  25-28.  După  aceea  (engl.  „atunci”)  împăratul 
Dariu  a  scris  o  scrisoare  către  toate  popoarele,  către  toate 
neamurile, către oamenii de toate limbile, care locuiau în toată 
împărăţia: „Pacea să vă fie dată din belşug! Poruncesc (engl. 
„Dau  un  decret”),  ca  în  toată  întinderea  împărăţiei  mele 
oamenii  să  se  teamă  şi  să  se  înfricoşeze  de  Dumnezeul  lui 
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Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu şi El dăinuieşte veşnic; 
împărăţia Lui nu se va nimici niciodată şi stăpânirea Lui nu va 
avea sfârşit. El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni 
în  ceruri  şi  pe  pământ,  El  l-a  izbăvit  pe  Daniel  din  ghiarele 
leilor!” Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu şi a lui Cir, 
Persanul.

Salvarea lui Daniel a avut ca rezultat o altă proclamaţie care a 
mers prin imperiu în favoarea adevăratului Dumnezeu, Dumnezeul 
lui Israel. Toţi oamenii trebuiau să se teamă şi să tremure înaintea 
Lui. Ceea ce vrăjmaşii lui Daniel au plănuit ca să  se dovedească 
spre ruina lui, a avut ca rezultat doar înaintarea lui. În acest caz, la 
fel ca şi în cazul celor trei tineri în cuptorul de foc, aprobarea lui 
Dumnezeu este dată în favoarea a două principii mari ale datoriei: 
(1) Ca în cazul celor trei tineri în cuptorul de foc, dacă nu se supun 
vreunui păcat cunoscut;  şi  (2) Ca în cazul de faţă,  dacă  nu omit 
nicio  datorie  cunoscută.  Şi  din  aceste  incidente,  poporul  lui 
Dumnezeu din toate veacurile trebuie să îşi extragă curajul.

Decretul împăratului prezintă caracterul adevăratului Dumnezeu 
în  termeni  delicaţi.  (1)  El  este  viul  Dumnezeu;  toţi  ceilalţi  sunt 
morţi. (2) El este statornic pentru veşnicie - toţi ceilalţi se schimbă. 
(3) El are o Împărăţie - pentru că El a făcut şi guvernează totul. (4) 
Împărăţia  Sa  nu  va  fi  distrusă  -  toate  celelalte  vor  ajunge la  un 
sfârşit. (5) Stăpânirea Sa este fără sfârşit; nicio putere omenească nu 
poate învinge contra ei. (6) El îi eliberează pe cei care sunt în robie. 
(7) El îi scapă pe servii Săi de vrăjmaşii lor când ei Îl cheamă în 
ajutor. (8) El lucrează minuni în ceruri şi semne pe Pământ. (9) Şi 
pentru  a  completa  totul,  El  l-a  scăpat  pe  Daniel,  oferind  în  faţa 
propriilor noştri ochi cea mai deplină dovadă a puterii şi bunătăţii 
Sale prin scăparea servului Său de puterea leilor. Ce elogiu excelent 
este acesta pentru marele Dumnezeu şi servul Său credincios!

Astfel  se  încheie  partea istorică  a  cărţii  lui  Daniel.  Am ajuns 
acum la partea profetică; asemenea unui far de lumină strălucitor, 
aceasta şi-a aruncat razele peste întregul curs al timpului din acel 
punct până în prezent și încă luminează calea bisericii în viitor până 
în Împărăţia veşnică.
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Cele patru fiare 

Versetul  1.  În  anul  dintâi  al  lui  Belşaţar,  împăratul  Babi- 
lonului, Daniel a visat un vis şi a avut vedenii în mintea lui, pe 
când era în pat. În urmă a scris visul şi a istorisit lucrurile de 
căpetenie (engl. „suma lucrurilor”).

Acesta  este  același  Belșaţar  ca  cel  menţionat  în  capitolul  5. 
Cronologic,  prin  urmare,  acest  capitol  precede  capitolul  5;  însă 
ordinea cronologică  nu a fost luată  în considerare pentru ca acea 
parte istorică a cărţii să stea aparte și partea profetică, în care vom 
intra acum, să nu fie întreruptă de scrieri de acel fel.

Versetele 2-3. Daniel a început şi a zis: „În vedenia mea de 
noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit 
pe  marea  cea  mare.  Şi  patru  fiare  mari  au  ieşit  din  mare, 
deosebite una de alta.”

Tot  limbajul  Scripturii  trebuie  luat  literal,  cu excepţia  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.  Că  limbajul  folosit  aici  este  simbolic,  este  evident  din 
versetul 17, care spune: „Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi, 
care  se  vor  ridica  pe  Pământ.”  Și  pentru  a  arăta  că  se  referă  la 
împărăţii și nu doar la împăraţi individuali, îngerul continuă, „Însă 
sfinţii  Celui  Preaînalt  vor  lua  în  stăpânire  împărăţia.”  Și  în 
continuare, în explicarea versetului 23, îngerul a spus: „A patra fiară 
va fi a patra împărăţie de pe pământ.” Aceste fiare sunt de aceea 
simboluri ale celor patru mari împărăţii; și circumstanţele sub care 
s-au ridicat ele și mijloacele prin care s-a împlinit ridicarea lor, așa 
cum  sunt  reprezentate  în  profeţie,  sunt  de  asemenea  simbolice. 
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Simbolurile  introduse  sunt  cele  patru  vânturi,  marea,  patru  fiare 
mari, zece coarne și un alt corn care avea ochi și o gură și se ridica 
în război contra lui Dumnezeu și a poporului Său. Acum trebuie să 
ne întrebăm ce reprezintă ele.

Vânturile, în limbaj simbolic, reprezintă luptă, tulburări politice 
și război. Ieremia 25: 32, 33: „Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, 
nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de 
la  marginile  pământului.  Cei  pe  care-i  va  ucide  Domnul  în  ziua 
aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt; nu 
vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de 
pământ.” Aici profetul vorbește despre o controversă pe care o va 
avea Domnul cu toate naţiunile, când cei răi vor fi daţi săbiei, iar cei 
uciși de Domnul vor fi de la un capăt al Pământului la celălalt; lupta 
și  mișcarea  care  produc  toată  această  distrugere  sunt  numite  un 
mare  vârtej.  Că  vânturile  se  referă  la  lupte  și  război  este  în 
continuare evident dintr-o analiză a viziunii în sine; ca rezultat al 
luptei vânturilor, împărăţiile se ridică și cad; și aceste evenimente 
sunt îndeplinite prin luptă politică.

Definiţia biblică a mării sau a apelor, când acestea sunt folosite 
ca  un  simbol,  este:  popoare,  naţiuni  și  limbi.  Ca  dovadă  vezi 
Apocalipsa 17:15, unde este declarat în mod expres aceasta.

Definiţia simbolului celor patru fiare este dată lui Daniel înainte 
de încheierea viziunii.  Versetul  17:  „Aceste patru fiare mari  sunt 
patru împăraţi  care se vor ridica pe pământ.” Câmpul viziunii se 
deschide astfel în mod clar înaintea noastră.

Versetul  4.  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.

Întrucât  aceste  fiare  reprezintă  patru  împăraţi  sau  împărăţii, 
întrebăm: Care patru? Unde să începem să enumerăm? Aceste fiare 
nu se ridică  toate dintr-o dată,  ci  consecutiv, întrucât se vorbește 
despre prima, a doua etc.; și ultima există atunci când toate scenele 
pământești  se  încheie  prin  Judecata  finală.  Acum,  din  timpul  lui 
Daniel  până  la  sfârșitul  istoriei  acestei  lumi  trebuiau  să  fie  doar 
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patru  imperii  universale,  după  cum  am  învăţat  din  visul  lui 
Nebucadneţar despre acel chip mare din capitolul 2.  Daniel  trăia 
încă sub aceeași împărăţie pe care el o declarase, în interpretarea sa 
dată visului împăratului, cu aproape șaizeci și cinci de ani în urmă, 
drept  capul  de  aur.  Prima  fiară  din  această  viziune  trebuie,  în 
consecinţă,  să  reprezinte  aceeași  împărăţie  ca  și  capul  de  aur  al 
marelui  chip,  anume,  împărăţia  Babilonului,  iar  celelalte  fiare 
împărăţiile  următoare  arătate  de  acel  chip.  Dar  dacă  viziunea 
acoperă în esenţă același teren ca și chipul din capitolul 2, se poate 
ridica întrebarea de ce este dată; de ce nu a fost suficientă viziunea 
din capitolul 2? Răspundem: se trece mereu și mereu peste același 
teren  pentru  ca  să  poată  fi  scoase  la  iveală  caracteristici 
suplimentare și să fie prezentate fapte și trăsături adiţionale. Astfel 
se  face  că  avem  „învăţătură  peste  învăţătură”.  Aici  guvernările 
pământești  sunt  privite  după  cum  sunt  reprezentate  în  lumina 
cerului.  Adevăratul  lor  caracter  este  arătat  prin  simbolul  fiarelor 
sălbatice și lacome.

Mai întâi leul avea aripile vulturului, reprezentând rapiditatea cu 
care  Babilonul  și-a  extins  cuceririle  sub  Nebucadneţar.  La  acest 
punct în viziune a avut loc o schimbare; aripile sale au fost smulse. 
Nu  a  mai  zburat  ca  un  vultur  asupra  prăzii  sale.  Îndrăzneala  și 
spiritul  leului  au  trecut.  O  inimă  de  om,  slabă,  fricoasă  și 
neputincioasă, îi luase locul. Astfel a fost în mod accentuat cazul cu 
naţiunea în timpul ultimilor ani ai istoriei ei, când ea devenise slabă 
și moleșită prin bogăţie și lux.

Versetul 5. Şi iată că o a doua fiară, era ca un urs şi stătea 
într-o rână (engl. „s-a ridicat pe o parte”) avea trei coaste în 
gură  între  dinţii;  şi  i  s-a  zis:  „Scoală-teşi  mănâncă  multă 
carne”.

Ca  și  în  marele  chip  din  capitolul  2,  tot  astfel  în  această 
succesiune de simboluri se va observa o deteriorare semnificativă, 
pe  măsură  ce  coborâm  de  la  o  împărăţie  la  cealaltă.  Argintul 
pieptului și braţelor era inferior aurului capului. Ursul era inferior 
leului.  Medo-Persia  era  mai  prejos  decât  Babilonul  în  bogăţie, 
măreţie  și  în strălucirea carierei  ei.  Și  acum ajungem la detaliile 
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suplimentare  referitoare  la  această  putere.  Această  împărăţie  era 
compusă  din  două  naţionalităţi,  mezii  și  perșii.  Același  fapt  este 
reprezentat  de  cele  două  coarne  ale  berbecului  din  capitolul  8. 
despre aceste coarne se spune că cel mai înalt s-a ridicat ultimul; și 
despre urs că s-a ridicat pe o parte; și aceasta s-a împlinit în legătură 
cu  diviziunea  persană  a  imperiului,  care  a  apărut  ultima,  dar  a 
obţinut  întâietatea,  devenind  influenţa  care  exercita  controlul  în 
naţiune  (vezi  referinţa  despre  capitolul  8:3).  Cele  trei  coaste 
probabil semnifică cele trei provincii, Babilon, Lidia și Egiptul, care 
au  fost  în  mod  special  fărâmiţate  și  asuprite  de  această  putere. 
Faptul că i se spune: „Scoală-te și mănâncă multă carne” s-ar referi 
în mod natural la imboldul dat mezilor și perșilor, prin răsturnarea 
provinciilor  acestora,  de  a  plănui  și  a  se  deda  la  cuceriri  mai 
extensive. Caracterul puterii este bine reprezentat de către un urs. 
Mezii  și  perșii  erau  cruzi  și  lacomi,  jefuitori  și  prădători  ai 
poporului. După cum am observat deja în prezentarea capitolului 2, 
această împărăţie data de la răsturnarea Babilonului de către Cir în 
anul 538 î.Hr. și  a continuat până  la bătălia de la Arbela în anul 
331., o perioadă de 207 ani.

Versetul 6.  După  aceasta m-am uitat mai departe şi iată  o 
alta, ca un pardos (engl. leopard), care avea pe spate patru aripi 
ca  o  pasăre;  fiara aceasta  avea şi  patru  capete;  şi  i  s-a  dat 
stăpânire.

A treia împărăţie, Grecia, este reprezentată de acest simbol. Dacă 
aripile de pe leu semnificau rapiditatea cuceririi,  ele înseamnă  și 
aici același lucru. Leopardul însuși este o vietate cu picioare iuţi, 
însă aceasta nu era suficient pentru a reprezenta cariera naţiunii care 
este reprezentată în această privinţă; trebuie, în plus, să aibă aripi. 
Două aripi, numărul de aripi pe care le avea leul, nu erau suficiente, 
aceasta trebuia să aibă patru; aceasta denotă viteză de mișcare fără 
egal, pe care o găsim dovedită  istoric de către împărăţia Greciei. 
Cuceririle Greciei sub Alexandru nu au avut paralelă în rapoartele 
istorice în ceea ce privește caracterul brusc și rapiditatea.

Rollin, Ancient History, b. 15, sec. 2, dă următorul rezumat scurt 
al marșurilor lui Alexandru:
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„Din  Macedonia  până  la  Gange,  râu  de  care  Alexandru  s-a 
apropiat bine, sunt socotite cel puţin o mie o sută de leghe (leghe - 
unitate  de  măsură  pentru  distanţe  terestre  sau  maritime,  variind 
între 4-5,5 km). Adăugaţi la aceasta diferitele cotituri în marșurile 
lui  Alexandru;  mai  întâi,  din  extremitatea  Ciliciei,  unde  s-a  dat 
bătălia  de  la  Issos,  la  templul  lui  Jupiter  Ammon  în  Libia  și 
întoarcerea sa de acolo la Tir, o călătorie de cel puţin trei sute de 
leghe și cel puţin un spaţiu la fel de mare pentru cotiturile rutei sale 
în diferite locuri; vom găsi că Alexandru, în mai puţin de opt ani, a 
mărșăluit armata sa de-a lungul a mai mult de o mie șapte sute de 
leghe [sau mai mult de cinci mii o sută de mile], fără să includă 
întoarcerea sa la Babilon.”

„Fiara  avea  de  asemenea  patru  capete.”  Imperiul  grec  și-a 
menţinut unitatea doar puţin timp mai mult decât durata vieţii lui 
Alexandru. În decursul puţinilor ani după ce cariera sa strălucitoare 
s-a încheiat  în febră  indusă  de o beţie exagerată,  imperiul  a fost 
divizat între cei patru generali principali ai săi. Casandru a primit în 
vest Macedonia și Grecia; Lisimah a obţinut în nord Tracia și parţile 
din  Asia  de  la  Hellespont  și  Bosfor;  Ptolomeu  a  primit  în  sud 
Egiptul,  Lidia,  Arabia,  Palestina  și  Coele-Siria;  și  Seleuc  a  avut 
Siria și tot restul posesiunilor lui Alexandru în est. Aceste diviziuni 
au fost reprezentate de cele patru capete ale leopardului; 308 î.Hr. 
Atât  de  exact  au  fost  îndeplinite  cuvintele  profeţiei.  Întrucât 
Alexandru nu a  lăsat  în  urmă  niciun urmaș,  de  ce  nu s-a  risipit 
uriașul imperiu în nenumărate fragmente neînsemnate? De ce s-a 
împărţit doar în patru părţi și nu în mai multe? - Pentru că profeţia 
spusese că  aveau să  fie patru. Leopardul avea patru capete, ţapul 
înfuriat avea patru coarne, împărăţia urma să aibă patru diviziuni; și 
așa a fost. (Vezi mai extensiv capitolul 8).

Versetul  7.  După  aceea  m-am  uitat  în  vedeniile  mele  de 
noapte şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăi- 
mântătoare 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.
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Inspiraţia nu găsește în natură nicio fiară pe care să o poată face 
cel puţin bază  a unui simbol pentru a reprezenta puterea ilustrată 
aici.  Nici  adăugând  copite,  capete,  coarne,  aripi,  solzi,  dinţi  sau 
unghii vreunei fiare din natură, nu ar corespunde. Această putere era 
deosebită de toate celelalte și simbolul complet de nedescris. 

În versetul 7, pe care tocmai l-am citat, se află temelia pentru un 
volum,  însă  suntem nevoiţi  să  îl  tratăm mai  sumar  aici,  întrucât 
orice ar semăna cu o istorie completă este în mod absolut dincolo de 
spaţiul oferit de această scurtă expunere. Această fiară, bineînţeles, 
corespunde celei de a patra diviziuni a marelui chip - picioarele de 
fier.  În  comentariul  asupra  capitolului  2:40  se  prezintă  câteva 
motive pentru presupunerea că această putere este Roma. Aceleași 
motive sunt aplicabile profeţiei de faţă.  Cât de exact a corespuns 
Roma părţii de fier a chipului! Cât de exact corespunde fiarei din 
faţa noastră! În groaza și teroarea pe care le inspira ea și în puterea 
sa extraordinară,  lumea nu a văzut precedent. Ea devora ca și cu 
dinţi de fier sfărâma în bucăţi și măcina naţiunile în chiar praful de 
sub picioarele ei metalice. Avea zece coarne, care sunt explicate în 
versetul 24 ca fiind zece împăraţi sau împărăţii, care urmau să se 
ridice din acest imperiu. După cum s-a observat deja în capitolul 2, 
Roma  a  fost  divizată  în  zece  împărăţii,  enumerate  după  cum 
urmează:  hunii,  ostrogoţii,  vizigoţii,  francii,  vandalii,  suevii, 
burgunzii,  herulii,  anglo-saxonii  și  lombarzii.  Despre  aceste 
diviziuni s-a vorbit întotdeauna de atunci încoace ca de cele zece 
împărăţii ale Imperiului Roman. Vezi comentariile la capitolul 2:41, 
42.

Versetul 8. 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. Şi cornul acesta 
avea nişte ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea cu trufie 
(engl. „lucruri mari”).

Daniel s-a uitat cu băgare de seamă la coarne. Între ele au apărut 
indicii despre o mișcare ciudată. Un corn mic (la început mic, însă 
după aceea mai viguros decât celelalte coarne) s-a ridicat între ele. 
Nu a fost mulţumit să își găsească în mod liniștit un loc între ele și 
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să îl ocupe; trebuia să îmbrâncească la o parte câteva dintre celelalte 
[coarne  -  n.tr.]  și  să  le  ia  locul.  Trei  împărăţii  au  fost  smulse 
dinaintea  sa.  Acest  corn  mic,  după  cum  vom  avea  ocazie  să 
observăm  în  mod  mai  cuprinzător  în  cele  ce  urmează,  a  fost 
papalitatea.  Cele  trei  coarne  smulse  din  faţa  sa  erau  herulii, 
ostrogoţii și vandalii. Motivul pentru care au fost smulse era pentru 
că  ele se opuneau învăţăturii și  pretenţiilor ierarhiei papale și,  ca 
urmare, supremaţiei episcopului Romei în biserică.
Și „în acest corn erau ochi ca ochii unui om și o gură care vorbea 

lucruri  mari”  -  ochii,  o  emblemă  potrivită  a  agerimii,  puterii  de 
pătrundere,  vicleniei  și  previziunii  ierarhiei  papale;  iar  gura  care 
vorbea lucruri mari, un simbol potrivit al pretenţiilor arogante ale 
episcopilor Romei.

Versetul 9, 10.  Mă  uitam la aceste lucruri până  când s-au 
aşezat  nişte  scaune  de  domnie  (engl.  „Am  privit  până  când 
tronurile au fost aruncate”) şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. 
Haina Lui era albă ca zăpada şi părul capului Lui era ca nişte 
lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flacări de foc, 
iar roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea şi ieşea 
dinaintea Lui; mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de 
ori  zece  mii  stăteau  înaintea  Lui;  s-a  ţinut  judecata  (engl. 
„judecata a început”) şi s-au deschis cărţile.

O descriere mai sublimă a unei scene mai sublime nu poate fi 
găsită  în limba engleză.  Însă  nu doar din cauza marei și înălţatei 
imagini introduse ar trebui să ne captiveze atenţia noastră; natura 
scenei  în  sine  este  de  așa  fel  încât  să  ceară  cea  mai  serioasă 
consideraţie.  Este  prezentată  vederii  Judecata;  și  oriunde  este 
menţionată Judecata, ea trebuie să captiveze într-un mod irezistibil 
fiecare minte; pentru că toţi au un interes în problemele eterne.

Printr-o  traducere  nepotrivită  a  versetului  9  aproape  sigur  se 
răspândește o idee greșită. Cuvintele au fost aruncate provin dintr-
un  cuvânt  care  în  original  înseamnă  exact  opusul  și  anume,  a 
instaura. Cuvântul רמה [r’mah] este definit de Gesenius după cum 
urmează: „Chald. 1) A arunca, a zvârli, Daniel 3:20, 21, 24; 6:16. 
2)  A  instaura,  a  pune,  de  ex.  tronuri,  Daniel  7:9.  Compară 
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Apocalipsa 4:2 θρόνος ἒĸειτο și ױה No. 2”. Lexiconul analitic de 
ebraică și caldeeană, de Davidson, dă de asemenea acestui cuvânt 
definiţia „a pune, a așeza” și se referă la Daniel 7:9 ca un exemplu 
de folosire a sa în acest sens. De ce a fost folosit acest cuvânt pentru 
a exprima ideea intenţionată aici putem probabil afla din următoarea 
notă care se găsește în Biblia Cottage: „Vers. 9. Tronurile au fost 
aruncate. Wintle. ‚Au fost așezate’. La fel Boothroyd. Însă ambele 
ajung să însemne același lucru. Asiaticii nu au scaune cu spetează, 
nici  taburele,  ci,  pentru  a  primi  persoane  cu  un anumit  grad,  se 
‚aruncă’,  sau  se  ‚așează’ perne  de  jur  împrejurul  încăperii  drept 
locuri,  la  care  se  pare  că  se  face  aluzie  aici.  Vezi  Matei  19:28; 
Apocalipsa 20:4.” Dr. Clarke spune că acest cuvânt „poate fi tradus 
ca înălţate; la fel în Vulgata, positi sunt [au fost puse] și tot la fel în 
toate versiunile.” Septuaginta are ἐτέθησαν (etethesan), care prin 
definiţie înseamnă „a institui, a pune, a așeza; a instaura; a ridica.” 
Tronurile nu sunt tronuri ale împărăţiilor pământești, ci tronuri de 
judecată, care trebuie să fie „așezate” - sau instaurate, în instanţa lui 
Dumnezeu sus chiar înaintea sfârșitului.

„Cel  Îmbătrânit  de  zile”,  Dumnezeu  Tatăl,  ocupă  tronul  de 
judecată.  Remarcaţi  descrierea  persoanei  Sale.  Acei  care  cred  în 
impersonalitatea lui Dumnezeu sunt obligaţi  să  admită  că  El este 
descris aici ca o fiinţă personală; însă ei se consolează spunând că 
aceasta este singura descriere de acest fel din Biblie. Nu suntem de 
acord cu această afirmaţie; însă, presupunând că ar fi adevărată, nu 
este o descriere de acest fel tot atât de fatală teoriei lor ca şi când ar 
fi repetată de câteva ori? Cei mii de mii care Îi slujesc şi cei de zece 
mii de ori zece mii care stau înaintea Lui, nu sunt păcătoşi aranjaţi 
înaintea scaunului de judecată, ci fiinţe cereşti care aşteaptă înaintea 
Lui, care slujesc voii Sale. O înţelegere a acestor versete implică o 
înţelegere  a  subiectului  Sanctuarului;  şi  sugerăm  cititorului  să 
consulte lucrările referitoare la această temă. Încheierea slujirii lui 
Hristos, Marele nostru Preot, în sanctuarul ceresc, este lucrarea de 
judecată  introdusă  aici.  Este o judecată  de cercetare.  Cărţile sunt 
deschise și cazurile tuturor trec pentru examinare înaintea marelui 
tribunal, ca să poată fi hotărât anticipat cine va primi viaţa veşnică 
atunci când Domnul va veni pentru a o acorda poporului Său. Ioan, 
după cum este raportat în Apocalipsa 5, a văzut acest loc și a văzut 
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acelaşi număr de slujitori cereşti angajaţi cu Hristos în lucrarea de 
judecată de cercetare. Privind în interiorul Sanctuarului (după cum 
aflăm din Apocalipsa 4 că  făcea el),  în capitolul 5:11 spune: „Şi 
priveam şi am auzit vocea multor îngeri în jurul tronului și făpturile 
vii şi bătrânii; şi numărul lor era de zece mii de ori zece mii și mii 
de mii.” (engl.).

Va  reieşi  din  mărturia  capitolului  8:14  că  această  lucrare 
solemnă se desfăşoară chiar acum în Sanctuarul de sus.

Versetele 11-12. Eu mă uitam mereu (engl. Am privit atunci) 
din  pricina  cuvintelor  pline  de  trufie  (engl.  „din  cauza  vocii 
marilor  cuvinte”)  pe  care  le  rostea  cornul  acela;  m-am uitat 
până când fiara a fost ucisă şi trupul ei a fost nimicit şi aruncat 
în  foc  ca  să  fie  ars.  Şi  celelalte  fiare  au  fost  dezbrăcate  de 
puterea lor, dar li s-a îngăduit o prelungire a vieţii până  la o 
vreme şi un ceas anumit.

Există  persoane  care  cred  într-un  triumf  de  o  mie  de  ani  al 
evangheliei şi  într-o domnie de o mie de ani a neprihănirii  peste 
întreaga lume înainte ca Domnul să  vină; şi există  alţii care cred 
într-un timp de probă după venirea Domnului și un mileniu mixt, 
cei  neprihăniţi  nemuritori  predicând  încă  evanghelia  păcătoşilor 
muritori și întorcându-i pe calea salvării. Însă ambele aceste sisteme 
de eroare sunt complet spulberate de versetele din faţa noastră.

1. A patra fiară, teribilă, continuă fără schimbarea caracterului și 
cornul  cel  mic  continuă  să  îşi  rostească  blasfemiile  și  să  ţină 
milioane  dintre  susţinătorii  săi  în  cătuşele  unei  superstiţii  oarbe, 
până  când  fiara  este  predată  flăcării  arzânde;  şi  aceasta  nu  este 
convertirea ei, ci distrugerea ei. (Vezi 2 Tesaloniceni 2:8).

2.  Viaţa  celei  de-a  patra  fiare  nu  este  prelungită  după  ce 
stăpânirea ei a trecut, la fel cum au fost vieţile fiarelor precedente. 
Stăpânirea lor a fost luată, însă vieţile lor au fost prelungite pentru o 
vreme.  Teritoriul  şi  supuşii  împărăţiei  babiloniene au mai  existat 
încă, deşi au devenit supuşi ai Persiei. Ce urmează după cea de-a 
patra  împărăţie?  Niciun  guvern  sau  stat  al  oamenilor  muritori. 
Cariera sa se încheie în iazul de foc și nu are o existenţă dincolo de 
aceasta. Leul a fost înglobat în urs; ursul în leopard; leopardul în 
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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 
rămâne  până  când  oamenii  vor  suferi  a  doua  moarte.  Să  nu 
vorbească  nimeni  despre  un  timp de  probă  sau  un  mileniu  mixt 
după ce vine Domnul.

3.  Adverbul  atunci  în  propoziţia  „Am privit  atunci  din  cauza 
vocii  marilor  cuvinte  pe care le  vorbea cornul,”  etc.,  pare să  se 
refere  la  un  timp  anume.  Lucrarea  judecăţii  de  cercetare  este 
introdusă  în  versetele  anterioare;  şi  acest  verset  pare  să  implice 
faptul că în timp ce această lucrare progresează și chiar înainte ca 
această putere să fie distrusă şi predată flăcării arzânde, cornul cel 
mic îşi rosteşte cuvintele sale mari contra Celui Preaînalt. Nu le-am 
auzit noi și aceasta, de asemenea, în decurs de câţiva ani? Priviţi la 
decretele  Consiliului  Vaticanului  din  1870.  Ce  poate  fi  mai 
blasfemiator  decât  să  atribui  unui  om  infailibilitatea?  Cu  toate 
acestea, în acel an lumea a privit spectacolul Consiliului Ecumenic 
reunit cu scopul de a decreta în mod deliberat că ocupantul tronului 
papal, omul păcatului (fărădelegii), posedă această prerogativă a lui 
Dumnezeu și nu poate greşi. Poate fi vreun lucru mai îndrăzneţ şi 
blasfemiator?  Nu  este  aceasta  vocea  marilor  cuvinte  pe  care  le 
spunea  cornul?  Şi  nu  este  această  putere  coaptă  pentru  flacăra 
arzândă şi aproape de sfârşitul ei?

 
Versetele  13-14.  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. 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.

Scena descrisă aici nu este a doua venire a lui Hristos pe acest 
Pământ, decât dacă Cel Îmbătrânit de zile este pe Pământ; pentru că 
venirea despre care se vorbeşte aici este la Cel Îmbătrânit de zile. 
Acolo, în prezenţa Celui Îmbătrânit de zile, Îi sunt date o împărăţie, 
stăpânire  şi  slavă.  Fiul  Omului  primeşte  împărăţia  Sa  înainte  de 
întoarcerea pe acest Pământ. (Vezi Luca 19:10-12 şi în continuare). 
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Aceasta este, deci, o scenă, care are loc în Templul ceresc și este în 
mod strâns legată de cea prezentată în versetele 9 şi 10. El primeşte 
împărăţia la încheierea lucrării Sale ca Preot în Sanctuar. Popoarele, 
naţiunile  și  limbile,  care  Îi  vor  sluji,  sunt  naţiunile  celor  salvaţi 
(Apocalipsa 21:24), nu naţiunile nelegiuite de pe Pământ; pentru că 
acestea  sunt  zdrobite  în  bucăţi  la  a  Doua Venire.  Unii  din  toate 
naţiunile, seminţiile şi neamurile Pământului se vor afla în cele din 
urmă în Împărăţia lui Dumnezeu, pentru a-I sluji acolo cu bucurie şi 
veselie pentru veac şi în veci.

Versetele  15-18.  Eu,  Daniel,  m-am  tulburat  cu  duhul,  şi 
vedeniile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de 
unul din cei ce stăteau acolo şi l-am rugat să-mi dea lămuriri 
temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit şi mi 
le-a tâlcuit astfel: „Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi 
care se  vor  ridica pe pământ.  Dar sfinţii  Celui  Preaînalt  vor 
primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în 
veşnicie.”

Nu ar trebui să fim mai puţin interesaţi decât a fost Daniel să 
înţeleagă  adevărul  despre  toate  acestea.  Şi  oricând  întrebăm  cu 
aceeaşi sinceritate a inimii, vom descoperi că Domnul nu este mai 
puţin  dispus  acum  decât  în  zilele  profetului  să  conducă  spre  o 
înţelegere  corectă  a  acestor  adevăruri  importante.  Fiarele  și 
împărăţiile pe care ele le reprezintă,  au fost deja explicate. L-am 
urmărit pe profet de-a lungul cursului evenimentelor, chiar până la 
distrugerea completă a celei de-a patra şi ultimei fiare, răsturnarea 
finală  a  tuturor  guvernărilor  omeneşti.  Ce  urmează  după  aceea? 
Versetul 18 ne spune: „Sfinţii vor lua împărăţia.” Sfinţii! Acei care 
au fost depreciaţi în această lume, dispreţuiţi, au primit reproşuri, au 
fost  persecutaţi  şi  alungaţi;  acei  care  au fost  consideraţi  cei  mai 
puţin probabili dintre oameni să  îşi  realizeze vreodată  speranţele; 
aceştia  vor  lua  Împărăţia  şi  o  vor  deţine  pentru  totdeauna. 
Uzurparea şi  conducerea greşită  a  celor răi  vor ajunge la sfârşit. 
Moştenirea pierdută  va fi răscumpărată.  Pacea va fi restaurată  în 
graniţele ei tulburate și neprihănirea va domni peste toată întinderea 
nepătată a Pământului reînnoit.
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Versetele 19-20.  În urmă  am dorit să  ştiu adevărul asupra 
fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte; şi era nespus 
de  grozavă:  avea  dinţi  de  fier  şi  gheare  de  aramă,  mânca, 
sfărâma şi călca în picioare ce rămânea; şi asupra celor zece 
coarne pe care le avea în cap, şi asupra celuilalt corn care ieşise 
şi înaintea căruia căzuseră trei; asupra cornului acestuia care 
avea ochi, o gură care vorbea cu trufie şi avea o înfăţişare mai 
mare decât celelalte coarne.

Despre primele trei fiare din această succesiune, Daniel avea o 
înţelegere atât de clară încât nu a avut nicio nelinişte cu privire la 
ele. Însă a fost uluit de această a patra fiară, atât de nenaturală şi 
îngrozitoare; pentru că cu cât coborâm mai mult pe cursul timpului, 
cu atât mai mult este necesar să ne depărtăm de natură în formarea 
simbolurilor  pentru  a  reprezenta  exact  degenerarea  guvernărilor 
acestui Pământ. Leul este un produs al naturii; însă trebuie să aibă 
în plus în mod nenatural două aripi pentru a reprezenta împărăţia 
Babilonului. Ursul se găseşte de asemenea în natură; însă ca simbol 
al  Medo-Persiei,  trebuie  reprezentată  o  ferocitate  nenaturală  prin 
punerea a trei coaste în gura sa. Tot astfel leopardul este o fiară din 
natură;  însă  pentru  a  reprezenta  în  mod adecvat  Grecia  există  o 
deviere de la natură în ceea ce priveşte aripile și numărul capetelor. 
Însă natura nu oferă niciun simbol care poate ilustra în mod potrivit 
cea de-a patra împărăţie. Se foloseşte o fiară, asemănarea căreia nu 
a fost văzută  niciodată;  o fiară  groaznică  şi  teribilă,  cu ghiare de 
aramă și dinţi de fier, atât de crudă, răpitoare și sălbatică încât pur şi 
simplu din plăcerea de a oprima devora şi sfărâma în bucăţi şi călca 
în picioare victimele sale.

Toate acestea au fost uimitoare pentru profet; însă ceva chiar mai 
uimitor a apărut. A ieşit un corn mic, şi, loial naturii fiarei din care a 
ieşit, a dat la o parte pe trei dintre celelalte coarne; şi iată! cornul 
avea ochi,  nu ochii  necultivaţi  ai  unei  brute,  ci  ochii  perspicace, 
vicleni, inteligenţi, ai unui om; şi, chiar mai ciudat, avea o gură și 
cu acea gură  rostea afirmaţii mândre și ridica pretenţii ridicole şi 
arogante.  Nu  e  de  mirare  că  profetul  a  pus  întrebări  speciale 
referitoare la acest monstru, atât de nefiresc în toate instinctele sale 
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și atât de diabolic în cuvintele şi căile sale. În versetele următoare 
se dau unele specificaţii referitoare la cornul cel mic, ce îl vor face 
în stare pe studentul profeţiei să aplice acest simbol fără riscul de a 
greşi.

Versetele 21-22. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a 
făcut  război  sfinţilor  şi  i-a  biruit;  Până  când  a  venit  Cel 
Îmbătrânit  de zile  şi  a  făcut  dreptate sfinţilor  Celui  Preaînalt 
(engl.  „şi  judecata a fost dată  sfinţilor celui Preaînalt”); şi  a 
venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire Împărăţia.

Ura surprinzătoare a acestui corn mic contra sfinţilor a atras în 
mod special  atenţia  lui  Daniel.  Ridicarea  celor  zece  coarne,  sau 
divizarea Romei în zece împărăţii între anii 351 şi 476 d.Hr., a fost 
deja  observată.  (Vezi  capitolul  2:41).  După  cum  aceste  coarne 
reprezintă  împărăţii,  cornul  cel  mic  trebuie  să  reprezinte  de 
asemenea o împărăţie, însă nu de aceeaşi natură, întrucât este diferit 
de celelalte. Acestea erau împărăţii politice. Şi acum trebuie doar să 
ne  întrebăm  dacă  s-a  ridicat  vreo  împărăţie  dintre  cele  zece 
împărăţii ale Imperiului Roman după anul 476 d.Hr, totuşi diferită 
de  toate  acestea;  şi  dacă  da,  care  anume?  Răspunsul  este,  da; 
împărăţia spirituală a papalităţii. Aceasta corespunde simbolului în 
fiecare detaliu, după cum se dovedeşte cu uşurinţă; şi nimic altceva 
nu va corespunde. Vezi specificaţiile mai amănunţit menţionate în 
versetul 23.

Daniel a văzut acest corn făcând război asupra sfinţilor. A fost 
dus un astfel de război de către papalitate? Cincizeci de milioane de 
martiri,  cu o voce ca sunetul multor ape, răspund: Da. Observaţi 
persecuţiile  crude  din  partea  puterii  papale  contra  valdenzilor, 
albigenzilor şi ai protestanţilor în general. Se susţine cu dreptate că 
persecuţiile,  masacrele  și  războaiele  religioase  pornite  de  către 
biserică  şi  episcopul  Romei  au  cauzat  vărsarea  a  mult  mai  mult 
sânge al  sfinţilor  Celui  Preaînalt  decât  a  făcut-o toată  vrăjmăşia, 
ostilitatea  şi  persecuţiile  pretinselor  popoare  păgâne  de  la 
întemeierea lumii.

În versetul 22 par a fi prezentate trei evenimente consecutive. 
Daniel,  privind  înainte  de  la  timpul  când  cornul  cel  mic  era  la 
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apogeul  puterii  sale,  până  la  încheierea  completă  a  îndelungatei 
lupte  dintre  sfinţi  şi  Satan  cu  toţi  agenţii  săi,  observă  trei 
evenimente proeminente care stau ca borne kilometrice de-a lungul 
căii. (1) Venirea Celui Îmbătrânit de zile; adică, poziţia pe care o 
ocupă Iehova în deschiderea scenei de judecată descrisă în versetele 
9, 10. (2) Judecata care este dată sfinţilor; adică, timpul când sfinţii 
stau cu Hristos la judecată timp de o mie de ani, după Prima Înviere 
(Apocalipsa 20:1-4), repartizând celor răi pedeapsa cuvenită pentru 
păcatele lor. Atunci martirii vor şedea la judecată contra marii puteri 
anticreştine persecutoare, care, în zilele încercării lor, i-a vânat ca 
pe fiarele din pustie și a vărsat sângele lor ca apa. (3) Timpul în care 
sfinţii  vor  lua  Împărăţia;  adică,  timpul  intrării  lor  în  stăpânirea 
Noului Pământ. Atunci ultimul vestigiu al blestemului păcatului și 
al păcătoşilor, rădăcină şi ramură, vor fi şterse și teritoriul atât de 
mult  timp  guvernat  în  mod  greşit  de  puterile  nelegiuite  ale 
Pământului, de vrăjmaşii poporului lui Dumnezeu, va fi dat celor 
neprihăniţi şi va fi stăpânit de ei pentru veac şi în veci de veci. (1 
Corinteni 6:2, 3; Matei 25:34).

Versetele 23-26. El le-a vorbit aşa: „Fiara a patra este o a 
patra împărăţie care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate 
celelalte,  va  sfâşia  tot  pământul  (engl.  „va  devora  întregul 
pământ”),  îl  va  călca  în  picioare  şi  îl  va  zdrobi  (engl.„îl  va 
doborî şi îl va sfărâma în bucăţi”). 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 înaintaşii lui şi va 
doborî trei împăraţi.  El va rosti vorbe de hulă  (engl. „lucruri 
mari  contra”)  împotriva  Celui  Preaînalt,  va  asupri  pe  sfinţii 
celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi Legea 
(engl. „îi va epuiza pe sfinţii celui Preaînalt şi se va gândi să 
schimbe timpurile şi legile); şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui 
timp de o vreme, două  vremuri şi  o jumătate de vreme (engl. 
„până la o vreme şi vremuri şi o jumătate de vreme”). Apoi va 
veni judecata şi i se va lua stăpânirea, (engl. „însă judecata se 
va aşeza şi  ei  îi  vor lua stăpânirea”),  care va fi prăbuşită  şi 
nimicită pentru totdeauna.
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Avem aici detalii suplimentare referitoare la a patra fiară  şi  la 
cornul cel mic.

Probabil s-a spus deja suficient referitor la a patra fiară (Roma) 
şi  la  cele  zece  coarne  sau  zece  împărăţii,  care  s-au  ridicat  din 
aceasta. Cornul cel mic cere acum în mod mai special atenţie. După 
cum se afirma în versetul 8, găsim împlinirea profeţiei referitoare la 
acest corn în ridicarea şi lucrarea papalităţii. Este o chestiune atât 
interesantă cât şi importantă, de aceea, să cercetăm cauzele care au 
avut ca rezultat dezvoltarea acestei puteri anticreştine (antihriste).

Primii pastori sau episcopi ai Romei s-au bucurat de un respect 
proporţional cu rangul oraşului în care locuiau; şi  pentru primele 
câteva  secole  ale  erei  creştine,  Roma era  cel  mai  mare,  cel  mai 
bogat  și  cel  mai  puternic  oraş  din  lume.  Era  sediul  imperiului, 
capitala  naţiunilor.  „Toţi  locuitorii  pământului  îi  aparţin,”  spunea 
Iulian;  şi  Claudiu  o  declara  „izvorul  legilor”.  „Dacă  Roma  este 
regina oraşelor, de ce nu ar fi pastorul ei regele episcopilor?” a fost 
raţionamentul pe care l-au adoptat aceşti pastori Romani. „De ce nu 
ar  fi  biserica  romană  mama  creştinătăţii?  De  ce  nu  ar  fi  toate 
naţiunile copiii ei, și autoritatea ei, legea lor supremă? Era uşor,” 
spune  D’Aubigné,  din  care  cităm aceste  cuvinte  (History  of  the 
Reformation,  vol.1, cap.1),  „pentru inima ambiţioasă  a omului să 
raţioneze astfel. Ambiţioasa Romă a făcut așa.”
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[Legea lui Dumnezeu în original şi schimbată de papalitate].

„El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri 
pe sfinţii celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi 

Legea...”
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LEGEA LUI DUMNEZEU

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

II. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare 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  şi  să  nu  le 
slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu 
gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la 
al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă 
îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc 
poruncile Mele.

III. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău; căci 
Domnul  nu  va  lăsa  nepedepsit  pe  cel  ce  va  lua  în  deşert 
Numele Lui.

IV. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi 
şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de 
odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio 
lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, 
nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. 
Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, 
şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a 
binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

V. Cinsteşte  pe  tatăl  tău  şi  pe  mama  ta,  pentru  ca  să  ţi  se 
lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul 
tău.

VI. Să nu ucizi.
VII. Să nu comiţi adulter.
VIII. Să nu furi. 
IX. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
X. Să  nu  pofteşti  casa  aproapelui  tău;  să  nu  pofteşti  nevasta 

aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici 
măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.
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LEGEA AŞA CUM A FOST SCHIMBATĂ DE CĂTRE 
PAPALITATE

I. Eu sunt Domnul Dumnezul tău: să nu ai dumnezei străini în 
afară de Mine.

II. Să nu iei în deşert numele Domnului Dumnezeului tău.
III. Aminteşte-ţi să sfinţeşti ziua de odihnă.
IV. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.
V. Să nu ucizi.
VI. Să nu comiţi adulter.
VII. Să nu furi.
VIII. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
IX. Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău.
X. Să nu pofteşti bunurile aproapelui tău.

Episcopii  din  diferite  părţi  ale  Imperiului  Roman au  simţit  o 
plăcere în a da episcopului Romei o parte din acea onoare pe care 
Roma, ca oraș-regină, o primea de la naţiunile Pământului. Iniţial 
onoarea oferită astfel nu implica nicio dependenţă. „Însă,” continuă 
D’Aubigné, „puterea uzurpată  crește ca o avalanșă.  Mustrările, la 
început  frăţești,  au  devenit  în  curând  porunci  absolute  în  gura 
pontifului.  Episcopii  din  Apus  favorizau  această  uzurpare  a 
pastorilor romani, fie din gelozie pentru episcopii din Răsărit,  fie 
pentru că preferau să se supună supremaţiei unui papă mai degrabă 
decât stăpânirii unei puteri seculare.”

De  așa  natură  au  fost  influenţele  care  se  grupau  în  jurul 
episcopului Romei și așa a fost orice tendinţă de ridicare rapidă spre 
tronul spiritual suprem al creștinătăţii. Însă secolul al patrulea a fost 
destinat să fie martor al unui obstacol aruncat în calea visului său 
ambiţios.  Arius,  preot  paroh  al  vechii  și  influentei  biserici  din 
Alexandria, și-a răspândit doctrina sa în lume, cauzând o astfel de 
controversă aprigă în biserica creștină, încât s-a convocat de către 
împăratul  Constantin  un  consiliu  general  la  Niceea,  în  anul  325 
d.Hr., pentru a analiza și îndrepta aceasta. Arius susţinea că „Fiul 
era în întregime și în mod esenţial diferit de Tatăl; că El era întâia și 
cea  mai  nobilă  dintre  fiinţele  pe  care  Tatăl  le  crease  din  nimic, 
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instrumentul  prin  a  cărui  activitate  subordonată  Tatăl  cel 
Atotputernic a format Universul și, de aceea, inferior Tatălui atât în 
natură  cât și  în demnitate.” Această  opinie a fost condamnată  de 
consiliu, care a decretat că Hristos era din una și aceeași materie cu 
Tatăl.  Ca urmare a acestui  fapt,  Arius a fost  alungat în Illyria și 
urmașii  săi  au  fost  constrânși  să  își  dea  consimţământul  faţă  de 
crezul alcătuit cu acea ocazie. (Mosheim, cent. 4, partea 2, cap. 4; 
Stanley, History of the Eastern Church, p. 239).

Controversa însăși, cu toate acestea, nu urma să fie stinsă într-un 
mod atât  de sumar,  ci  a continuat timp de secole să  agite lumea 
creștină,  arienii  devenind peste tot  vrăjmașii  amari  ai  papei  și  ai 
bisericii  Romano-Catolice.  Din  aceste  fapte  este  evident  că 
răspândirea Arianismului urma să limiteze influenţa Catolicilor; și 
faptul  că  Roma  și  Italia  erau  deţinute  de  un  popor  care  avea 
convingeri ariene, urma să fie fatal supremaţiei unui episcop catolic. 
Însă  profeţia  declarase că  acest  corn avea să  se  ridice până  la  o 
putere supremă și că pentru a ajunge la această poziţie el urma să 
supună trei regi.

Au existat niște diferenţe de păreri legate de puterile individuale 
care  au fost  răsturnate  în  interesul  papalităţii,  cu  referire  la  care 
următoarea remarcă a lui Albert Barnes pare foarte pertinentă: „În 
confuzia care a existat la sfărâmarea Imperiului Roman și rapoartele 
imperfecte  ale  tranzacţiilor  care  s-au petrecut  în  ridicarea puterii 
papale, nu ar fi de mirare dacă ar fi dificil să găsim evenimente în 
mod deslușit  raportate,  care  să  fie în  toate  privinţele  o împlinire 
exactă  și  absolută  a  profeţiei.  Cu  toate  acestea  este  posibil  să 
credem împlinirea acesteia cu un mare grad de certitudine în istoria 
papalităţii.” - Note referitoare la Daniel 7.

Domnul Mede presupune că  cele trei împărăţii  smulse au fost 
grecii,  lombarzii  (sau longobarzii)  și  francii;  și  Sir Isaac Newton 
presupune că au fost Exarhatul de la Ravenna, lombarzii și senatul 
și  ducatul  Romei.  Episcopul  Newton  (Dissertation  on  the 
Prophecies,  pg.  217,  218)  prezintă  câteva  obiecţii  serioase  la 
ambele scheme. Francii nu puteau să fie una dintre aceste împărăţii; 
pentru  că  ele  nu  au  fost  smulse  niciodată  dinaintea  papalităţii. 
Lombarzii nu puteau să fie; pentru că ei nu au fost făcuţi niciodată 
supuși  ai  papilor.  Barnes  spune:  „Eu,  într-adevăr,  nu  cred  că 
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împărăţia lombarzilor a fost, după cum se afirmă în general, între 
numărul  domniilor  seculare  care  au  devenit  supuse  autorităţii 
papilor.” Și Senatul și Ducatul Romei nu puteau să fie; pentru că 
ele,  în  ele  însele,  nu au constituit  niciodată  una dintre  cele  zece 
împărăţii, dintre care aveau să fie smulse trei înaintea cornului cel 
mic.

Însă înţelegem că dificultatea principală în interpretare făcută de 
acești  comentatori  eminenţi,  se  afla  în  chiar  faptul  că  ei 
presupuneau că profeţia referitoare la înălţarea papalităţii nu fusese 
împlinită și nu putea să fi fost, până când papa a devenit un prinţ 
secular; și ca urmare ei căutau să găsească o împlinire a profeţiei în 
evenimentele care au condus la suveranitatea seculară a papei. Dar, 
evident, profeţia din versetele 24, 25 se referă, nu la această putere 
civilă,  ci  la  puterea  sa  de  a  domina peste  minţile  și  conștiinţele 
oamenilor; și papa a ajuns această poziţie, după cum se va vedea în 
cele ce urmează, în anul 538 d.Hr. ; iar smulgerea celor trei coarne a 
avut loc înainte de aceasta și având ca scop tocmai această înălţare 
către stăpânire spirituală. Dificultatea de neînvins din calea tuturor 
încercărilor  de a  aplica  profeţia  la  lombarzi  și  la  celelalte  puteri 
menţionate anterior este că ele vin deja prea târziu în timp; pentru 
că profeţia se ocupă de eforturile arogante ale suveranului roman de 
a câștiga putere, nu cu încercările sale de a asupri și umili naţiunile, 
după ce își asigurase el puterea.

Se ia aici într-un mod încrezător poziţia că cele trei puteri sau 
coarne,  smulse  dinaintea  papalităţii,  au  fost  herulii,  vandalii  și 
ostrogoţii; și această poziţie se bazează pe următoarele afirmaţii ale 
istoricilor.

Odoacru,  conducătorul  herulilor,  a  fost  primul  dintre  barbari, 
care a domnit peste romani. El a ocupat tronul Italiei, conform lui 
Gibbon (Decline and Fall of the Roman Empire, vol. III, pg. 510, 
515) în 476.  Despre convingerile  sale religioase,  Gibbon (p.516) 
spune: „Ca restul barbarilor, el fusese instruit în erezia ariană; însă 
el  arăta  reverenţă  faţă  de  persoanele  monahale  și  episcopi,  iar 
tăcerea catolicilor atestă toleranţa de care s-a bucurat el.”

El  spune  din  nou  (pg.  547):  „Ostrogoţii,  burgunzii,  suevii  și 
vandalii, care ascultaseră  elocvenţa clerului latin, preferau lecţiile 
mai ușor de înţeles ale învăţătorilor lor băștinași; și Arianismul a 
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fost adoptat drept credinţă naţională a convertiţilor războinici care 
se  aflau  pe  ruinele  Imperiului  de  Apus.  Această  diferenţă 
ireconciliabilă de religie era o permanentă sursă de gelozie și ură; și 
acuzaţia de barbar era făcută mai amară prin epitetul și mai odios, 
eretic.  Eroii  nordului,  care  acceptaseră,  cu  oarecare  reţinere,  să 
creadă că toţi strămoșii lor erau în iad, erau uimiţi și exasperaţi să 
afle că ei înșiși doar schimbaseră modul condamnării lor veșnice.”

Cititorul este rugat să considere cu atenţie și câteva alte afirmaţii 
istorice  care  aruncă  ceva  lumină  asupra  situaţiei  din  acel  timp. 
Stanley (“History of the Eastern Church”, pg. 151) spune: „Întreaga 
vastă  populaţie  gotică  ce  a  descins  asupra  Imperiului  Roman,  în 
măsura în care era cât de cât creștină, ţinea credinţa ereticului din 
Alexandria. Prima noastră versiune teutonică a Scripturii a fost cea 
a unui misionar arian, Wulfila (Ulfilas). Primul cuceritor al Romei, 
Alaric și primul cuceritor al Africii, Genseric, erau arieni. Teodoric, 
marele  rege  al  Italiei  și  eroul  „Cântecului  Nibelungilor”  era  un 
arian.  Locul  gol  din  mormântul  său  masiv  din  Ravenna  este  o 
mărturie despre răzbunarea ortodocșilor asupra memoriei sale când, 
în triumful lor, ei au dărâmat urna de porfir în care supușii săi arieni 
păstraseră cu sfinţenie cenușa sa.”

Ranke, în volumul său despre “Istoria Papilor” (Londra, ediţia 
1871), vol.1, pg. 9, spune: „Dar ea [biserica] căzu, după cum era 
inevitabil,  în multe lucruri  stânjenitoare și  se găsi  într-o condiţie 
complet  schimbată.  Un  popor  păgân  preluă  stăpânirea  Britaniei; 
regi arieni capturară marea parte a teritoriului din apus care a mai 
rămas; în timp ce lombarzii, de mult timp atașaţi arianismului și ca 
vecini dintre cei mai periculoși și ostili, au întemeiat o suveranitate 
puternică exact în faţa porţilor Romei. Episcopi romani, între timp, 
strâmtoraţi  din  toate  părţile,  se  străduiau  cu  toată  prudenţa  și 
insistenţa,  atribute  care  au  rămas  caracteristice  lor,  pentru  a 
recâștiga autoritatea, cel puţin în diocezele patriarhale.”

Machiavelli, în volumul său “Istoriа a Florenţei”, pg. 14, spune: 
„Aproape toate războiale pe care barbarii din nord le-au purtat în 
Italia,  putem  menţiona  aici,  au  fost  ocazionate  de  pontifi;  și 
hoardele cu care era invadată ţara au fost în general chemate de ei.”

Aceste extracte ne prezintă o imagine generală a stării de lucruri 
din acel timp și ne arată că deși mâinile pontifilor romani pot să nu 
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fie dovedite în mod vizibil în mișcările de pe platforma politică, ele 
au constituit puterea care lucra asiduu în spatele cortinelor pentru a-
și  asigura  propriile  scopuri.  Relaţia  pe  care  acești  regi  arieni  au 
menţinut-o  cu  papa,  din  care  putem  vedea  nevoia  ca  ei  să  fie 
răsturnaţi pentru a face drum supremaţiei papale, este prezentată în 
următoarea  mărturie  a  lui  Mosheim,  prezentată  în  “Istoria 
bisericii”, cent. 6, partea 2, cap. 2, sec. 2:

„Pe de altă parte este sigur, dintr-o varietate de rapoarte dintre 
cele mai autentice,  că  ambii împăraţi  și  naţiunile în general erau 
departe de a fi dispuse să poarte cu răbdare jugul servituţii pe care 
12 papii îl impuneau bisericii creștine. Prinţii goţi au așezat limite 
puterii acestor prelaţi aroganţi în Italia, nu au permis niciunuia să fie 
ridicat la pontificat fără aprobarea lor și și-au rezervat dreptul de a 
judeca legalitatea fiecărei alegeri noi.” 

Un caz ca dovadă  pentru această  afirmaţie apare în istoria lui 
Odoacru, primul rege arian menţionat mai sus, așa cum este relatat 
de către Bower în “Istoria Papilor”, volumul I, pg. 271. Când, la 
moartea  papei  Simplicius  în  anul  483 d.Hr.,  clerul  și  poporul  se 
adunaseră  pentru  alegerea  unui  nou  papă,  dintr-o  dată  Basilius, 
locţiitorul  regelui  Odoacru,  apăru  pe  neașteptate  în  adunare,  își 
exprimă surprinderea că o asemenea lucrare este făcută fără el, în 
numele regelui declară tot ceea ce fusese făcut ca fiind nul și fără 
valoare și ordonă ca procedura de alegere să fie începută din nou. 
Cu  siguranţă  cornul  care  exercita  o  astfel  de  putere  restrictivă 
asupra suveranului pontif trebuia să fie îndepărtat înainte ca papa să 
poată ajunge la supremaţia prezisă.

Între  timp Zeno,  împăratul  Imperiului  de Răsărit  și  prieten al 
papei,  era  îngrijorat  cum  să  îl  alunge  din  Italia  pe  Odoacru 
(Macchiavelli, pg. 6), o mișcare pe care curând a avut satisfacţia să 
o  vadă  realizată  fără  deranj  din  partea  sa,  în  următorul  mod. 
Teodoric  ajunsese  pe  tronul  împărăţiei  ostrogote  în  Moesia  și 
Panonia. Fiind în relaţii de prietenie cu Zeno, el îi scrise, afirmând 
că era imposibil să îi restrângă pe goţii săi între graniţele provinciei 
sărăcite  a  Panoniei  și  cerându-i  permisiunea să  îi  conducă  într-o 
regiune mai favorabilă pe care ar putea-o cuceri și deţine. Zeno i-a 
dat permisiunea să mărșăluiască împotriva lui Odoacru și să ia în 
stăpânire Italia. În mod corespunzător, după un război de trei ani, 
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împărăţia herulilor în Italia a fost răsturnată,  Odoacru a fost ucis 
mișelește, iar Teodoric și-a stabilit ostrogoţii în peninsula italiană. 
După cum se afirma deja, el era un arian, iar legea lui Odoacru care 
supunea alegerea papei aprobării regelui a mai fost încă menţinută.

Următorul  incident  va  arăta  cât  de  complet  era  papalitatea  în 
supunere faţă de puterea sa. Întrucât catolicii din Est începuseră o 
persecuţie contra arianilor în 523, Teodoric îl convocă pe papa Ioan 
în  prezenţa  sa  și  i  se  adresă  astfel:  „Dacă  împăratul  [Iustin, 
predecesorul lui Iustinian] nu consideră potrivit să revoce edictul pe 
care l-a emis recent contra acelora de credinţa mea [adică, arianii], 
este decizia mea fermă aceea de a emite un edict asemănător contra 
acelora de credinţa sa [adică, catolicii] și de a mă îngriji ca acesta să 
fie executat peste tot cu aceeași rigoare. Acei care nu mărturisesc 
crezul de la Niceea sunt pentru el eretici, iar cei care fac aceasta 
sunt eretici pentru mine. Orice poate scuza sau justifica severitatea 
sa faţă de primii, va scuza și justifica severitatea mea faţă de ultimii. 
Însă împăratul,” continuă regele, „nu are pe nimeni împrejurul său 
care să îndrăznească să vorbească liber și deschis ceea ce gândesc, 
sau  de  care  să  asculte  dacă  ar  face  totuși  aceasta.  Însă  marea 
veneraţie  pe  care  el  mărturiseşte  a  o  avea  faţă  de  Scaunul 
dumneavoastră pontifical nu lasă loc de îndoială că va asculta de 
dumneavoastră. De aceea voi face ca dumneavoastră să vă retrageţi 
imediat la Constantinopol și acolo să protestaţi, atât în numele meu, 
cât și în numele dumneavoastră propriu, contra măsurilor violente 
în care acea instanţă s-a angajat într-un mod atât de pripit. Stă în 
puterea dumneavoastră de a-l distrage pe împărat de la ele; și până 
când dumneavoastră nu le-aţi restituit, de fapt, până când catolicilor 
[Teodoric  aplică  acest  nume  arianilor]  nu  li  se  restituie  libera 
exercitare a religiei lor și toate bisericile din care au fost alungaţi, să 
nu vă  gândiţi  să  vă  întoarceţi  în Italia.” - Bower’s History of the 
Popes, vol. I, pg. 325.

Papa căruia i se ordona atât de categoric să nu pună piciorul pe 
pământ italian până când nu îndeplinise voinţa regelui, cu siguranţă, 
nu putea spera la o mare înaintare spre orice fel de supremaţie, până 
când  acea  putere  nu  era  luată  din  cale.  Conform  lui  Bower, 
Baronius a făcut ca papa să se sacrifice el însuși cu această ocazie și 
l-a sfătuit pe împărat să nu se conformeze cu niciun preţ cererii pe 
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care i-o trimisese regele. Însă domnul Bower consideră aceasta ca 
inconsecvent, întrucât, spune el, nu a putut „să se sacrifice pe sine 
însuși fără a fi sacrificat, în același timp, partea mult mai mare a 
catolicilor nevinovaţi din vest, care erau fie supuşi lui Teodoric, fie 
unor  alţi  prinţi  ariani  aliaţi  cu  el.”  Este  cert  că  papa  și  ceilalţi 
ambasadori au fost trataţi  cu severitate la întoarcerea lor,  fapt pe 
care Bower îl  explică  în felul  următor:  „Alţii  îi  acuză  pe toţi  de 
înaltă trădare; și, cu adevărat, oamenii de căpetenie ai Romei erau 
suspectaţi chiar în acest timp că poartă corespondenţă subversivă cu 
curtea de la  Constantinopol  şi  că  pune la  cale  ruina Imperiului 
Gotic din Italia.” - Idem, pg. 326.

Sentimentele taberei papale faţă de Teodoric pot fi estimate cu 
exactitate, conform unui citat deja prezentat, după răzbunarea făcută 
asupra  memoriei  sale,  când  au  spart  din  mormântul  masiv  din 
Ravenna  vasul  de  porfir  în  care  supușii  săi  arieni  păstraseră  cu 
credincioșie cenușa sa. Însă acestor sentimente le dă glas Baronius, 
care  proferă  „împotriva  lui  Teodoric  ca  un barbar  crud,  un tiran 
barbar  și  un  Arian  profan.”  Însă  „întrucât  exagerase  cu  toată 
elocvenţa  sa  și  deplângea  starea  deplorabilă  a  Bisericii  Romane, 
redusă de acel eretic la condiţia de sclavie, el se mângâie în cele din 
urmă și își șterge lacrimile cu gândul pios că autorul unei astfel de 
calamităţi  a  murit  la  scurt  timp după  aceea  și  a  fost  condamnat 
pentru  veșnicie!”-  Bower,  vol.  I,  pg.  328;  Compară  Baronius’ 
Annals, A. D. 526, pg.116.

În timp ce catolicii simţeau în acest mod puterea constrângătoare 
a  unui  rege  arian  în  Italia,  ei  sufereau  o  persecuţie  violentă  din 
partea vandalilor arieni din Africa (Gibbon, cap. 37, sec. 2). Elliott, 
în  Horae Apocalypticae,  vol.  III,  pg.  152,  nota  3,  spune:  „Regii 
vandali  nu  erau  doar  arieni,  ci  și  persecutori  ai  catolicilor;  în 
Sardinia și Corsica, sub episcopatul roman, putem presupune, la fel 
ca și în Africa.”

Astfel era starea de lucruri când, în 533, Iustinian și-a început 
războaiele vandale și gotice. Dorind să își asigure influenţa papei și 
a grupării catolice, el a emis acel decret memorabil care urma să îl 
facă  pe  papa  capul  tuturor  bisericilor  și  de  la  a  cărui  punere  în 
aplicare în 538 se va data perioada de supremaţie papală. Și oricine 
va citi istoria campaniei africane, 533-534 și a campaniei italiene, 
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534-538, îi va observa pe catolicii salutând în fiecare loc armata lui 
Belisarius, generalul lui Iustinian, ca pe eliberatori.

Mărturia  lui  D’Aubigné  (Reformation,  vol.  1,  cap.  1)  de 
asemenea  aruncă  lumină  asupra  lucrurilor  subterane  care  au  dat 
formă mișcărilor exterioare în aceste timpuri pline de evenimente. 
El  spune:  „Prinţii  pe  care  aceste  timpuri  furtunoase  adesea  îi 
scuturau pe tronurile lor, și-au oferit protecţia, dacă Roma avea la 
rândul ei să îi sprijine. Ei au făcut concesii autorităţii ei spirituale, 
cu condiţia  ca  ea  să  plătească  înapoi  în  putere  seculară.  Ei  erau 
darnici  cu sufletele  oamenilor,  în  speranţa că  ea  avea să  îi  ajute 
contra vrăjmașilor lor. Puterea ierarhiei,  care era în ascensiune și 
puterea  imperială,  care  era  în  declin,  s-au  rezemat  astfel  una  de 
cealaltă și prin această alianţă au accelerat destinul ambelor. Roma 
nu putea să piardă prin aceasta. Un edict al lui Teodosius II și al lui 
Valerian III îl proclamau pe episcopul roman drept ‚rector al întregii 
biserici.’ Iustinian a publicat un decret similar.”

Însă  niciun decret de acest fel  nu putea să  fie pus în practică 
până când coarnele ariane care stăteau în calea sa nu erau doborâte. 
Vandalii au căzut înaintea armatelor victorioase ale lui Belisarius în 
534; și goţii au primit o lovitură zdrobitoare în legătură cu asediul 
lor fără succes al Romei în 538. (Gibbon, cap. 41).

Procopius relatează  că  războiul din Africa a fost  întreprins de 
Iustinian  pentru  ușurarea  creștinilor  (catolici)  din  acel  loc;  și  că 
atunci când el și-a exprimat intenţia în această  privinţă,  prefectul 
palatului aproape că  a reușit  să-l  abată  de la scopul său; însă  i-a 
apărut un vis în care i s-a poruncit „să nu se abată de la îndeplinirea 
planului  său;  pentru  că  susţinând  creștinii,  el  avea  să  răstoarne 
puterea vandalilor.” - Evagrius, Istoria bisericii, vol. 4, cap.16.

Ascultaţi-l din nou pe Mosheim: „Este adevărat că  grecii care 
primiseră decretele Consiliului de la Niceea [adică, ale catolicilor] 
i-au persecutat și oprimat pe ariani oriunde putea ajunge influenţa și 
autoritatea  lor;  însă  niceenii,  la  rândul  lor,  nu  au  fost  trataţi  de 
adversarii lor într-un mod mai puţin riguros, în special în Africa și 
Italia, unde ei au simţit, într-un mod foarte sever, greutatea puterii 
Ariane  și  amărăciunea  resentimentelor  ostile.  Triumfurile 
arianismului erau, cu toate acestea, trecătoare și zilele sale prospere 
au fost pe deplin eclipsate când vandalii au fost alungaţi din Africa 
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și goţii din Italia de către Iustinian.” - Mosheim, Istoria Bisericii, 
sec. 6, partea a 2-a, cap. 5, sec. 3.

Eliott face în “Horae Apocalipticae” două  enumerări ale celor 
zece imperii care s-au ridicat din Imperiul Roman, a doua listă fiind 
diferită  de prima prin schimbările care avuseseră  loc în perioada 
mai târzie la care se referă a doua listă. Prima sa listă diferă de cea 
menţionată  în  comentariile  referitoare la  capitolul  2:42 doar  prin 
faptul că  el așează  alemanii în locul hunilor și  bavarezii în locul 
lombarzilor, o variaţie care poate fi explicată cu ușurinţă. Însă din 
această listă el îi numește pe cei trei care au fost smulși dinaintea 
papalităţii,  în  aceste  cuvinte:  „Aș  putea  cita  aici  trei  din  lista 
prezentată  întâi,  care au fost  eradicaţi  dinaintea papei;  și  anume, 
herulii sub Odoacru, vandalii și ostrogoţii.” - Vol. III, pg. 152, nota 
1. 

Deși el preferă a doua listă, în care îi pune pe lombarzi în loc de 
heruli,  cea  precedentă  este  o  bună  mărturie  că  dacă  facem 
enumerarea celor  zece împărăţii  în  timp ce herulii  erau o putere 
conducătoare, ei erau unul dintre coarnele care au fost smulse.

Din mărturia istorică  citată  mai sus credem că  se stabilește în 
mod clar că  cele trei coarne smulse erau puterile numite; anume, 
herulii în anul 493 d.Hr., vandalii în anul 534 și ostrogoţii în 538. 
Opoziţia  propriu-zisă  a  ostrogoţilor  faţă  de  decretul  lui  Iustinian 
însă, trebuie remarcat, a încetat când ei au fost alungaţi din Roma 
de Belisarius în 538.

1.  „El va vorbi cuvinte mari contra Celui  Preaînalt.” A făcut 
puterea papală aceasta? Priviţi la titlurile auto-aprobate ale papei ca 
„Viceregent al Fiului lui Dumnezeu” şi „Domnul Dumnezeu Papa” 
- (Vezi glosa pentru Extravaganţele Papei Ioan XXIII, titlul 14, cap.
4, „Declaramus”). Papa Nicolae i-a spus împăratului Mihail: „Papa 
nu  poate  fi  niciodată  îngrădit  sau  eliberat  de  puterea  seculară, 
întrucât este evident că el a fost numit Dumnezeu de către piosul 
prinţ Constantin; ... şi este evident că Dumnezeu nu poate fi judecat 
de om.” - Decreti Prima Pars. Distinctio XCVI, Cap. 8. Este nevoie 
de  o  blasfemie  mai  îndrăzneaţă  decât  aceasta?  Observaţi  de 
asemenea linguşirea pe care papii au primit-o de la urmaşii lor fără 
a  o  mustra.  Lordul  Anthony  Pucci,  în  al  cincilea  conciliu  al 
Lateranului  a  spus:  „Privirea  maiestăţii  voastre  divine  nu  mă 
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îngrozeşte nici măcar puţin; pentru că nu sunt ignorant de faptul că 
toată puterea în cer şi pe Pământ vă este dată; pentru că afirmaţia 
profetică este împlinită în dumneavoastră: ‚Toţi regii Pământului i 
se vor închina și naţiunile îi vor sluji’.” (Vezi  Oswald,  Împărăţia 
care nu va fi distrusă, pg. 97-99). Din nou, Dr. Clarke, referitor la 
versetul 25 spune: „ El va vorbi ca şi când ar fi Dumnezeu.” Astfel 
Sf.  Jerome  citează  din  Simachus.  Nimănui  nu  i  se  poate  aplica 
aceasta atât de bine sau atât de complet ca papilor Romei. Ei şi-au 
asumat infailibilitate, care îi aparţine doar lui Dumnezeu. Ei pretind 
a ierta păcatele, ceea ce aparţine doar lui Dumnezeu. Ei pretind a 
deschide şi a închide cerul, ceea ce aparţine doar lui Dumnezeu. Ei 
pretind a fi mai sus decât toţi regii de pe Pământ, ceea ce aparţine 
doar lui Dumnezeu. Şi ei trec dincolo de Dumnezeu pretinzând a 
elibera naţiuni întregi de jurămintele lor de credincioşie faţă de regii 
lor, când astfel de regi nu sunt pe placul lor. Şi ei acţionează contra 
lui Dumnezeu când oferă indulgenţe pentru păcat. Aceasta este cea 
mai rea dintre toate blasfemiile.”

2. „Şi va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt.” A făcut papalitatea 
acest  lucru? Doar  ca  informaţie  pentru oricare  student  al  istoriei 
bisericii, nu e nevoie de niciun răspuns aici. Toţi ştiu că  timp de 
mulţi ani biserica papală şi-a urmat lucrarea ei neîntreruptă contra 
adevăraţilor urmaşi ai lui Dumnezeu. Capitol după capitol poate fi 
prezentat,  dacă  ne-ar  permite  spaţiul  nostru  limitat.  Războaie, 
cruciade, masacre, inchiziţii și persecuţii de toate felurile - acestea 
au fost armele lor de distrugere în masă.

Istoria  bisericii  de  Scott  spune:  „Nicio  socoteală  nu  poate 
determina numărul acelora care au fost daţi  la moarte, în diferite 
moduri, pe motiv că au continuat să mărturisească Evanghelia și că 
s-au  opus  corupţiilor  bisericii  Romei.  Un  milion  de  sărmani 
valdenzi au pierit în Franţa; nouă sute de mii de creștini ortodocși 
au fost uciși în mai puţin de treizeci de ani după instituirea ordinului 
iezuit.  Ducele  de Alba se  lăuda că  a  dat  morţii  în  Ţările  de Jos 
treizeci şi şase de mii prin mâna călăului în decurs de câţiva ani. 
Inchiziţia a distrus, prin diferite torturi, o sută cincizeci de mii în 
decurs  de  treizeci  de  ani.  Acestea  sunt  câteva  exemple  și  doar 
puţine,  dintre acelea pe care le-a înregistrat  istoria.  Însă  numărul 
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total nu va fi cunoscut niciodată până când Pământul nu va scoate la 
suprafaţă sângele său și nu îi va mai acoperi pe cei uciși.”

Comentând pe marginea profeţiei care spune despre cornul cel 
mic că „va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt”, Barnes, în Notiţele sale 
despre  Daniel  7:25,  spune:  „Se  poate  îndoi  cineva  de  faptul  că 
aceasta  este  adevărat  despre  papalitate?  Inchiziţia,  persecuţiile 
contra  valdenzilor,  devastările  ducelui  de  Alba,  focurile  de  la 
Smithfield,  torturile  de  la  Goa  -  cu  adevărat,  întreaga  istorie  a 
papalităţii poate fi chemată la apel ca dovadă că aceasta se aplică 
acelei puteri. Dacă ceva ar fi putut asupri pe sfinţii Celui Preaînalt - 
dacă i-ar fi putut stârpi de pe pământ așa încât religia evanghelică să 
fie  stinsă  -  atunci  acest  lucru  a  fost  făcut  de  persecuţiile  puterii 
papale.  În  anul  1208  Papa  Inocenţiu  al  III-lea  a  proclamat  o 
cruciadă  contra  valdenzilor  și  albigenzilor,  în  care  au  pierit  un 
milion de bărbaţi. De la începutul ordinului iezuiţilor în anul 1540 
până în 1580 au fost distruși nouă sute de mii. O sută cincizeci de 
mii au pierit prin mâna Inchiziţiei în treizeci de ani. În Ţările de Jos 
cincizeci de mii de persoane au fost spânzurate, decapitate, arse sau 
îngropate de vii pentru crima de erezie în decursul a treizeci și opt 
de ani de la edictul lui Carol al V-lea contra protestanţilor până la 
pacea de la castelul Cambresis în 1559. Optsprezece mii au suferit 
de  mâna  călăului  în  decursul  a  cinci  ani  și  jumătate,  în  timpul 
administraţiei  ducelui  de  Alba.  Cu  adevărat,  cea  mai  sumară 
cunoștinţă despre istoria papalităţii va convinge pe orișicine că ceea 
ce se spune aici despre a ‚face război cu sfinţii’ (versetul 21) și a 
‚asupri pe sfinţii Celui Preaînalt’ (versetul 25) este aplicabil acelei 
puteri  și  va  descrie  în  mod  exact  istoria  ei.”  (Vezi  Dicţionarul 
Teologic al lui Buck, articolul Persecuţii; Oswald: Împărăţia, etc., 
pg.  107-133;  Dowling:  Istoria  Catolicismului;  Fox:  Cartea 
martirilor;  Charlotte  Elizabeth:  Martiriologie;  Războaiele 
hughenoţilor;  Balaurul cel  roşu şi  mare,  de Anthony Gavin,  fost 
preot  romano-catolic  de Saragosa,  Spania;  Istoriile  Reformaţiunii 
etc.).

Pentru a ocoli forţa acestei mărturii păgubitoare din toată istoria, 
papistașii  tăgăduiesc  faptul  că  biserica  a  persecutat  vreodată  pe 
cineva; puterea seculară a făcut aceasta; biserica doar a dat decizia 
referitor la problema ereziei și apoi i-a dat pe cei vinovaţi puterii 
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civile  ca  să  se  ocupe  de  ei  conform  plăcerii  instanţei  seculare. 
Ipocrizia  lipsită  de  pietate  a  acestei  pretenţii  este  suficient  de 
transparentă  pentru a  o face o insultă  absolută  la  adresa bunului 
simţ.  În  acele  zile  de persecuţie,  ce  era  puterea seculară? Pur  și 
simplu  o  unealtă  în  mâna  bisericii  și  sub  controlul  ei,  pentru  a 
îndeplini  porunca  ei  sângeroasă.  Iar  când  biserica  îi  dădea  pe 
prizonierii ei călăilor pentru a fi distruși, cu batjocură crudă ea se 
folosea de următoarea formulă: „Și te dăm braţului secular și puterii 
instanţei seculare; însă în același timp implorăm curtea în modul cel 
mai serios să  modereze sentinţa ei așa încât să  nu atingă  sângele 
tău, nici să nu pună viaţa ta în vreun fel de pericol.” Și atunci, după 
cum se intenţiona, sărmanele victime ale urii papale erau imediat 
executate. (Geddes: Tratate despre Papalitate; Imagine a Instanţei 
Inchiziţiei din Portugalia, pg. 44; Limborch, vol. II, p.g 289).

Însă falsele pretenţii ale papistașilor în această privinţă au fost 
tăgăduite  categoric  și  dezaprobate  de  unul  dintre  propriii  lor 
scriitori  consacraţi,  cardinalul  Bellarmine,  care  s-a  născut  în 
Toscana în 1542 și care, după moartea sa în 1621, nu a fost departe 
de a fi introdus în calendarul sfinţilor pe motivul marilor servicii 
făcute  în  favoarea  papalităţii.  Acest  bărbat,  sub  impulsul 
controversei, s-a dat de gol cu o ocazie, admiţând faptele reale ale 
cazului. Când Luther afirmase că biserica (referindu-se la adevărata 
biserică) niciodată nu a ars eretici, Bellarmine, înţelegând aceasta 
despre  biserica  Catolică,  oferi  ca  răspuns:  „Acest  argument 
dovedește nu sentimentul, ci ignoranţa sau impertinenţa lui Luther; 
pentru că aproape un număr infinit au fost fie arși sau, într-un alt 
mod, daţi la moarte, Luther fie nu a știut aceasta și de aceea era 
ignorant; sau dacă a știut, era convins de impertinenţă și falsitate; 
pentru faptul că ereticii au fost adesea arși de către biserică poate fi 
prezentat din multe exemple.”

Pentru  a  dovedi  relaţia  puterii  seculare  faţă  de  biserică,  după 
cum  e  susţinută  de  catolici,  citim  răspunsul  aceluiași  scriitor  la 
argumentul  că  singura  armă  încredinţată  bisericii  este  „sabia 
Duhului,  care  este  Cuvântul  lui  Dumnezeu.”  La  aceasta  el  a 
răspuns:  „Întrucât  biserica  are  prinţi  eclesiastici  și  seculari,  care 
sunt  cele  două  braţe  ale  sale,  tot  astfel  are  ea  două  săbii,  cea 
spirituală și cea materială; și de aceea, când mâna sa dreaptă nu este 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
U

ria
h 

Sm
ith

134



capabilă  să  convertească  un  eretic  cu  sabia  spiritului,  ea  invocă 
ajutorul mâinii stângi și constrânge ereticii cu sabia materială.” Ca 
răspuns la argumentul că  apostolii  nu au invocat niciodată  braţul 
secular contra ereticilor, el spune: „Apostolii nu au făcut aceasta, 
pentru că atunci nu era niciun prinţ creștin pe care să îl poată chema 
în ajutor. Însă  după  aceea, în timpul lui Constantin, ...  biserica a 
cerut ajutorul braţului secular.” - Dowling: Istoria Romanismului, 
pg. 547, 548.

Confirmând  aceste  fapte,  cincizeci  de  milioane  de  martiri  - 
acesta este socoteala cea mai sumară făcută de anumiţi istorici - se 
vor ridica la judecată ca martori contra lucrării sângeroase a acelei 
biserici.

Roma păgână  a  persecutat  fără  încetare biserica creștină  și  se 
estimează că trei milioane de creștini au pierit în primele trei secole, 
totuși  se  spune  că  din  primele  secole  creștinii  s-au  rugat  pentru 
păstrarea Romei imperiale; pentru că știau că atunci când această 
formă de guvernare avea să înceteze, o putere persecutoare cu mult 
mai  rea  avea  să  se  ridice,  care  urma,  după  cum declară  această 
profeţie,  în  mod literal  să  „asuprească  pe  sfinţii  celui  Preaînalt.” 
Roma păgână a putut să ucidă pruncii, dar să cruţe mamele; însă 
Roma  papală  a  ucis  atât  mamele  cât  și  copiii  împreună.  Nicio 
vârstă, niciun sex, nicio clasă nu au fost scutite de furia ei fără milă. 
„Când a murit Irod,” spune un scriitor credibil, „el s-a coborât în 
pământ cu infamie; și pământul a avut cu un criminal, un persecutor 
mai puţin și iadul cu o victimă în plus. O, Romă! Cum va fi iadul 
tău și cel al susţinătorilor tăi, când va fi venit judecata!”

3. „Se va gândi să schimbe vremurile şi legile”. Ce legi şi ale 
cui? Nu legile vreunor alte guverne pământeşti;  pentru că  nu era 
nimic uimitor sau ciudat ca o putere să schimbe legile unei alteia, 
oricând putea să aducă o astfel de putere sub dominaţia ei. Nu legi 
umane de vreun fel; pentru că micul corn avea putere să le schimbe 
în măsura în care se extindea jurisdicţia ei; ci, vremurile şi legile în 
discuţie  erau de aşa natură  încât  această  putere  urma doar  să  se 
gândească să le schimbe, dar nu era capabilă să facă aceasta. Ele 
sunt legile aceleiaşi Fiinţe căreia Îi aparţin sfinţii care sunt asupriţi 
de  această  putere;  şi  anume,  legile  Celui  Preaînalt.  Şi  a  încercat 
papalitatea  aceasta?  Da,  chiar  aşa.  În  catehismele  ei,  ea  a  scos 
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porunca  a  doua  a  Decalogului  pentru  a  face  cale  închinării  la 
chipuri. Ea a împărţit porunca a zecea pentru a completa numărul de 
zece. Şi, mai îndrăzneţ decât toate! s-a atins de porunca a patra, a 
smuls din locul lui Sabatul lui Iehova, singurul memorial pe care 
marele Dumnezeu l-a dat vreodată omului și a înălţat în locul său o 
instituţie rivală pentru a servi unui alt scop.10

4. „Şi ei vor fi daţi în mâinile sale timp de o vreme, vremuri şi 
jumătate  de  vreme”  (engl.)  Pronumele  ei  îi  cuprinde  pe  sfinţi, 
timpurile și legile menţionate deja. Pentru cât timp urma să fie daţi 
ei  în  mâinile  acestei  puteri?  Un  timp,  după  cum  am  văzut  din 
capitolul 4:23, este un an; două vremuri, cel mai puţin cât putea fi 
denotat de plural, doi ani, iar jumătate de vreme (Sept., ήμισυ), o 
jumătate  de  an.  Gesenius  dă  de  asemenea  „ ,גלפ   haldeeană,  o 
jumătate.  Daniel  7:25.”  Avem  astfel  trei  ani  și  jumătate  pentru 
durata acestei puteri. Cuvântul ebraic pentru timp sau mai degrabă 
caldeean,  în  textul  din  faţa  noastră,  este ,ןדע   iddan,  pe  care 
Gesenius  îl  definește  astfel:  „Timp.  Specific  în  limbaj  profetic 
pentru un an. Daniel 7:25, ע ִד־עָּ֥דן ְו ִעָּדִ֖נַ֥ין ּו ְפלָּֽג ִע דן  pentru un an, 
de asemenea doi ani şi jumătate de an; adică: trei ani și jumătate”. 
„În  acest  moment  să  luăm  în  considerare  că  acum  suntem  în 
mijlocul  acestei  profeţii  simbolice;  așa  că  în  această  măsurare 
timpul  nu  este  literal,  ci  de  asemenea simbolic.  Se  ridică  atunci 
întrebarea: Ce lungime are perioada de timp desemnată de cei trei 
ani și jumătate de timp profetic? Regula dată nouă în Biblie este, că 
atunci  când  o  zi  este  folosită  ca  simbol,  ea  reprezintă  un  an.             
(Ezechiel  4:6;  Numeri  14:34).  Sub cuvântul  ebraic  pentru zi   יןם 
(yom),  Gesenius  are  această  remarcă:  „3.  Uneori ימים   [yamim] 
marchează un interval anumit de timp; viz. un an. De asemenea Sir. 
Hald. עךן [iddân] denotă atât timp cât și an; după cum în engleză 
câteva cuvinte care semnifică timp, greutate, măsură, sunt folosite 
în mod similar pentru a denota anumite timpuri, greutăţi și măsuri 
specifice.” Anul evreiesc obișnuit, care trebuie socotit ca fundament 

—————————
10  Vezi  Catehismul  catolic  și  lucrarea  intitulată  „Who  Changed  the 

Sabbath?” (n.tr. „Cine a schimbat Sabatul?”) și lucrări despre Sabat și Lege 
publicate de editorii acestei cărţi.
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al calculului, conţinea treisute șaizeci de zile. Trei ani și jumătate 
cuprindeau  o  mie  două  sute  șaizeci  de  zile.  Întrucât  fiecare  zi 
reprezintă  un  an,  avem  o  mie  două  sute  șaizeci  de  ani  pentru 
menţinerea supremaţiei acestui corn. A avut papalitatea stăpânirea 
pentru acel interval de timp? Răspunsul este din nou, da. Edictul 
împăratului Iustinian, datat în anul 533 d.Hr. l-a făcut pe episcopul 
Romei capul tuturor bisericilor. Însă  acest edict nu putea intra în 
aplicare până când ostrogoţii arieni, ultimul dintre cele trei coarne 
care au fost smulse pentru a face loc papalităţii; așa că  din acest 
ultim an trebuie să socotim, întrucât acesta era momentul cel mai 
timpuriu când sfinţii au fost în realitate în mâna acestei puteri. De la 
acest punct a deţinut papalitatea supremaţia pentru o mie două sute 
șaizeci de ani? - Exact. Pentru că 538 + 1260 = 1798 și în anul 1798 
Berthier, cu o armată franceză, au intrat în Roma, au proclamat o 
republică,  l-au luat pe papa prizonier și  pentru un timp au abolit 
papalitatea.  De  atunci  nu  s-a  bucurat  niciodată  de  privilegiile  și 
scutirile pe care le posedase înainte. Astfel, din nou, această putere 
împlinește la literă specificaţiile profeţiei, care dovedește dincolo de 
îndoială că aplicarea este corectă.

După  descrierea carierei teribile a cornului cel mic și după  ce 
afirmă că sfinţii urmau să fie daţi în mâna ei timp de 1260 de ani, 
ceea ce ne conduce la anul 1798, versetul 26 declară: „Dar judecata 
se va așeza și ei îi vor lua stăpânirea, pentru a o consuma și a o 
distruge până  la sfârșit” (engl.) În versetul 10 al aceluiași capitol 
avem în  mod  efectiv  aceeași  expresie  referitor  la  judecată.  „S-a 
așezat judecata.” Ar fi logic să presupunem că în ambele cazuri se 
face  referire  la  aceeași  judecată.  Însă  scena  sublimă  descrisă  în 
versetul  10 este deschiderea Judecăţii  investigative (de cercetare) 
din  Sanctuarul  din  cer,  după  cum  se  va  vedea  din  remarcile 
referitoare la Daniel 8:14 și 9:25, 27. Deschiderea acestei scene de 
judecată  este  plasată  de  profeţie  la  încheierea  marii  perioade 
profetice  de  2300  de  ani,  care  s-a  încheiat  în  1844.  (Vezi 
comentariile  la  Daniel  9:25-27).  Patru  ani  mai  târziu,  în  1848, 
marea revoluţie care a zguduit atât de multe tronuri în Europa, l-a 
alungat de asemenea pe papă din domeniile sale. Restaurarea sa la 
puţin timp după aceea a fost prin forţa baionetelor străine, singurele 
prin  care  a  fost  menţinut  până  la  pierderea  finală  a  puterii  sale 
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trecătoare  în  1870.  Doborârea  papalităţii  în  1798  a  marcat 
încheierea perioadei profetice de 1260 de ani și a constituit „rana de 
moarte”  profeţită  în  Apocalipsa  13:3,  care  avea  să  vină  asupra 
acestei puteri; însă această rană de moarte avea să fie „vindecată”. 
În 1800 a fost ales un alt papă; palatul său și stăpânirea sa civilă au 
fost  restaurate  și  toate  prerogativele,  mai  puţin,  după  cum spune 
domnul Croly, aceea de persecutor sistematic, i-au revenit; și astfel 
rana a fost vindecată. Însă începând cu 1870, el nu s-a mai bucurat 
de prestigiu ca prinţ vremelnic între naţiunile Pământului.

Versetele 27-28.  Dar domnia, stăpânirea şi  puterea tuturor 
împărăţiilor  care  sunt  pretutindeni  sub  ceruri  se  vor  da 
poporului  sfinţilor  Celui  Preaînalt.  Împărăţia  Lui  este  o 
împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!” 
Aici  s-au  sfârşit  cuvintele.  Pe  mine,  Daniel,  m-au  tulburat 
nespus de mult gândurile mele şi mi s-a schimbat culoarea feţei; 
dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea.

După ce privește imaginea întunecoasă și dezolantă a opresiunii 
papale  asupra bisericii,  profetului  i  se  permite  încă  o  dată  să  își 
întoarcă ochii asupra perioadei glorioase a odihnei sfinţilor, când ei 
vor avea Împărăţia,  liberi  de toate puterile  asupritoare,  stăpânind 
veșnic. Cum ar putea copiii lui Dumnezeu să își menţină inima în 
această  lume  rea,  în  mijlocul  guvernării  greșite  și  a  asupririi 
guvernelor pământești și a urâciunilor care se săvârșesc în ţară, dacă 
nu ar putea să privească în viitor spre Împărăţia lui.

NOTĂ: - Unele evenimente uimitoare legate de papalitate, completând 
profeţiile rostite în acest capitol referitor la acea putere, au avut loc în decurs 
de  puţini  ani  în  timpul  prezent.  Începând  cu  1798,  când  a  căzut  prima 
lovitură  mare asupra papalităţii,  care au fost principalele caracteristici  ale 
istoriei  ei?  Răspuns:  abandonarea  rapidă  a  susţinătorilor  ei  naturali  și 
asumări mai mari din partea ei. În anul 1844, a început judecata din versetul 
10; și anume, judecata de cercetare, în Sanctuarul ceresc, pregătitoare pentru 
venirea  lui  Hristos.  În  8  decembrie  1854  papa  a  proclamat  doctrina 
Concepţiei Imaculate. În 21 iulie 1870, în marele Conciliu Ecumenic reunit la 
Roma, s-a decretat în mod deliberat, printr- un vot de 538 faţă de 2, că papa 
era infailibil. În același an, Franţa, de ale cărei baionete era menţinut papa pe 
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tronul său, a fost sfărâmată de Prusia și acea ultimă proptea a fost luată de 
sub  papalitate.  Apoi  Victor  Emanuel,  văzându-și  ocazia  de  a  realiza 
îndelung-nutritul vis despre o Italie unită, a capturat Roma pentru a o face 
capitala împărăţiei sale. În faţa trupelor sale conduse sub generalul Cadorna, 
Roma a capitulat în 20 septembrie 1870. Puterea vremelnică a papei a fost 
astfel  complet  luată  -  conform  lui  Victor  Emanuel  -  pentru  a  nu  mai  fi 
restaurată niciodată; și de la acel timp, papii, închizându-se în Vatican, s-au 
autointitulat  „prizonieri”.  Pentru  cuvintele  mari  pe  care  le  rostea  cornul, 
Daniel  a  văzut  fiara  distrusă  și  dată  flăcării  arzânde.  Această  distrugere 
trebuie să aibă loc la a doua venire a lui Hristos și prin intermediul acelui 
eveniment; pentru că  omul fărădelegii trebuie nimicit de suflarea gurii lui 
Hristos și distrus de strălucirea venirii Sale. (2 Tesaloniceni 2:8). Ce cuvinte 
ar  putea  fi  mai  arogante,  mai  semeţe,  mai  blasfemiatoare  sau  mai 
insultătoare  pentru  înaltul  Cer,  decât  adoptarea  deliberată  a  dogmei 
infailibilităţii,  îmbrăcând  astfel  un  om  muritor  cu  prerogativele 
Dumnezeirii? Și  lucrul acesta a fost îndeplinit de către intriga și  influenţa 
papală,  în 21 iulie 1870. Urmând în succesiune rapidă,  ultimul vestigiu al 
puterii  ei  seculare  a  fost  smuls  din  mâna  sa  fermă.  S-a  datorat  acestor 
cuvinte și era ca și când ar fi fost în legătură directă cu ele, faptul că profetul 
a  văzut  această  putere  predată  flăcării  arzânde.  Stăpânirea sa  avea să  fie 
consumată la sfârșit, implicând faptul că atunci când puterea sa ca domnitor 
civil urma să fie complet distrusă, sfârșitul nu avea să fie departe. Și profetul 
adaugă  imediat:  „Și  domnia  și  stăpânirea  și  măreţia  împărăţiei  de  sub 
întregul cer vor fi date poporului sfinţilor Celui Preaînalt.” Totul în această 
profeţie  s-a împlinit  în mod complet,  cu excepţia  scenei   finale.  Urmează 
actul final, culminant, al dramei, când fiara va fi dată în focul arzând și sfinţii 
celui Preaînalt vor lua Împărăţia. După cum arată evenimentele noi suntem 
acum chiar pe pragul acestui eveniment glorios.
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Viziunea despre berbec, țap și 
cornul cel mic 

Ajungem  încă  o  dată  în  plus,”  spune  Dr.  Clarke.  „la  partea 
ebraică, partea caldeeană a cărţii fiind încheiată. Întrucât caldeenii 
aveau un interes deosebit atât pentru istorie, cât şi pentru profeţiile 
din  Daniel  2:4  până  la  capitolul  7,  aceasta  este  scrisă  în  limba 
caldeeană;  însă  întrucât  profeţiile  care  rămân  privesc  timpuri 
ulterioare monarhiei caldeene și au în principal legătură cu biserica 
şi poporul lui Dumnezeu în general, ele sunt scrise în limba ebraică, 
aceasta fiind limba în care Dumnezeu a ales să Îşi descopere toate 
sfaturile Sale date sub Vechiul Testament privitoare la Noul.”

Versetul 1. În anul al treilea al domniei împăratului Belşaţar, 
eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem 
mai înainte.

O caracteristică proeminentă a scrierilor sacre, care le va ocroti 
întotdeauna de acuzaţia de a fi lucrări de ficţiune, este francheţea şi 
libertatea cu care scriitorul lor declară toate circumstanţele legate de 
ceea ce raportează ele. Acest verset declară timpul când i-a fost dată 
lui  Daniel  viziunea  raportată  în  acest  capitol.  Primul  an  al  lui 
Belşaţar era 540 î.Hr. Cel de-al treilea an al său, în care a fost dată 
viziunea aceasta, era prin urmare anul 538 î.Hr. Dacă Daniel, după 
cum se presupune, era de aproape douăzeci de ani când a fost dus în 
Babilon, în primul an al lui Nebucadneţar, în anul 606 î.Hr., el era 
în acest moment în vârstă de aproape optzeci şi opt de ani. Viziunea 
despre care vorbeşte el ca despre una „care i-a apărut mai întâi”, 
este fără îndoială viziunea din capitolul al şaptelea, pe care a avut-o 
în primul an al domniei lui Belşaţar.
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Versetul 2. Şi am văzut în viziune; şi s-a întâmplat, când am 
văzut, că eu eram la Susa în palat, care este în provincia Elam; 
şi  am  văzut  în  viziune  şi  eram  lângă  râul  Ulai.”  (Biblia 
traducerea Fidelă)

După  cum versetul  1 indică  timpul când a fost  dată  viziunea, 
avest verset indică locul unde a fost dată. Susa, după cum aflăm de 
la Prideaux, era metropola provinciei Elam. Aceasta era atunci în 
mâinile  Babilonienilor  și  acolo  regele  Babilonului  avea  un  palat 
regal. Daniel, ca ministru de stat și angajat în afacerile regelui, era 
ca urmare în acel loc. Abradates,  vicerege sau prinţ  de Susa, s-a 
revoltat faţă de Cir și provincia a fost anexată mezilor şi perşilor; 
aşa  încât,  conform profeţiei  lui  Isaia  (21:2),  Elam s-a  ridicat  cu 
Mezii pentru a asedia Babilonul. Sub mezi şi perşi ea şi-a recâştigat 
libertăţile, de care fusese deposedată de către babilonieni, conform 
profeţiei lui Ieremia, capitolul 49:39.

Versetele 3-4. Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că într-un 
râu stătea un berbec şi avea două coarne; coarnele acestea erau 
înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt, şi cel mai înalt a 
crescut  cel  din  urmă.  Am  văzut  cum  berbecul  împungea  cu 
coarnele spre apus, spre miazănoapte şi spre miazăzi; nicio fiară 
nu putea să-i stea împotrivă şi nimeni nu putea să scape pe cine-
i cădea în mână; ci el făcea ce voia, şi a ajuns puternic.

În versetul  20 se dă  o  interpretare a  acestui  simbol  în  limbaj 
lămurit: „Berbecele pe care l-ai văzut având două coarne sunt regii 
Mediei şi ai Persiei.” Trebuie să ne gândim cât de bine se potriveşte 
simbolul cu această putere. Cele două coarne reprezintă cele două 
naţionalităţi din care era format imperiul. Cel mai înalt s-a ridicat 
ultimul. Acesta reprezenta elementul persan, care, de la poziţia de 
simplu  aliat  al  mezilor  a  ajuns  să  fie  partea  conducătoare  a 
imperiului.  Direcţiile  diferite  în  care  a  fost  văzut  împungând 
berbecele,  denotă  direcţiile  diferite  în  care  mezii  şi  perşii  şi-au 
purtat cuceririle. Nicio putere pământească nu a putut să stea în faţa 
lor,  în  timp  ce  ei  mărşăluiau  în  sus  spre  poziţia  înaltă  la  care 
providenţa lui Dumnezeu îi chemase. Şi cuceririle lor au fost atât de 
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încununate  de  succes,  încât  în  zilele  lui  Ahaşveroş  (Estera  1:1), 
împărăţia  medo-persană  s-a  întins  de  la  India  la  Etiopia,  143 
extremităţile  lumii  cunoscute  atunci,  peste  o  sută  douăzeci  de 
provincii.  Profeţia  aproape  pare  să  treacă  cu  vederea  faptele 
prezentate în istorie, când spune simplu că această putere „a făcut 
conform voii Sale şi a devenit mare.”

Versetele 5-7. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că 
a venit un ţap de la apus şi a cutreierat toată faţa pământului, 
fără să se atingă de el (engl. „şi un ţap a venit de la apus peste 
faţa întregului pământ şi  nu atingea pământul”); ţapul acesta 
însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecul care 
avea coarne şi  pe care-l văzusem stând în râu (engl. „în faţa 
râului”) şi s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut 
cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra lui, a 
izbit pe berbec (engl. „ a fost mânat de mânie contra lui”) şi i-a 
frânt  amândouă  coarnele,  fără  ca  berbecul  să  i  se  fi  putut 
împotrivi;  l-a  trântit  la  pământ  şi  l-a  călcat  în  picioare,  şi 
nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui (engl. „şi nu a fost 
nimeni care să poată elibera berbecele din mâna sa”).

„Şi pe cum observam eu”, spune profetul; şi în aceasta el dă un 
exemplu fiecărui iubitor al adevărului și tuturor celor care au vreun 
respect pentru lucrurile mai înalte decât lucrurile ce ţin de timp şi de 
simţuri. Când Moise a văzut rugul arzând, el a spus „Mă voi abate 
acum și  voi vedea această  privelişte măreaţă.”  Însă  cât  de puţini 
sunt dispuşi,  în momentul prezent, să  se întoarcă  de la urmărirea 
afacerilor sau plăcerii pentru a observa temele importante spre care 
atât  mila  cât  şi  providenţa  lui  Dumnezeu  încearcă  să  le  atragă 
atenţia.

Simbolul introdus aici este, de asemenea, explicat de înger lui 
Daniel. Versetul 21: „Şi ţapul cel aspru este regele [sau împărăţia] 
Greciei”  (engl.)  Referitor  la  caracterul  adecvat  al  acestui  simbol 
pentru împărăţia poporului grec şi macedonian, episcopul Newton 
observă  că  macedonienii,  „cam  cu  două  sute  de  ani  înainte  de 
timpul lui Daniel, erau numiţi Ӕgeadӕ, poporul caprelor;” originea 
acestui nume el o explică, în conformitate cu autori păgâni, după 
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cum urmează: „Caranus, primul lor rege, mergând cu o mulţime de 
greci pentru a căuta aşezări noi în Macedonia, a fost sfătuit de un 
oracol  să  ia  caprele  drept  călăuze  spre  imperiu;  şi  după  aceea, 
văzând o turmă de capre fugind de o furtună puternică, el le-a urmat 
spre  Edessa  și  acolo  şi-a  aşezat  sediul  imperiului  său,  făcând 
caprele simbolul de pe insignele sale sau de pe stindardele sale, a 
numit oraşul Ӕgeӕ  sau oraşul caprelor, iar poporul Ӕgeadӕ,  sau 
poporul caprelor.” „Oraşul Ӕgeӕ, sau Ӕgӕ, era locul obişnuit de 
înhumare al regilor Macedonieni. De asemenea, este foarte demn de 
remarcat  faptul  că  fiul  lui  Alexandru  din  Roxana  a  fost  numit 
Alexandru Ӕgus,  fiul caprei;  şi  unii  dintre urmaşii  lui Alexandru 
sunt reprezentaţi pe monedele lor cu coarne de capre.” - Disertaţie 
asupra Profeţiilor, pg. 238.

Ţapul venea din vest. Grecia era localizată în vestul Persiei.
„Pe faţa întregului pământ.” El cuprindea întregul pământ când 

trecea; adică, mătura totul din faţa sa; el nu lăsa nimic în urmă.
El „nu atingea pământul.” Atât de uimitoare era viteza mişcărilor 

sale încât el nu părea să atingă pământul, ci să zboare de la un punct 
la  altul  cu  iuţeala  vântului;  aceeaşi  caracteristică  este  prezentată 
vederii de cele patru aripi ale leopardului, în viziunea din capitolul 
7.

Cornul  remarcabil  dintre  ochii  săi.  Acesta  este  explicat  în 
versetul 21 ca fiind primul rege al imperiului Macedonian. Acest 
rege a fost Alexandru cel Mare.

Versetele 6 şi 7 oferă un raport concis al răsturnării Imperiului 
Persan de către Alexandru. Luptele dintre greci şi perşi se spune că 
au fost extrem de furioase; şi unele dintre scene, aşa cum au fost 
înregistrate  în istorie,  sunt  în mod viu prezentate minţii  de către 
ilustraţia folosită în profeţie - un berbece care stă în faţa unui râu, 
iar ţapul fugind spre el în furia puterii sale. Alexandru a pus prima 
dată pe fugă generalii lui Dariu la Râul Granicus în Frigia; apoi a 
atacat şi i-a schimbat total direcţia lui Dariu la trecătoarea Issos în 
Cilicia.  Şi  după  aceea pe câmpiile de la Arbela în Siria.  Această 
ultimă  bătălie a avut loc în anul 331 î.Hr. și  a marcat încheierea 
Imperiului  Persan,  pentru  că  prin  acest  eveniment  Alexandru  a 
devenit  stăpân complet  al  întregii  ţări.  Episcopul Newton citează 
versetul 6; „Şi  el  [ţapul] a venit la berbecele pe care îl  văzusem 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
Ca

pi
to

lu
l 8

143



stând în faţa râului și alergă spre el în furia puterii sale;” şi adaugă: 
„Cineva cu greu ar putea citi aceste cuvinte fără să aibă o oarecare 
imagine a armatei lui Dariu stând şi păzind Râul Granicus şi a lui 
Alexandru  de  cealaltă  parte,  cu  forţele  sale  coborând  în  apă, 
traversând înot râul și grăbindu-se asupra vrăjmaşului cu tot focul şi 
furia ce pot fi imaginate.”- Idem, pg.239.

Ptolomeu consideră începutul domniei lui Alexandru în anul 332 
î.Hr.; însă abia la bătălia de la Arbela, în anul următor, a devenit el, 
conform cu Prideaux, (vol. I, p. 378) „domn absolut al imperiului 
până la gradul suprem în care a fost stăpânit întotdeauna de regii 
persani.”  -  În  ajunul  acestei  lupte,  Dariu  a  trimis  pe  zece dintre 
apropiaţii săi să ceară pacea; când i-au prezentat condiţiile lor lui 
Alexandru, el a răspuns: „Spuneţi suveranului vostru... că lumea nu 
va accepta doi sori, nici doi stăpâni!”

Limbajul versetului 7 prezintă măsura deplinei supuneri a Medo-
Persiei faţă de Alexandru. Cele două coarne au fost frânte, berbecul 
a fost aruncat la pământ şi călcat în picioare. Persia a fost supusă, 
ţara a fost pustiită, armatele ei tăiate în bucăţi şi risipite, oraşele ei 
jefuite, iar cetatea regală  Persepolis, capitala Imperiului Persan și 
chiar în ruinele ei una dintre minunile lumii până în ziua de astăzi, a 
fost jefuită şi arsă. Astfel berbecul nu a avut putere să stea în faţa 
ţapului și nu era nimeni care să îl poată scăpa din mâna lui.

Versetul 8.  Ţapul însă  a ajuns foarte puternic; dar când a 
fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au 
crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor.

Cuceritorul este mai mare decât cel cucerit.  Berbecele, Medo- 
Persia, a devenit mare; ţapul, Grecia, a devenit foarte mare. Şi când 
era  puternic,  cornul  cel  mare  a  fost  frânt.  Prevederea  umană  şi 
speculaţia  ar  fi  spus:  Când  devine  slab,  când  împărăţia  sa  este 
distrusă de rebeliune sau paralizată de lux, atunci cornul va fi frânt 
și împărăţia va fi făcută ţăndări. Însă Daniel l-a văzut frânt în chiar 
floarea tăriei sale şi în culmea puterii sale, când fiecare privitor ar fi 
exclamat: Cu siguranţă, împărăţia este stabilă și nimic nu o poate 
răsturna. Astfel este adesea cu cei răi.  Cornul tăriei lor este frânt 
când ei se gândesc că stau cel mai ferm.
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Alexandru a căzut în floarea vieţii sale. (Vezi notele referitoare 
la versetul 39 al capitolului 2.) După  moartea lui s-a iscat multă 
confuzie între urmaşii săi referitor la succesiune. În cele din urmă s-
a convenit, după o dispută de şapte zile, ca fratele său natural, Filip 
Aridaeus, să fie declarat rege. Prin el și prin fiii lui Alexandru, care 
erau încă la vârsta prunciei, Alexandru Ӕgus şi Hercules, numele şi 
aparenţa Imperiului  Macedonian au fost  pentru un timp păstrate; 
însă  toate aceste persoane au fost în curând asasinate; şi  întrucât 
familia  lui  Alexandru s-a  stins,  conducătorii  şefi ai  armatei,  care 
merseseră  în  diferite  părţi  ale  imperiului  ca  guvernatori  ai 
provinciilor,  şi-au asumat titlul  de regi.  Ei  au ajuns apoi  să  facă 
alianţe  şi  războaie  unul  cu  altul  într-un  asemenea  grad,  încât  în 
decursul  a  douăzeci  şi  doi  de  ani  de  la  moartea  lui  Alexandru, 
numărul a fost redus la - câţi? Cinci? - Nu. Trei? - Nu. Doi? - Nu. 
Ci  patru  -  exact  numărul  specificat  în  profeţie;  pentru  că  patru 
coarne remarcabile urmau să  se ridice spre cele patru vânturi ale 
cerului în locul cornului cel mare care fusese rupt. Aceştia erau (1) 
Cassandru, care a avut Grecia şi ţările învecinate; (2) Lisimah, care 
a luat Asia Mică; (3) Seleuc, care a luat Siria şi Babilonul și din 
care a venit linia regilor cunoscuţi ca „Seleucizi”, atât de faimoşi în 
istorie; (4) Ptolomeu, fiul lui Lagos, care a avut Egiptul și din care 
au  provenit  „Lagizii”.  Aceştia  deţineau  stăpânirea  în  cele  patru 
vânturi  ale  cerului.  Casandru  avea  părţile  vestice;  Lisimac  avea 
regiunile nordice, Seleuc deţinea ţările estice, iar Ptolomeu partea 
sudică  a  imperiului.  Aceste  patru  coarne  pot  fi  numite  de  aceea 
Macedonia,  Tracia (care atunci  includea Asia Mică  și  acele părţi 
care se aflau lângă Helespont şi Bosfor), Siria şi Egipt.

Versetul 9-12. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care 
s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit şi spre ţara 
cea minunată (engl. „cea plăcută”). S-a înălţat până la oştirea 
cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din 
stele (engl. „din stelele pământului”) şi le-a călcat în picioare. 
S-a înălţat până la căpetenia oştirii (engl. „prinţul oştirii), i-a 
smuls jertfa necurmată  şi  i-a surpat locul Locaşului său celui 
Sfânt (engl.
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„şi  de  către  el  jertfa  zilnică  a  fost  îndepărtată  şi  locul 
sanctuarului său a fost doborât”). Oastea a fost pedepsită din 
pricina păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate; cornul a 
aruncat adevărul la pământ şi a izbutit în ce a început (engl. „Şi 
o  oaste  i-a  fost  dată  contra  sacrificiului  zilnic  pe  motivul 
fărădelegii şi aceasta a doborât adevărul la pământ; şi a exersat 
şi a prosperat”).

O a treia putere este introdusă în profeţie. În explicaţia pe care a 
dat-o  îngerul  lui  Daniel  despre  aceste  simboluri,  aceasta  nu este 
descrisă  într-un limbaj atât  de clar ca aceea referitoare la Medo- 
Persia şi Grecia. De aceea se dezlănţuie dintr-o dată un potop de 
presupuneri nestăvilite. Dacă îngerul nu ar fi afirmat într-un limbaj 
fără  echivoc  că  Medo-Persia  şi  Grecia  au  fost  reprezentate  de 
berbece  şi  de  ţap,  ar  fi  imposibil  să  relatăm  ce  aplicaţii  ar  da 
oamenii acestor simboluri. Probabil că le-ar fi aplicat la oricare şi 
fiecare dintre lucruri, mai puţin celor corecte. Lăsaţi-i pe oameni o 
clipă în propria lor judecată în interpretarea profeţiei și imediat vom 
avea cele mai ciudate expuneri ale imaginaţiei omeneşti.

Există  două  aplicaţii  principale ale simbolului pe care îl  luăm 
acum în considerare, care sunt tot ceea ce e necesar să fie observat 
în aceste reflecţii sumare. Conform primei „cornul cel mic” introdus 
aici îl  reprezintă  pe regele sirian, Antioh Epifanul; conform celei 
de-a doua, acesta reprezintă puterea romană. Este un lucru uşor a 
verifica aceste două poziţii.

I.  Se  referă  la  Antioh?  Dacă  da,  acest  rege  trebuie  să 
îndeplinească  specificaţiile  profeţiei?  Dacă  nu  le  îndeplineşte, 
aplicaţia nu poate fi făcută  la el.  Cornul cel mic a ieşit  din unul 
dintre cele patru coarne ale ţapului. A fost apoi o putere separată, 
existând independent şi distinct de oricare dintre coarnele ţapului. A 
fost Antioh o astfel de putere?

(1). Cine era Antioh? Din timpul când Seleuc s-a făcut rege peste 
partea siriană a imperiului lui Alexandru, constituind astfel cornul 
sirian al ţapului, până când acea ţară a fost cucerită de romani, peste 
acel teritoriu au domnit succedându-se douăzeci şi şase de regi. Al 
optulea dintre aceştia, în ordine cronologică, a fost Antioh Epifanul. 
Antioh era deci pur şi simplu unul dintre cei douăzeci şi şase de regi 
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care  au  constituit  cornul  Sirian  al  ţapului.  El  a  fost,  pentru  un 
moment, acel corn. Aşa că el nu putea să fie în acelaşi timp şi o 
putere  separată  şi  independentă  sau  un  alt  corn  deosebit  şi 
remarcabil, după cum era cornul cel mic.

(2). Dacă era potrivit să aplicăm cornul cel mic la vreunul dintre 
aceşti douăzeci şi şase de regi sirieni, acesta trebuia să fie aplicat în 
mod cert celui mai puternic şi mai ilustru dintre toţi aceştia; însă 
Antioh Epifanul nu a deţinut sub nicio formă acest caracter. Deşi a 
luat numele Epifanul, adică Ilustrul, el era ilustru doar cu numele; 
pentru  că  nimic,  spune  Prideaux  -  bazându-se  pe  autoritatea  lui 
Polybius, Livy şi  Diodorus Siculus, nu putea să  fie mai străin ca 
aceasta de adevăratul  său caracter;  pentru că,  din cauza nebuniei 
sale josnice şi extravagante, unii l-au crezut om fără minte şi alţii 
alienat mintal, așa că i-au schimbat numele din Epifanul, „Ilustrul”, 
în Epimanul, „Nebunul”.

(3). Antioh cel Mare, tatăl lui Antioh Epifanul, fiind înfrânt în 
mod groaznic într-un război  cu romanii,  a  fost  capabil  să  obţină 
pacea doar prin plata unei sume considerabile de bani şi  cedarea 
unei părţi din teritoriul său; şi, ca garanţie că va adera în mod loial 
la clauzele tratatului,  el  a fost  obligat să  ofere garanţii  (ostatici), 
printre care era şi însuşi acest Antioh Epifanul, fiul său, care a fost 
dus  la  Roma.  Romanii  au  menţinut  mereu  după  aceea  această 
dominaţie.

(4).  Cornul  cel  mic a  crescut  excepţional  de mare;  însă  acest 
Antioh nu a crescut excesiv de mare; din contră, el nu şi-a lărgit 
stăpânirea, cu excepţia câtorva cuceriri temporare în Egipt, pe care 
le-a cedat când romanii au luat acea parte a lui Ptolomeu și  i-au 
poruncit  să  se  abţină  de  la  planurile  sale  în  acel  teritoriu.  Furia 
ambiţiei sale dezamăgite şi-a vărsat-o peste inofensivii iudei.

(5). Cornul cel mic, în comparaţie cu puterile care l-au precedat, 
era excesiv de mare. Persia este în mod simplu numită mare, deşi a 
domnit  peste  o  sută  douăzeci  şi  şapte  de  provincii.  Estera  1:1. 
Grecia,  fiind  chiar  mai  extinsă,  este  numită  foarte  mare.  Acum 
cornul cel mic, care a crescut excesiv de mare, trebuie să le întreacă 
pe amândouă. Cât de absurd este, deci, a aplica aceasta la Antioh, 
care  a  fost  obligat  să  abandoneze  Egiptul  la  ordinul  romanilor, 
cărora  le-a  plătit  sume  enorme  de  bani  ca  tribut.  Enciclopedia 
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Religioasă ne prezintă acest aspect din istoria sa: „Descoperindu-şi 
resursele epuizate, el a hotărât să meargă în Persia pentru a percepe 
impozite și pentru a colecta sume mari, pe care căzuse de acord să 
le  plătească  romanilor.”  Nu poate  să  ia  prea  mult  timp nimănui 
pentru a se decide întrebarea care era puterea mai mare - cea care a 
evacuat Egiptul sau cea care a ordonat evacuarea; cea care cerea 
tribut sau cea care era obligată să îl plătească.

(6). Cornul cel mic avea să se ridice contra Prinţului prinţilor. 
Expresia „Prinţul prinţilor” de aici se referă, fără nicio contrazicere, 
la  Isus  Hristos.  (Daniel  9:25;  Fapte  3:15;  Apocalipsa  1:5).  Însă 
Antioh a murit cu o sută şaizeci şi patru de ani înainte să fie născut 
Domnul nostru. Profeţia nu poate deci să i se aplice lui; pentru că el 
nu îndeplineşte specificaţiile în nicio privinţă. Se poate pune atunci 
întrebarea  cum a  ajuns  vreodată  cineva  să  o  aplice  atunci  la  el. 
Răspundem: Catolicii adoptă acest punct de vedere pentru a evita 
aplicarea profeţiei  la  ei  înşişi;  şi  mulţi  protestanţi  îi  urmează,  cu 
scopul de a se opune doctrinei că a Doua Venire a lui Hristos este 
chiar la uşă.

II. A fost o sarcină uşoară aceea de a arăta faptul că prin „cornul 
cel mic” nu se face referire la Antioh. Va fi la fel de uşor să arătăm 
că el reprezintă Roma.

(1). Obiectul viziunii este aici, de fapt, acelaşi ca cel cuprins de 
chipul lui Nebucadneţar din capitolul 2 şi de viziunea lui Daniel din 
capitolul 7. Şi în ambele aceste schiţe profetice am descoperit că 
puterea care a urmat Greciei ca a patra putere a fost Roma. Singura 
concluzie naturală  ar fi că  acel mic corn, puterea care în această 
viziune urmează după Grecia ca o putere „extrem de mare”, este de 
asemenea Roma.

(2).  Cornul  cel  mic  iese  din  unul  dintre  coarnele  ţapului.  Se 
poate  pune  întrebarea:  Cum poate  fi  adevărat  acest  lucru  despre 
Roma? Nu e nevoie să amintim cititorului că guvernările pământeşti 
nu sunt introduse în profeţie până când acestea nu sunt într-un mod 
oarecare  în  legătură  cu  poporul  lui  Dumnezeu.  Roma a  ajuns  în 
legătură cu poporul iudeu, poporul lui Dumnezeu din acel timp, prin 
faimoasa Ligă Iudaică din anul 161 î.Hr. (1 Macabei 8; Josephus: 
Antichităţi, cartea a 12-a, cap. 10, sec. 6; Prideaux, vol. II, pg. 166). 
Însă  cu  şapte  ani  înainte  de  aceasta,  adică,  în  168  î.Hr.,  Roma 
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cucerise Macedonia și făcuse acea ţară o parte a imperiului ei. Din 
acest motiv Roma este introdusă în profeţia chiar când, de la cornul 
macedonian cucerit  al ţapului,  înaintează  spre cuceriri  noi în alte 
direcţii. Aceasta îi apare profetului, sau se poate vorbi despre ea în 
mod adecvat în această profeţie, ca ieşind din unul dintre coarnele 
ţapului.

(3).  Cornul  cel  mic  a  crescut  mare  înspre  Sud.  Aceasta  era 
adevărat despre Roma. Egiptul a fost făcut o provincie a Imperiului 
Roman în anul 30 î.Hr. și a continuat astfel timp de câteva secole

(4).  Cornul cel  mic a crescut mare înspre est.  Aceasta era de 
asemenea adevărat despre Roma. Roma a cucerit Siria în anul 65 
î.Hr. și a făcut-o o provincie.

(5). Cornul cel mic a crescut măreţ înspre ţara cea plăcută. Aşa 
a făcut Roma. Iudeea este numită ţara cea plăcută în multe versete 
biblice. Romanii au făcut-o o provincie a imperiului lor în anul 63 
î.Hr. și în cele din urmă au distrus oraşul şi templul și i-au risipit pe 
evrei pe faţa întregului Pământ.

(6). Cornul cel mic a crescut măreţ chiar până la oştirea cerului 
(engl.). Roma a făcut de asemenea şi aceasta. Oştirea cerului, când 
e folosită într-un sens simbolic cu referire la evenimentele care se 
întâmplă  pe  Pământ,  trebuie  să  desemneze  persoane  având  un 
caracter  ilustru  sau  o  poziţie  înălţată.  Marele  balaur  roşu 
(Apocalipsa 12:4) se spune că a doborât la pământ a treia parte din 
stelele cerului. Balaurul este interpretat aici ca simbolizând Roma 
păgână și stelele pe care le-a doborât el la pământ erau conducători 
iudei.  Evident  este  aceeaşi  putere  şi  aceeaşi  lucrare  care  sunt 
prezentate aici, ceea ce face necesar să aplicăm acest corn crescând 
Romei.

(7).  Cornul  cel  mic  s-a  semeţit  chiar  contra  Prinţului  oştirii. 
Doar Roma a făcut aceasta. În interpretare (versetul 25) aceasta se 
numeşte  înălţare  contra  Prinţului  prinţilor.  Ce  aluzie  clară  la 
răstignirea Domnului nostru sub jurisdicţia romanilor. 

(8). Prin cornul cel mic a îndepărtat sacrificiul zilnic. Acest corn 
mic trebuie să fie înţeles ca simbolizând Roma în întreaga ei istorie, 
incluzând cele două faze ale ei, păgână şi papală. Aceste două faze 
sunt numite în alt loc drept „zilnică” (jertfa este un cuvânt adăugat) 
şi „fărădelegea pustiirii”; zilnica (pustiire) însemnând forma păgână 
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şi fărădelegea pustiirii, cea papală (Vezi comentariile referitoare la 
versetul 13). În acţiunile atribuite acestei puteri, uneori se vorbeşte 
de o formă,  alteori  de cealaltă.  „De către el” (forma papală)  cea 
„zilnică” (forma păgână) „a fost îndepărtată”. Roma păgână a fost 
remodelată în Roma papală. Şi locul sanctuarului său sau locul de 
închinare,  oraşul  Romei,  a  fost  doborât.  Sediul  guvernării  a  fost 
mutat de către Constantin în anul 330 la Constantinopol. Aceeaşi 
tranzacţie se are în vedere în Apocalipsa 13:2,  unde se spune că 
balaurul,  Roma  păgână,  a  dat  fiarei,  Roma  papală,  scaunul  său, 
cetatea Romei.

(9). I-a fost dată o oştire (cornului mic) împotriva „sacrificiului 
zilnic”. Barbarii care au subminat Imperiul Roman în schimbările, 
fricţiunile şi transformările acelor timpuri, au devenit convertiţi ai 
credinţei  catolice  și  instrumentele  de  detronare  a  religiei  lor 
anterioare.  Deşi  au  cucerit  politic  Roma,  ei  înşişi  erau  cuceriţi 
religios de teologia Romei și  au devenit  continuatori  ai  aceluiaşi 
imperiu  într-o  altă  fază.  Şi  acest  fapt  a  fost  provocat  din  cauza 
„încălcării”; adică, prin lucrarea tainei fărădelegii. Papalitatea este 
sistemul eclesiastic fals cel mai viclean făurit vreodată; şi poate fi 
numit un sistem al nelegiuirii pentru că şi-a comis urâciunile şi a 
practicat orgiile sale în veşmântul și sub pretextul unei religii pure 
şi neîntinate.

(10). Cornul cel mic a aruncat adevărul la pământ, a exersat şi 
a  prosperat.  Aceasta descrie în puţine cuvinte lucrarea şi  cariera 
papalităţii. Adevărul este parodiat de ea în mod oribil; este încărcat 
cu tradiţii; este schimbat în mascaradă şi superstiţie; este doborât şi 
făcut obscur.
Şi această putere antihristă a „exersat” - şi-a exersat înşelăciunile 

asupra  oamenilor,  şi-a  exersat  schemele  de  viclenie  pentru  a 
îndeplini scopurile ei proprii şi a-şi mări propria putere.
Şi „a prosperat”. A făcut război sfinţilor și a biruit contra lor. 

Aproape şi-a terminat timpul alocat şi  în curând va fi frântă  fără 
ajutorul vreunei mâini, pentru a fi dată flăcării arzânde și pentru a 
pieri  în  gloria  mistuitoare  a  celei  de  a  Doua Veniri  a  Domnului 
nostru.

Roma îndeplineşte toate precizările profeţiei.  Nicio altă  putere 
nu le îndeplineşte. Aşa că  Roma însăși și nu alta, este puterea în 
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discuţie.  Şi  în  timp  ce  descrierile  prezentate  în  Cuvântul  lui 
Dumnezeu despre caracterul acestui sistem monstruos sunt în mod 
complet îndeplinite, profeţiile despre istoria ei vătămătoare au fost 
îndeplinite în modul cel mai izbitor şi mai exact.

Versetele 13-14. Apoi am auzit pe un sfânt vorbind şi un alt 
sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini 
vedenia  despre  desfiinţarea  jertfei  necurmate  şi  despre 
urâciunea pustiirii?” Şi el mi-a zis: Până vor trece două mii trei 
sute de seri şi dimineţi; apoi sanctuarul va fi curăţit.” (engl. v. 
13:  „Cât  va  dura  viziunea  referitoare  la  jertfa  zilnică  şi  la 
fărădelegea pustiirii, pentru a da atât sanctuarul cât şi oştirea 
să fie călcate sub picioare? v. 14. „Şi el mi-a zis mie: Până vor 
trece 2300 de zile, apoi sfântul locaş va fi curăţit”)

Timpul.  Aceste  două  versete  încheie  viziunea propriu-zisă  din 
capitolul 8; şi ele introduc acel unic punct rămas care, dintre toate 
celelalte, ar fi în mod natural de cel mai captivant interes pentru 
profet  şi  pentru  întreaga  biserică;  anume,  timpul  până  la  care 
puterile  dezolante  prezentate  anterior  vederii  urmau  să  continue. 
Cât va dura cursul lor de asuprire contra poporului lui Dumnezeu şi 
de  blasfemie  contra  Cerului  înalt?  Daniel,  dacă  s-ar  fi  indicat 
timpul, probabil ar fi pus el însuşi această întrebare, însă Dumnezeu 
este întotdeauna dispus să  anticipeze nevoile noastre și  uneori să 
răspundă înainte ca noi să întrebăm. Aşa că apar două fiinţe cereşti 
în scenă, purtând o conversaţie, în auzul profetului, referitor la acest 
lucru care este atât de important ca biserica să îl înţeleagă. Daniel a 
auzit un sfânt vorbind. Despre ceea ce a rostit acest sfânt la acest 
timp nu suntem informaţi; însă  trebuie să  fi fost ceva, fie în acel 
lucru,  fie  în  felul  acestei  vorbiri  care  a  făcut  o  impresie  atât  de 
puternică asupra minţii lui Daniel, întrucât el îl foloseşte în chiar 
următoarea propoziţie ca un titlu indicator, numindu-l „acel anume 
sfânt care a vorbit”. El se poate să fi vorbit ceva de aceeaşi natură 
ca cele rostite de cele şapte tunete din Apocalipsa (Apocalipsa 10:3) 
și pe care, pentru un motiv anume, Ioan a fost împiedicat să le scrie. 
Însă  un  alt  sfânt  l-a  întrebat  pe  acesta  care  vorbea  o  întrebare 
importantă: Cât va dura viziunea? Şi atât întrebarea cât şi răspunsul 
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sunt  raportate,  ceea  ce  este  o  dovadă  evidentă  că  aceasta  este  o 
chestiune menită să fie înţeleasă de biserică. Şi această părere este 
în  continuare  confirmată  de  faptul  că  îngerul  nu  a  pus  această 
întrebare pentru propria informare, întrucât răspunsul îi era adresat 
lui Daniel, ca fiind cel pe care îl privea în principal și pentru a cărui 
informare fusese dat. „Şi el mi-a spus mie”, spune Daniel, raportând 
răspunsul la întrebarea îngerului, „Până vor trece două mii trei sute 
de seri şi dimineţi; apoi sanctuarul va fi curăţit.”

Jertfa  zilnică.  Avem  în  versetul  13  dovada  că  jertfă  este  un 
cuvânt  greşit  asociat  cu  cuvântul  zilnic  (rom.  jertfa  necurmată). 
Dacă  aici s-ar face referire la jertfa zilnică  a sistemului iudaic al 
templului sau, cu alte cuvinte, îndepărtarea acelei jertfe, după cum 
presupun unii, jertfă care la un moment dat a fost îndepărtată, nu ar 
fi  potrivită  întrebarea:  Cât  va  dura  viziunea  referitoare  la  ea? 
Această întrebare implică în mod evident că acei agenţi sau acele 
evenimente cu care este în legătură viziunea ocupă o serie lungă de 
ani. Continuitatea anilor este ideea centrală. Şi întreaga perioadă a 
viziunii  este  umplută  de  ceea  ce  este  numit  aici  „zilnică”  şi 
„urâciunea pustiirii”. Astfel „zilnica” nu poate fi sacrificiul zilnic al 
iudeilor, îndepărtarea căruia, când a sosit timpul pentru aceasta, a 
ocupat,  prin  comparaţie,  doar  o  secvenţă  de  timp.  Trebuie  să  se 
refere la ceva ce ocupă o serie de ani.

Cuvântul  redat  aici  prin  zilnic  apare  în  Vechiul  Testament, 
conform Concordanţei Ebraice, de o sută două ori și este, în marea 
majoritate a cazurilor, redat ca şi continuu (neîntrerupt, necurmat) 
sau în mod continuu. Ideea de sacrificiu sau jertfă nu este ataşată 
deloc cuvântului. În text de asemenea nu se află niciun cuvânt care 
să  semnifice sacrificiu;  acesta este  întru totul  un cuvânt  adăugat, 
traducătorii punând acel cuvânt care în înţelegerea lor părea a-l cere 
textul. Însă în mod evident ei au nutrit o idee greşită, nefiind deloc 
făcută  referire  la  jertfele  evreilor.  Pare,  de  aceea,  mai  în 
conformitate cu construcţia şi contextul să presupunem că „zilnic” 
se referă la o putere pustiitoare, la fel ca şi „fărădelegea pustiirii”, 
cu care este conectată.  Atunci avem două  puteri  pustiitoare,  care 
pentru o perioadă lungă oprimă sau pustiesc biserica. Literal, textul 
poate fi redat: „Cât va dura viziunea [referitoare] la continuitatea şi 
încălcarea  pustiirii?”  -  cuvântul  pustiire  fiind  în  legătură  atât  cu 
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continuarea cât şi cu încălcarea, ca şi când ar fi exprimat complet 
astfel:  „Continuarea  pustiirii  şi  încălcarea  pustiirii.”  Prin 
„continuarea pustiirii”, sau pustiirea perpetuă trebuie să înţelegem 
că  păgânismul  de-a  lungul  întregii  sale  istorii  este  cel  menţionat 
aici; şi când luăm în considerare secolele lungi prin care păgânismul 
fusese agentul principal al opoziţiei lui Satan faţă  de lucrarea lui 
Dumnezeu  pe  Pământ,  caracterul  adecvat  al  termenului 
„continuarea”  sau „necurmat”,  după  cum îi  sunt  aplicate,  devine 
evident.  „Fărădelegea  pustiirii”  face  referire  la  papalitate.  Fraza 
descriind  această  putere  din  urmă  este  mai  puternică  decât  cea 
folosită pentru a descrie păgânismul. Este fărădelegea (sau răscoala, 
înţeles  pe  care  îl  mai  are  acest  cuvânt)  pustiirii;  ca  şi  când  sub 
această  perioadă  a  istoriei  bisericii  puterea  pustiitoare  s-ar  fi 
răsculat contra tuturor restricţiilor impuse ei anterior.

Dintr-un punct de vedere religios, lumea a prezentat doar aceste 
două faze ale opoziţiei contra lucrării lui Dumnezeu pe Pământ. Aşa 
că  deşi  sunt  introduse  în  profeţie  trei  guvernări  pământeşti  ca 
asupritoare  ale  bisericii,  ele  sunt  ordonate  aici  sub  două  capete; 
„zilnică”  şi  „fărădelegea  pustiirii.”  -  Medo-Persia  era  păgână; 
Grecia era păgână; Roma în prima ei fază era păgână; acestea trei 
au fost cuprinse în „zilnică”. Apoi vine forma papală - „fărădelegea 
pustiirii” - o minune a şireteniei şi vicleniei, o încarnare a unei sete 
diabolice de sânge şi a cruzimii. Nicio mirare că strigătul s-a ridicat 
de la martirii suferinzi din secol în secol, „Câtă vreme, o Doamne, 
câtă vreme?” Şi nu e de mirare că Domnul, pentru ca speranţa să nu 
moară  cu  totul  din  inimile  poporului  său  aşteptător  zdrobit  la 
pământ,  a  înălţat  dinaintea  lor  vălul  viitorului,  arătându-le 
evenimentele viitoare care aveau să  urmeze în istoria lumii, până 
când  aceste  puteri  persecutoare  aveau  să  înfrunte  o  distrugere 
completă  şi  veşnică  și  oferindu-le licăriri  de dincolo ale gloriilor 
eterne ale moştenirii lor veşnice.

Ochiul  Domnului  este  peste  poporul  Său.  Cuptorul  nu  va  fi 
încins  mai  mult  decât  e  necesar  pentru  a  consuma  zgura.  În 
Împărăţia cerului trebuie să intrăm prin multe tribulaţii (necazuri); 
şi cuvântul tribulaţie (engl. Tribulation) provine de la tribulum, un 
îmblăci  (instrument  de  lovit  sau  de  îmblătit)  pentru  treierat. 
Lovitură după lovitură trebuie să ne fie aplicată, până când tot grâul 
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este despărţit  de pleavă  și  suntem făcuţi  potriviţi  pentru grânarul 
ceresc.  Însă  niciun bob de grâu nu va fi pierdut.  Domnul  spune 
poporului Său: „Voi sunteţi lumina lumii”, „sarea pământului”. În 
ochii Săi nu există nimic altceva pe Pământ care să conteze sau să 
aibă  importanţă.  De aceea se pune aici întrebarea: Cât timp va fi 
viziunea referitor la „zilnică” şi „încălcarea pustiirii?” Referitor la 
ce? - la slava împărăţiilor pământeşti? La îndemânarea războinicilor 
cu renume? La faima puternicilor cuceritori? La măreţia imperiului 
uman?  -  Nu;  ci  referitor  la  sanctuarul  şi  oastea,  poporul  şi 
închinarea  Celui  Preaînalt.  Cât  timp  vor  fi  călcate  acestea  în 
picioare? Aici sunt înrolate întregul interes şi toată simpatia Cerului. 
Cel care atinge poporul lui Dumnezeu nu se atinge doar de muritori 
slabi  şi  neajutoraţi,  ci  de Omnipotenţă;  el  deschide un cont  care 
trebuie închis la bara de judecată a Cerului. Şi în curând toate aceste 
conturi vor fi plătite, călcâiul de fier al asupririi va fi sfărâmat și din 
cuptor va fi scos un popor pregătit să strălucească precum stelele, în 
veac  şi  în  veci  de  veci.  A fi  unul  dintre  cei  care  sunt  obiectul 
interesului fiinţelor cereşti, unul pe care providenţa lui Dumnezeu 
se angajează să îl păzească atât timp cât este aici și să îl încununeze 
cu nemurire după aceea - ce poziţie înălţată! Cât de cu mult mai 
înaltă decât a vreunui rege, preşedinte sau potentat al Pământului? 
Cititorule, eşti tu unul din acel număr?

Referitor la cele 2300 de zile, prezentate pentru prima dată  în 
versetul  14,  nu  există  date  în  acest  capitol  care  să  determine 
începerea  şi  încheierea  lor,  sau  să  spună  ce  porţiune  din  istoria 
omenirii  acoperă  ele.  Este  necesar,  de  aceea,  să  trecem  pentru 
moment pe lângă ele. Cititorul să fie sigur, cu toate acestea, că nu 
suntem lăsaţi în vreo incertitudine referitor la acele zile. Declaraţia 
referitoare la ele este o parte a descoperirii  care este dată  pentru 
instruirea poporului lui Dumnezeu și în consecinţă trebuie înţeleasă. 
Se vorbeşte despre ele în mijlocul profeţiei pe care îngerul Gabriel a 
primit  poruncă  să  îl  facă  pe  Daniel  să  o  înţeleagă;  şi  poate  fi 
presupus,  în  mod  sigur,  că  Gabriel  a  îndeplinit  undeva  această 
instrucţiune. În mod corespunzător se va descoperi că misterul care 
pluteşte  deasupra  acestor  zile  în  acest  capitol  este  spulberat  în 
următorul.
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Sanctuarul. În legătură cu cele 2300 de zile este şi un alt subiect 
de egală importanţă, care ne este prezentat pentru a-l studia acum; şi 
anume, Sanctuarul; şi cu acesta este, de asemenea, legat subiectul 
curăţirii  sale.  O  examinare  a  acestor  subiecte  va  descoperi 
importanţa  de  a  avea  o  înţelegere  a  punctului  de  începere  şi  de 
încheiere a celor 2300 de zile, pentru ca să  putem şti când se va 
întâmpla evenimentul  măreţ  al  „curăţirii  Sanctuarului”;  pentru că 
toţi  locuitorii  Pământului,  după  cum  se  va  vedea  la  momentul 
cuvenit, au un interes personal în acea lucrare solemnă.

Diferite lucruri au fost considerate de diferite persoane ca fiind 
Sanctuarul menţionat aici: (1) Pământul; (2) Ţara Canaanului; (3) 
Biserica;  (4)  Sanctuarul,  „adevăratul  cort,  pe  care  l-a  ridicat 
Domnul  și  nu  omul”,  care  este  „în  ceruri”  și  pentru  care 
tabernacolul ebraic era o copie, un tipar sau o asemănare. (Evrei 
8:1, 2; 9:23, 24). Aceste afirmaţii contradictorii între ele trebuie să 
fie lămurite de Scripturi; şi, din fericire, mărturia lor nu este nici 
sărăcăcioasă, nici ambiguă. 

1.  Este  pământul  sanctuarul?  Cuvântul  sanctuar  apare  în 
Vechiul şi Noul Testament de o sută patruzeci şi patru de ori și din 
definiţiile lexicografilor și  a folosirii  sale în Biblie, aflăm că  este 
folosit pentru a desemna un loc sfânt sau sacru, o locuinţă pentru 
Cel Preaînalt. Dacă, de aceea, pământul este sanctuarul, el trebuie 
să  corespundă  acestei  definiţii;  însă  ce  trăsătură  individuală 
aparţinând acestui Pământ se găseşte, care să satisfacă definiţia? Nu 
este niciun loc sfânt, nici sacru, nici nu este o locuinţă pentru Cel 
Preaînalt. Nu are niciun semn distinctiv, cu excepţia faptului că e o 
planetă răsculată, pătată de păcat, cu cicatrici şi ofilită de blestem. 
Mai mult decât atât, nicăieri în Scriptură nu este numită sanctuar. 
Un singur text poate fi adus în favoarea acestei opinii și acela doar 
printr-o aplicare nerezonabilă. Isaia 60:13 spune: „Gloria Libanului 
va veni la tine, bradul, pinul şi cimişirul, pentru a înfrumuseţa locul 
sanctuarului Meu; şi voi face glorios locul pentru picioarele Mele.” 
Acest  limbaj  se  referă,  fără  îndoială,  la  Noul  Pământ;  însă  chiar 
acela  nu este  numit  sanctuar,  ci  doar  „locul”  sanctuarului,  la  fel 
după cum este numit „locul” picioarelor Domnului; o expresie care 
probabil denotă prezenţa continuă a lui Dumnezeu cu poporul Său, 
după cum a fost revelată lui Ioan: „Iată, cortul lui Dumnezeu este cu 
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oamenii și El va locui cu ei și ei vor fi poporul Său și Dumnezeu 
Însuşi va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor.” (Apocalipsa 21:3). Şi tot 
ce poate fi spus despre Pământ, de aceea, este că atunci când va fi 
reînnoit, va fi locul unde va fi aşezat Sanctuarul lui Dumnezeu. Nu 
poate prezenta nicio umbră de vreo pretenţie de a fi Sanctuarul în 
timpul prezent, sau sanctuarul din profeţie.

2. Este ţara Canaanului sanctuarul? În măsura în care putem fi 
conduşi de definiţia cuvântului, ea nu poate ridica o pretenţie mai 
bună pentru acea distincţie decât era Pământul. Dacă întrebăm unde 
în Biblie este aceasta numită sanctuar, câteva texte sunt scoase în 
evidenţă pe care unii se pare că le presupun a oferi mărturia cerută. 
Primul  dintre  acestea  este  Exodul  15:17.  În  această  cântare  de 
triumf  şi  laudă  lui  Dumnezeu,  după  trecerea  Mării  Roşii,  Moise 
exclamă: „Tu îi vei aduce în locul, o, Doamne, pe care l-ai făcut 
pentru tine pentru ca să  locuieşti  în  El,  în  Sanctuarul  15 Tău,  o 
Doamne,  pe  care  mâinile  Tale  l-au  întemeiat.”  Un  scriitor  care 
recomandă  acest  text  spune:  „Rog  cititorul  să  se  oprească,  să 
examineze şi  să  lămurească  întrebarea în modul cel  mai distinct, 
înainte de a trece mai departe. Despre ce sanctuar este vorba aici?” 
Însă  ar  fi mult  mai sigur pentru cititor  să  nu încerce să  clarifice 
întrebarea  în  mod categoric  din  aceste  text  izolat,  înainte  de  a-l 
compara  cu  alte  pasaje  biblice.  Moise  vorbeşte  aici  anticipativ. 
Limbajul său este o prezicere a ceea ce urma să  facă  Dumnezeu 
pentru  poporul  Său.  Să  vedem  cum  s-a  împlinit  aceasta.  Dacă 
găsim, în împlinirea, că ţara în care ei au fost răsădiţi este numită 
sanctuarul, aceasta va întări în mod măreţ susţinerea bazată pe acest 
text. Dacă, pe de altă parte, găsim o distincţie clară trasă între ţară şi 
sanctuar, atunci Exodul 15:17 trebuie interpretat în conformitate cu 
aceasta.

Ne întoarcem la David, care raportează  ca fapt istoric ceea ce 
Moise  rostea  ca  o  chestiune  de  profeţie.  (Psalmii  78:53,  54). 
Subiectul  psalmistului  aici  este  eliberarea  lui  Israel  din  robia 
egipteană  și  stabilirea  în  ţara  promisă;  şi  el  spune:  „Şi  el 
[Dumnezeu] i-a condus în mod sigur, aşa încât ei nu s-au temut: ci 
marea  i-a  copleşit  pe  vrăjmaşii  lor.  Şi  El  i-a  adus  la  marginea 
sanctuarului  Său,  chiar  la  muntele  acesta,  pe  care  îl  cumpărase 
mâna Sa cea dreaptă.” (engl.) „Muntele” menţionat aici de David 
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este acelaşi ca „muntele moştenirii Tale” despre care vorbea Moise, 
în  care  urma  să  fie  răsădit  poporul;  şi  pe  acest  munte  David  îl 
numeşte nu sanctuar,  ci  marginea  (hotarul) sanctuarului.  Ce este, 
atunci,  sanctuarul? Versetul  69 al  aceluiaşi  psalm ne informează: 
„Şi-a zidit Sfântul Locaş ca cerurile de înalt şi tare ca pământul pe 
care l-a întemeiat pe veci.” Aceeaşi distincţie între sanctuar şi ţară 
este indicată şi în rugăciunea bunului rege Iosafat. (2 Cronici 20:7, 
8).  „Oare  n-ai  izgonit  Tu,  Dumnezeul  nostru,  pe  locuitorii  ţării 
acesteia  dinaintea  poporului  Tău,  Israel,  şi  n-ai  dat-o  Tu  pentru 
totdeauna de moştenire seminţei lui Avraam care Te iubea? Ei au 
locuit-o şi  Ţi-au zidit în ea un Locaş  Sfânt pentru Numele Tău.” 
Luat singur, unii încearcă să deducă o concluzie din Exodul 15:17, 
că muntele era sanctuarul; însă când îl luăm în legătură cu limbajul 
lui David, care este un raport despre împlinirea prezicerii lui Moise 
și un comentariu inspirat despre limbajul său, o astfel de idee nu 
poate fi nutrită; pentru că David spune în mod clar că muntele era 
doar „marginea, graniţa, hotarul” sanctuarului; şi  că  în acel hotar 
sau  ţară,  sanctuarul  era  „clădit”  ca  locurile  înalte,  făcându-se 
referinţă la frumosul templu al evreilor, centrul şi simbolul întregii 
lor închinări. Însă oricine va citi cu atenţie Exodul 15:17 va vedea 
că nu e necesară o deducţie că Moise s-ar referi prin sanctuar la 
muntele moştenirii, cu atât mai puţin la întreaga ţară a Palestinei. În 
libertatea licenţei poetice, el foloseşte expresii incomplete și trece în 
mod  rapid  de  la  o  idee  sau  un  obiect  la  un  altul.  Mai  întâi, 
moştenirea îi captează atenţia și vorbeşte despre aceasta; apoi faptul 
că Domnul urma să locuiască acolo; apoi locul pe care urma să şi-L 
procure El pentru locuinţa Sa acolo;  şi  anume, sanctuarul  pentru 
care  urma El  să  intervină  să  fie  construit.  David  asociază  astfel 
Muntele Sionului cu Iuda, în Psalmul 78:68, pentru că Sionul era 
localizat în Iuda.

Cele trei  texte,  Exodul 15:17,  Psalmul 78:54,  69,  sunt  princi- 
palele  texte  pe  care  se  bazează  cineva  pentru  a  dovedi  că  ţara 
Canaanului este sanctuarul; însă, destul de neaşteptat, ultimele două 
îndepărtează,  într-un limbaj simplu, ambiguitatea primului și  prin 
aceasta sfărâmă pretenţia care se bazează pe acestea.

Întrucât  am respins  argumentul  principal  al  acestui  punct,  cu 
greu ar părea că merită să petrecem timp cu acele texte din care pot 
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fi făcute doar deduceri. Întrucât, totuşi, există unul singur chiar şi 
din această categorie, ne vom referi la acesta, pentru ca niciun punct 
să nu fi rămas neobservat. (Isaia 63:18): „Poporul Tău cel sfânt n-a 
stăpânit  ţara  decât  puţină  vreme;  vrăjmaşii  noştri  au  călcat  în 
picioare  Locaşul  Tău cel  Sfânt.”  Acest  limbaj  este  aplicabil  atât 
templului cât şi ţării! Pentru că atunci când ţara a fost invadată de 
vrăjmaşii  lui Israel, templul lor a fost aşezat în ruine. Aceasta se 
afirmă  în  mod  clar  în  versetul  11  al  capitolului  următor:  „Casa 
noastră  cea sfântă  şi  slăvită,  în care părinţii  noştri cântau laudele 
Tale,  a  ajuns  pradă  flăcărilor,  şi  tot  ce  aveam mai  scump a  fost 
pustiit.” Textul deci nu dovedeşte nimic în favoarea acestei opinii.

Referitor  la  pământul  sau  ţara  Canaanului  ca  sanctuar,  mai 
aducem  încă  un  gând.  Dacă  vreunul  dintre  acestea  constituie 
sanctuarul, nu doar că ar trebui să existe ca atare undeva, ci aceeaşi 
idee  ar  trebui  urmată  consecvent  până  la  sfârşit  și  purificarea 
pământului sau a Palestinei ar trebui numită curăţirea sanctuarului. 
Pământul  este  într-adevăr  mânjit  și  va  fi  purificat  prin  foc;  însă 
focul,  după  cum vom vedea,  nu  este  agentul  folosit  la  curăţirea 
Sanctuarului; şi această purificare a sanctuarului sau a vreunei părţi 
din el, nu este numită în niciun loc din Biblie curăţirea sanctuarului.

(3). Este biserica sanctuarul? Neîncrederea evidentă cu care este 
sugerată această idee este o abandonare virtuală a discuţiei înainte 
ca aceasta să fie prezentată. Singurul text izolat adus în sprijinul ei 
este Psalmul 114:1, 2: „Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat 
casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul Lui cel 
sfânt, și Israel, stăpânirea Lui.” Dacă am lua acest text în sensul său 
cel mai literal, ce ar dovedi acesta referitor la sanctuar? Ar dovedi 
faptul că sanctuarul a fost limitat la una dintre cele douăsprezece 
seminţii;  și  deci  că  doar o parte a  bisericii,  nu întreaga biserică, 
constituie  sanctuarul.  Însă  aceasta,  dovedind  prea  puţine  pentru 
teoria luată în considerare, nu dovedește nimic. Din ce motiv este 
numit  Iuda  sanctuarul  în  textul  citat,  nu  trebuie  să  constituie  o 
chestiune care să pună în uimire, când ne amintim că Dumnezeu a 
ales Ierusalimul, care era în Iuda, ca loc al sanctuarului Său. „Însă a 
ales,” spune David, tribul lui Iuda, Muntele Sion, pe care l-a iubit. 
Și  El  a  construit  sanctuarul  Său  asemenea  locurilor  întărite,  ca 
pământul pe care l-a întemeiat pentru veșnicie.” Aceasta indică în 
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mod clar legătura care exista între Iuda și sanctuar. Acel trib în sine 
nu era sanctuarul; însă se vorbește despre el ca atare când a ieșit din 
Egipt,  pentru  că  Dumnezeu  intenţiona  ca  în  mijlocul  teritoriului 
acelei  seminţii  să  se  afle localizat  sanctuarul.  Însă  chiar  dacă  se 
putea dovedi că biserica este numită în vreun loc sanctuarul, acest 
lucru nu ar avea nicio consecinţă pentru scopul nostru prezent, care 
este de a determina ce constituie sanctuarul din Daniel 8:13, 14; 
pentru că despre biserică se vorbește aici ca un alt obiect: „Pentru a 
da atât sanctuarul cât și oastea să fie călcată în picioare.” Că prin 
termenul  oaste  se  face  aici  referire  la  biserică  nu  va  contesta 
nimeni; prin urmare sanctuarul este deci un alt obiect și diferit.

(4). Este templul din cer sanctuarul? Mai rămâne de examinat 
doar acest punct de vedere; și  anume, că  sanctuarul menţionat în 
acest text este ceea ce Pavel numește în Evrei „adevăratul cort, pe 
care l-a ridicat Domnul și nu omul”, căruia el îi dă în mod expres 
numele  „sanctuar”  și  pe  care  îl  plasează  „în  ceruri”;  sanctuar  al 
cărui model, tip, sau figură, a existat, sub întâia dispensaţiune, mai 
întâi  în  tabernacolul  construit  de  Moise  și  apoi  în  templul  de  la 
Ierusalim. Și trebuie remarcat în mod deosebit faptul că pe punctul 
de  vedere  sugerat  aici  se  bazează  singura  noastră  speranţă  de  a 
înţelege vreodată  această  chestiune;  pentru  că  am văzut  că  toate 
celelalte  poziţii  nu pot  fi susţinute.  Niciun alt  obiect  pe  care  l-a 
presupus  vreodată  cineva  a  fi  Sanctuarul  -  Pământul,  ţara 
Canaanului sau biserica - nu poate susţine pentru vreun moment o 
astfel de părere. Dacă, prin urmare, nu găsim acesta în obiectul din 
faţa noastră, putem să abandonăm cercetarea în disperare cumplită; 
putem  renunţa  la  atât  de  mult  din  revelaţie  cât  este  încă 
nedescoperit și putem da deoparte atât de mult de pe paginile sacre, 
ca  fiind  lectură  nefolositoare,  numeroasele  pasaje  care  vorbesc 
despre acest subiect. De aceea, toţi acei care, mai degrabă decât a 
face ca un subiect atât de important să treacă din oficiu, sunt dispuși 
să dea la o parte toate ideile preconcepute și părerile nutrite, se vor 
apropia de afirmaţia care este în faţa noastră cu o nerăbdare intensă 
și  interes nelimitat. Ei vor prinde fiecare dovadă  care ne poate fi 
dată aici, la fel cum un om încurcat într-un labirint al întunericului 
se prinde de firul care a fost singurul său ghid pentru a-l conduce 
din nou la lumină.
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Va fi sigur pentru noi  să  ne punem în imaginaţie  în locul  lui 
Daniel și să privim subiectul din acest punct de vedere. Ce urma el 
să înţeleagă din termenul sanctuar, așa cum i-a fost acesta adresat 
lui? Dacă  putem stabili  aceasta cu certitudine,  nu va fi dificil  să 
ajungem la concluziile corecte despre acest subiect. Mintea sa urma 
să se întoarcă în mod inevitabil, când se menţiona acest cuvânt, spre 
sanctuarul acelei dispensaţiuni; și cu siguranţă el știa bine unde era 
acesta. Mintea lui s-a întors la Ierusalim, orașul părinţilor săi, care 
era atunci în ruine și către „casa cea frumoasă”, care, după cum se 
plânge Isaia, era arsă în foc. Și astfel, după cum era obiceiul său, cu 
faţa lui întoarsă spre locul templului lor odată venerat, el s-a rugat 
lui Dumnezeu să facă faţa Sa să strălucească peste sanctuarul Său, 
care  era  pustiit.  Prin cuvântul  sanctuar  Daniel  în  mod evident  a 
înţeles templul din Ierusalim.

Însă Pavel dă o mărturie care este cea mai explicită referitor la 
acest  punct.  „Legământul  dintâi  avea  și  el  porunci  privitoare  la 
slujba dumnezeiască și la un Locaș pământesc de închinare.” (Evrei 
9:1). Acesta este exact punctul pe care suntem preocupaţi acum să îl 
clarificăm: Ce era sanctuarul primului legământ? Pavel începe să ne 
explice.  Ascultaţi-l.  Versetele  2-5:  „Pentru  că  a  fost  făcut  un 
tabernacol; prima [sau prima încăpere], în care era sfeșnicul și masa 
și  pâinea  pentru  punerea  înainte;  care  este  numită  sanctuarul 
[margine: sfânta]. Și după al doilea văl, tabernacolul care este numit 
Cel  mai  sfânt  dintre  toate  (rom.  Sfânta  Sfintelor);  care  avea 
tămâietorul de aur și arca legământului acoperită de jur împrejur cu 
aur, în care era vasul aurit care conţinea mana și toiagul lui Aaron 
care înmugurise și tablele legământului; și peste acesta heruvimii de 
slavă  umbrind tronul milei;  despre care nu putem vorbi acum în 
mod deosebit.” (engl.)

Nu se poate confunda obiectul la care făcea Pavel referire aici. 
Este tabernacolul ridicat de Moise conform cu indicaţia Domnului 
(care apoi a fost continuat în templul de la Ierusalim), cu un Loc 
Sfânt și unul Prea Sfânt și diversele vase pentru slujire, după cum 
este prezentat aici. O descriere clară a acestei clădiri, cu feluritele 
sale vase și întrebuinţările lor, se va găsi în Exodul, capitolul 25 și 
următoarele. Dacă cititorul nu este familiarizat cu acest subiect, este 
rugat să se îndrepte spre descrierea acestei clădiri și să o examineze 
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îndeaproape.  Acesta,  spune  Pavel  în  mod  clar,  era  sanctuarul 
primului legământ. Și dorim ca cititorul să marcheze în mod atent 
valoarea logică a acestei declaraţii. Pavel ne pune pe linia bună a 
acestei cercetări. El ne dă o temelie pe care să lucrăm. Pentru un 
timp, domeniul este liber de toate îndoielile și de toate obstacolele. 
În timpul perioadei cuprinse sub primul legământ, care s-a întins de 
la Sinai la Hristos, avem în faţa noastră un obiect definit distinct și 
în mod simplu, descris în mod amănunţit de Moise și declarat de 
Pavel a fi sanctuarul în timpul acelei perioade.

Însă limbajul lui Pavel are o semnificaţie mai mare decât chiar 
aceasta. El anihilează pentru totdeauna pretenţiile care se ridică în 
favoarea ideilor că Pământul, sau ţara Canaanului, sau biserica ar fi 
sanctuarul; pentru că argumentele care ar dovedi că vreunele dintre 
acestea ar fi sanctuarul din acel timp, ar dovedi că sunt astfel sub 
vechea dispensaţiune.  Dacă  ţara Canaan a  fost  în  vreun moment 
oarecare Sanctuarul, a fost astfel atunci când Israel a fost răsădit în 
el.  Dacă  biserica  a  fost  vreodată  sanctuarul,  atunci  a  fost  astfel 
atunci  când  Israel  a  fost  scos  din  Egipt.  Dacă  Pământul  a  fost 
vreodată  sanctuarul,  a  fost  în  perioada  despre  care  vorbim  noi. 
Acestei  perioade  i  se  aplică  la  fel  de  deplin  ca  în  oricare  altă 
perioadă argumentele prezentate în favoarea lor; și dacă acestea nu 
erau  sanctuarul  în  timpul  respectiv,  atunci  sunt  distruse  toate 
argumentele care ar arăta că ele au fost sau ar fi putut fi vreodată 
sanctuarul. Însă au fost ele sanctuarul în acel timp? Aceasta este o 
întrebare  finală  pentru  aceste  teorii;  și  Pavel  decide  asupra  ei 
negativ,  descriindu-ne  tabernacolul  lui  Moise  și  spunându-ne  că 
acela - nu Pământul, nici Canaanul, nici biserica - era sanctuarul 
acelei dispensaţiuni.
Și  această  clădire  corespunde  în  fiecare  aspect  definiţiei 

termenului și utilităţii pentru care a fost plănuit.
(1). Era locuinţa pământească a lui Dumnezeu. „Să Îmi facă un 

sanctuar”,  i-a  spus  El  lui  Moise,  „ca  Eu  să  locuiesc  între 
ei.” (Exodul 25:8, engl). În acest tabernacol, pe care ei l-au ridicat 
conform instrucţiunilor Sale, El și-a manifestat prezenţa. (2). Era un 
loc  sfânt,  sau  sacru  -  „sanctuarul  cel  sfânt”  (Lev.16:33).  (3).  În 
Cuvântul lui Dumnezeu el este numit în repetate rânduri sanctuar. 
Din  cele  o  sută  patruzeci  de  cazuri  în  care  este  folosit  în  Noul 
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Testament acest cuvânt, el se referă în aproape fiecare caz la această 
clădire.

Cortul (tabernacolul) a fost întâi construit într-un asemenea mod 
încât să fie adaptat la condiţia copiilor lui Israel din acel timp. Ei 
tocmai începeau călătoria lor de patruzeci de ani prin pustie, când 
această  clădire  a  fost  ridicată  în  mijlocul  lor  ca  locuinţă  a  lui 
Dumnezeu și centru al închinării lor religioase. Călătoriile erau o 
necesitate  și  mutările  erau  frecvente.  Urma  să  fie  necesar  ca 
tabernacolul să se mute adesea din loc în loc. De aceea era astfel 
format  din  părţi  demontabile,  lateralele  sale  fiind  compuse  din 
scânduri drepte și acoperământul constând din perdele de in și piei 
vopsite, încât putea să fie demontat cu ușurinţă, transportat în mod 
convenabil  și  ridicat  cu  ușurinţă  la  fiecare  etapă  a  călătoriei  lor. 
După  ce  au  intrat  în  ţara  promisă,  această  structură  temporară  a 
făcut loc în timp măreţului templu al lui Solomon. În această formă 
permanentă sanctuarul a existat, mai puţin în timpul când se afla în 
ruine  în  zilele  lui  Daniel,  până  la  distrugerea  sa  finală  de  către 
Romani în anul 70 d.Hr.

Acesta este singurul sanctuar legat de Pământ, referitor la care 
Biblia  ne  dă  vreo  instrucţiune  sau  ne  raportează  istoria.  Însă  nu 
există nicăieri vreun altul? Acesta era sanctuarul primului legământ; 
cu acel legământ el a ajuns la sfârșit; nu există niciun sanctuar care 
aparţine de cel de-al doilea sau noul legământ? Trebuie să existe; 
altfel analogia dintre aceste două legăminte lipsește; și în acest caz 
primul legământ avea un sistem de închinare, care, deși descris în 
mod amănunţit, este de neînţeles și al doilea legământ are un sistem 
de închinare care este imprecis și obscur. Și Pavel de fapt afirmă că 
noul legământ, (în vigoare de la moartea lui Hristos, cel care lăsa 
testamentul),  are  un  sanctuar;  pentru  că  atunci  când  compară 
contrastiv cele două  legăminte, după  cum face el în cartea Evrei, 
spune  în  capitolul  9:1  că  primul  legământ  „avea  de  asemenea 
rânduieli ale serviciului divin și un sanctuar pământesc”; aceasta e 
ca și când ar spune că noul legământ are în mod similar serviciile 
sale și sanctuarul său. Mai mult, în versetul 8 al acestui capitol el 
vorbește  despre  sanctuarul  pământesc  ca  despre  primul  sanctuar. 
Dacă acela era primul, trebuie să existe un al doilea; și după cum 
primul  tabernacol  a  existat  atât  timp cât  primul  legământ  era  în 
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vigoare,  când  acel  legământ  a  ajuns  la  sfârșit,  cel  de-al  doilea 
sanctuar trebuie să fi luat locul primului și trebuie să fie sanctuarul 
noului legământ. Nu se poate ocoli această concluzie.

Unde, în acest caz, să căutăm sanctuarul noului legământ? Pavel, 
folosind cuvântul de asemenea în Evrei 9:1, lasă să se înţeleagă că 
înainte  vorbise  despre  acest  sanctuar.  Ne  întoarcem la  începutul 
capitolului  anterior  și  îl  descoperim  rezumând  argumentele  sale 
precedente după cum urmează: „Acum esenţa lucrurilor despre care 
am vorbit este aceasta: Avem un asemenea Mare Preot, care este 
așezat  la  dreapta  tronului  Maiestăţii  în  ceruri;  un  slujitor  al 
sanctuarului  și  al  adevăratului  tabernacol,  pe  care  l-a  ridicat 
Domnul și nu omul.” (engl.) Poate fi vreo îndoială că avem în acest 
text sanctuarul noului legământ? O aluzie simplă este făcută aici la 
sanctuarul primului legământ. Acela a fost ridicat de om, de Moise. 
Acela  era  locul  unde  preoţii  pământești  îndeplineau  slujirea  lor; 
acesta este locul unde Hristos, Marele Preot al noului legământ, își 
îndeplinește  slujirea Sa.  Acela era pe Pământ;  acesta este în cer. 
Acela a fost de aceea numit în mod foarte adecvat de către Pavel un 
„sanctuar pământesc”; acesta este „unul ceresc.”

Acest punct de vedere este susţinut în continuare de faptul că 
sanctuarul  construit  de  Moise  nu  era  structura  originală,  ci  era 
construit după un model. Marele original exista undeva într-un alt 
loc;  ceea  ce  a  construit  Moise  era  doar  un  tip  sau  un  model. 
Ascultaţi la indicaţiile pe care i le-a dat Domnul în această privinţă: 
„Conform  cu  tot  ceea  ce  îţi  arăt  Eu,  după  acest  model  al 
tabernacolului și după modelul uneltelor sale, chiar așa să îl faceţi.” 
Exod 25:9, engl.). „Și ia seama să le faci după modelul lor, care ţi-a 
fost arătat în munte.” (Exodul 25: 40, 44), engl. (Cu același scop 
vezi Exod 26:30; 27:8; Fapte 7:44).

Acum,  reprezentarea  sau  copia  cărui  lucru  era  acest  sanctuar 
pământesc?  Răspuns:  A sanctuarului  Noului  Legământ,  „adevă- 
ratul tabernacol, pe care l-a așezat Dumnezeu și nu omul.” Relaţia 
pe care o susţinea cel  de-al  doilea tabernacol  cu primul în  toate 
privinţele, este aceea de copie și original (tip și antitip). Sacrificiile 
sale erau tipuri ale marelui sacrificiu al acestei dispensaţiuni; preoţii 
săi  erau  reprezentanţi  ai  Domnului  nostru,  în  preoţia  Sa  mai 
perfectă; slujirea lor era îndeplinită ca umbră și exemplu al slujirii 
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Marelui nostru Preot de sus; și sanctuarul unde slujeau ei era un tip 
sau  o  ilustrare  a  adevăratului  Sanctuar  din  ceruri,  unde  Domnul 
nostru își îndeplinește slujirea Sa.

Toate aceste fapte sunt declarate în mod clar de către Pavel în 
câteva versete adresate evreilor.  Evrei 8:4, 5: „Pentru că  dacă  El 
[Hristos] ar fi pe pământ, El nu ar trebui să fie un preot, văzând că 
există  preoţi  care  oferă  daruri  conform  legii:  care  slujesc 
exemplului și umbrei lucrurilor cerești, după cum a fost îndrumat 
Moise  de  Dumnezeu când urma să  facă  tabernacolul;  pentru  că: 
„Vedeţi”,  spune  El,  „să  faceţi  toate  lucrurile  conform modelului 
arătat ţie pe munte.” ” Această mărturie arată că slujirea preoţilor 
pământești  era o umbră  a  preoţiei  lui  Hristos;  și  dovada pe care 
Pavel o aduce pentru a demonstra aceasta este indicaţia pe care a 
dat-o Dumnezeu lui Moise de a face totul conform modelului arătat 
lui  pe  munte.  Aceasta  identifică  în  mod  clar  modelul  arătat  lui 
Moise pe munte cu Sanctuarul, sau adevăratul tabernacol, din cer, 
unde slujește Domnul nostru, așa cum este menţionat în Evrei 8:2.

În Evrei 9:8, 9 Pavel spune în continuare: „Prin aceasta Duhul 
Sfânt arăta că drumul spre Sfânta Sfintelor [Greacă: locurile sfinte, 
plural] nu era încă  făcut descoperit,  în timp ce stătea în picioare 
primul tabernacol; care era o imagine pentru timpul de atunci,” etc. 
În timp ce primul cort stătea în picioare și primul legământ era în 
vigoare,  slujirea  în  cortul  mai  desăvârșit  nu  era,  bineînţeles, 
îndeplinită. Însă când a venit Hristos, un Mare Preot al lucrurilor 
bune care urmau să vină, când primul cort își îndeplinise scopul și 
primul  legământ  încetase,  atunci  Hristos,  S-a  înălţat  pe  tronul 
Maiestăţii în ceruri, un slujitor al adevăratului Sanctuar, a intrat cu 
propriul Său sânge (versetul 12) „în locul sfânt [unde iarăși limba 
greacă  are  plural,  locurile  sfinte],  întrucât  obţinuse  răscumpărare 
veșnică pentru noi.” Al acestor locuri sfinte cerești, prin urmare, era 
primul tabernacol o imagine pentru timpul prezent de atunci. Dacă 
este  nevoie  de  vreo  altă  mărturie  suplimentară,  el  vorbește,  în 
versetul 23, despre tabernacolul pământesc, cu compartimentele și 
instrumentele sale, ca fiind „chipuri” ale lucrurilor din ceruri; și în 
versetul  24,  el  numește  locurile  sfinte  făcute  manual,  adică, 
tabernacolul  pământesc  ridicat  de  Moise,  „imagini”  ale 
adevăratului; adică tabernacolul din cer.
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Această părere este susţinută, în continuare, de mărturia lui Ioan. 
Între lucrurile pe care i s-a permis să le contemple în cer, el a văzut 
șapte lămpi de foc arzând înaintea tronului (Apocalipsa 4:5); el a 
văzut  un  altar  de  tămâiere  și  un  tămâietor  (cădelniţă)  de  aur 
(capitolul  8:3);  el  a  văzut  chivotul  legământului  lui  Dumnezeu 
(capitolul 11:19); și  toate acestea în legătură  cu un „templu” din 
ceruri.  (Apocalipsa  11:19;  15:8).  Aceste  obiecte  trebuie  să  le 
recunoască  imediat  fiecare  cititor  al  Bibliei,  ca  articole  ale 
sanctuarului.  Ele  își  datorau  Sanctuarului  existenţa  lor  și  erau 
limitate la acesta, pentru a fi folosite în slujirea ce era în legătură cu 
el.  Întrucât fără  sanctuar ele nu ar fi existat,  tot astfel oriunde le 
găsim  pe  acestea,  putem ști  că  acolo  se  află  sanctuarul;  și  prin 
urmare,  faptul  că  Ioan a văzut aceste lucruri  în ceruri  în această 
dispensaţiune, este o dovadă că există un Sanctuar acolo și că lui i 
s-a permis să îl contemple.

Oricât de reticentă ar fi putut fi o persoană în a recunoaște că 
există un Sanctuar în ceruri, mărturia care a fost prezentată este cu 
siguranţă  suficientă  pentru  a  dovedi  acest  fapt.  Pavel  spune  că 
tabernacolul  lui  Moise  era  sanctuarul  primului  legământ.  Moise 
spune că Dumnezeu i-a arătat pe munte un chip, conform căruia el 
trebuia să facă tabernacolul. Pavel mărturisește din nou că Moise l-a 
făcut conform cu modelul și că modelul era adevăratul cort din cer, 
pe care l-a așezat Domnul și nu omul; și că tabernacolul ridicat de 
mâini  era  un  chip  o  copie  fidelă  sau  o  reprezentare  a  acestui  
Sanctuar ceresc. Și,  în sfârșit,  Ioan, pentru a susţine afirmaţia lui 
Pavel că acest Sanctuar este în cer, mărturisește ca martor ocular că 
el l-a văzut acolo. Ce altă dovadă ar putea fi cerută? Ba, mai mult, 
ce alta ne-am putea imagina?

În ceea ce privește  întrebarea despre ce constituie Sanctuarul, 
acum  avem  în  faţa  noastră  subiectul  într-un  întreg  armonios. 
Sanctuarul Bibliei - observaţi toţi aceasta, disputaţi cei care puteţi - 
constă, mai întâi, din tabernacolul tipic preînchipuitor instituit prin 
evrei la ieșirea din Egipt, care era sanctuarul primului legământ; și, 
în  al  doilea  rând,  din  sanctuarul  original  din  cer,  care  este 
Sanctuarul noului legământ pentru care cel mai înainte amintit era o 
copie  sau  o  asemănare.  Acestea  sunt  legate  în  mod  inseparabil 
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împreună ca tip și antitip. De la antitip ne întoarcem la tip și de la 
tip suntem purtaţi înainte în mod natural și inevitabil spre antitip.

Am  spus  că  Daniel  urma  să  înţeleagă  imediat  prin  cuvântul 
sanctuar, sanctuarul de la Ierusalim al poporului său; așa ar fi făcut 
fiecare sub acea dispensaţiune. Însă are declaraţia din Daniel 8:14 
referire la acel sanctuar? Depinde de timpul la care se aplică.  Și 
toate declaraţiile referitoare la Sanctuar care se aplică sub vechea 
dispensaţiune  se  referă,  bineînţeles,  la  Sanctuarul  acelei 
dispensaţiuni;  și  toate  acele  declaraţii  care  se  aplică  în  această 
dispensaţiune,  trebuie  să  aibă  referire  la  Sanctuarul  din  această 
dispensaţiune. Dacă cele 2300 zile, la încheierea cărora sanctuarul 
trebuie  să  fie  curăţit,  s-au  încheiat  în  dispensaţiunea  anterioară, 
sanctuarul de curăţit trebuia să fie sanctuarul acelui timp. Dacă ele 
ajung în dispensaţiunea aceasta, sanctuarul la care se face referire 
este Sanctuarul acestei dispensaţiuni - Sanctuarul din cer al noului 
legământ. Acesta este un punct care poate fi clarificat doar printr-o 
argumentare suplimentară referitoare la cele 2300 zile; și aceasta se 
va  găsi  în  remarcile  referitoare  la  Daniel  9:24,  unde  subiectul 
timpului este reluat și explicat.

Ceea  ce  am  spus  până  aici  referitor  la  Sanctuar  a  fost  doar 
asociat pe lângă chestiunea principală din profeţie. „Până vor trece 
2300 de  seri  și  dimineţi,  apoi  Sanctuarul  va  fi  curăţit.”  Însă  era 
necesar  să  stabilim  ce  constituia  Sanctuarul,  înainte  de  a  putea 
examina în mod inteligent problema curăţirii  sale.  Pentru aceasta 
suntem pregătiţi acum.

Întrucât  am  aflat  ce  constituie  adevăratul  Sanctuar,  problema 
curăţirii sale și cum este îndeplinită aceasta este în curând hotărâtă. 
S-a observat că orice ar constitui sanctuarul Bibliei, trebuie să aibă 
un serviciu în legătură cu el, care se numește curăţirea sa. Nu există 
în Biblie niciun raport despre vreo lucrare numită astfel care să ţină 
de acest Pământ, ţara Canaanului sau biserică; ceea ce este o dovadă 
bună  că  niciunul  dintre  aceste  obiecte  nu  constituie  sanctuarul; 
există un astfel de serviciu legat de obiectul pe care l-am arătat a fi 
Sanctuarul și care, cu referire atât la clădirea pământească precum 
și  la  Templul  ceresc,  se  numește  curăţirea  sa.  Are  cititorul  vreo 
obiecţie la ideea că ar exista ceva în cer ce e nevoie să fie curăţit? 
Este aceasta o piedică în calea primirii de către el a celor prezentate 
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până  aici?  Atunci  controversa  nu  este  cu  această  lucrare,  ci  cu 
Cuvântul lui Dumnezeu, care în mod clar afirmă acest lucru. Însă 
înainte  ca el  să  se  decidă  contra  acestui  punct  de vedere,  cerem 
celor  care  au  obiecţii  să  examineze  cu  atenţie  ceea  ce  privește 
natura  acestei  curăţiri,  întrucât  fără  îndoială  el  acţionează  sub  o 
evidentă  înţelegere  greșită.  Următorii  sunt  termenii  clari  în  care 
Pavel afirmă curăţirea atât a sanctuarului de pe pământ cât și a celui 
din cer: „Și aproape toate lucrurile sunt după lege curăţite cu sânge; 
și  fără  vărsare de sânge nu este iertare.  Era de aceea necesar ca 
chipurile  lucrurilor  din  ceruri  să  fie  curăţite  cu  acestea;  însă 
lucrurile  cereşti  în  ele  însele  cu  jertfe  mai  bune  decât  acestea.” 
Evrei 9:22, 23 (engl.). În lumina argumentelor precedente, aceasta 
poate  fi  parafrazat  astfel:  „Era  de  aceea  necesar  ca  tabernacolul 
după cum a fost ridicat de Moise, cu vasele sale sacre, care erau 
chipuri  ale  adevăratului  Sanctuar  din  cer,  să  fie  purificate  sau 
curăţite cu sângele viţeilor și al ţapilor; însă lucrurile cerești în ele 
însele, Sanctuarul acestei dispensaţiuni, adevăratul Tabernacol, pe 
care l-a ridicat Domnul și nu omul, trebuie să fie curăţit cu jertfe 
mai bune, chiar cu sângele lui Hristos.”

Întrebăm acum: Care este natura acestei curăţiri și cum trebuie 
să  fie  aceasta  îndeplinită?  Conform limbajului  lui  Pavel,  tocmai 
citat, aceasta este îndeplinită prin intermediul sângelui. Curăţirea nu 
este, de aceea, o curăţire de necurăţie fizică sau impuritate; pentru 
că sângele nu este agentul folosit într-o astfel de lucrare. Și această 
consideraţie  ar  trebui  să  mulţumească  mintea celui  ce obiectează 
referitor  la  curăţirea  lucrurilor  cerești.  Faptul  că  Pavel  vorbește 
despre lucrurile cerești care trebuie să fie curăţite, nu dovedește că 
există vreo impuritate fizică în cer; pentru că acesta nu este tipul de 
curăţire la care se referă el. Motivul pe care îl dă Pavel pentru care 
această  curăţire este îndeplinită  cu sânge, este că  fără  vărsare de 
sânge nu există iertare.

Iertarea (remitere), deci; adică, punerea deoparte a păcatelor este 
lucrarea  care  trebuie  să  fie  făcută.  Curăţirea,  de  aceea,  nu  este 
curăţirea  fizică,  ci  o  curăţire  de  păcat.  Însă  cum vin  păcatele  în 
legătură cu Sanctuarul, fie cu cel pământesc, fie cu cel ceresc, așa 
încât  să  fie  necesar  ca  acestea  să  fie  curăţate  de  ele?  Această 
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întrebare găsește răspuns în slujirea care este în legătură cu tipul, la 
care ne vom întoarce acum.

Capitolele finale din Exodul ne dau un raport despre construirea 
sanctuarului  pământesc  și  reglementarea  serviciului  care  era  în 
legătură cu acesta. Leviticul începe cu un raport despre slujirea care 
trebuia îndeplinită aici. Tot ce ne interesează să observăm aici este o 
ramură  a  acelui  serviciu,  care  era  îndeplinit  după  cum urmează: 
persoana  care  comisese  păcatul  aducea  victima  sa  la  ușa 
tabernacolului. Asupra capului victimei el își așeza mâna pentru o 
clipă  și,  după  cum  putem  concluziona  în  mod  raţional,  își 
mărturisea  asupra  ei  păcatul  său.  Prin  acest  act  expresiv  el 
simboliza, de asemenea, că păcătuise și că era vrednic de moarte, 
însă că în locul său el consacra victima sa și transfera vina sa asupra 
acesteia. Cu propria sa mână (și care trebuie să fi fost emoţiile sale!) 
el  lua apoi viaţa victimei sale în contul  acelei  vine.  Legea cerea 
moartea  călcătorului  pentru  neascultarea  sa;  viaţa  este  în  sânge 
(Leviticul 17:11, 14); așa că fără vărsare de sânge nu există iertare; 
cu vărsare de sânge este posibilă iertarea; pentru că pretenţia legii 
asupra vieţii  era astfel satisfăcută.  Sângele victimei,  reprezentând 
viaţa dată ca garanţie și cel care purta vina sa, era dus apoi de preot 
și adus înaintea Domnului.

Păcatul persoanei individuale era astfel, prin mărturisirea sa, prin 
uciderea  victimei  și  prin  slujirea  preotului,  transferat  de  la  sine 
însuși asupra sanctuarului. Victimă după victimă era oferită în acest 
mod pentru popor. Zi după zi lucrarea continua; și astfel sanctuarul 
devenea în mod continuu locul unde se depuneau  păcatele adunării. 
Însă  nu  era  locul  final  al  acestor  păcate.  Vina  acumulată  era 
îndepărtată  printr-un  serviciu  special,  care  era  numit  curăţirea 
sanctuarului. Acest serviciu, în tip, ocupa o zi din an; și ziua a zecea 
a lunii a șaptea, în care era îndeplinit, era numită Ziua Ispășirii. În 
această zi, în timp ce Israel se oprea din lucru și își întrista sufletele, 
preotul  aducea  doi  ţapi  și  îi  prezenta  înaintea  Domnului  la  ușa 
cortului adunării. Asupra acestor ţapi arunca sorţii; un sorţ pentru 
Domnul, iar celălalt  sorţ  pentru ţapul ispășitor.  Cel asupra căruia 
cădea sorţul pentru Domnul, era apoi ucis, iar sângele său era dus 
de către preot în Sfânta Sfintelor sanctuarului și era stropit pe tronul 
harului. Și aceasta era singura zi în care era permis să se intre în 
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acea încăpere. Ieșind, el trebuia apoi să își pună ambele mâini pe 
capul ţapului ispășitor, să mărturisească asupra lui toate încălcările 
de lege și toate păcatele lor și, punându-le astfel asupra capului lui 
(Levitic 16:21), el trebuia să îl trimită departe prin mâna unui bărbat 
potrivit într-un loc nelocuit, un loc de separare sau de uitare, pentru 
ca ţapul să nu mai apară niciodată din nou în tabăra lui Israel, iar 
păcatele poporului să nu mai fie amintite contra lor. Acest serviciu 
era pentru scopul curăţirii poporului de păcatele sale și de curăţire a 
sanctuarului și a vaselor sale sacre. (Levitic 16:30, 33). Prin acest 
proces, păcatul era îndepărtat - însă doar în simbol; pentru că toată 
această lucrare era în tip (simbol).

Cititorul pentru care aceste imagini sunt noi, va fi gata să întrebe 
aici,  probabil  cu  ceva  uimire,  ce  putea  fi  menită  să  simbolizeze 
această  lucrare;  ce  există  în  acestă  dispensaţiune  sau  ce  era  ea 
menită să prefigureze. Răspundem: o lucrare similară din slujirea lui 
Hristos,  după  cum învaţă  în  mod clar  Pavel.  După  ce  afirmă,  în 
Evrei  8,  că  Hristos  este  slujitorul  adevăratului  Tabernacol, 
Sanctuarul  din  ceruri,  el  afirmă  că  preoţii  de  pe  Pământ  slujeau 
drept exemplu și umbră a lucrurilor cerești. Cu alte cuvinte, lucrarea 
preoţilor  pământești  era  o  umbră,  un  exemplu,  o  reprezentare 
corectă, în măsura în care putea fi acesta îndeplinită de muritori, a 
slujirii lui Hristos sus. Acești preoţi slujeau în ambele încăperi ale 
Tabernacolului  pământesc,  Hristos  slujește,  de  aceea,  în  ambele 
încăperi ale Templului ceresc: pentru că templul are două încăperi, 
sau, altfel, nu era în mod corect reprezentat de cel pământesc; și 
Domnul nostru oficiază în ambele, sau, altfel, slujirea preotului de 
pe Pământ nu era o umbră corectă a lucrării Sale. Însă Pavel susţine 
direct faptul că El slujește în ambele încăperi; pentru că spune că El 
a intrat în locul sfânt (Greacă: τό  ̔γ́ ια, locurile sfinte) cu propriul 
Său sânge. (Evrei 9:12). Există deci o lucrare îndeplinită de către 
Hristos  în  slujirea  Sa  în  Templul  ceresc,  corespunzătoare  cu  cea 
îndeplinită de către preoţi în ambele încăperi ale clădirii pământești. 
Însă lucrarea din cea de-a doua încăpere sau din Sfânta Sfintelor, a 
fost o lucrare specială pentru a încheia ciclul anual al serviciului și 
pentru  a  curăţi  Sanctuarul.  Așa  că  slujirea  lui  Hristos  în  a  doua 
încăpere a Sanctuarului ceresc trebuie să fie o lucrare de o natură 
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similară  și  trebuie  să  constituie  încheierea  lucrării  Sale  ca  Mare 
Preot al nostru și curăţirea acelui Sanctuar.

După  cum  prin  sacrificiile  dispensaţiunii  anterioare  păcatele 
poporului  erau  transferate  în  simbol  de  către  preoţi  asupra 
sanctuarului  pământesc,  unde  slujeau  acei  preoţi,  tot  astfel, 
întotdeauna  de  când  Hristos  S-a  înălţat  pentru  a  fi  Mijlocitorul 
nostru în prezenţa Tatălui Său, păcatele tuturor acelora care caută în 
mod  sincer  iertare  prin  El,  sunt  transferate  în  fapt  asupra 
sanctuarului unde El slujeşte.  Dacă  Hristos slujeşte pentru noi în 
locurile sfinte,  cereşti,  în mod literal,  cu propriul  Său sânge,  sau 
doar în virtutea meritelor Sale, nu e nevoie să  ne oprim pentru a 
întreba. E de ajuns să spunem că sângele Său a fost vărsat și prin 
acel sânge este asigurată în fapt iertarea (engl.remisiunea) păcatelor, 
care a fost obţinută doar în simbol prin sângele viţeilor şi al ţapilor 
din dispensaţiunea anterioară.  Însă  acele sacrificii aveau o virtute 
reală  în această  privinţă: ele semnificau credinţa într-un sacrificiu 
real care urma să vină; şi astfel acei care le foloseau au un interes 
egal  în  lucrarea  lui  Hristos  împreună  cu  acei  care  în  această 
dispensaţiune vin la El prin credinţă, prin rânduielile Evangheliei.

Transferul continuu al păcatelor asupra Sanctuarului ceresc (şi 
dacă  nu  sunt  transferate  astfel,  va  explica  cineva,  în  lumina 
simbolurilor şi din punctul de vedere al limbajului lui Pavel, natura 
lucrării lui Hristos în favoarea noastră?) - acest transfer continuu, 
spuneam,  al  păcatului  asupra  Sanctuarului  ceresc,  face  curăţirea 
necesară pentru acelaşi motiv pentru care se cerea o lucrare similară 
în sanctuarul pământesc.

Trebuie  observată  aici  o  deosebire  importantă  între  cele  două 
slujiri. În tabernacolul pământesc se îndeplinea un ciclu complet de 
servicii în fiecare an. Pentru trei sute cinci zeci şi nouă de zile, în 
anii  lor  obişnuiţi  atunci,  slujirea  continua  în  prima  încăpere. 
Lucrarea de o zi în Sfânta Sfintelor încheia ciclul anual. Lucrarea 
începea apoi din nou în locul sfânt şi continua până când o altă zi de 
ispăşire  încheia  lucrarea  anului.  Şi  aşa  mai  departe,  an  de  an. 
Această  repetare  continuă  a  lucrării  era  necesară  pentru  motivul 
vieţilor  scurte  ale  preoţilor  muritori.  Însă  nu  există  o  astfel  de 
nevoie în cazul Domnului nostru divin, care trăieşte veşnic pentru a 
face  mijlocire  pentru  noi.  (Vezi  Evrei  7:23-25).  Astfel  lucrarea 
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Sanctuarului ceresc, în loc de a fi o lucrare anuală, este îndeplinită o 
dată  pentru totdeauna.  În loc de a fi repetată  an după  an,  îi  este 
alocat un mare ciclu, în care ea este îndeplinită şi încheiată, pentru a 
nu mai fi repetată niciodată.

Ciclul  unui  an  de  slujire  în  sanctuarul  pământesc  reprezenta 
întreaga  lucrare  a  Sanctuarului  de  sus.  În  simbol  (tip),  curăţirea 
sanctuarului era scurta lucrare de încheiere a serviciului anual. În 
antitip,  curăţirea  Sanctuarului  trebuie  să  fie  lucrarea  finală  a  lui 
Hristos, Marele nostru Preot, în Tabernacolul de sus. În tip, pentru a 
curăţi sanctuarul, marele preot intra în Sfânta Sfintelor pentru a sluji 
în prezenţa lui Dumnezeu în faţa chivotului legământului Său. În 
antitip,  când  vine  timpul  pentru  curăţirea  Sanctuarului,  Marele 
nostru Preot, în mod similar, intră în Sfânta Sfintelor pentru a pune 
capăt lucrării Sale de mijlocire în favoarea omenirii. Noi afirmăm 
încrezători că nu se poate ajunge la nicio altă concluzie referitoare 
la acest subiect fără a dispreţui mărturia fără echivoc a Cuvântului 
lui Dumnezeu.

Cititorule,  înţelegi  acum importanţa acestui  subiect? Începi  să 
percepi ce subiect de interes pentru întreaga lume este Sanctuarul 
lui Dumnezeu? Înţelegi că întreaga lucrare de salvare se centrează 
acolo și că atunci când lucrarea este încheiată, se încheie timpul de 
probă  și  cazurile  celor  salvaţi  şi  ale  celor  pierduţi  sunt  pentru 
veşnicie hotărâte? Înţelegi că această curăţire a Sanctuarului este o 
lucrare  scurtă  şi  specială,  prin  care  marele  plan  este  pentru 
totdeauna încheiat? Înţelegi că dacă poate fi făcut cunoscut timpul 
când începe această  lucrare de curăţire,  este un anunţ  dintre cele 
mai solemne pentru lume, că  s-a ajuns ora finală  a salvării  și  că 
aceasta se grăbeşte rapid către încheierea ei? Şi aceasta este ceea ce 
profeţia  este  menită  să  arate.  Ea  trebuie  să  facă  de  cunoscut 
începerea acestei lucrări cu consecinţe atât de importante. „Până vor 
trece două mii trei sute de zile; apoi sanctuarul va fi curăţit.”

Înainte de vreo argumentare despre natura şi  aplicarea acestei 
zile, se poate adopta, cu siguranţă, poziţia că acestea ating curăţirea 
Sanctuarului ceresc, pentru că cel pământesc trebuia să fie curăţit an 
de an; şi altfel facem ca profetul să rostească lucruri lipsite de sens, 
dacă am înţelege că el ar spune că la sfârşitul celor 2300 de zile, o 
perioadă  de  timp de  peste  şase  ani  în  lungime,  chiar  dacă  luăm 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
Ca

pi
to

lu
l 8

171



literal zilele, va avea loc un eveniment care apare în mod obişnuit în 
fiecare an. Sanctuarul ceresc este unul în care trebuie dată hotărârea 
referitoare la toate cazurile. Progresul lucrării de acolo este lucrul a 
cărui cunoaştere priveşte în mod special omenirea. Dacă oamenii ar 
înţelege importanţa acestor lucruri pentru interesele lor veşnice, cu 
câtă seriozitate şi interes le-ar acorda ei studiul lor cel mai serios şi 
plin de rugăciune. Vezi în comentariile asupra versetului din Daniel 
9:20  şi  următoarele  un  argument  referitor  la  cele  2300  de  zile, 
arătând  în  ce  punct  s-au  încheiat  ele  și  când  a  început  lucrarea 
solemnă de curăţire a sanctuarului ceresc. 

Versetele 15-16. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta 
şi  căutam s-o pricep, iată  că  înaintea mea stătea cineva care 
avea înfăţişarea unui om. Şi am auzit un glas de om în mijlocul 
râului Ulai, care a strigat şi a zis: „Gabriele, tâlcuieşte viziunea 
aceasta” (engl. „fă pe omul acesta să înţeleagă viziunea).

Intrăm acum în interpretarea viziunii.  Şi  mai întâi  de toate se 
menţionează grija lui Daniel și eforturile sale de a înţelege aceste 
lucruri. El căuta semnificaţia. Acei care au oferit studiilor profetice 
atenţia  lor  plină  de preocupare şi  serioasă,  nu sunt  cei  care sunt 
lipsiţi  de  grijuri  în  astfel  de  chestiuni.  Doar  acei  păşesc  cu 
indiferenţă peste o mină de aur, care nu ştiu că sub picioarele lor se 
află un strat de metal preţios. Imediat a stat în faţa profetului ceva 
ca o înfăţişare a unui om. Şi el a auzit vocea unui bărbat; adică, 
vocea unui înger, ca a unui bărbat care vorbeşte. A fost dată porunca 
să îl facă pe acest om, pe Daniel, să înţeleagă viziunea. Aceasta a 
fost  adresată  lui  Gabriel,  un  nume  care  semnifică  „tăria  lui 
Dumnezeu sau cel puternic.” El îşi continuă instruirea în capitolul 
9. Sub noua dispensaţiune el era însărcinat să îi anunţe lui Zaharia 
naşterea lui Ioan Botezătorul (Luca 1:11); şi fecioarei Maria pe cea 
a  lui  Mesia,  în  versetul  26.  Lui  Zaharia  el  i  s-a  prezentat  în 
cuvintele: „Eu sunt Gabriel, care stau în prezenţa lui Dumnezeu.” 
Din aceasta reiese faptul că el era un înger de ordin şi demnitate 
mai înaltă; însă cel care i se adresa acum aici era evident mai înalt 
în rang și  avea putere de a-i  porunci şi  de a-i  controla acţiunile. 
Acesta era probabil nimeni altcineva decât arhanghelul, Mihail, sau 
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Hristos. Pe lângă El doar Gabriel mai avea o cunoaştere a lucrurilor 
comunicate lui Daniel (Daniel 10:21).

Versetele 17-19. El a venit atunci lângă locul unde eram; şi 
la  apropierea  lui,  m-am înspăimântat  şi  am căzut  cu  faţa  la 
pământ.  El  mi-a  zis:  „Fii  cu  luare  aminte,  fiul  omului,  căci 
vedenia priveşte vremea sfârşitului!” Pe când îmi vorbea el am 
căzut cu faţa la pământ leşinat. El m-a atins şi m-a aşezat iarăşi 
în picioare în locul în care mă  aflam. Apoi mi-a zis: „Iată  îţi 
arăt  ce  se  va  întâmpla  la  vremea  de  apoi  a  mâniei  (engl. 
„indignării”), căci vedenia aceasta priveşte vremea sfârşitului.

În circumstanţe similare celor relatate, Ioan a căzut jos în faţa 
picioarelor  îngerului,  însă  aceasta  a  fost  cu  scopul  închinării. 
(Apocalipsa 19:10; 22:8). Daniel pare să fi fost complet copleşit de 
maiestatea  mesagerului  ceresc.  El  s-a  prosternat  cu  faţa  spre 
pământ, probabil ca într-un somn adânc, însă nu în mod real aşa. 
Întristarea, este adevărat, i-a făcut pe ucenici să doarmă; însă teama, 
cum este  cazul  aici,  cu greu ar  avea acel  efect.  Îngerul  şi-a  pus 
gingaş  mâna pe el  pentru a-l  încuraja (de câte ori  nu li  s-a spus 
muritorilor  de  către  fiinţe  cereşti  „nu te  teme!”)  și  din  starea  sa 
neajutorată şi fără putere l-a îndreptat. Cu o afirmaţie generală că la 
timpul hotărât va fi sfârşitul și că el îl va face să cunoască ce va fi la 
sfârşitul  mâniei  (engl.  „indignării”),  îngerul  începe  interpretarea 
viziunii.  Mânia  trebuie  înţeleasă  drept  cuprinzând o  perioadă  de 
timp.  Ce timp? Dumnezeu a  spus poporului  Său Israel  că  El  va 
revărsa asupra lui mânia Sa pentru răutatea lor; şi astfel El a dat 
indicaţii  referitoare  la  „prinţul  profan  şi  rău  al  lui 
Israel:” „Îndepărtaţi diadema și luaţi jos coroana... O voi răsturna, 
răsturna, răsturna; şi nu va mai fi, până când va veni acel, a căruia 
este de drept: şi i-o voi da.” (Ezechiel 21:25-27, 31, engl.).

Aici este perioada mâniei (engl. indignării) lui Dumnezeu contra 
poporului legământului Său; perioada în care sanctuarul şi oştirea 
trebuie  să  fie  călcate  în  picioare.  Diadema  a  fost  îndepărtată  și 
coroana îndepărtată, când Israel a fost supus Împărăţiei Babilonului. 
A fost răsturnată  din nou de către mezi şi perşi,  apoi din nou de 
către Greci și din nou de către Romani, corespunzând repetării de 
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trei ori a cuvântului „răsturna”. Apoi evreii, întrucât Îl respinseseră 
pe  Hristos,  au  fost  în  curând  risipiţi  în  ţări  străine  pe  faţa 
Pământului; şi Israelul spiritual a luat locul seminţei literale; însă ei 
sunt în supunere faţă de puteri pământeşti și vor fi aşa până când 
tronul lui David este din nou instaurat - până  când Cel care este 
moştenitorul lui de drept, Mesia, Prinţul păcii, va veni și atunci Îi va 
fi dată Lui. Atunci se va fi încheiat mânia (indignarea). Ceea ce se 
va întâmpla în finalul acestei perioade, îngerul îi va face acum de 
cunoscut lui Daniel.

Versetele 20-22.  Berbecele pe care l-ai văzut cu cele două 
coarne  sunt  împăraţii  Mediei  şi  Persiei.  Ţapul  însă  este 
împărăţia  Greciei  şi  cornul  cel  mare dintre  ochii  lui  este  cel 
dintâi  împărat.  Cele  patru  coarne  care  au  crescut  în  locul 
acestui  corn frânt sunt patru împărăţii  care se vor ridica din 
neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere.

După cum au spus Domnului ucenicii, tot astfel putem spune şi 
noi  despre  îngerul  care  vorbea  lui  Daniel:  „Iată,  acum  vorbeşti 
desluşit și nu vorbeşti în pilde.” Aceasta este o explicaţie a viziunii 
în  limbaj  pe  atât  de  simplu  pe  cât  era  necesar  să  fie  dat.  (Vezi 
menţiunile referitoare la versetele 3-8). Caracteristica distinctivă a 
Imperiului  Persan,  unirea  acelor  naţionalităţi  care  îl  compuneau, 
este  reprezentată  prin  cele  două  coarne  ale  berbecelui.  Grecia  a 
ajuns  la  gloria  sa  supremă  ca  o  unitate  sub  conducerea  lui 
Alexandru cel Mare; mai faimos decât el nu a văzut vreodată lumea 
un general. Această parte a istoriei sale este reprezentată de prima 
fază  a  ţapului,  timp  în  care  cornul  cel  mare  îl  simboliza  pe 
Alexandru cel Mare. La moartea sa, împărăţia s-a divizat, însă în 
curând s-a consolidat în patru mari părţi, reprezentate de cea de-a 
doua fază a ţapului, când acesta avea patru coarne care au apărut în 
locul primului, care a fost rupt. Aceste regate nu s-au menţinut în 
putere.  Niciunul  dintre  ele  nu  poseda  tăria  împărăţiei  originale. 
Aceste mari borne kilometrice din istorie, cărora istoricii le dedică 
volume, sunt schiţate de scriitorul inspirat în contururi exacte, cu 
câteva linii scurte de creion şi în câteva mişcări de peniţă.
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Versetele 23-25. La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor 
fi  umplut  măsura  nelegiuirilor  (germ.  vor  predomina;  îşi  vor 
atinge apogeul), se va ridica un împărat fără ruşine şi viclean. 
El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi. El va face pustiiri de 
necrezut (engl. „va distruge în mod uimitor”), va izbuti în tot ce 
va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. 
Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se 
va îngâmfa, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi şi se 
va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără 
ajutorul vreunei mâini omeneşti.  (engl. „prin politica sa el de 
asemenea va face viclenia să prospere în mâna lui; şi el se va 
ridica pe sine însuşi în inima sa şi prin pace îi va distruge pe 
mulţi; şi el va sta de asemenea contra Prinţului prinţilor; însă el 
va fi frânt fără vreo mână.”)

Această  putere  urmează  celor  patru  diviziuni  ale  împărăţiei 
ţapului, adică, spre încheierea carierei ei. Este, bineînţeles, aceeaşi 
ca  şi  cornul  cel  mic  din  versetul  9  şi  în  următoarele.  Aplicaţi-l 
Romei, după cum este prezentat în remarcile referitoare la versetul 
9 și totul este armonios şi clar.

„Un rege  cu  o  înfăţişare  aprigă.”  Moise,  prezicând  pedeapsa 
care  urma  să  vină  asupra  iudeilor  din  partea  aceleiaşi  puteri,  o 
numeşte „o naţiune cu o înfăţişare aprigă” (Deuteronom 28:49, 50 
engl.).  Niciun  popor  nu  s-a  prezentat  mai  formidabil  în 
îmbrăcămintea  militară  de  război  decât  romanii.  „Înţelegând 
propoziţii  întunecate.” Moise, în pasajul biblic la care tocmai s-a 
făcut referire, spune: „A cărui limbă nu o vei înţelege.” Aceasta nu 
se  putea  spune  despre  babilonieni,  perşi  sau  greci,  în  ceea  ce-i 
priveşte  pe  iudei;  pentru  că  limbile  greacă  şi  caldeeană  au  fost 
folosite într-un grad mai mic sau mai mare în Palestina. Nu tot aşa 
era însă cu limba latină.

„Când călcătorii legii au ajuns la culme.” Ca până aici, legătura 
dintre  poporul  lui  Dumnezeu  şi  asupritorii  săi  este  păstrată  în 
vedere. Din cauza fărădelegilor poporului Său au fost ei vânduţi în 
captivitate. Şi persistenţa lor în păcat a adus pedepse din ce în ce 
mai  severe.  Nicicând  nu  au  fost  evreii  mai  corupţi  moral,  ca 
naţiune, decât la timpul când au ajuns sub jurisdicţia romanilor.
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„Puternic, totuşi nu prin propria sa putere.” Succesul romanilor 
se  datora  în  mare  parte  ajutorului  aliaţilor  lor  și  neînţelegerilor 
dintre vrăjmaşii lor, de care ei erau întotdeauna dispuşi să profite. 
Roma  papală  a  fost,  de  asemenea  puternică  prin  intermediul 
puterilor seculare asupra cărora ea îşi exercita controlul spiritual.

„El va distruge în mod uimitor.” Domnul le-a spus iudeilor prin 
profetul  Ezechiel  că  El  urma  să  îi  scape  de  bărbaţii  care  erau 
„pricepuţi să distrugă” (engl.); şi măcelul a un milion o sută de mii 
de iudei la distrugerea Ierusalimului de către armata romană a fost o 
confirmare teribilă  a  cuvintelor profetului.  Şi  Roma în a doua ei 
fază, Roma papală, a fost responsabilă pentru moartea a cincizeci de 
milioane de martiri.

„Din pricina propăşirii lui şi izbânzii vicleniilor lui.” Roma s-a 
distins mai presus de toate puterile printr-o politică de viclenie, prin 
intermediul  căreia a adus naţiunile sub controlul  ei.  Aceasta este 
adevărat atât despre Roma păgână cât şi despre cea papală. Şi astfel 
prin pace a distrus pe mulţi.
Şi Roma, în cele din urmă, în persoana unuia dintre guvernatorii 

săi, s-a ridicat împotriva Prinţului prinţilor, dând sentinţa de moarte 
contra  lui  Isus  Hristos.  „Însă  el  va  fi  frânt  fără  vreo  mână”,  o 
expresie  care  identifică  distrugerea  acestei  puteri  cu  zdrobirea 
chipului din capitolul 2.

Versetele 26-27. Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de care a 
fost vorba, este adevărată. Tu, pecetluieşte vedenia aceasta, căci 
este cu privire la nişte vremuri îndepărtate.” Eu, Daniel, am stat 
leşinat şi bolnav mai multe zile; apoi m-am sculat şi mi-am văzut 
de  treburile  împăratului.  Eram  uimit  de  vedenia  aceasta,  şi 
nimeni nu ştia.”

„Vedenia cu serile şi dimineţile” este cea despre cele 2300 zile. 
Văzând lunga perioadă  de  asuprire  și  calamităţile  care  urmau să 
vină asupra poporului său, Daniel a leşinat și a fost bolnav câteva 
zile. El a fost uimit de viziune, însă nu a înţeles-o. De ce nu şi-a 
îndeplinit Gabriel la acest timp pe deplin instrucţiunile sale și nu l-a 
făcut pe Daniel să înţeleagă viziunea? - Pentru că Daniel primise tot 
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ceea ce putea suporta el atunci. De aceea învăţătura suplimentară 
este amânată pentru un timp viitor.
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Cele șaptezeci de săptămâni 

Versetele 1-2. În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, 
din  neamul  mezilor,  care  ajunsese  împărat  peste  împărăţia 
haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din 
cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile 
Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul 
către prorocul Ieremia.

Viziunea  înregistrată  în  capitolul  precedent  a  fost  dată  în  al 
treilea  an  al  lui  Belșaţar,  538  î.Hr.  În  același  an,  care  era  de 
asemenea  primul  an  al  lui  Dariu,  s-au  întâmplat  evenimentele 
relatate în acest capitol. Ca urmare, a trecut mai puţin de un an între 
aceste  două  capitole.  Deși  Daniel,  ca prim-ministru al  împărăţiei 
celei mai proeminente de pe faţa Pământului, era apăsat de griji și 
poveri, el nu a lăsat ca aceasta să  îl lipsească  de privilegiul de a 
studia  lucrurile  de  importanţă  mai  înaltă,  chiar  scopurile  lui 
Dumnezeu, descoperite profeţilor Săi. El înţelegea din cărţi, adică, 
din  scrierile  lui  Ieremia,  că  Dumnezeu hotărâse  șaptezeci  de  ani 
pentru captivitatea poporului Său. Această  prezicere se găsește în 
Ieremia  25:12;  29:10.  Această  cunoștinţă  și  folosirea  ei  arată  că 
Ieremia  a  fost  încă  de  timpuriu  considerat  un  profet  inspirat  de 
Dumnezeu; altfel scrierile sale nu ar fi fost colectate atât de curând 
și  copiate  atât  de  extensiv.  Deși  Daniel  a  fost  pentru  un  timp 
contemporan cu el, el avea o copie a lucrărilor sale, pe care a purtat-
o cu el în captivitatea sa; și deși era el însuși un profet atât de mare, 
nu era mai  presus de studierea atentă  a  ceea ce Dumnezeu ar  fi 
descoperit altora dintre servii Săi. Începându-se cei șaptezeci de ani 
în 606 î.Hr, Daniel înţelegea că acum ei se apropiau de încheierea 
lor;  și  Dumnezeu  chiar  începuse  împlinirea  profeţiei  prin 
răsturnarea Împărăţiei Babilonului.

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
U

ria
h 

Sm
ith

178

CAPITOLUL 9



Versetul 3. Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca 
să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă.

Pentru  că  Dumnezeu  a  promis,  noi  nu  suntem  eliberaţi  de 
responsabilitatea de a-L căuta pentru îndeplinirea cuvântului Său. 
Daniel ar fi putut gândi în felul următor: Dumnezeu a promis să Își 
elibereze  poporul  la  sfârșitul  celor  șaptezeci  de  ani  și  El  Își  va 
îndeplini această promisiune; de aceea nu e nevoie să mă îngrijorez 
deloc în această privinţă. Daniel nu a gândit în modul acesta; însă 
întrucât timpul se apropia de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, 
el s-a pus să Îl caute pe Domnul cu toată inima sa. Și cât de serios s-
a angajat el în lucrare, chiar cu post și sac și cenușă! Aceasta era, 
probabil, în anul în care el urma să fie aruncat în groapa cu lei; și 
rugăciunea pe care o avem raportată  aici  poate să  fi  fost  povara 
acelei cereri, pe care, neţinând cont de legea omenească nedreaptă 
ce fusese emisă impunând contrariul, el o oferea înaintea Domnului 
de trei ori pe zi.

Versetul 4. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu şi I-am 
făcut  următoarea mărturisire:  „Doamne,  Dumnezeule  mare şi 
înfricoşate, Tu, care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te 
iubesc şi păzesc poruncile Tale!”

Avem  aici  începutul  minunatei  rugăciuni  a  lui  Daniel  -  o 
rugăciune ce exprimă o astfel de umilinţă și zdrobire a inimii - încât 
o persoană trebuie să fie fără niciun sentiment să poată să o citească 
fără  întrerupere.  El  începe  prin  recunoașterea  credincioșiei  lui 
Dumnezeu.  Dumnezeu  nu  eșuează  niciodată  în  vreunul  din 
legămintele  Sale  cu  urmașii  Săi.  Nu  din  pricina  neputinţei  lui 
Dumnezeu de  a-i  apăra  și  susţine,  erau evreii  atunci  în  cuptorul 
robiei, ci doar din cauza păcatelor lor.

Versetele 5-14. Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am 
fost  răi  şi  îndărătnici,  ne-am  abătut  de  la  poruncile  şi 
orânduirile Tale: N-am ascultat pe robii Tăi, prorocii, care au 
vorbit  în  numele  Tău împăraţilor  noştri,  căpeteniilor  noastre, 
părinţilor  noştri  şi  către  tot  poporul  ţării.  Tu,  Doamne,  eşti 
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drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple faţa de ruşine, 
nouă  tuturor  oamenilor  lui  Iuda,  locuitorilor  Ierusalimului  şi 
întregului  Israel,  fie ei  aproape,  fie departe,  în toate ţările  în 
care  i-ai  izgonit,  din  pricina fărădelegilor  de  care  s-au făcut 
vinovaţi faţă de Tine! Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple 
faţa de ruşine, da, nouă, împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre 
şi  părinţilor  noştri,  pentru  că  am  păcătuit  împotriva  Ta!  La 
Domnul, Dumnezeul nostru, însă este îndurarea şi iertarea, căci 
împotriva Lui ne-am răzvrătit! N-am ascultat glasul Domnului 
Dumnezeului  nostru,  ca  să  urmăm  legile  Lui,  pe  care  ni  le 
pusese înainte prin robii  Săi  prorocii;  ci  tot  Israelul  a călcat 
Legea Ta şi s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De 
aceea ne-au şi lovit blestemele şi jurămintele scrise în Legea lui 
Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui 
Dumnezeu.  El  a  împlinit  astfel  cuvintele  pe  care  le  rostise 
împotriva noastră şi împotriva căpeteniilor noastre, care ne-au 
cârmuit  şi  a  adus  peste  noi  o  mare  nenorocire,  aşa  cum 
niciodată şi nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire 
ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este 
scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste 
noi: şi noi n-am rugat pe Domnul, Dumnezeul nostru, nu ne-am 
întors de la nelegiuirile noastre şi n-am luat aminte la adevărul 
Tău. De aceea şi Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să 
vină  peste  noi  (engl.  „De aceea Dumnezeu a vegheat  asupra 
răului şi l-a adus asupra noastră”); căci Domnul, Dumnezeul 
nostru, este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-
am ascultat glasul Lui.

Până  la acest punct rugăciunea lui Daniel se ocupă  cu mărtu- 
risirea deplină și cu inimă sfâșiată a păcatelor. El îndreptăţește în 
mod deplin cursul Domnului, recunoscând păcatele lor drept cauza 
pentru  toate  nenorocirile  lor,  după  cum îi  ameninţase Dumnezeu 
prin  profetul  Moise.  Și  nu  face  discriminare  în  favoarea  sa.  Nu 
apare  în  această  cerere  nicio  neprihănire  proprie.  Deși  suferise 
îndelung pentru păcatele altora, în timp ce el însuși ducea o viaţă 
evlavioasă,  temătoare de Dumnezeu și primea evidente onoruri și 
binecuvântări  din  partea  Domnului,  el  nu  aduce  acuzaţii  contra 
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unora excluzându-i pe alţii, nici nu imploră simpatie pentru sine ca 
victimă a greșelilor altora, ci se clasează pe sine cu restul și spune: 
Noi am păcătuit, ni se cuvine să ni se umple faţa de rușine. Și el 
recunoaște  că  ei  nu  ascultaseră  lecţiile  pe  care  Dumnezeu 
intenţionase să li le dea prin suferinţele lor ca să se întoarcă din nou 
către El.

O expresie din versetul 14 este demnă de atenţie specială: „De 
aceea,  și  Domnul  a  îngrijit  ca  nenorocirea  aceasta  să  vină  peste 
noi.” Pentru că sentinţa contra unei lucrări rele nu este executată cu 
grabă,  de aceea inimile fiilor  oamenilor sunt  deplin pornite în ei 
spre rău. Însă nimeni nu are dreptul să creadă că Dumnezeu nu vede 
sau că  a  uitat.  Pedepsele  Sale,  cu care sunt  ameninţaţi  călcătorii 
legii, îl vor ajunge cu siguranţă pe cel ce încalcă legea, fără vreo 
abatere și fără să greșească. El va veghea asupra răului și la timpul 
potrivit îl va face să se împlinească.

Versetele  15-19.  Şi  acum,  Doamne  Dumnezeul  nostru,  Tu, 
care ai scos pe poporul Tău din ţara Egiptului prin mâna Ta cea 
puternică şi Ţi-ai făcut un Nume aşa cum este şi astăzi: noi am 
păcătuit,  am  săvârşit  nelegiuire.  Dar,  Doamne,  după  toată 
îndurarea  Ta,  abate  mânia  şi  urgia  Ta  de  la  cetatea  Ta, 
Ierusalimul,  de  la  muntele  Tău  cel  sfânt;  căci  din  pricina 
păcatelor  noastre  şi  din  pricina nelegiuirilor  părinţilor  noştri 
este  Ierusalimul  şi  poporul  Tău de ocara tuturor  celor  ce  ne 
înconjoară. Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea 
şi  cererile  robului  Tău  şi,  pentru  dragostea  Domnului,  fă  să 
strălucească  faţa  Ta  peste  Sfântul  Tău  Locaş  pustiit!  Pleacă 
urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la 
dărâmăturile  noastre  şi  la  cetatea  peste  care  este  chemat 
Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră  Îţi  aducem 
noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, 
Doamne! Iartă,  Doamne! Ia aminte,  Doamne! Lucrează  şi  nu 
zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele 
Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!

Profetul  invocă  acum  onoarea  numelui  Domnului  ca  motiv 
pentru care dorește ca cererea sa să  fie împlinită.  El se referă  la 
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faptul eliberării lor din Egipt și la marea onoare care mărise numele 
Domnului pentru toate lucrările Sale minunate manifestate între ei. 
Toate  acestea  urmau  să  fie  pierdute,  dacă  El  îi  abandona  acum 
pieirii.  Moise folosise același  argument când pleda pentru Israel. 
(Numeri  14).  Aceasta  nu înseamnă  că  Dumnezeu este  mișcat  de 
motive  de  ambiţie  și  glorie  deșartă;  însă  când  poporul  Său  este 
gelos pentru onoarea numelui Său, când ei își dovedesc iubirea lor 
pentru El cerându-I să lucreze, nu pentru beneficiul lor personal, ci 
pentru propria Sa slavă,  pentru ca numele Său să  nu fie făcut de 
rușine și blasfemiat între păgâni, aceasta este acceptabil înaintea Sa. 
Daniel mijlocește aici pentru cetatea Ierusalim, numită cu numele 
lui Dumnezeu și muntele Său cel sfânt, pentru care El a avut o astfel 
de iubire și Îl imploră, pentru îndurările Sale, să permită ca mânia 
Sa să  fie abătută.  În cele din urmă  mintea sa se centrează  asupra 
Sanctuarului  sfânt,  locuinţa  proprie  a  lui  Dumnezeu  pe  acest 
Pământ, și imploră ca ruinele acestuia să fie rezidite.

Daniel  înţelegea  că  cei  șaptezeci  de  ani  de  captivitate  erau 
aproape  de  încheierea  lor.  Din  această  aluzie  la  sanctuar  este 
evident că el a înţeles în mod greșit până aici viziunea importantă 
oferită lui în capitolul 8, așa încât să presupună că cele 2300 de zile, 
la  încheierea  cărora  sanctuarul  urma  să  fie  curăţit,  ar  expira  în 
același timp. Această încheiere greșită a fost imediat corectată când 
îngerul a venit pentru a-i da instrucţiuni suplimentare ca răspuns la 
rugăciunea sa, care sunt prezentate în cele ce urmează.

Versetele  20-21.  Pe  când  vorbeam  eu,  mă  rugam,  îmi 
mărturiseam păcatul şi păcatul poporului meu şi îmi aduceam 
cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel 
sfânt  al  Dumnezeului  meu;  pe  când  vorbeam  eu  încă  în 
rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gabriel, pe 
care-l  văzusem  mai  înainte  într-o  vedenie  (engl.  „pe  care  îl 
văzusem în viziune la început”) şi  m-a atins în clipa când se 
aducea jertfa de seară.

Avem aici rezultatul cererii lui Daniel. El este întrerupt dintr-o 
dată de un mesager ceresc. Îngerul Gabriel, apărând din nou cum 
apăruse înainte, în forma unui bărbat, pe care Daniel îl văzuse la 
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început, l-a atins. O întrebare foarte importantă trebuie clarificată în 
acest punct. Trebuie să se clarifice dacă viziunea din capitolul 8 a 
fost vreodată explicată și dacă poate fi vreodată înţeleasă. Întrebarea 
este:  La ce viziune face Daniel  referire prin expresia „viziune la 
început”? Toţi vor recunoaște că este o viziune despre care avem o 
relatare  anterioară  și  că  în  acea  viziune  vom  descoperi  vreo 
menţiune despre Gabriel. Trebuie să ne întoarcem înapoi, dincolo 
de acest al nouălea capitol; pentru că  tot ce avem în capitolul 9, 
înainte  de  această  apariţie  a  lui  Gabriel  este  doar  o  relatare  a 
rugăciunii  lui  Daniel.  Atunci,  privind  în  urmă,  prin  capitolele 
anterioare,  găsim menţionate doar trei  viziuni  date lui  Daniel.  1. 
Interpretarea visului lui Nebucadneţar a fost dată lui Daniel într-o 
viziune  de  noapte.  (Capitolul  2:19).  Însă  nu  există  niciun  raport 
despre vreun agent îngeresc în această  chestiune. 2. Viziunea din 
capitolul 7. Aceasta a fost explicată lui Daniel de către „unul care 
stătea în picioare alături”,  probabil  un înger;  însă  nu avem nicio 
informaţie despre care înger, nici nu există ceva în acea viziune care 
să  aibă  nevoie  de  vreo  explicaţie  suplimentară.  3.  Viziunea  din 
capitolul  8.  Aici  găsim  unele  detalii  care  arată  că  aceasta  este 
viziunea  la  care  se  face  referire.  a)  Gabriel  este  prezentat  acolo 
pentru prima dată pe nume în carte și singura dată înainte de această 
ocazie. b) I s-a poruncit să îl facă pe Daniel să înţeleagă viziunea. c) 
Daniel, la încheiere, spune că nu a înţeles-o, arătând că Gabriel, la 
încheierea  capitolului  8,  nu  își  îndeplinese  misiunea.  Nu  există 
niciun loc în întreaga Biblie unde această instrucţiune este realizată, 
dacă nu se întâmplă în capitolul 9. Dacă, drept urmare, nu viziunea 
din capitolul  8  este  cea la  care  se  face referire,  nu avem niciun 
raport că Gabriel a împlinit vreodată instrucţiunile date lui, sau că 
acea viziune a fost vreodată explicată. d) Învăţătura pe care îngerul 
i-o  dă  acum  lui  Daniel,  după  cum  vom  vedea  din  versetele 
următoare, completează în mod exact ceea ce lipsește din capitolul 
8. Aceste consideraţii dovedesc dincolo de orice îndoială legătura 
dintre Daniel 8 și 9: și această concluzie va fi întărită în plus de o 
analiză a instrucţiunilor îngerului.

Versetele 22-23. El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi 
mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea. Când ai 
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început tu să te rogi, a ieşit cuvântul şi eu vin să ţi-l vestesc, căci 
tu eşti preaiubit şi scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta şi 
înţelege vedenia!

Felul în care Gabriel se prezintă pe sine cu această ocazie, arată 
că  el a venit pentru a rezolva o misiune neterminată.  Aceasta nu 
poate fi nimic mai puţin decât a îndeplini instrucţiunea de a-l face 
pe  acest  om  „să  înţeleagă  viziunea”,  după  cum  este  raportat  în 
capitolul 8. „Am venit pentru a-ţi da pricepere și înţelegere.”(engl.) 
Întrucât asupra sa încă mai zăcea însărcinarea de a-l face pe Daniel 
să înţeleagă și întrucât el îi explicase lui Daniel în capitolul 8 tot 
ceea ce putea suporta atunci și totuși el nu a înţeles viziunea, acum 
vine să își reia lucrarea și să își încheie misiunea. Imediat ce Daniel 
și-a început cererea sa fierbinte, s-a dat porunca; adică, Gabriel a 
primit  instrucţiunea  de  a-l  vizita  pe  Daniel  și  de  a-i  comunica 
informaţia  necesară.  Din  timpul  de  care  era  nevoie  pentru  a  citi 
rugăciunea până  la  punctul  în  care  Gabriel  și-a  făcut  apariţia  pe 
scenă  cititorul  poate  aprecia  viteza  cu  care  acest  mesager  a  fost 
trimis din curţile cerului la acest serv al lui Dumnezeu. Nicio uimire 
că Daniel spune că el a fost făcut să zboare cu repeziciune, sau că 
Ezechiel  compară  mișcările  acestor  fiinţe  cerești  cu  un  fulger. 
(Ezechiel 1:14). „Înţelege chestiunea” (engl.), îi spune el lui Daniel. 
Ce chestiune? - Aceea, evident, pe care nu o înţelesese înainte, după 
cum se afirma în ultimul verset din capitolul 8. „Meditează asupra 
vedeniei.”  (engl.)  Ce  vedenie?  Nu  interpretarea  visului  despre 
chipul lui Nebucadneţar, nici vedenia din capitolul 7, pentru că nu a 
existat  nicio  dificultate  cu  vreuna  dintre  acestea;  ci  vedenia  din 
capitolul 8, cu referire la care mintea sa era umplută de îndoială și 
uimire. „Am venit să îţi arăt ţie”, spuse de asemenea îngerul. Să îţi 
arăt  ţie referitor la ce? - Cu siguranţă  referitor la ceva în care el 
menţinea  idei  greșite,  întrucât  aceasta  era  ceea  ce  îl  pornise  pe 
Gabriel în misiunea sa de această dată.

Însă  Daniel  nu  avea  nicio  dificultate  în  a  înţelege  ceea  ce  îi 
spusese  îngerul  referitor  la  berbece,  la  ţap  și  la  cornul  cel  mic, 
împărăţiile  Medo-Persiei,  Greciei  și  Romei.  De  asemenea,  el  nu 
greșise  nici  referitor  la  încheierea  celor  șaptezeci  de  ani  de 
captivitate.  Însă  problema principală  din rugăciunea sa era cu 18 
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privire la repararea pustiirilor sanctuarului, care zăcea în ruine; și el, 
fără îndoială, trăsese concluzia că atunci când sosea sfârșitul celor 
șaptezeci  de  ani  de  captivitate,  sosea  timpul  pentru  împlinirea  a 
ceea ce spusese îngerul referitor la curăţirea sanctuarului la sfârșitul 
celor  2300  de  zile.  Acum  el  trebuia  să  fie  corectat.  Și  aceasta 
explică de ce la acest moment anume, la interval așa de scurt după 
viziunea anterioară, i-au fost date și explicaţiile. Acum cei șaptezeci 
de ani de captivitate se apropiau de încheierea lor și Daniel aplica la 
un lucru greșit învăţătura pe care o primise de la înger. El aluneca 
într-o înţelegere greșită și asculta de ea; ca urmare lui nu trebuia să i 
se  permită  să  rămână  în  continuare  în  ignoranţă  referitor  la 
adevărata însemnătate a viziunii  anterioare.  „Am venit  să  îţi  arăt 
ţie”; „înţelege chestiunea”; „meditează asupra viziunii.” Astfel erau 
cuvintele  folosite  de  însăși  persoana pe  care  Daniel  o  văzuse  în 
viziunea anterioară și căreia auzise el că îi fusese dată porunca „Fă-l 
pe acest om să  înţeleagă  viziunea” și  care, el știa, nu îndeplinise 
niciodată această instrucţiune. Însă acum el apare și spune: „Acum 
am venit  să  îţi  dau  pricepere  și  înţelegere.”  Cum putea  fi  dusă 
mintea lui Daniel într-un mod mai clar spre viziunea din capitolul 8 
și cum putea fi arătată mai distinct legătura dintre vizita anterioară a 
îngerului și cea de acum, decât prin astfel de cuvinte la un astfel de 
timp de către  o  astfel  de  persoană? Argumentele  prezentate  deja 
sunt suficiente pentru a arăta în mod clar legătura dintre capitolele 8 
și  9;  însă  aceasta  va  mai  apărea  în  continuare  în  versetele 
următoare.

O expresie  pare  a  fi  demnă  de  observaţie  înainte  de  a  părăsi 
versetul  23.  Este  declaraţia  îngerului  către  Daniel,  „căci  tu  ești 
preaiubit.”  Îngerul  a  adus  această  declaraţie  direct  din  curţile 
cerului.  Ea  exprima  starea  de  sentimente  care  exista  acolo  în 
legătură cu Daniel. Gândiţi-vă la fiinţele cerești, cele mai înalte în 
Univers - Tatăl, Fiul, îngerii cerești - având o astfel de consideraţie 
și  apreciere pentru un om muritor de aici  de pe Pământ încât să 
autorizeze un înger să îi ducă lui mesajul că este mult iubit! Aceasta 
este una dintre cele mai înalte culmi ale gloriei la care pot ajunge 
muritorii. Avraam a ajuns la o altă, când s-a putut spune despre el că 
era „prietenul lui Dumnezeu”; și Enoh o altă, când s-a putut spune 
despre el că „a umblat cu Dumnezeu.” Putem noi ajunge la astfel de 
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realizări? Dumnezeu nu ţine cont de persoane; ci  el  ţine cont de 
caracter. Dacă în virtute și evlavie am putea să îi egalăm pe acești 
bărbaţi eminenţi, am putea mișca iubirea divină în aceeași măsură. 
Și noi am putea fi mult iubiţi, - am putea fi prietenii lui Dumnezeu 
și am putea umbla cu El. Și noi trebuie să fim în generaţia noastră 
ceea ce au fost ei în a lor. Există o imagine folosită cu referire la 
ultima  biserică  și  aceasta  denotă  unirea  cea  mai  strânsă  cu 
Dumnezeu. „Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra 
la  el,  voi  cina cu el  și  el  cu Mine.” Apocalipsa 3:20.  A cina cu 
Domnul denotă o intimitate egală cu a fi mult iubit de El, a umbla 
cu El sau a fi prietenul Lui. Ce poziţie demnă de dorit! Ah, relele 
naturii noastre, care ne separă de această comuniune! O, harul de a 
le birui pe acestea! Pentru ca să ne putem bucura de această legătură 
spirituală aici și în cele din urmă să intrăm în slăvile prezenţei Sale 
la cina de nuntă a Mielului. 

Versetul 24. Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra 
poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea 
fărădelegilor,  până  la  ispăşirea  păcatelor,  până  la  ispăşirea 
nelegiuirii,  până  la  aducerea  neprihănirii  veşnice,  până  la 
pecetluirea vedeniei  şi  prorociei  şi  până  la  ungerea Sfântului 
sfinţilor.

Acestea  sunt  primele  cuvinte  pe care  îngerul  le  rostește  către 
Daniel, pentru a-i face parte de acea învăţătură pe care a venit să i-o 
dea. De ce introduce el atât de brusc o perioadă de timp? Trebuie 
din  nou  să  ne  referim la  viziunea  din  capitolul  8.  Am văzut  că 
Daniel,  la  încheierea  acelui  capitol,  spune  că  el  nu  a  înţeles 
viziunea.  Unele  părţi  din  acea  viziune  au  fost  explicate  la  acel 
moment în mod foarte clar. Nu se poate ca acele porţiuni să fi fost 
cele pe care el să nu le înţeleagă. De aceea întrebăm ce nu înţelegea 
Daniel  sau,  cu  alte  cuvinte,  ce  parte  din  viziune  rămăsese 
neexplicată.  În  acea  viziune  sunt  prezentate  patru  lucruri 
importante:  (1)  Berbecele;  (2)  Ţapul;  (3)  Cornul  cel  mic;  (4) 
Perioada de 2300 de zile. Simbolurile berbecelui, ale ţapului și ale 
cornului cel mic erau explicate. Totuși, nu se spusese nimic despre 
timp.  De aceea acesta  trebuie  să  fi  fost  punctul  pe care  el  nu îl 
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înţelegea; și întrucât fără acesta celelalte porţiuni ale viziunii erau 
fără  folos,  el  putea  spune cu motiv,  în  timp ce  aplicarea  acestei 
perioade era lăsată în întuneric, că nu a înţeles viziunea. 

Dacă această vedere asupra subiectului este corectă, ar trebui să 
așteptăm  în  mod  natural,  ca  atunci  când  îngerul  și-a  încheiat 
explicarea viziunii, să înceapă exact cu punctul care fusese omis; și 
anume  timpul.  Și  descoperim că  este  adevărat  în  fapt.  După  ce 
îndreaptă atenţia lui Daniel înapoi spre prima viziune în modul cel 
mai direct și accentuat și asigurându-l că el venise acum să îi dea 
înţelegere în această chestiune, el începe exact de la punctul omis 
acolo  și  spune:  „Șaptezeci  de  săptămâni  sunt  hotărâte  asupra 
poporului tău și asupra cetăţii cele sfinte.”

Dar cum arată această expresie vreo legătură cu cele 2300 de zile 
sau cum aruncă  vreo lumină  asupra acelei perioade? Răspundem: 
Expresia nu se poate referi în mod inteligent la altceva: deoarece 
cuvântul  redat  aici  ca  „hotărât”  semnifică  „separat,  decupat,  pus 
deoparte”: și nicio perioadă nu este prezentată în viziunea la care se 
face aici referire, din care să poată fi separate decât cele 2300 zile 
din  viziunea  anterioară.  Cât  de  directă  și  de  naturală,  deci,  este 
legătura. Atenţia lui Daniel este fixată asupra celor 2300 de zile, pe 
care  el  nu  le-a  înţeles,  prin  faptul  că  îngerul  îl  îndreaptă  spre 
viziunea  anterioară;  și  el  spune:  „Șaptezeci  de  săptămâni  sunt 
tăiate.” Tăiate din ce? - Din cele 2300 de zile, fără îndoială.

Se poate cere dovada că acel cuvânt redat prin hotărât semnifică 
a decupa, a separa, a pune deoparte. Poate fi adusă o abundenţă de 
dovezi.  Cuvântul  ebraic  tradus  astfel  este ,נחתך   nehhtak.  Acest 
cuvânt este definit de către Gesenius, în Lexiconul Ebraic al său, 
după cum urmează: „Propriu, a tăia afară; în mod figurat, a diviza, a 
împărţi;  și  astfel,  a  hotărî,  a  decreta.”  În  Dicţionarul  Caldeeano-
Rabinic al lui Stockius, cuvântul nehhtak este definit astfel: „Scidit, 
abscidit, conscidit, inscidit, exscidit - a tăia, a tăia îndepărtând, a 
tăia în bucăţi, a tăia sau sculpta, a separa, a despărţi.” Mercerus, în 
dicţionarul  său  de  sinonime,  Thesaurus,  oferă  un  specimen  de 
folosire rabinică în fraza hhatikah shel basar, „o bucată de carne” 
sau „o tăietură  de  carne”.  El  traduce cuvântul  așa cum apare  în 
Daniel 9:24, prin „præcisa est” , este tăiat. În versiunea literală a lui 
Arias  Montanus,  este  tradus  „decisa  est”,  sau  tăiat;  în  notiţa 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
U

ria
h 

Sm
ith

188



marginală,  care  este  corectă  gramatic,  este  redată  prin  plural, 
„decise  sunt”,  sunt  tăiate.  În  versiunea  latină  a  lui  Junius  și 
Tremellius,  nehhtak  (forma  de  pasiv  a  hhathak)  este  redat  prin 
„decisæ  sunt”,  sunt  tăiate.  Iarăși,  în  versiunea  greacă  a  lui 
Theodontiu a cărţii lui Daniel (care este versiunea folosită în copia 
Vaticanului a Septuagintei, ca fiind cea mai loială), este redată prin 
συνεμηθησαν (sunetmethesan), au fost tăiate; și în copia Veneţiană 
prin  τετμηνται  (tetmentai),  au  fost  tăiate.  Ideea  de  tăiere  este 
păstrată în Vulgata, unde fraza „abbreviatæ sunt” înseamnă scurtate.

„Astfel  autoritatea  caldeeană  și  autoritatea  rabinică  și  cea  a 
versiunilor timpurii, Septuaginta și Vulgata, oferă semnificaţia unică 
de tăiat acestui verb.”

„Hengstenberg, care se apleacă asupra unei examinări critice a 
textului original, spune, Însă tocmai întrebuinţarea cuvântului, care 
nu apare nicăieri altundeva, în timp ce erau la îndemână altele mult 
mai frecvent folosite, dacă Daniel ar fi dorit să exprime „hotărâre” 
și de care el s-a folosit în altele și chiar și în această porţiune, pare 
să  argumenteze că  acest  cuvânt stă  acolo din consideraţie  pentru 
semnificaţia sa originală și că reprezintă cele șaptezeci de săptămâni 
ca  o  perioadă  separată  de  durata  următoare  și  exact  limitată,  în 
contrast cu o „determinare” a timpului (en platei),.’ ” - Christology 
of the Old Testament, vol. II, p. 301, Washington, 1839).

De  ce,  atunci,  se  poate  întreba,  au  folosit  traducătorii  noștri 
cuvântul  hotărât,  când  în  mod  atât  de  evident  înseamnă  tăiat? 
Răspunsul este, Ei fără îndoială au trecut cu vederea legătura dintre 
capitolele al optulea și al nouălea și considerând nepotrivit a traduce 
ca tăiat,  pus deoparte,  separat,  când nu era indicat nimic din ce 
puteau fi tăiate cele șaptezeci de săptămâni,  ei  au dat cuvântului 
semnificaţia sa figurată în loc de cea proprie. Însă, după cum am 
văzut,  construcţia,  contextul  și  legătura  cer  sensul  propriu  și  nu 
admit o altă traducere.
Șaptezeci de săptămâni, deci, sau 490 zile din cele 2300, au fost 

tăiate sau acordate Ierusalimului și  iudeilor;  și  evenimentele care 
urmau  să  se  întâmple  în  cadrul  acelei  perioade  sunt  pe  scurt 
prezentate. Fărădelegea avea să fie încheiată; adică, poporul evreu 
urma să își umple cupa nelegiuirii lor, lucru pe care l-au făcut prin 
respingerea  și  crucificarea  lui  Hristos.  Urma  să  se  pună  capăt 
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păcatelor sau jertfelor pentru păcat. Aceasta s-a întâmplat când s-a 
adus marea jertfă pe Calvar. Avea să fie făcută disponibilă iertarea 
pentru  fărădelege.  Aceasta  a  avut  loc  prin  moartea  Fiului  lui 
Dumnezeu  ca  jertfă.  Neprihănirea  veșnică  avea  să  fie  adusă; 
neprihănirea  pe  care  Domnul  nostru  a  manifestat-o  în  viaţa  Sa 
lipsită  de  păcat.  Viziunea  și  profeţia  au  fost  sigilate  sau  făcute 
sigure. Prin evenimentele prezentate ca urmând să  se întâmple în 
cele  șaptezeci  de  săptămâni  este  testată  profeţia.  Prin  acestea  se 
decide aplicarea întregii viziuni. Și „Sfânta Sfintelor” urma să fie 
unsă; locul cel mai sfânt al Sanctuarului ceresc. Când am examinat 
sanctuarul,  la  capitolul  8:14,  am văzut  că  a  sosit  un  timp  când 
sanctuarul pământesc făcea loc celui ceresc și  slujirea preoţească 
era  transferată  la  acela.  Înainte  să  înceapă  slujirea  în  sanctuar, 
sanctuarul  și  vasele  sfinte  trebuiau să  fie  unse.  Exodul  40:9,  10. 
Ultimul  eveniment,  de  aceea,  al  celor  șaptezeci  de  săptămâni 
prezentate aici, este ungerea Cortului ceresc sau începerea slujirii 
acolo.  Astfel  prima  diviziune  a  celor  2300  de  zile  ne  aduce  la 
începerea  slujirii  în  primul  compartiment  al  Sanctuarului  ceresc, 
după cum întreaga perioadă ne aduce la începerea slujirii în cea de-
a doua încăpere sau Sfânta Sfintelor acelui Sanctuar.

Acum  trebuie  considerat  concludent  argumentul  că  cel  de-al 
nouălea capitol din Daniel îl explică pe cel de-al optulea și că cele 
șaptezeci  de săptămâni sunt  o parte  din cele  2300 de zile;  și  cu 
câteva citate din scrierile altora vom încheia acest punct.

Advent Shield (n. tr. publicaţie) spunea în 1844:
„Atragem  atenţia  la  un  fapt  care  arată  că  există  o  ‚legătură’ 

necesară între cele șaptezeci de săptămâni din capitolul al nouălea și 
altceva ce îl precede sau îl urmează, numit, ‚vedenia’. Se găsește în 
versetul  al  24-lea:  ‚Șaptezeci  de  săptămâni  sunt  hotărâte  [sunt 
tăiate,  separate,  puse  deoparte]  poporului  tău’,  ...  pentru  a  sigila 
vedenia’ Există doar două semnificaţii ale frazei a sigila. Ele sunt, 
mai întâi, ‚a face secret’ și a doua ‚a face sigur’. Nu ne preocupă 
acum cu care dintre aceste semnificaţii trebuie să  fie folosită.  Nu 
acesta este punctul din faţa noastră. Fie semnificaţia oricare ar fi, ea 
arată că prezicerea despre cele șaptezeci de săptămâni se leagă în 
mod necesar de altceva dincolo de ea însăși,  numit ‚vedenie’, cu 
referire la care ea îndeplinește această lucrare de ‚a sigila’. A vorbi 
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despre sigilarea sa proprie este în aceeași măsură o absurditate cum 
ar fi să presupunem că lui Iosefus îi era atât de teamă de romani 
încât nu a spus lumii că el credea că a patra împărăţie din Daniel 
era‚ împărăţia grecilor’. Nu este mai potrivit să spunem că cel de-al 
nouălea capitol din Daniel este ‚complet în sine însuși’, decât ar fi 
să  spunem că  o hartă  care a fost proiectată  pentru a arăta relaţia 
dintre Massachusetts și Statele Unite nu s-ar referi la nimic altceva 
decât la Massachusetts. Nu este mai complet în sine însuși decât un 
bon dat ca garanţie pentru o notă sau un alt document la care se face 
referire, este complet în sine însuși: și ne îndoim că ar exista vreun 
școlar de paisprezece ani în ţară, de capacitate medie, care, citind 
capitolul  al  nouălea,  înţelegând  punctul  din  faţa  noastră,  nu  ar 
decide, că acesta se referă la un alt lucru diferit, numit ‚vedenie.’ Nu 
avem nicio dificultate  în  a  înţelege care  viziune este  aceasta.  Se 
referă în mod natural și evident la viziunea care nu a fost complet 
explicată  lui  Daniel  și  spre  care  îndreaptă  Gabriel  atenţia  sa  în 
versetul precedent - viziunea capitolului al optulea. Daniel ne spune 
că lui Gabriel i s-a poruncit să îl facă să înţeleagă viziunea (8:16). 
Acest lucru nu fusese îndeplinit în mod complet în discuţia legată 
de viziune; de aceea el este trimis să îi dea lui Daniel ‚priceperea și 
înţelegerea’  necesare,  -  pentru  a  explica‚  semnificaţia  sa’ 
comunicându-i prezicerea despre cele șaptezeci de săptămâni.”

„Susţinem că Daniel capitolul 9 este un apendice al celui de-al 
optulea capitol și că cele șaptezeci de săptămâni și cele 2300 de zile 
sau  ani  încep  împreună.  Oponenţii  noştri  neagă  acest  lucru.”  - 
Signs of the Times, 1843.

„Marele principiu implicat în interpretarea celor 2300 de zile din 
Daniel 8:14, este acela că cele șaptezeci de săptămâni din Daniel 
9:24  sunt  primele  490  de  zile  din  cele  2300  din  capitolul  al 
optulea.” - Advent Shield, pg. 49.

„Dacă legătura dintre cele șaptezeci de săptămâni din Daniel 9 și 
cele 2300 de zile din Daniel 8 nu există, întregul sistem este zguduit 
până în temeliile sale; dacă ea există, după cum presupunem noi, 
sistemul trebuie să stea în picioare.” - Harmony of the Prophetic 
Chronology, pg. 33.

Eruditul  Dr.  Hales  spune,  comentând  cele  șaptezeci  de 
săptămâni: „Această profeţie cronologică a fost evident planificată 
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să explice viziunea precedentă, în special în partea sa cronologică a 
celor 2300 de zile.” - Chronology, Vol. II. pg. 517.

Versetele 25-27. Şă ştii dar şi să înţelegi, că de la darea po- 
runcii pentru restaurarea şi zidirea din nou a Ierusalimului şi 
până la Mesia (Prinţul) vor fi şapte săptămâni şi şaizeci şi două 
de  săptămâni;  strada  va  fi  clădită  din  nou  şi  zidul,  chiar  în 
timpuri agitate. Şi după şaizeci şi două de săptămâni Mesia va fi 
omorât, însă nu pentru sine însuşi; şi poporul prinţului care va 
veni va distruge cetatea şi sanctuarul; şi sfârşitul acestora va fi 
cu un potop şi până la sfârşit pustiirile războiului sunt hotărâte. 
El  va întări  cu mulţi  legământul  pentru o săptămână;  dar  la 
jumătatea  săptămânii  va  face  să  înceteze  jertfa  şi  darul  de 
mâncare  şi  din  pricina  răspândirii  urâciunilor  El  îl  va  face 
pustiu, chiar până la sfârşit şi ceea ce s-a hotărât se va vărsa 
peste cel pustiit. (engl.)

Îngerul  îi  indică  acum lui  Daniel  evenimentul  care  va  marca 
începerea celor șaptezeci de săptămâni. Acestea aveau să se întindă 
ca  dată  de  la  ieșirea  poruncii  pentru  restaurarea  și  clădirea 
Ierusalimului.  Nu  este  indicat  numai  evenimentul  care  avea  să 
stabilească timpul începerii acestei perioade, ci și acele evenimente 
care urmau să se întâmple la încheierea ei. Astfel este oferit un test 
dublu prin care să încercăm aplicarea acestei profeţii. Însă, mai mult 
decât atât, perioada de șaptezeci de săptămâni este din nou împărţită 
în trei mari diviziuni și una dintre acestea este din nou împărţită și 
evenimentele  intermediare  sunt  indicate,  punctându-se  cele  care 
urmau  să  marcheze  încheierea  fiecăreia  dintre  aceste  diviziuni. 
Dacă, acum putem găsi o dată care să armonizeze cu toate aceste 
evenimente, avem, dincolo de îndoială,  adevărata aplicare; pentru 
că nimic în afară de ceea ce este corect nu ar putea corespunde și 
îndeplini atât de multe condiţii. Să cuprindă cititorul într-o privire 
punctele care trebuie armonizate, pentru ca să fie mai bine pregătit 
să se apere contra unei aplicări greșite. Mai întâi, trebuie să găsim, 
la începutul  perioadei,  o poruncă  dată  pentru a rezidi  și  construi 
Ierusalimul.  Acestei  lucrări  de  restaurare  i  se  acordă  șapte 
săptămâni. Când ajungem la încheierea acestei diviziuni,  la șapte 
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săptămâni de la începerea ei,  trebuie să  găsim, în al doilea rând, 
Ierusalimul  restaurat  din  punct  de  vedere  material,  lucrarea  de 
clădire a străzii și a zidului pe deplin încheiată. De la acest punct se 
măsoară separat șaizeci și două de săptămâni; și când ajungem la 
încheierea  acestei  părţi,  la  șaizeci  și  nouă  de  săptămâni  de  la 
început, trebuie să vedem, în al treilea rând, manifestarea lui Mesia, 
Prinţul,  înaintea  lumii.  Ne mai  este  dată  încă  o  săptămână,  care 
completează cele șaptezeci. În al patrulea rând, în mijlocul acestei 
săptămâni Mesia trebuie să fie stârpit și să facă jertfa și darul de 
mâncare să înceteze; și, în al cincilea rând, când ultima săptămână a 
acestei perioade acordate evreilor ca timp în care ei urmau să fie 
poporul  special  a  lui  Dumnezeu,  a  expirat,  noi,  în  mod natural, 
căutăm răspândirea binecuvântării și a lucrării lui Dumnezeu la alţi 
oameni.

Acum ne întrebăm referitor la data iniţială care să armonizeze cu 
toate aceste detalii. Porunca referitoare la Ierusalim urma să includă 
mai  mult  decât  simpla  zidire.  Urma  să  fie  o  restaurare;  și  prin 
aceasta  trebuie  să  înţelegem  toate  formele  și  regulile  societăţii 
civile,  politice  și  juridice.  Când s-a  dat  o  astfel  de  poruncă?  La 
timpul  când  aceste  cuvinte  au  fost  spuse  lui  Daniel,  Ierusalimul 
zăcea  în  pustiire  completă  și  declarată  și  zăcuse  astfel  timp  de 
șaptezeci de ani. Restaurarea, spre care se indica în viitor, trebuia să 
fie restaurarea sa din această pustiire. Atunci întrebăm: Când și cum 
avea  să  fie  restaurat  Ierusalimul  după  cei  șaptezeci  de  ani  de 
captivitate?

Există  doar  patru  evenimente  care  pot  fi  luate  ca  răspuns 
referitor la porunca de restaurare și zidire a Ierusalimului. Acestea 
sunt: (1) Decretul lui Cir de reclădire a casei lui Dumnezeu, în anul 
536 î.Hr.  (Ezra 1:1-4);  (2)  Decretul  lui  Dariu,  în  anul  519 î.Hr., 
pentru continuarea lucrării  care fusese împiedicată  (Ezra 6:1-12); 
(3) Decretul lui Artaxerxes către Ezra, în anul 457 î.Hr. (Ezra 7); și 
(4)  însărcinarea  lui  Neemia  de  către  același  rege  în  cel  de-al 
douăzecilea an al său, 444 î.Hr. (Neemia 2).

Datând de la primele două dintre aceste decrete, cele şaptezeci 
de săptămâni, fiind săptămâni ani11, în total 490 de ani, ar lipsi mulţi 

—————————
11 Explicaţia acestei perioade profetice se bazează pe ceea ce se numește 

„principiul zi-an”; adică, făcând fiecare zi să stea pentru un an, conform 
regulii Scripturii pentru aplicarea timpului simbolic. Ezechiel 4:6; Numeri 
14:34. Că  timpul din aceste  viziuni  ale  lui Daniel din capitolele 8 și 9 este
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ani  până  la  era  creștină;  pe  lângă  aceasta,  aceste  decrete  aveau 
referire  în  principal  la  restaurarea  templului  și  la  închinarea  în 
templu a iudeilor și nu la restaurarea statului lor civil și a formei lor 
de guvernare, care trebuie toate incluse în expresia „A restaura și a 
clădi Ierusalimul.”

Acestea au dat  începutul  lucrării.  Ele erau pregătitoare pentru 
ceea ce urma să se realizeze după aceea. Însă în ele însele erau întru 
totul  insuficiente,  atât  în datele lor,  cât  și  în natura lor,  pentru a 
corespunde cerinţelor profeţiei; și astfel, necorespunzând în fiecare 
privinţă, ele nu pot fi introduse în controversă ca marcând punctul 
de  la  care  trebuie  datate  cele  șaptezeci  de  săptămâni.  Singura 
întrebare se pune acum între decretele care au fost date lui Ezra și 
respectiv lui Neemia.

Faptele dintre care trebuie să decidem sunt pe scurt acestea: în 
457 î.Hr.  a  fost  dat  lui  Ezra un decret  de către împăratul  persan 
Artaxerxe  Longimanul  de  a  se  sui  la  Ierusalim cu  atât  de  mulţi 
oameni din poporul său câţi doreau să meargă cu el. împuternicirea 
îi  garanta  lui  Ezra  o  sumă  nelimitată  din  visterie,  pentru  a 
înfrumuseţa casa lui  Dumnezeu,  pentru a procura darurile pentru 
serviciul Său și  pentru a face orice altceva i se părea de bine. Îl 
împuternicea să  emită  legi, să  așeze magistraţi  și  judecători și  să 
execute pedepse chiar până la moarte; cu alte cuvinte, să restaureze 

—————————
simbolic, este evident din natura și scopul profeţiei. Întrebarea care scoate 
la  iveală  răspunsul  la  acest  punct  a  fost:  „Cât  de  lungă  viziunea?” 
Viziunea, socotind de la 538 î.Hr. până  la timpul nostru se intinde pe o 
perioadă de mai mult de 2400 ani în lungime. Însă dacă cele 2300 de zile 
din viziune sunt zile literale, avem o perioadă de doar puţin peste șase ani 
și  jumătate  pentru  durata  împărăţiilor  și  realizarea  evenimentelor  mari 
prezentate, ceea ce este absurd! Principiul zi-an cuprinde între susţinătorii 
săi  nume  ca  Augustin,  Tihoniu,  Primasiu,  Andreas,  venerabilul  Beda, 
Ambrosiu, Ansbert, Berengaud și Bruno Astensis, în afară de prezentatorii 
moderni de frunte. (Vezi Elliott: „Horæ Apocalipticæ”, Vol. III, pg. 241; și 
„The  Sanctuary  and  Its  Cleansing”,  pg.  45-52).  Însă  ceea  ce  este  mai 
concludent decât toate acestea este faptul că profeţiile s-au împlinit de fapt 
pe acest principiu - o demonstraţie a corectitudinii sale de la care nu este 
recurs. Aceasta se va găsi în profeţia despre cele șaptezeci de săptămâni și 
toate celelalte perioade profetice din Daniel 7 și 12, Apocalipsa 9, 12 și 13.
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statul iudaic, civil și eclesiastic, conform cu legea lui Dumnezeu și 
cu vechile datini ale poporului aceluia. Inspiraţia a văzut ca potrivit 
să păstreze acest decret; și o copie integrală și exactă a acestuia este 
redată în capitolul 7 al cărţii lui Ezra. În original, acest decret este 
dat nu în ebraică, la fel ca restul cărţii lui Ezra, ci în caldeeană (sau 
aramaica orientală), limba folosită atunci la Babilon; și astfel ni se 
oferă  documentul original  în virtutea căruia Ezra era autorizat să 
restaureze și să clădească Ierusalimul.

La  treisprezece  ani  după  aceasta,  în  anul  al  douăzecilea  al 
aceluiași rege, 444 î.Hr., Neemia a căutat și a obţinut permisiunea 
de a se sui la Ierusalim. Neemia 2. Permisiunea i-a fost acordată, 
însă  nu  avem nicio  dovadă  că  aceasta  era  ceva  mai  mult  decât 
verbală. Îi aparţinea lui individual, nefiind spus nimic despre alţii 
care să  se suie cu el. Regele l-a întrebat cât de lungă  vrea să  fie 
călătoria pe care dorea să o facă și când urma să se întoarcă. El a 
primit scrisori către guvernatorii de dincolo de râu ca să îl ajute pe 
drumul  său  spre  Iudeea  și  un  ordin  către  păzitorul  pădurii 
împăratului  referitor  la  lemn  pentru  grinzi  etc.  Când  a  ajuns  la 
Ierusalim, el i-a găsit pe conducători și preoţi, nobili și popor, deja 
angajaţi în lucrarea de clădire a Ierusalimului. Neemia 2:16. Aceștia 
acţionau,  bineînţeles,  sub  decretul  dat  lui  Ezra  în  urmă  cu 
treisprezece ani. Și în cele din urmă, Neemia, ajuns la Ierusalim, a 
încheiat lucrarea pe care a venit să o îndeplinească, în cincizeci și 
două de zile. (Neemia 6:15).

Acum care dintre aceste însărcinări, cea a lui Ezra sau cea a lui 
Neemia, constituie decretul pentru restaurarea Ierusalimului, de la 
care trebuie datate cele șaptezeci de săptămâni? Cu greu pare că ar 
fi vreo nelămurire legată de acest punct.

1. Aprobarea oferită lui Neemia nu poate fi numită un decret. Era 
necesar ca un decret persan să fie notat în scris și semnat de către 
rege. Daniel 6:8. Un astfel de document i-a fost dat lui Ezra; însă 
Neemia  nu  avea  nimic  de  acest  fel,  însărcinarea  sa  fiind  doar 
verbală.  Dacă  s-ar spune că  scrisorile date lui constituie decretul, 
atunci  decretul  a  fost  emis  nu  lui  Neemia,  ci  guvernatorilor  de 
dincolo de râu; şi în plus, acestea ar constitui o serie de decrete și 
nu un decret, cum prevede profeţia.
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2. Ocazia care a stat la baza cererii adresate de Neemia regelui 
pentru a primi permisiunea de a se sui la Ierusalim era raportul pe 
care unii, întorcându-se, îl aduseseră de acolo, că cei din provincie 
erau  în  mare  strâmtorare  şi  ruşine  și  de  asemenea  că  zidul 
Ierusalimului  zăcea  sfărâmat  și  că  porţile  sale  erau  arse  cu  foc. 
Neemia  1.  A cui  lucrare  erau  aceste  ziduri  şi  porţi  care  erau 
doborâte şi arse cu foc? - Evident, a lui Ezra şi a asociaţilor săi; 
pentru că nu se poate presupune nicio clipă că distrugerea completă 
a cetăţii de către Nebucadneţar în urmă cu o sută patruzeci şi patru 
de ani i-ar fi fost prezentată lui Neemia ca o noutate; nici nu ar fi 
considerat-o astfel, după cum a făcut, considerând-o o nenorocire 
proaspătă, care a stârnit o nouă expresie de mâhnire. Un decret, care 
să autorizeze clădirea acestora, fusese emis înainte de însărcinarea 
dată lui Neemia.

3. Dacă cineva ar disputa faptul că însărcinarea dată lui Neemia 
trebuie să  fie un decret, pentru că  scopul cererii sale era ca el să 
clădească cetatea, este suficient să răspundem, după cum s-a făcut 
mai înainte, că porţile şi zidurile cetăţii fuseseră construite înainte 
de suirea sa acolo; în plus, lucrarea de clădire pe care el mersese să 
o îndeplinească a fost realizată în cincizeci şi două de zile; întrucât, 
după  cum  prevede  profeţia  pentru  reclădirea  cetăţii,  şapte 
săptămâni, sau patruzeci şi nouă de ani.

4.  Nu a  fost  acordat  nimic  lui  Neemia,  ce  nu  era  cuprins  în 
decretul lui Ezra; în timp ce acesta din urmă avea toate formele şi 
clauzele unui decret și era mai amplu în prevederile sale.

5. Este evident din rugăciunea lui Ezra notată în capitolul 9:9 al 
cărţii  sale,  că  el  s-a  considerat  complet  împuternicit  să  treacă  la 
reclădirea oraşului şi a cetăţii: şi este evident că el a înţeles, în plus, 
că  profeţiile  condiţionale legate de poporul  său au fost  împlinite 
atunci,  din cuvintele de încheiere ale acelei  rugăciuni,  în care el 
spune: „Să încălcăm din nou poruncile Tale și să ne unim în legături 
de rudenie cu popoarele acestor urâciuni? Nu ai fi Tu mânios pe noi 
până  ne-ai  nimici,  aşa  încât  să  nu  rămână  nici  rămăşiţă,  nici 
scăpare?”

6.  Dacă  socotim de  la  însărcinarea  lui  Neemia,  în  444  î.Hr., 
datele  sunt  în  completă  dezordine;  pentru  că  de  la  acel  punct 
vremurile  dificile  care  urmau să  însoţească  lucrarea  de  clădire  a 
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străzii şi a zidului nu au durat şapte săptămâni, sau patruzeci şi nouă 
de ani. Socotind de la acea dată, cele şaizeci şi nouă de săptămâni, 
sau 483 de ani, care urmau să dureze până la Mesia, Prinţul, ne aduc 
la anul 40 d.Hr.; însă Isus a fost botezat de Ioan în Iordan și vocea 
Tatălui s-a auzind din cer declarându-L pe El Fiu al Său în anul 27 
d.Hr.12, cu treisprezece ani înainte de aceasta.

7. Se vor armoniza aceste date, dacă socotim de la decretul lui 
Ezra?  Să  vedem.  În  acest  caz,  457  î.Hr.  este  punctul  nostru  de 
plecare. Patruzeci şi  nouă  de ani au fost alocaţi  clădirii  cetăţii  şi 
oraşului.  Referitor  la  acest  punct,  Prideaux  (Connexion,  vol.  I,) 
spune: „În al cincisprezecilea an al lui Dariu Nothus (sau Darius al 
II-lea) s-au încheiat primele şapte săptămâni din profeţia lui Daniel. 
Pentru  că  atunci  restaurarea  bisericii  şi  a  statului  evreilor  din 
Ierusalim  şi  Iudeea  a  fost  complet  încheiată,  în  ultimul  act  de 
reformaţiune raportat în capitolul al treisprezecilea al lui Neemia, 
de la al douăzeci şi treilea verset până la sfâşitul capitolului, la doar 
patruzeci şi nouă de ani după ce fusese început de Ezra în anul al 
şaptelea al lui Artaxerxe Longimanul.” Aceasta era în anul 408 d. 
Hr.

Până aici găsim armonie. Să aplicăm și mai departe toiagul de 
măsurat  al  profeţiei.  Șaizeci  și  nouă  de  săptămâni,  sau  483  ani, 
urmau să ajungă până la Mesia Prinţul. Datând de la anul 457 î.Hr., 
aceștia  se  încheie  în  anul  27  d.Hr.  Și  ce  eveniment  a  avut  loc 
atunci?13 Luca ne informează: „După ce a fost botezat tot norodul, a 
fost botezat și Isus; și pe când Se ruga, s-a deschis cerul și Duhul 
Sfânt s-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Și din 
cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit; în Tine 
Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” (Luca 3:21, 22). După aceasta, Isus 

—————————
12  Pentru  dovada  corectitudinii  datelor  botezului  lui  Hristos  și  a 

crucificării indicate aici, vezi „Analysis of Sacred Chronology,” de S. Bliss; 
de asemenea „A Chronogical Synopsis of the Four Gospels” de Dr. Karl 
Wieseler, pg. 183.

13 Există dovezi abundente că anul 27 este data botezului lui Hristos. 
Vezi „Sacred Chronology” de S. Bliss; „New International Encyclopedia,” 
art. „Jesus Christ”; „Chronological Synopsis of the Four Gospels” de Dr. 
Karl Wieseler, pg.183.
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a venit „și predica evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu și zicea: S-a 
împlinit vremea.” (Marcu 1:14, 15). Vremea menţionată aici trebuie 
să fie o perioadă specifică, definită și prezisă: însă nu se poate găsi 
nicio perioadă profetică să se încheie atunci, în afară de cele șaizeci 
și nouă de săptămâni din profeţia lui Daniel, care urmau să ajungă 
până la Mesia, Prinţul. Mesia sosise acum; și cu propriile Sale buze 
anunţa  încheierea  acelei  perioade  care  urma  să  fie  marcată  de 
manifestarea Sa.14

—————————
14 Luca declară că Isus „era cam de treizeci de ani” la timpul botezului 

Său (Luca 3:23); și aproape imediat după aceasta, El Și-a început slujirea. 
Cum, în cazul acesta, putea să înceapă slujirea sa în anul 27 d.Hr. și el să 
aibă  totuși  vârsta  precizată  de  Luca?  Răspunsul  la  această  întrebare  se 
găsește în faptul că Hristos a fost născut între trei și patru ani înainte de 
începutul  erei  creștine,  adică,  înainte  de  anul  marcat  1  d.Hr.  Greșeala 
datării erei creștine la ceva mai mult de trei ani mai târziu după nașterea 
lui Hristos în era noastră, în loc de a o data din anul nașterii Sale, așa cum 
se intenţiona a fi, a apărut în acest mod: Una dintre cele mai importante 
dintre erele antice era considerată de la clădirea orașului Roma - ad urbe 
condita - exprimată prin prescurtarea A.U.C., sau mai pe scurt, U.C. În anul 
care  acum  este  considerat  532  d.Hr.,  Dionysius  Exiguus,  un  Scit  prin 
naștere și călugăr roman, care a fost în culmea gloriei în timpul domniei 
lui Iustinian, a inventat era creștină. Conform cu cele mai bune dovezi de 
care dispunea, el a plasat nașterea lui Hristos în anul 753 U. C. Însă Hristos 
S-a născut înainte de moartea lui Irod; și a fost confirmat ulterior cu cele 
mai  clare  dovezi  că  moartea  lui  Irod  a  survenit  în  aprilie  750  U.C. 
Acordând câteva luni ca evenimentele înregistrate în viaţa lui Hristos să se 
întâmple înainte de moartea lui Irod, nașterea Sa este plasată anterior, în 
partea finală a anului 749 U. C., cu puţin peste trei ani înainte de anul 1 
d.Hr. Hristos era deci în vârstă  de treizeci de ani în anul 27 d.Hr. „Era 
vulgară  (comună)  a început să  predomine în Vest cam pe la timpul lui 
Carol Martel și al Papei Grigore II; însă nu a fost sancţionată de vreun act 
public sau de transcrieri până la primul Sinod German, în timpul lui Carol 
cel  Mare,  duce al  francilor,  care,  se spune în prefaţă,  a fost convocat în 
„Anno  ab  incarnatione  Dom.  742,  11  Calendas  Maii.”  Însă  nu  a  fost 
statornicită  până  la  timpul papei  Eugeniu IV,  în anul  1431 A.D.,  care a 
poruncit  ca  această  eră  să  fie  folosită  în  registrele  publice:  conform cu 
Mariana și  alţii.”-  Hales,  Cronologie,  vol.  1,  pg.  83,  84  (vezi  de asemenea 
„Viaţa Domnului nostru”, de S. J. Andrews). 

Era creștină a devenit atât de statornicită înainte ca greșeala de mai sus 
să fie descoperită, încât nu s-a mai încercat nicio schimbare în cronologie. 
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Aici  din  nou  este  armonie  indiscutabilă.  Însă  în  continuare, 
Mesia urma să confirme legământul cu mulţi pentru o săptămână. 
Aceasta urma să fie ultima săptămână din cele șaptezeci, sau ultimii 
șapte  ani  din  cei  490.  În  mijlocul  săptămânii,  ne  informează 
profeţia, El urma să facă să se încheie jertfa și darurile de mâncare. 
Aceste  orânduiri  evreiești,  care  indicau spre  moartea  lui  Hristos, 
puteau să înceteze doar la cruce; și ele s-au încheiat în fapt, deși 
respectarea  lor  exterioară  a  fost  menţinută  până  la  distrugerea 
Ierusalimului, în anul 70 d.Hr. După șaizeci și două de săptămâni, 
conform raportului, Mesia avea să fie stârpit (engl. „tăiat”). Este la 
fel ca și când ar fi fost scris: și după șaizeci și două de săptămâni, la 
mijlocul celei de-a șaptezecea săptămâni, Mesia urma să fie stârpit 
și va face jertfa și darurile de mâncare să înceteze. Acum, întrucât 
cuvântul  în  mijlocul  înseamnă  aici  jumătate,  conform  cu  o 
abundenţă  de  dovezi  pe  care  le  putem  oferi  dacă  este  necesar, 
răstignirea  este  în  mod  definit  plasată  la  mijlocul  celei  de  a 
șaptezecea săptămâni.

Acum devine un punct important de stabilit în ce an a avut loc 
răstignirea. Următoarea dovadă este suficientă pentru a fi luată în 
considerare în mod absolut decisiv pentru această întrebare.

—————————
Nu reprezintă nicio diferenţă materială, întrucât nu interferează deloc cu 
calculul  datelor.  Dacă  era  actuală  începe  în  anul  efectiv  al  nașterii  lui 
Hristos, numărul anilor din era dinainte de Hristos ar fi cu patru ani mai 
puţin și anii din era de după Hristos ar fi cu patru ani în plus. Pentru a 
ilustra: dacă avem o perioadă de douăzeci de ani, o jumătate înainte de era 
creștină și cealaltă jumătate după era creștină, spunem că a început în anul 
10 î.Hr și se încheie în anul 10 d.Hr. Însă dacă așezăm era înapoi la punctul 
real  al  nașterii  lui  Hristos,  nu  ar  exista  nicio  schimbare  în  punctul  de 
încheiere al acestei perioade, ci am spune atunci că a început în anul 6 î.Hr. 
și s-a încheiat în anul 14 d.Hr.; adică, s-ar lua patru ani din cifrele dinainte 
de Hristos și s-ar adăuga anilor din era d.Hr. Unii au înţeles în mod greșit 
până aici acest subiect, într-atât încât să pretindă că anul curent ar trebui să 
aibă patru ani în plus adăugaţi la el, 199 pentru a denota anul real al erei 
creștine. Aceasta ar fi adevărat, dacă socoteala cronologiei ar începe de la 
data reală a nașterii lui Hristos. Însă acesta nu e cazul: punctul de pornire 
este undeva între trei și patru ani mai târziu.
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Nu  este  contestat  faptul  că  Salvatorul  nostru  a  participat  la 
fiecare Paște care a avut loc în timpul slujirii Sale publice; și avem 
menţiunea a doar patru astfel de ocazii înainte de crucificarea Sa. 
Acestea se găsesc în următoarele pasaje: Ioan 2:13; 5:1; 6:4; 13:1. 
La  ultimul  Paște  menţionat  El  a  fost  răstignit.  Din  faptele  deja 
stabilite, să vedem unde ar plasa aceasta răstignirea. Întrucât El și-a 
început slujirea în toamna anului 27 d.Hr., primul Său Paște ar fi 
urmat în primăvara următoare, în anul 28 d.Hr.; al doilea, în anul 29 
d.Hr., al treilea, în anul 30 d.Hr. și al patrulea și ultimul, în anul 31 
d.Hr. Aceasta ne oferă exact trei ani și jumătate pentru slujirea Sa 
publică  și  corespunde  exact  profeţiei  că  El  avea  să  fie  ucis  la 
mijlocul,  sau la jumătatea, săptămânii a șaptezecea. Întrucât acea 
săptămână  de  ani  a  început  în  toamna  anului  27  d.Hr.,  mijlocul 
săptămânii urma să fie trei ani și jumătate mai târziu, în primăvara 
anului  31,  când  a  avut  loc  răstignirea.  Dr.  Hales  îl  citează  pe 
Eusebius, în anul 300 d.Hr., ca spunând: „Este raportat în istorie că 
întregul timp în care a învăţat și a făcut minuni Salvatorul, a fost de 
trei  ani  și  jumătate,  care  este  mijlocul  săptămânii  [de  ani].  Ioan 
evanghelistul va reprezenta aceasta celor care urmăresc evanghelia 
sa cu seriozitate.”

Despre întunericul nenatural care a fost la răstignire, Hales, în 
volumul  1,  pg.  69,  70,  spune  astfel:  „Ca  urmare  se  pare  că 
întunericul care ‚s-a răspândit peste întreaga ţară a Iudeii’ la timpul 
răstignirii  Domnului  nostru  a  fost  supranatural,  ‚de  la  ceasul  al 
șaselea până la ceasul al nouălea’, sau de la amiază până la ora trei 
după-amiaza, în ceea ce privește durata sa și de asemenea timpul 
său, aproximativ luna plină, când luna nu poate să eclipseze soarele. 
Timpul când s-a întâmplat și faptul în sine, sunt raportate într-un 
pasaj curios și valoros al unui consul roman respectabil, Aurelius 
Cassiodorius  Senator,  în  jurul  anului  514  d.Hr.:  ‚În  timpul 
consulatului lui Tiberiu Cæsar Aug. V și a lui Ælius Sejanus (784 
U.C., 31. d. Hr.), Domnul nostru Isus Hristos a suferit, în a opta zi a 
lunii lui Aprilie (25 martie) când s-a întâmplat o astfel de eclipsă de 
soare cum nu a mai fost niciodată înainte și nici de atunci.’

Cu acest an și această zi, sunt de acord și Consulul Cesarei, în 
anul  196  sau  198,  Cronica  Alexandriană,  Maximus  Monachus, 
Niceforus  Constantinus,  Cedrenus;  și  cu  acel  an,  însă  în  zile 
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diferite,  sunt  de  părere  Eusebiu  și  Epifanius,  urmaţi  de  Keppler, 
Bucher, Patnus și Petavius, unii calculând că  acesta era în ziua a 
zecea, alţii că era în ziua a treisprezecea a lui Aprilie (vezi remarcile 
referitoare la capitolul 11:22).

Aici,  deci,  sunt  treisprezece  autorităţi  demne de  crezare,  care 
plasează răstignirea lui Hristos în primăvara anului 31 d.Hr. Putem 
de aceea stabili aceasta ca dată fixă, întrucât cei mai precauţi și mai 
sceptici  nu  au  putut  cere  ceva  mai  concludent.  Aceasta  fiind  la 
mijlocul  săptămânii,  avem  doar  de  socotit  în  urmă  trei  ani  și 
jumătate pentru a descoperi unde s-au sfârșit cele șaizeci și nouă de 
săptămâni și înainte de la acel punct trei ani și jumătate pentru a 
găsi  încheierea  întregii  perioade  de  șaptezeci  de  săptămâni. 
Întorcându-ne astfel  în urmă  de la  răstignire ne aflăm în toamna 
anului 27 d.Hr., când, după cum am văzut, s-au încheiat cele șaizeci 
și  nouă  de  săptămâni  și  Hristos  Și-a  început  slujirea  publică.  Și 
mergând înainte de la răstignire trei ani și jumătate, suntem aduși la 
toamna anului 34 d.Hr., ca marele punct final al întregii perioade de 
șaptezeci de săptămâni. Această dată este marcată de martirajul lui 
Ștefan,  respingerea  formală  a  Evangheliei  lui  Hristos  de  către 
sinedriul  iudaic  prin  persecutarea  ucenicilor  Săi  și  întoarcerea 
apostolilor  către  neamuri.  Și  acestea  sunt  exact  evenimentele  pe 
care le-ar aștepta cineva să se întâmple când perioada specificată, 
care fusese tăiată  pentru evrei și  rezervată  lor ca popor deosebit, 
urma să se încheie în mod complet.

Încă  un cuvânt cu privire la data celui de-al șaptelea an al lui 
Artaxerxes, când decretul pentru restaurarea Ierusalimului i-a fost 
dat lui Ezra și șirul de dovezi referitoare la acest punct este complet. 
A fost al șaptelea an al lui Artaxerxes anul 457 î.Hr? Pentru toţi cei 
care pot aprecia forţa faptelor, următoarea mărturie va fi suficientă 
aici:

„Biblia  indică  datele  pentru un sistem complet  de cronologie, 
întinzându-se de la creaţiune până la nașterea lui Cir - o dată în mod 
clar  garantată.  De  la  această  perioadă  în  josul  istoriei  avem  un 
canon  nedisputat  al  lui  Ptolomeu  și  era  neîndoielnică  a  lui 
Nabonassar, care ajunge până  mai jos de era noastră  comună.  La 
momentul în care cronologia inspirată încetează, începe acest canon 
de  acurateţe  necontestată.  Și  astfel  întregul  arc  este  întins.  Prin 
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canonul lui  Ptolemeu este fixată  acea mare perioadă  profetică  de 
șaptezeci de săptămâni. Acest canon plasează anul al șaptelea al lui 
Artaxerxes  în  anul  457  î.Hr.;  și  acurateţea  acestui  canon  este 
demonstrată de corespondenţa concurentă a mai mult de douăzeci 
de eclipse. Nu putem schimba această  dată  din 457 î.Hr.,  fără  să 
demonstrăm mai întâi inacurateţea canonului lui Ptolomeu. Pentru a 
face aceasta ar fi necesar să arătăm că numărul mare de eclipse prin 
care a fost în mod repetat dovedită exactitatea sa nu a fost corect 
socotit; și un astfel de rezultat ar răsturna fiecare dată cronologică și 
ar  lăsa  localizarea  epocilor  și  ajustarea  erelor  complet  la  mila 
oricărui visător, așa încât cronologia nu ar fi de o valoare mai mare 
decât  simplele  presupuneri.  Întrucât  cele  șaptezeci  de  săptămâni 
trebuie  să  se  încheie  în  anul  34 d.Hr.,  în  cazul  în  care  cea de-a 
șaptezecea  săptămână  a  lui  Artaxerxes  nu  este  fixată  greșit  și 
întrucât  aceasta  nu  poate  fi  schimbată  fără  vreo  dovadă  în  acest 
sens, întrebăm: Ce dovadă a marcat încheierea aceea? Timpul când 
apostolii  s-au întors  spre  neamuri  armonizează  cu acea dată  mai 
bine decât orice altceva menţionat. Și răstignirea în anul 31 d.Hr. la 
mijlocul săptămânii, este susţinută de o mulţime de mărturii ce nu 
pot fi trecute cu vederea în mod ușor.” - Advent Herald.

Din faptele expuse mai sus vedem că, socotind cele șaptezeci de 
săptămâni  de  la  decretul  dat  lui  Ezra  în  al  șaptelea  an  al  lui 
Artaxerxes, în anul 457 î.Hr., există armonie perfectă de la un capăt 
la celălalt. Evenimentele importante și precise ale manifestării lui 
Mesia  la  botez,  începutul  lucrării  Sale  publice,  crucificarea, 
întoarcerea  de  la  iudei  spre  neamuri,  cu  proclamarea  noului 
legământ, toate vin la locul lor exact și ca o galaxie strălucitoare de 
orbite  aprinse de lumină,  se  grupează  ciorchine pentru a-și  pune 
sigiliul lor asupra profeţiei și a o face sigură.

Este astfel evident că decretul lui Ezra în al șaptelea an al lui 
Artaxerxes,  457  î.Hr.,  este  punctul  de  la  care  să  datăm  cele 
șaptezeci  de  săptămâni.  Acela  a  fost  darea  decretului  în  sensul 
profeţiei.  Cele  două  decrete  anterioare  au  fost  pregătitoare  și 
preliminare acestuia; și într- adevăr ele sunt considerate de Ezra ca 
părţi ale acestuia, cele trei fiind luate ca un mare întreg. Pentru că în 
Ezra 6:14 citim: „Și ei au clădit și au încheiat aceasta, conform cu 
porunca Dumnezeului lui Israel și conform cu porunca lui Cir și a 
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lui Dariu și a lui Artaxerxes, rege al Persiei.” Se va observa că se 
vorbește despre decretele acestor trei regi ca de unul, - „porunca 
[margine, „decret”, la forma de singular] lui Cir și a lui Dariu și a 
lui Artaxerxes”, arătând că ele sunt toate considerate ca o unitate, 
diferitele  decrete  fiind  doar  pașii  succesivi  prin  care  a  fost 
îndeplinită  lucrarea.  Și  nu  se  poate  spune  că  a  fost  „dat  ”acest 
decret, așa cum spunea profeţia, până când și ultima permisiune pe 
care o solicita profeţia nu a fost inclusă în decret și îmbrăcată cu 
autoritatea  imperiului.  Acest  punct  a  fost  obţinut  în  aprobarea 
oferită lui Ezra, însă nu înainte. Aici decretul asuma proporţiile și 
acoperea terenul cerut de profeţie și de aici trebuie socotită „darea” 
lui.

Am  încheiat  acum  cu  cele  șaptezeci  de  săptămâni;  însă  mai 
rămân de considerat încă o perioadă mai lungă și alte evenimente 
importante. Cele șaptezeci de săptămâni sunt doar primii 490 de ani 
din cei 2300. Scădeţi 490 de ani din 2300 și rămân încă 1810 ani. 
Cei 490 ani, după cum am văzut, s-au încheiat în toamna anului 34 
d.Hr. Dacă la această dată adăugăm acum cei 1810 ani rămași, vom 
avea încheierea întregii perioade. Astfel, adăugaţi la anul 34 d.Hr. 
toamna, 1810 și veţi avea toamna anului 1844 d.Hr. Astfel, în mod 
rapid  și  sigur  găsim încheierea  celor  2300  de  zile,  dacă  au  fost 
stabilite odată cele șaptezeci de săptămâni.

Încă  un  alt  punct  ar  trebui  remarcat  aici.  Am  văzut  că  cele 
șaptezeci  de  săptămâni  sunt  primii  490  de  ani  din  cei  2300;  că 
aceste zile sunt profetice, semnificând ani literali, conform regulii 
Bibliei, o zi pentru un an (Numeri 14:34; Ezechiel 4:6), după cum 
este dovedit de împlinirea celor șaptezeci de săptămâni și după cum 
concordă  toţi  comentatorii  ei  vrednici  de  încredere;  că  ele  au 
început în anul 457 î.Hr și s-au încheiat în anul 1844 d.Hr., dacă 
numărul  este  corect  și  dacă  2300  este  corect.  Acest  punct  fiind 
stabilit,  nu  pare  să  mai  existe  loc  pentru  controverse  ulterioare. 
Referitor la acest punct dr. Hales remarcă:

„Nu există vreun număr în Biblie a cărei autenticitate este mai 
bine confirmată decât aceea a celor 2300 de zile. Este găsit în toate 
ediţiile ebraice tipărite și în toate MSS ale colaţiunilor lui Kenicott 
și De Rossi şi în toate versiunile antice, mai puţin copia din Vatican 
a Septuagintei, care menţionează 2400, urmată de Simahus; și unele 
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copii avizate de Ieronim, 2200, ambele în mod evident erori literale 
în exces și defect, care se compensează una pe cealaltă și confirmă 
media, 2300.” - Chronology, Vol. II, pg. 512.

Se poate ridica aici întrebarea cum se pot extinde zilele până la 
toamna lui 1844 dacă ele încep în 457 î.Hr., întrucât sunt necesari 
doar 1843 ani adăugaţi la cei 457 pentru a forma întregul număr de 
2300. Acordând atenţie unui fapt, se va elibera acest punct de orice 
dificultate;  și  anume,  că  sunt  necesari  457 ani  întregi  înainte  de 
Hristos și 1843 de ani întregi după aceea, pentru a forma 2300; așa 
încât,  dacă  perioada a început cu prima  zi  a  anului  457,  nu s-ar 
încheia până în chiar ultima zi a anului 1843. acum va fi evident 
pentru  toţi  că  dacă  a  trecut  vreo  parte  din  anul  457  înainte  de 
începerea celor 2300 de zile, exact la fel de mult trebuie să treacă 
din anul 1844 înainte ca acestea să se încheie. Întrebăm de aceea: În 
ce punct al anului 457 trebuie să începem socoteala? Din faptul că 
primii patruzeci și nouă de ani au fost acordaţi refacerii străzii și a 
zidului, aflăm că perioada trebuie să fie datată nu de la plecarea lui 
Ezra din Babilon, ci de la începerea concretă a lucrării la Ierusalim; 
care nu este probabil că  ar fi putut să  fie mai devreme de luna a 
șaptea (toamna) anului 457, întrucât el nu a ajuns la Ierusalim până 
în a cincea lună a acelui an. Ezra 7:9. Întreaga perioadă s-ar extinde 
de aceea până la luna a șaptea, toamna, după timpul iudaic, în anul 
1844.

Acei care se opun acestei vederi despre perioadele profetice, au 
fost  cunoscuţi  în  anii  trecuţi  că  ne  abordau  cu  această  obiecţie: 
„Cele  2300  de  zile  nu  s-au  încheiat,  întrucât  timpul  a  trecut  și 
Domnul nu a venit. De ce a trecut timpul în 1844 fără ca speranţele 
noastre  să  se  materializeze,  recunoaștem  că  este  o  taină;  însă 
trecerea  timpului  este  o  dovadă  că  cele  2300  de  zile  nu  s-au 
încheiat.”

Timpul, în orice caz, nu ţine cont de persoane nici de teorii; și cu 
coasa formidabilă pe care este reprezentat că ar purta-o, el uneori 
demolează  în modul cel mai sumar teoriile grotești și diafane ale 
oamenilor, oricât de dragi ar putea fi acestea autorilor și apărătorilor 
lor. Este cazul aici. Fără să ţină cont de strâmbăturile acelora care 
cu plăcere l-ar obliga să se oprească și să împlinească prezicerile 
dragi lor, el s-a ţinut de trecerea sa grăbită dar lină a căii sale până - 
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când?  -  până  când  a  trecut  fiecare  limită  până  la  care  puteau  fi 
extinse cele 2300 de zile; și astfel el a demonstrat că acele zile au 
trecut.  Să  nu  fie  trecut  cu  vederea  acest  fapt.  Lăsând  pentru  un 
moment la o parte argumentele prin care se arată  că  acestea s-au 
încheiat în 1844 și permiţându-le să le dateze începând cu orice dată 
de la care s-ar putea imagina să le localizezi, tolerând cea mai mică 
umbră de raţiune, sau de la care le-ar putea data cel mai nerealist 
visător, este totuși încă adevărat că limita extremă până la care s-ar 
putea extinde a trecut. Acestea nu pot fi datate în mod posibil de la 
vreun alt punct care să aducă încheierea lor atât de târziu ca timpul 
prezent. Spunem de aceea din nou, fără  vreo îndoială  referitor la 
adevărul afirmaţiei și de asemenea fără teama că ar fi contrazisă cu 
succes: Acele zile s-au încheiat!

 Declaraţia de seamă făcută de înger lui Daniel „Până vor trece 
cele două mii trei sute de zile; apoi sanctuarul va fi curăţit”, este 
explicată acum. În căutarea noastră după semnificaţia sanctuarului 
și a curăţirii sale și a aplicării timpului, am descoperit nu doar că 
acest subiect poate fi înţeles cu ușurinţă; ci, iată! evenimentul este 
acum în curs de realizare și este aproape încheiat. Și aici facem o 
scurtă  pauză  pentru  a  reflecta  la  poziţia  solemnă  în  care  suntem 
aduși.

Am  văzut  că  Sanctuarul  acestei  dispensaţiuni  este  Cortul  lui 
Dumnezeu în cer, casa făcută nu cu mâini omenești, în care Domnul 
nostru  slujește  în  favoarea  păcătoșilor  care  se  căiesc,  locul  unde 
între  marele  Dumnezeu  și  Fiul  Său  Isus  Hristos  „sfatul  păcii” 
domnește  în  lucrarea  de  salvare  pentru  oamenii  care  se  pierd. 
Zaharia 6:13; Ps. 85:10. Am văzut că această curăţire a sanctuarului 
constă  în  îndepărtarea  păcatelor  din  acesta  și  este  actul  final  al 
slujirii îndeplinite în el; că lucrarea de salvare se are ca centru acum 
Sanctuarul  ceresc;  și  când  Sanctuarul  este  curăţit,  lucrarea  este 
sfârșită și planul este încheiat. Atunci marele plan făcut la căderea 
omului pentru salvarea atât de multora din rasa pierdută, câţi urmau 
să se folosească de măsurile pe care el le-a prevăzut și care au fost 
continuate timp de șase mii de ani, este adus la încheierea sa finală. 
Harul  nu  mai  pledează,  măreaţa  voce  se  aude  de  pe  tronul  din 
Templul din cer spunând: „S-a sfârșit”. (Apocalipsa 16:17). Și după 
aceea? - Toţi cei neprihăniţi sunt în siguranţă pentru viaţă veșnică; 
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toţi  cei  răi  sunt  condamnaţi  la  moarte  veșnică.  Nicio  decizie  nu 
poate  fi  schimbată,  nicio  răsplată  nu  poate  fi  pierdută  și  niciun 
destin de disperare nu poate fi ocolit, dincolo de acel punct.
Și  am  văzut  (și  aceasta  este  ceea  ce  ne  aduce  solemnitatea 

Judecăţii la propria noastră ușă) că acea lungă perioadă profetică ce 
urma  să  marcheze  începutul  acestei  lucrări  finale  în  Sanctuarul 
ceresc, și-a ajuns încheierea în propria noastră  generaţie. În 1844 
zilele s-au încheiat. Și de la acel timp lucrarea finală pentru salvarea 
omului este în desfășurare. Această lucrare implică o examinare a 
caracterului  fiecărui  om; pentru că  aceasta constă  în îndepărtarea 
păcatelor acelora care vor fi găsiţi vrednici să li se îndepărteze și 
hotărăște care dintre cei morţi vor fi înviaţi și care dintre cei vii vor 
fi schimbaţi la venirea Domnului și care, atât dintre cei morţi, cât și 
dintre  cei  vii,  vor  fi  lăsaţi  să  își  aibă  partea  lor  în  scenele 
îngrozitoare  ale  morţii  a  doua.  Și  toţi  pot  vedea  că  o  astfel  de 
decizie  trebuie  să  fie  dată  înainte  ca  Domnul  să  apară.  Destinul 
fiecărui om trebuie să fie hotărât de faptele făcute în trup și fiecare 
trebuie să fie răsplătit în conformitate cu faptele sale. (2 Corinteni 
5:10;  Apocalipsa  22:12).  În  cărţile  de  amintire  ţinute  de  scribii 
îngerești  de  sus,  se  vor  găsi  înregistrate  faptele  fiecărui  om 
(Apocalipsa  20:12);  și  în  lucrarea  finală  din  Sanctuar  sunt 
examinate  aceste  rapoarte  și  se  dă  decizia  în  conformitate  cu 
acestea. (Daniel 7:9, 10). Este firesc să presupunem că lucrarea va 
începe cu primii membri ai rasei umane; că  sunt examinate întâi 
cazurile lor și se pronunţă sentinţă asupra lor și tot la fel cu toţi cei 
morţi,  generaţie  după  generaţie,  în  succesiune  cronologică  de-a 
lungul cursului timpului, până când ajungem la ultima generaţie - 
generaţia celor vii - cu ale căror cazuri se va încheia lucrarea. Cât 
de mult va dura examinarea cazurilor celor morţi și cât de curând va 
ajunge lucrarea la cazurile celor vii, nimeni nu poate ști. Și după 
cum se remarca mai sus,  începând din anul 1844 această  lucrare 
este în desfășurare. Lumina simbolurilor și însăși natura cazului, nu 
permit  ca  aceasta  să  mai  continue  mult.  Ioan,  în  viziunile  sale 
sublime  ale  scenelor  cerești,  a  văzut  milioane  de  participanţi  și 
asistenţi  angajaţi  cu  Domnul  nostru  în  lucrarea  Sa  preoţească. 
(Apocalipsa 5). Și astfel slujirea continuă. Ea nu încetează, nu se 
amână și trebuie în curând să fie încheiată pentru totdeauna.
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Și ne afăm aici - ultima, cea mai mare și cea mai solemnă criză 
din  istoria  rasei  noastre  așteptând  chiar  la  ușă;  marele  plan  de 
salvare  aproape  încheiat;  ultimii  ani  de  probă  aproape  sfârșiţi; 
Domnul pe punctul de a veni pentru a-i salva pe cei care sunt gata și 
așteaptă  și  pentru a-i  separa pe cei  neglijenţi  și  necredincioși;  și 
lumea  -  Vai!  Ce  vom  spune  despre  ei?  -  înșelaţi  de  eroare, 
înnebuniţi de griji și afaceri, în delir după  plăceri și paralizaţi de 
viciu, ei nu au un moment liber pentru a asculta adevărul solemn, 
nici  nu au vreun gând de  acordat  intereselor  lor  veșnice.  Fie  ca 
poporul  lui  Dumnezeu,  având veșnicia  în  vedere,  să  fie  atent  să 
scape de corupţia care este în lume prin poftă și să se pregătească să 
treacă  testul  cercetării,  când  cazurile  lor  vor  apărea  pentru 
examinare la marele tribunal de sus.

Recomandăm subiectul  Sanctuarului  atenţiei  grijulii  a  fiecărui 
student. În Sanctuar se vede chivotul legământului lui Dumnezeu 
conţinând  legea  Sa  sfântă;  și  aceasta  sugerează  o  reformă  în 
ascultarea  noastră  faţă  de  acel  mare  standard  de  moralitate. 
Deschiderea acestui Templu ceresc sau începutul slujirii în a doua 
sa  încăpere,  marchează  sunetul  celui  de-al  șaptelea  înger. 
Apocalipsa 11:15, 19. Lucrarea îndeplinită în el este temelia celei 
de a treia solii din Apocalipsa 14 - solia finală a milei pentru o lume 
care piere. Acest subiect explică marea dezamăgire a adventiștilor 
în 1844, arătând că ei au confundat evenimentul care urma să aibă 
loc  la  sfârșitul  celor  2300  de  zile.  El  face  armonioase  și  clare 
împlinirile trecute ale profeţiei, care altfel sunt învăluite în întuneric 
de  nepătruns.  El  oferă  o  idee  exactă  despre  poziţia  și  lucrarea 
Marelui nostru Preot și evidenţiază planul de mântuire în trăsăturile 
sale distinctive și frumoase. Ne impulsionează cum nu o face niciun 
alt subiect, cu privire la realităţile Judecăţii și ne arată pregătirea de 
care avem nevoie pentru a putea sta în ziua care va veni. Ne arată că 
ne aflăm în timpul de așteptare și ne pune în gardă; pentru că nu 
știm cât  de  repede va fi încheiată  lucrarea  și  va  apărea  Domnul 
nostru.  Vegheaţi  pentru  ca  nu cumva venind pe neșteptate  să  vă 
găsească dormind.

După  ce  prezintă  marile  evenimente  legate  de  misiunea 
Domnului nostru aici pe Pământ, profetul vorbește în ultima parte a 
versetului  27  despre  distrugerea  ce  urma  să  aibă  loc  în  curând 
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asupra  Ierusalimului  prin  puterea  romană;  și  în  cele  din  urmă 
distrugerea  chiar  a  acelei  puteri  numite  în  notiţele  de  margine 
„pustiitorul.”

NOTĂ: - Faptul că expresia „pentru a unge pe cel Prea sfânt” se referă, 
conform remarcilor referitoare la versetul 24 al acestui capitol,  la ungerea 
Sanctuarului  ceresc  înainte  de  începutul  slujirii  lui  Hristos  în  el  și  nu  la 
ungerea  lui  Mesia  însuși  pare  să  fie  capabil  de  cea  mai  clară  dovadă. 
Cuvintele  traduse  „sfânta  sfintelor”  (engl.  “most  holy”)  sunt םישד„   ׁשדק 
”ק  (kodesh  kodashim),  „Sfânta  Sfintelor,”  o  expresie  care,  conform  lui 
Gesenius, se aplică locului celui mai sfânt din sanctuar (sfânta sfintelor) și 
care în nicio situaţie nu este aplicată unei persoane, cu excepţia cazului în 
care acest pasaj este o excepţie.

Advent  Shield,  nr.  1,  pg.  75,  spune:  „Și  ultimul  eveniment  din  20  cele 
șaptezeci de săptămâni, după cum este enumerat în versetul 24, era ungerea 
„Sfintei Sfintelor”, sau a ceea ce se numește „sanctum sanctorum”; nu cea 
care era aici pe Pământ, făcută de mâini, ci adevăratul Cort, în care Hristos, 
Marele nostru Preot, a intrat pentru noi. Hristos urma să facă în adevăratul 
cort  din  cer  ceea  ce  Moise  și  Aaron  au  făcut  în  umbra  sa.”  (Vezi  Evrei 
capitolele 6, 7, 8 și 9; Exodul 30:22-30; Levitic 8:10-15).”

Dr. Barnes, în notele sale referitoare la acest pasaj și în special la cuvintele 
„most  holy” (rom.  „sfânta  sfintelor”),  spune:  „Expresia  înseamnă  în  mod 
adecvat  „sfânta  sfintelor”,  sau  cea  mai  sfântă;  este  aplicată  adesea  în 
Scripturi  sanctuarului  interior,  sau  acelei  porţiuni  a  tabernacolului  și  a 
templului  care  conţinea  chivotul  legământului,  cele  două  table  de  piatră 
etc.” „Nu este în mod necesar limitată la sanctuarul interior al templului, ci 
poate fi aplicat întregii case.” „Alţii au presupus că aceasta se referă la Mesia 
Însuși și că semnificaţia este că cel care era cel mai sfânt urma să fie atunci 
consacrat, sau uns, ca Mesia. Este probabil, după cum a arătat Hengstenberg 
(Christology, II, pg. 321, 322) ca traducătorii greci să o fi înţeles astfel, însă este 
o  obiecţiune  suficientă  la  aceasta  că  expresia,  deși  apare  de  multe  ori  în 
Scripturi,  nu  este  aplicată  niciodată  persoanelor,  decât  dacă  ar  fi  cazul 
aici.” „Mi se pare, de aceea, că  interpretarea evidentă  și corectă  este, de a 
aplica aceasta la Templu.”

O înţelegere a subiectului Sanctuarului ceresc ar fi scutit acest verset de 
nedumerirea în care pare să fie învăluit el în minţile unor interpreţi.Ex
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Ultima viziune a lui Daniel 

Versetul 1. În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a 
descoperit  un  cuvânt  lui  Daniel,  numit  Beltşaţar.  Cuvântul 
acesta, care este adevărat, vesteşte o mare nenorocire (engl. „Şi 
lucrul era adevărat, însă timpul stabilit era lung”). El a fost cu 
luare aminte la cuvântul acesta şi a priceput vedenia.

Acest verset ne introduce în ultima dintre viziunile raportate ale 
profetului  Daniel,  lucrurile  împărtăşite  lui  la  acel  timp  fiind 
continuate în capitolele 11 şi 12, până la încheierea cărţii. Anul al 
treilea al lui Cir a fost anul 534 î.Hr. Trecuseră şase ani consecutivi 
de la viziunea lui Daniel despre cele patru fiare, în anul întâi al lui 
Belşaţar,  540  î.Hr.;  patru  ani  de  la  viziunea  cu  berbecul,  ţapul, 
cornul cel mic şi cele 2300 zile din Daniel capitolul 8, în anul al 
treilea al lui Belşaţar, 538 î.Hr., după cum e raportat în capitolul 9. 
La răsturnarea Împărăţiei Babilonului de către mezi şi perşi în anul 
538 î.Hr., lui Dariu, prin politeţea nepotului său, Cir, i-a fost permis 
să ocupe tronul. A făcut acest lucru până la timpul morţii sale, cam 
la  doi  ani  după  aceea.  Cam  în  acelaşi  timp,  întrucât  Cambises, 
regele Persiei, tatăl lui Cir, murise, Cir a devenit singurul monarh al 
celui de-al doilea imperiu universal al profeţiei, în anul 536 î.Hr. 
Acesta fiind socotit primul său an, al treilea an al său, în care i-a 
fost dată lui Daniel viziunea, era anul 534 î.Hr. Moartea lui Daniel 
se presupune că ar fi survenit la puţin timp după aceasta, el fiind în 
acel  timp în  vârstă  de  nu  mai  puţin  de  nouăzeci  şi  unu  de  ani, 
conform Prideaux.

Versetele 2-3. În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am 
fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nici vin şi nici nu 
m-am uns deloc până s-au împlinit cele trei săptămâni.
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Notiţa marginală  pentru „trei săptămâni complete” (engl.) este 
„săptămâni de zile”; termen despre care Dr. Stouard crede că aici 
este  folosit  pentru  a  distinge  timpul  despre  care  se  vorbeşte  de 
„săptămâni de ani”, prezentate în capitolul precedent.

Pentru care motiv s-a umilit acest serv vârstnic al lui Dumnezeu 
şi şi-a întristat sufletul? - Evident cu dorinţa de a înţelege mai deplin 
scopul divin referitor  la  evenimentele care urmau să  vină  asupra 
bisericii în viitor; pentru că mesagerul divin trimis să îl instruiască 
spune: „Din prima zi când ţi-ai pus inima să înţelegi...” (Versetul 
12). Mai exista, deci, încă ceva ce Daniel nu înţelegea, însă referitor 
la  care  dorea în  mod serios  lumină.  Ce era  acel  lucru? Era fără 
îndoială o parte din ultima viziune precedentă; şi anume, viziunea 
din  capitolul  9  şi  din  capitolul  8,  pentru  care  capitolul  9  era  o 
explicaţie suplimentară. Şi ca rezultat al acestei cereri, el primeşte 
acum informaţii mai amănunţite referitor la evenimentele incluse în 
marile schiţe ale viziunilor sale anterioare.

Această jale a profetului se presupune că a fost însoţită de post; 
nu  de  o  abstinenţă  totală  de  la  hrană,  ci  de  o  folosire  doar  a 
alimentelor cele mai nepretenţioase şi mai simple. El nu a mâncat 
nici pâine plăcută, nici delicatese şi trufandale; el nu a folosit carne, 
nici  vin;  şi  nu şi-a  uns capul,  ceea ce era  pentru evrei  un semn 
exterior al postului. Cât timp ar fi continuat acest post, dacă nu ar fi 
primit răspunsul la rugăciunea sa, nu ştim; însă cursul urmat de el 
continuând  pentru  trei  săptămâni  încheiate  dovedeşte  că,  fiind 
asigurat  că  cererea sa era legitimă,  el  nu era o persoană  care să 
înceteze cu cererile sale până când ele erau ascultate.

Versetele 4-9. În a douăzeci şi patra zi a lunii întâi, eram pe 
malul râului celui mare, care este Hidechel (Tigru). Am ridicat 
ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine 
de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui 
era ca o piatră de crisolit, faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi 
erau nişte flăcări ca de foc; dar braţele şi picioarele semănau cu 
nişte  aramă  lustruită,  şi  glasul  lui  tuna  ca  vuietul  unei  mari 
mulţimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia; dar oamenii care 
erau cu  mine  n-au văzut-o;  totuşi  au  fost  apucaţi  de  o  mare 
spaimă  şi  au luat-o la  fugă  ca să  se  ascundă!  Eu am rămas 
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singur şi am văzut această  mare vedenie. Puterile m-au lăsat, 
culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice 
vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui; şi pe când auzeam glasul 
cuvintelor lui, am căzut leşinat cu faţa la pământ.

În limba siriacă prin Hidechel se înţelege Eufratul; în Vulgata, în 
Greacă  și  Aramaică,  se  înţelege  Tigrul;  ca  urmare  Wintle 
concluzionează că profetul a avut această viziune în locul unde se 
unesc aceste râuri, nu departe de Golful Persic.

Un personaj  foarte  maiestuos  l-a  vizitat  pe  Daniel  cu  această 
ocazie.  Descrierea sa  este  aproape paralelă  cu cea oferită  despre 
Hristos în Apocalipsa, capitolul 1:14-16; şi efectul prezenţei Sale a 
fost  aproape acelaşi  ca cel experimentat de Pavel şi  tovarăşii  săi 
când Domnul l-a întâlnit pe drumul lor spre Damasc. (Fapte 9:1-7). 
Însă  acesta  nu  era  Domnul;  pentru  că  Domnul  este  introdus  ca 
Mihail în versetul 13. Trebuie, de aceea, să fi fost un înger, însă nu 
unul de un caracter obişnuit. Se pune atunci întrebarea: Despre care 
înger se poate oferi o astfel de descriere în mod real? Sunt unele 
puncte de identitate între acest pasaj şi altele care arată simplu că 
acesta era îngerul Gabriel. În capitolul 8:16 Gabriel este prezentat 
pe nume. Interviul său cu Daniel la acel moment a produs exact 
acelaşi  efect  asupra  profetului  ca  cel  descris  în  pasajul  din  faţa 
noastră.  La acel  moment  lui  Gabriel  i  s-a  poruncit  să  îl  facă  pe 
Daniel să înţeleagă viziunea și el însuşi a promis să îi facă cunoscut 
ce avea să se întâmple la sfârşitul mâniei. Întrucât lui Daniel i-a fost 
dată toată învăţătura pe care putea el să o suporte cu acea ocazie, el 
şi-a reluat lucrarea și a explicat un alt punct măreţ din viziune, după 
cum  este  raportat  în  capitolul  9:20-27.  Totuşi  putem  afla  din 
capitolul 10 că existau câteva puncte încă neexplicate profetului; şi 
el  şi-a aplecat din nou inima, cu post şi  cereri,  pentru a înţelege 
însemnătatea viziunii.

Apare acum un personaj a cărui prezenţă are acelaşi efect asupra 
lui Daniel ca cel produs mai întâi de prezenţa lui Gabriel; şi el îi 
spune lui Daniel (versetul 14): „Acum vin să-ţi fac de cunoscut ce 
are  să  se  întâmple  poporului  tău  în  vremurile  de  apoi,”  exact 
informaţia  pe  care  Gabriel  promisese  să  i-o  dea,  după  cum este 
raportat  în  capitolul  8:19.  Însă  din  aceste  fapte  se  poate  trage  o 
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concluzie. Daniel mai căuta lumină suplimentară referitoare tocmai 
la viziunea despre care i  se poruncise lui Gabriel să  îl  facă  să  o 
înţeleagă.  Cândva,  deja,  el  îi  făcuse  lui  Daniel  o  vizită  specială 
pentru a-i da informaţii suplimentare când el le căuta cu rugăciune 
şi post. Acum, când este pregătit pentru mai multă învăţătură și o 
caută din nou în acelaşi mod cu referire la acelaşi subiect, se poate 
presupune  pentru  un  moment  că  Gabriel  a  desconsiderat 
instrucţiunea, că şi-a pierdut din vedere misiunea sa și a permis ca 
vreun  alt  înger  să  preia  încheierea  lucrării  sale  neterminate?  Şi 
limbajul  versetului  14  îl  identifică  în  mod  clar  pe  cel  care,  în 
viziunea din capitolul 8 a promis să îndeplinească acea lucrare.

Versetele 10-12. Şi iată că o mână m-a atins şi m-a aşezat 
tremurând  pe  genunchii  şi  mâinile  mele.  Apoi  mi-a  zis: 
“Daniele, om preaiubit şi scump, fii cu luare aminte la cuvintele 
pe care ţi le voi spune acum şi stai în picioare în locul unde eşti; 
căci acum sunt trimis la tine!” După ce mi-a vorbit astfel, am 
stat în picioare tremurând. El mi-a zis: “Daniele, nu te teme de 
nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când 
ţi-ai  pus  inima  ca  să  înţelegi  şi  să  te  smereşti  înaintea 
Dumnezeului  tău,  şi  tocmai din pricina cuvintelor tale  vin eu 
acum!

Întrucât  Daniel  căzuse  în  leşin  la  apariţia  maiestuoasă  a  lui 
Gabriel  (pentru  că  astfel  este  general  înţeleasă  expresia  „somn 
adânc” din versetul 9), îngerul se apropie și îşi aşeză mâna asupra 
sa pentru a-i da asigurare şi încredere să stea în prezenţa sa. El îi 
spune lui Daniel că el este un om mult iubit. Minunată declaraţie! 
Un membru al familiei umane, unul din aceeaşi rasă cu noi, iubit, 
nu doar în sensul general în care a iubit Dumnezeu întreaga lume 
când L-a dat pe Fiul Său să moară pentru ei, ci iubit ca individ și 
aceasta  -  mult!  Pe  bună  dreptate  poate  primi  profetul  încredere 
dintr-o  declaraţie  ca  aceasta,  pentru  a  sta  chiar  în  prezenţa  lui 
Gabriel. El îi spune, mai mult de atât, că a venit cu scopul de a avea 
o convorbire cu el și doreşte să îi aducă mintea într-o stare adecvată 
pentru a-i  înţelege cuvintele.  Întrucât  i  s-a  adresat  în  acest  mod, 
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profetul cel sfânt şi iubit, a stat încrezător, totuşi tremurător, în faţa 
îngerului ceresc.

„Nu te teme, Daniel,” continuă Gabriel. El nu avea nicio ocazie 
de a se teme în faţa unuia, care deşi era o fiinţă divină, fusese trimis 
la Daniel pentru că  era mult iubit  și  ca răspuns la rugăciunea sa 
serioasă. De asemenea poporul lui Dumnezeu din niciun secol nu 
trebuia  să  menţină  o  teamă  servilă  faţă  de  acei  agenţi  care  sunt 
trimişi să slujească pentru salvarea lor. Există, totuşi, o dispoziţie 
manifestată  între mult  prea mulţi  de a permite minţilor  lor  să  se 
gândească  la  Isus şi  îngerii  Săi  ca doar la nişte  slujitori  sobri  ai 
dreptăţii, care împart răzbunare şi condamnări, mai degrabă decât 
ca  la  fiinţe  care  lucrează  în  mod  serios  pentru  salvarea  noastră 
motivaţi  de  mila  şi  dragostea  cu  care  ne  privesc.  Prezenţa  unui 
înger, dacă acesta ar apărea cu îndrăzneală în faţa lor, i-ar lovi cu 
teroare; şi gândul că Hristos va apărea în curând și că ei vor fi luaţi 
în prezenţa Sa, le produce suferinţă şi îi alarmează. Recomandăm 
vederi mai calde ale relaţiei pe care creştinul o are cu Hristos, Capul 
bisericii și  ceva mai mult din acea iubire desăvârşită  care alungă 
toată teama.

În  versetul  12 Bagster  are  următoarea  observaţie  remarcabilă: 
„Daniel,  după  cum  observă  episcopul  Newton,  era  acum  foarte 
înaintat  în  vârstă;  pentru  că  al  treilea  an  al  lui  Cir  era  al 
şaptezecişitreilea an al captivităţii sale; şi fiind un tânăr când a fost 
luat  captiv,  nu se  poate  presupune că  el  ar  fi  avut  mai  puţin  de 
nouăzeci  de  ani.  Aşa  vârstnic  cum  era,  „el  şi-a  pus  inima  să 
înţeleagă”  descoperirile  anterioare  care  îi  fuseseră  făcute  și  în 
special viziunea cu berbecul şi ţapul, după cum se poate înţelege din 
rezultate; şi pentru acest scop el s-a rugat şi a postit trei săptămâni. 
Postul şi rugăciunile sale au avut rezultatul dorit, pentru că un înger 
a fost trimis pentru a-i revela acele mistere; şi  oricine doreşte să 
exceleze în cunoştinţă divină trebuie să îl imite pe Daniel şi să se 
deprindă cu studiul, temperanţa şi devoţiunea.”

Versetul 13. Dar căpetenia (engl. prinţul) împărăţiei Persiei 
mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; însă iată că Mihail, 
una din căpeteniile (engl. prinţii) cele mai de seamă, mi-a venit 
în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.
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Cât  de  adesea  sunt  ascultate  rugăciunile  poporului  lui 
Dumnezeu, în timp ce încă nu există niciun răspuns aparent. Exact 
aşa a fost în acest caz cu Daniel. Îngerul îi spune că din prima zi 
când el şi-a pus inima să înţeleagă, cuvintele sale au fost  auzite. 
Totuşi Daniel a continuat să îşi întristeze sufletul cu post și să lupte 
cu Dumnezeu timp de trei săptămâni încheiate, fiind inconştient că 
în orice privinţă îi fusese aprobată cererea. Însă pentru care motiv 
era întârzierea? Regele Persiei se împotrivea îngerului. Răspunsul la 
rugăciunea lui Daniel implica o oarecare acţiune din partea acelui 
rege. Această acţiune el trebuia să fie influenţat să o îndeplinească. 
Fără  îndoială  avea de a  face cu lucrarea pe care  el  trebuia  să  o 
îndeplinească  și  pe  care  deja  începuse  să  o  facă,  în  favoarea 
templului de la Ierusalim şi a Iudeilor, decretul său pentru clădirea 
acelui  templu  fiind  primul  din  seria  care  în  cele  din  urmă  au 
constituit  acea memorabilă  poruncă  pentru restaurarea şi  clădirea 
Ierusalimului. La darea acestei porunci urma să înceapă acea mare 
perioadă  profetică  de  2300  de  zile.  Şi  îngerul  este  delegat  să  îl 
influenţeze să înainteze în conformitate cu voinţa divină.

Ah, cât de puţin realizăm noi ce se întâmplă în lumea nevăzută 
în  legătură  cu  problemele  omeneşti!  Aici,  ca  să  spunem aşa,  se 
ridică  pentru  un  moment  cortina  și  aruncăm  o  privire  asupra 
mişcărilor  din  spatele  ei.  Daniel  se  roagă.  Creatorul  Universului 
aude. I se dă lui Gabriel porunca să meargă să îl ajute. Însă regele 
Persiei trebuie să acţioneze înainte ca rugăciunea lui Daniel să fie 
ascultată;  şi  îngerul  se  grăbeşte  spre  regele  Persiei.  Satan  fără 
îndoială  îşi  reuneşte forţele pentru a se împotrivi. Se întâlnesc în 
palatul  regal din Persia.  Şi  toate motivele de interes egoist  şi  de 
politică lumească, pe care poate miza Satan, el le foloseşte negreşit 
spre  cel  mai  bun  avantaj  pentru  a-l  influenţa  pe  rege  să  nu  se 
conformeze  cu  voia  lui  Dumnezeu,  în  timp  ce  Gabriel  depune 
eforturi  să  îşi  exercite  influenţa în  cealaltă  direcţie.  Regele  luptă 
între emoţii contradictorii. El ezită; amână. Zi după zi trece; totuşi 
Daniel  continuă  să  se  roage.  Regele  refuză  încă  să  se  supună 
influenţei îngerului; trec trei săptămâni şi iată! Unul mai puternic 
decât Gabriel îi ia locul în palatul regelui; şi Gabriel apare la Daniel 
pentru a-i face de cunoscut evoluţia evenimentelor. De la început, a 
spus el,  rugăciunea ta a fost ascultată;  însă  în timpul acestor trei 
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săptămâni  în  care  tu  te-ai  devotat  rugăciunii  şi  postului,  regele 
Persiei s-a împotrivit influenţei mele şi m-a împiedicat să vin.

Astfel este efectul rugăciunii. Iar Dumnezeu nu a ridicat nicio 
barieră între Sine şi poporul Său începând cu timpul lui Daniel. Este 
încă privilegiul lor acela de a oferi rugăciuni la fel de stăruitoare şi 
de  eficiente  ca  aceasta  şi,  asemenea lui  Iacob,  să  aibă  putere  cu 
Dumnezeu şi să învingă.

Cine  era  Mihail,  care  a  venit  aici  în  ajutorul  lui  Gabriel? 
Termenul  înseamnă  „Cel  care  este  ca  Dumnezeu”;  şi  Scripturile 
arată clar că Hristos este cel care poartă acest nume. Iuda (versetul 
9) declară că Mihail este arhanghelul. Arhanghel semnifică „îngerul 
de frunte sau de seamă”; şi Gabriel, în textul nostru, îl numeşte unul 
sau, cum se citeşte în notiţele de margine, primul, dintre prinţii de 
seamă. Poate să existe doar un arhanghel; şi de aceea este evident 
neadecvat să folosim cuvântul, aşa cum fac unii, la forma de plural. 
Scripturile  nu îl  folosesc  niciodată  astfel.  A cui  voce este  auzită 
când sunt înviaţi cei morţi? Vocea Fiului lui Dumnezeu. (Ioan 5:28). 
Punând laolaltă aceste versete, ele dovedesc: (1) că cei morţi sunt 
chemaţi din mormintele lor de vocea Fiului lui Dumnezeu; (2) că 
vocea care se aude atunci  este vocea arhanghelului,  dovedind că 
arhanghelul este Fiul lui Dumnezeu; (3) că arhanghelul este Mihail; 
din aceasta rezultă  că  Mihail  este Fiul  lui  Dumnezeu.  În ultimul 
verset  din  Daniel  10  el  este  numit  „prinţul  nostru”  și  în  primul 
verset al capitolului 12, „marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor 
poporului  tău”,  expresii  care  pot  fi  aplicate  în  mod  adecvat  lui 
Hristos, însă niciunei alte fiinţe.

Versetul 14. Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple 
poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire 
tot la acele vremuri îndepărtate.”

Expresia „cu privire tot la acele vremuri îndepărtate” , ajungând 
departe în viitor și cuprinzând ceea ce se va întâmpla poporului lui 
Dumnezeu  chiar  în  ultimele  zile,  arată  concludent  că  zilele 
prezentate  în  acea  viziune  și  anume  2300,  nu  pot  însemna  zile 
literale,  ci  trebuie  să  fie  zile-ani.  (Vezi  remarcile  referitoare  la 
capitolul 9, versetele 25-27).
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Versetele 15-17. Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-
am plecat ochii în pământ şi am tăcut. Şi iată  că  cineva care 
avea înfăţişarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu 
am deschis gura, am vorbit  şi  am zis celui ce stătea înaintea 
mea: “Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază şi 
am pierdut orice putere! Cum ar putea robul domnului meu să 
vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit şi nu mai 
am nici suflare!”

Unul dintre cele mai proeminente caracteristici  manifestate de 
către Daniel a fost grija plină de preocupare pe care o simţea pentru 
poporul  său.  Întrucât  ajunsese  acum să  înţeleagă  în  mod clar  că 
viziunea prevestea lungi secole de asuprire şi  de suferinţă  pentru 
biserică, el a fost atât de afectat de imagine, încât tăria sa l-a părăsit 
și respiraţia i-a încetat și puterea de a vorbi i s-a dus. Viziunea din 
versetul  16  se  referă,  fără  îndoială,  la  viziunea  anterioară  din 
capitolul 8.

Versetele 18-21. Atunci cel ce avea înfăţişarea unui om m-a 
atins din nou şi m-a întărit. Apoi mi-a zis: “Nu te teme de nimic, 
om preaiubit!  Pace ţie! Fii  tare şi  cu inimă!” Şi  pe când îmi 
vorbea el, am prins iar puteri şi am zis: “Vorbeşte, domnul meu, 
căci m-ai întărit.” El mi-a zis: “Ştii pentru ce am venit la tine? 
Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei; şi când 
voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei! Dar vreau să-ţi fac 
cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută 
împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.”

Profetul  este  în  cele  din  urmă  întărit  să  asculte  în  întregime 
comunicarea pe care o are de făcut îngerul. Şi Gabriel spune: „Ştii 
pentru ce am venit la tine?” Adică, ştii acum cu ce scop am venit? 
Înţelegi scopul meu aşa încât să nu te mai temi? Apoi el îi anunţă 
intenţia sa de a se întoarce și de a lupta cu regele Persiei imediat ce 
întrevederea lor a fost încheiată. Cuvântul cu este, în Septuaginta, 
meta  și  semnifică  nu  contra,  ci  împreună  cu,  alături  de;  adică, 
îngerul lui Dumnezeu urma să stea de partea împărăţiei persane atât 
timp  cât  era  în  providenţa  lui  Dumnezeu  ca  acea  împărăţie  să 
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continue. „Însă când voi fi plecat,” continuă Gabriel, „iată, va veni 
prinţul Greciei.” Adică, atunci când el îşi retrage sprijinul de la acea 
împărăţie și providenţa lui Dumnezeu operează în favoarea unei alte 
împărăţii,  prinţul  Greciei  va  veni  și  monarhia  persană  va  fi 
răsturnată.

Gabriel a anunţat apoi că nimeni în afară de Dumnezeu, nu avea 
un consens cu el în chestiunile pe care urma să  le comunice, cu 
excepţia lui Mihail, prinţul. Şi după ce le va fi făcut el de cunoscut 
lui Daniel, urmau să fie patru fiinţe în univers care aveau să aibă o 
cunoştinţă a acestor adevăruri importante - Daniel, Gabriel, Hristos 
și Dumnezeu. Patru zale în acest lanţ ascendent de martori - primul, 
Daniel, un membru al familiei umane; ultimul, Iehova, Dumnezeul 
tuturor!
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O profeție literală 
                


Versetele 1-2. În anul dintâi al lui Darius, medul, eram şi eu 
la  el,  ca  să-l  ajut  şi  să-l  sprijin.  Acum,  îţi  voi  face  cunoscut 
adevărul: Iată că vor mai fi încă trei împăraţi în Persia. Cel de 
al patrulea va strânge mai multă bogăţie decât toţi ceilalţi; şi 
când  se  va  simţi  puternic  prin  bogăţiile  lui,  va  răscula  totul 
împotriva  împărăţiei  Greciei.  (engl.  şi  prin  tăria  sa  prin 
bogăţiile sale el va agita pe toţi contra regatului Greciei).

Pătrundem  acum  într-o  profeţie  a  evenimentelor  viitoare, 
îmbrăcată nu în figuri şi simboluri, ca în viziunile din capitolele 2, 7 
şi 8, ci prezentată, în cea mai mare parte, în limbaj desluşit. Multe 
dintre  evenimentele  semnificative  din  istoria  lumii,  din  zilele  lui 
Daniel până la sfârşitul lumii, sunt prezentate aici. Această profeţie, 
spune  episcopul  Newton,  poate  fi  numită  în  mod  potrivit  un 
comentariu şi o explicaţie a viziunii din capitolul 8; o afirmaţie care 
arată  cât de clar a înţeles el legătura dintre acea viziune şi restul 
cărţii.

Îngerul, după ce a afirmat că a stat, în primul an al lui Dariu, 
pentru a-l ajuta şi întări, îi întoarce atenţia spre viitor. Trei împăraţi 
se vor mai ridica în Persia. A se ridica înseamnă a domni; trei regi 
urmau să domnească în Persia, referindu-se, fără îndoială, la cei ce 
urmau să îl succeadă imediat pe Cir. Aceştia erau: (1) Cambises, fiul 
lui Cir; (2) Smerdis, un impostor; (3) Dariu Istaspe.

Al patrulea va fi de departe mult mai bogat decât toţi. Al patrulea 
rege după Cir era Xerxes, mai renumit pentru bogăţiile sale decât 
pentru generalii săi, și faimos în istorie pentru campania măreaţă pe 
care a  organizat-o contra  Greciei  şi  eşecul  său răsunător  în  acea 
întreprindere. El urma să  îi  agite pe toţi  contra regatului Greciei. 
Niciodată  înainte nu fusese o astfel de înrolare de oameni pentru 
scopuri războinice; nici nu a mai fost de atunci. Armata sa, conform 
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lui Herodot, care a trăit în acel secol, consta din cinci milioane două 
sute optzeci şi trei de mii două sute douăzeci de bărbaţi (5.283.220). 
Şi  nefiind  mulţumit  să  ridice  doar  Orientul,  el  i-a  înrolat  pe 
cartaginienii  din vest  în  serviciul  său,  care  au ocupat  câmpul  de 
bătaie  împreună  cu  armată  suplimentară  de  treisute  de  mii  de 
oameni,  ridicând întreaga sa forţă  la numărul aproape fabulos de 
peste cinci milioane şi  jumătate. Când Xerxes a privit peste acea 
vastă mulţime, se spune că a plâns la gândul că într-o sută de ani de 
la acel moment niciunul dintre acei bărbaţi nu avea să mai fie în 
viaţă.

  
Versetele 3-4.  Dar se va ridica un împărat  viteaz,  care va 

stăpâni cu o mare putere şi va face ce va voi. Şi cum se va întări, 
aşa se va şi sfărâma împărăţia lui şi va fi împărţită în cele patru 
vânturi ale cerurilor, dar nu între urmaşii lui, şi nici nu va fi tot 
atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucăţele şi 
va trece la alţii, afară de aceştia.

Faptele  afirmate  în  aceste  versete  indică  în  mod explicit  spre 
Alexandru și spre divizarea imperiului său. (Vezi notele referitoare 
la capitolul 8:8). Xerxes a fost ultimul rege persan care a invadat 
Grecia; şi profeţia trece peste cei nouă succesori ai lui Xerxes în 
Imperiul Persan și ca următorul îl introduce pe Alexandru cel Mare. 
După  ce  a  doborât  Imperiul  Persan,  Alexandru „a  devenit  domn 
absolut  al  acelui  imperiu,  în  gradul  cel  mai  mare  în  care  a  fost 
deţinut vreodată de vreunul dintre regii persani.” - Prideaux, vol. I, 
pg.  477.  Stăpânirea  sa  a  fost  vastă,  incluzând  „cea  mai  mare 
porţiune a lumii locuite cunoscute atunci;” şi a făcut conform voii 
sale. Voinţa sa l-a condus, în anul 323 î.Hr., într-o necumpătare prin 
beţie, ca urmare a căreia a murit cum moare un nebun; şi proiectele 
sale  de  glorie  deşartă  şi  ambiţioase  au  intrat  într-o  eclipsă 
neaşteptată, totală şi veşnică. Împărăţia a fost divizată, însă nu între 
urmaşii săi; a fost smulsă pentru alţii în afara acestora. În decurs de 
câţiva ani  după  moartea sa,  toţi  urmaşii  săi  căzuseră  victime ale 
geloziei  şi  ambiţiei  generalilor  săi  de  frunte.  Niciunul  din 
genealogia lui Alexandru nu a fost lăsat să respire pe Pământ. Atât 
de  scurtă  este  trecerea  de  la  cea  mai  înaltă  culme  a  gloriei 
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pământeşti la cele mai adânci văi ale uitării şi morţii. Împărăţia a 
fost împărţită în patru părţi și a fost luată în stăpânire de cei mai 
capabili  sau poate mai ambiţioşi  şi  mai lipsiţi  de principii  dintre 
generali - Cassandru, Lisimah, Seleuc şi Ptolomeu.

Versetul 5. Împăratul de la miazăzi va ajunge tare. Dar unul 
dintre  mai  marii  lui  va  fi  şi  mai  tare  decât  el  şi  va  domni 
întemeind o mare împărăţie.

În partea rămasă din acest capitol se face de multe ori referire la 
împăratul de la miazănoapte şi împăratul de la miazăzi. De aceea 
devine esenţială o înţelegere a profeţiei pentru a identifica în mod 
clar  aceste  puteri.  Când  imperiul  lui  Alexandru  a  fost  divizat, 
diferitele  părţi  se  aflau în  cele  patru  vânturi  ale  cerului,  în  vest, 
nord,  este  şi  sud;  aceste  diviziuni  sunt  bineînţeles  de  luat  în 
considerare  din  punctul  de  referinţă  Palestina,  ţara  de  origine  a 
profetului.  Acea  diviziune  a  imperiului  care  se  afla  la  vest  de 
Palestina ar constitui deci împărăţia de apus; aceea care se afla la 
nord, împărăţia de miazănoapte; aceea care se afla la est, împărăţia 
de  răsărit  și  aceea  care  se  afla  la  sud,  împărăţia  de  miazăzi. 
Diviziunile  împărăţiei  lui  Alexandru  raportate  la  Palestina,  sunt 
după cum urmează: Cassandru avea Grecia şi ţările adiacente, care 
se aflau la vest; Lisimah avea Tracia, care includea atunci Asia Mică 
şi ţările care se aflau la Hellespont şi Bosfor, care sunt în nordul 
Palestinei; Seleuc avea Siria şi Babilonul, care se află în principal la 
est; şi Ptolomeu avea Egiptul şi ţările învecinate, care se află la sud.

În timpul războaielor şi revoluţiilor care au urmat timp de secole 
lungi, aceste graniţe geografice au fost adesea schimbate sau şterse; 
cele  vechi  au  fost  şterse  și  au  fost  instituite  unele  noi.  Însă 
indiferent ce schimbări ar putea apărea, aceste prime diviziuni ale 
imperiului trebuie să determine numele pe care aceste porţiuni de 
teritoriu le vor purta pentru totdeauna după  aceea, sau, altfel,  nu 
avem niciun standard după care să folosim testul aplicării profeţiei: 
adică,  indiferent  ce  putere  ar  ocupa  la  vreun  moment  în  timp 
teritoriul  care  a  constituit  iniţial  împărăţia  de  miazănoapte,  ar  fi 
împăratul de miazănoapte; şi orice putere ar ocupa ceea ce iniţial a 
constituit împărăţia de miazăzi, acea putere urma să fie atâta timp 
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împărăţia  de  miazăzi.  Vorbim doar  despre  acestea  două,  întrucât 
acestea sunt singurele despre care se vorbeşte după aceea în profeţie 
și pentru că, în fapt, aproape întregul imperiu al lui Alexandru s-a 
descompus în cele din urmă în aceste două diviziuni.

Cassandru a fost foarte curând cucerit de Lisimah și împărăţia 
sa, Grecia şi Macedonia, a fost anexată Traciei. Şi Lisimah a fost la 
rândul său cucerit de Seleuc și Macedonia şi Tracia au fost anexate 
Siriei.

Aceste fapte pregătesc calea pentru o aplicare a textului din faţa 
noastră. Împăratul de miazăzi, Egiptul, va fi puternic. Ptolomeu a 
anexat  Egiptului  Ciprul,  Fenicia,  Caria,  Cirena și  multe insule și 
orașe. Astfel împărăţia sa a fost făcută puternică. Însă un altul dintre 
prinţii  lui Alexandru este introdus în expresia „unul dintre prinţii 
săi.” Septuaginta traduce acest verset astfel: „Și regele sudului va fi 
puternic și unul dintre prinţii săi [ai lui Alexandru] va fi puternic 
deasupra sa.” Aceasta trebuie să se refere la Seleuc, cel care, după 
cum se afirma deja, întrucât anexase Siriei Macedonia și Tracia, a 
devenit astfel posesor al celor trei părţi din cele patru ale teritoriului 
lui Alexandru și a întemeiat o împărăţie mai puternică decât cea a 
Egiptului.

Versetul 6. După câţiva ani, se vor uni şi fata împăratului de 
la miazăzi va veni ca nevastă la împăratul de la miazănoapte. 
Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere şi nici 
celelalte mijloace ale ei nu vor putea ţine piept (engl. „însă ea 
nu va păstra puterea braţului, nici el nu va sta, nici braţul său”), 
ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei şi cu 
cel ce s-a legat de ea.

Au existat războaie frecvente între regii Egiptului și ai Siriei. A 
fost  cazul  în  special  cu  Ptolomeu  Filadelful,  al  doilea  rege  al 
Egiptului și cu Antiohus Teos, al treilea rege al Siriei. În cele din 
urmă  ei  au căzut de acord să  facă  pace, cu condiţia ca Antiohus 
Teos să o înlăture pe prima sa soţie, Laodice și pe cei doi fii ai ei și 
să  se  căsătorească  cu  Berenice,  fiica  lui  Ptolomeu  Filadelful. 
Conform acordului, Ptolomeu și-a adus fiica la Antioh, oferindu-i 
acesteia o zestre imensă.
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„Însă ea nu va păstra puterea braţului”; adică, interesul și puterea 
ei cu Antioh. Și s-a dovedit exact astfel; pentru că la scurt timp după 
aceea, într-un acces de iubire, Antioh și-a adus înapoi la curte pe 
soţia  sa  de  mai  înainte,  Laodice  și  copiii  ei.  Profeţia  spune  în 
continuare: „Iar el [Antioh] de asemenea nu va sta, nici braţul său,” 
sau sămânţa sa. Laodice, fiind restaurată  în favoare și  putere, s-a 
temut ca nu cumva, în instabilitatea temperamentului său, Antioh să 
o îndepărteze din graţii  din nou și  să  o recheme pe Berenice;  și 
plănuind că nimic altceva în afară de moartea sa nu ar fi o garanţie 
eficientă contra unei astfel de împrejurări neprevăzute, a făcut ca el 
să fie otrăvit la scurt timp după aceea. Nu l-au succedat în împărăţie 
niciunul  din  urmașii  săi  de  la  Berenice;  pentru  că  Laodice  a 
administrat în așa mod afacerile încât să asigure tronul pentru fiul ei 
mai mare, Seleucus Callinicus.

„Ci ea [Berenice] va fi dată la moarte.” Laodice, nemulţumin- 
du-se  cu  otrăvirea  soţului  ei,  a  cauzat  uciderea  Berenicei. 
„Împreună  cu  alaiul  ei”.  Multe  dinte  însoţitoarele  sale,  femei 
egiptene, au fost ucișe împreună  cu ea,  în timp ce încercau să  o 
apere. „Și cel care care a născut-o”, notă marginală, „cel pe care l-a 
născut  ea;” adică,  fiul  ei,  care a fost  ucis  la  același  moment din 
ordinul Laodicei. „Și cel care a întărit-o în aceste timpuri;” soţul ei, 
Antioh, după cum presupune Ieronim, sau acei care i-au luat partea 
și care au apărat-o.

Însă  o  astfel  de  răutate  nu  putea  rămâne  pentru  mult  timp 
nepedepsită, după cum prezice în continuare profeţia și după cum 
dovedește mai departe istoria.

Versetele 7-9. În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un 
lăstar  din  aceeaş  rădăcină  cu  ea  şi  va  veni  împotriva  oştirii 
Siriei, da, va intra în cetăţuia împăratului de la miazănoapte, va 
face ce va voi cu ea şi va fi biruitor. Va ridica şi va strămuta în 
Egipt,  odată  cu prinşii  de război chiar şi  pe dumnezeii  lor şi 
chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint şi 
de aur. Şi  el se va menţine mai mulţi  ani decât împăratul din 
miazănoapte. Astfel împăratul de miazăzi va veni în împărăţia 
lui şi se va reîntoarce în propria sa ţară. (engl.)
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Această ramură din aceeași rădăcină cu Berenice era fratele ei, 
Ptolomeu  Euergetes.  Abia  i-a  urmat  tatălui  său,  Ptolomeu 
Filadelful, la tron în împărăţia Egiptului, când, arzând de nerăbdare 
de a răzbuna moartea surorii sale, Berenice, el a ridicat o armată 
imensă și a invadat teritoriul împăratul din miazănoapte, adică al lui 
Seleucus Callinicus, care, împreună cu mama sa, Laodice, domneau 
în  Siria.  Și  el  a  izbutit  contra  lor,  chiar  până  acolo  încât  să 
cucerească Siria, Cilicia și părţile superioare de dincolo de Eufrat și 
aproape întreaga Asie. Însă auzind că s-a ridicat o răscoală în Egipt, 
care solicita întoarcerea sa acasă, el a jefuit împărăţia lui Seleuc, a 
luat patruzeci de mii de sicli de arginţi și vase preţioase și două mii 
cinci  sute  de chipuri  de aur.  Între  acestea erau chipurile  pe care 
anterior  le  luase  din  Egipt  Cambises  și  le  dusese  în  Persia. 
Egiptenii,  fiind complet  devotaţi  idolatriei,  i-au dat  lui  Ptolomeu 
titlul de Euergetes sau Binefăcătorul, ca un compliment pentru că 
astfel, după mulţi ani, înapoiase dumnezeii lor captivi.

Acesta, conform episcopului Newton, este raportul lui Ieronim, 
extras din vechii istorici; însă mai există încă autori, spune el, care 
confirmă unele dintre aceste detalii. Appian ne informează că după 
ce  Laodice  îl  ucisese  pe  Antioh  și  apoi  atât  pe  Berenice,  cât  și 
copilul  ei,  Ptolomeu,  fiul  lui  Filadelful,  pentru  a  răzbuna  aceste 
crime,  a  invadat  Siria,  a  ucis-o  pe  Laodice  și  a  înaintat  până  la 
Babilon. De la Polybius aflăm că Ptolomeu, supranumit Euergetes, 
fiind  foarte  înfuriat  de  tratamentul  crud  contra  surorii  sale, 
Berenice,  a  mărșăluit  cu  o  armată  în  Siria  și  a  cucerit  orașul 
Seleucia,  care  a  fost  deţinut  timp  de  câţiva  ani  după  aceea  de 
garnizoanele  regilor  Egiptului.  Astfel  a  intrat  el  în  fortăreaţa 
împăratului de miazănoapte. Polyænus afirmă că Ptolomeu s-a făcut 
stăpân al întregii ţări de la muntele Taurus până în India, fără război 
sau bătălie; însă el atribuie aceasta, din greșeală, tatălui, în loc de 
fiului. Iustin susţine faptul că dacă Ptolomeu nu ar fi fost chemat în 
Egipt  din  pricina  unei  revolte  interne,  el  ar  fi  deţinut  întreaga 
împărăţie  a  lui  Seleuc.  Regele sudului  a  ajuns astfel  în teritoriul 
regelui de miazănoapte și  s-a întors în propria sa ţară,  după  cum 
prezisese profetul. Și el a continuat de asemenea mai mulţi ani decât 
împăratul miazănoaptei; întrucât Seleucus Callinicus a murit în exil, 
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în urma unei căzături de pe cal; iar Ptolomeu Euergetes a mai trăit 
încă patru sau cinci ani.

Versetul  10.  Toţi  fiii  săi  vor  începe  iarăşi  război  şi  vor 
strânge o mare mulţime de oşti, care va înainta, se va revărsa ca 
un râu, care iese din matcă şi-l vor împinge iarăşi înapoi până 
la cetăţuie.

Prima parte a acestui verset vorbește despre fii, la plural; ultima 
parte, despre unul, la singular. Fiii lui Seleucus Callinicus au fost 
Seleucus Ceraunus și Antiohus Magnus. Ambii aceștia au pășit cu 
zel în lucrarea de apărare și răzbunare a cauzei tatălui lor și a ţării 
lor. Cel mai în vârstă dintre aceștia, Seleuc, a luat cel dintâi tronul. 
El a strâns o mare mulţime pentru a recupera stăpânirile tatălui său; 
însă fiind un prinţ slab și lipsit de curaj, atât la statură cât și în ceea 
ce privește avuţia sa, lipsit de bani și incapabil de a-și ţine armata în 
ascultare, el a fost otrăvit de către doi dintre generalii săi după o 
domnie lipsită de glorie care a durat doi sau trei ani. Mai capabilul 
său  frate,  Antiohus  Magnus,  a  fost  proclamat  după  acesta  rege, 
preluând  armata,  a  luat  din  nou  Seleucia  și  a  recuperat  Siria, 
făcându-se stăpân peste câteva locuri prin tratat și peste altele prin 
forţa armelor... A urmat un armistiţiu, în care ambele părţi au tratat 
pentru pace, totuși se pregăteau pentru război; după care Antioh s-a 
întors și l-a biruit în bătălie pe Nicolas, generalul egiptean și avea 
gânduri de a invada chiar Egiptul. Aici este „unul” care cu siguranţă 
va năvăli și va ieși din matcă.

Versetul 11. Şi împăratul de miazăzi mâniat de aceasta, va 
ieşi şi va lupta cu împăratul de la miazănoapte; va ridica o mare 
oştire,  dar  oştirile  împăratului  de  miazănoapte  vor  fi  date  în 
mâinile lui şi nimicite.

Ptolomeu Filopater l-a urmat pe tatăl său, Euergetes, în împărăţia 
Egiptului, fiind promovat la coroană la scurt timp după ce Antiohus 
Magnus îl succedase pe fratele său la guvernarea Siriei. El era un 
rege extrem de iubitor de lux și vicios, însă în cele din urmă a fost 
stârnit de perspectiva unei invadări a Egiptului de către Antioh. A 
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fost  într-adevăr  „mișcat  de  mânie”  pentru  pierderile  suferite  și 
pericolul  care  îl  ameninţa;  și  a  ieșit  din  Egipt  cu  o  armată 
numeroasă  pentru  a  stăvili  înaintarea  regelui  sirian.  Împăratul 
miazănoaptei  urma de asemenea să  plece  la  drum cu o  mulţime 
mare. Armata lui Antioh, conform cu Polybius, însuma cu această 
ocazie șaizeci și două de mii de pedeștri, șase mii de călăreţi și o 
sută  doi elefanţi.  În bătălie Antioh a fost înfrânt și  armata sa,  în 
concordanţă  cu  profeţia,  a  fost  dată  în  mâinile  împăratului  de 
miazăzi. Zece mii de pedeștri și trei mii de călăreţi au fost uciși și 
peste patru mii de bărbaţi  au fost luaţi  prizonieri;  în timp ce din 
armata lui Ptolomeu au fost uciși doar șapte sute de călăreţi și cam 
de două ori atât de mulţi dintre pedeștri.

Versetul  12.  Atunci  inima  împăratului  se  va  îngâmfa,  va 
doborî zece mii, dar tot nu va birui.

Ptolomeu era lipsit de prudenţa de a întrebuinţa bine victoria sa. 
Dacă ar fi fost continuat succesul, el probabil ar fi ajuns stăpân al 
întregii  împărăţii  a  lui  Antioh;  însă,  mulţumit  doar  cu  câteva 
intimidări  și  câteva ameninţări,  el  a făcut pace pentru a se putea 
deda  la  îngăduirea  neîntreruptă  și  necontrolată  a  pasiunilor  sale 
brutale. Astfel, după ce și-a biruit vrăjmașii, a fost biruit de viciile 
sale și,  uitând marele nume pe care și  l-ar fi putut întemeia, și-a 
petrecut timpul în petreceri și desfrâu.

Inima sa a fost înălţată de succesul său, însă el era departe de a fi 
întărit de acesta; pentru că întrebuinţarea lipsită de glorie pe care i-a 
dat-o i-a făcut pe proprii săi supuși să se răscoale contra lui. Însă 
înălţarea inimii sale a fost în special manifestată în tranzacţiile sale 
cu iudeii. Venind la Ierusalim, el a adus acolo jertfe și a fost foarte 
doritor să intre în Sfânta Sfintelor templului, contrar legii și religiei 
acelui loc; însă fiind împiedicat, ce-i drept, cu mare dificultate, el a 
părăsit locul arzând de mânie împotriva întregii naţiuni a iudeilor și 
a început imediat contra lor o persecuţie teribilă și neîndurătoare. În 
Alexandria, unde iudeii locuiau începând din zilele lui Alexandru și 
se  bucurau  de  privilegiile  celor  mai  favorizaţi  dintre  cetăţeni, 
șaizeci  de  mii  au  fost  uciși  în  această  persecuţie,  conform  lui 
Eusebiu. Rebeliunea Egiptenilor și  masacrul iudeilor cu siguranţă 
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nu  au  fost  calculate  să  îl  întărească  în  împărăţia  sa,  ci  erau 
suficiente, mai degrabă, aproape să i-o ruineze complet.

Versetul 13. Căci împăratul de la miazănоapte se va întoarce 
şi va strânge o oştire mai mare decât cea dintâi; şi după câtăva 
vreme, după câţiva ani, va porni în fruntea unei mari oştiri bine 
înarmate.

Evenimentele prezise în acest  verset  urmau să  aibă  loc „după 
anumiţi ani.” Pacea încheiată între Ptolomeu Filopater și Antioh a 
durat  paisprezece  ani.  Între  timp  Ptolomeu  a  murit  din  cauza 
necumpătării  și  desfrâului  și  a  fost  urmat  de  fiul  său,  Ptolomeu 
Epifanul, un copil pe atunci de patru sau cinci ani. Antioh, în același 
timp, întrucât suprimase rebeliunea în împărăţia sa și  redusese și 
stabilizase  părţile  din  răsărit  în  ascultarea  lor,  era  fără  nicio 
activitate  când  tânărul  (Ptolomeu)  Epifanul  a  ajuns  la  tronul 
Egiptului; și considerând aceasta o ocazie prea bună  de a-și lărgi 
stăpânirea, pentru a o lăsa să îi scape, a convocat o armată imensă 
„mai  mare  decât  prima”  (pentru  că  strânsese  multe  forţe  și 
acumulase bogăţii mari în expediţia sa în răsărit) și a plecat contra 
Egiptului,  așteptându-se  să  aibă  o  victorie  ușoară  asupra  regelui 
copil. Cum a reușit vom vedea în cele de faţă; pentru că aici apar 
complicaţii  noi  în  afacerile  acestor  împărăţii  și  noi  actori  sunt 
introduși pe scena istoriei.

Versetul  14.  În  vremea  aceea  se  vor  ridica  mulţi  contra 
împăratului de la miazăzi; şi o ceată  de derbedei din poporul 
tău se vor înălţa pentru a confirma viziunea; dar ei vor cădea.

Antioh  nu  a  fost  singurul  care  s-a  ridicat  împotriva  copilului 
Ptolomeu.  Agatocles,  primul  său  ministru,  având  tutela  asupra 
persoanei regelui și conducând afacerile împărăţiei în locul său, era 
atât  de  desfrânat  și  de  mândru  în  exercitarea  puterii  sale  încât 
provinciile  care  înainte  fuseseră  supuse  Egiptului  s-au  răsculat; 
Egiptul însuși era tulburat de răscoale; și alexandrienii, ridicându-se 
contra lui Agatocle, au făcut ca el, sora sa, mama sa și asociaţii lor 
să  fie daţi  la  moarte.  În același  timp Filip,  regele Macedoniei,  a 
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intrat într-o alianţă cu Antioh pentru a împărţi între ei domeniile lui 
Ptolomeu, fiecare propunând să ia părţile care erau mai aproape și 
mai convenabile pentru el. Aici era o ridicare contra împăratului de 
miazăzi suficientă pentru a împlini profeţia și tocmai evenimentele, 
fără îndoială, pe care le intenţiona profeţia.

Este introdusă o nouă putere - „jefuitorii poporului tău”; literal, 
spune Episcopul Newton, „cei ce frâng poporul tău”. Departe pe 
malurile Tibrului, o împărăţie se hrănea din proiecte ambiţioase și 
planuri întunecate. Mică și slabă la început, ea creștea cu rapiditate 
uimitoare în tărie și vigoare, întinzându-se precaut într-o parte și în 
cealaltă  pentru  a-și  testa  vigoarea  braţului  de  luptă,  până  când, 
conștientă  de  puterea  sa,  și-a  ridicat  cu  îndrăzneală  capul  între 
naţiunile pământului și a prins cu mână neînvinsă cârma afacerilor 
lor. De aici înainte numele Romei stă pe paginile istoriei, menit să 
controleze  timp  de  multe  secole  afacerile  lumii  și  să  exercite  o 
influenţă puternică între naţiuni chiar până la sfârșitul timpului.

Roma vorbea; și Siria și Macedonia au găsit curând o schimbare 
trecând  peste  înfăţișarea  visului  lor.  Romanii  au  intervenit  în 
favoarea tânărului rege al Egiptului, hotărâţi că el va fi protejat de 
ruina intenţionată  de Antioh și  Filip. Aceasta se întâmpla în anul 
200  î.Hr.  și  era  una  dintre  primele  intervenţii  importante  ale 
romanilor în treburile Siriei și  Egiptului.  Rollin oferă  următoarea 
relatare succintă despre această chestiune:

„Antioh,  regele  Siriei  și  Filip,  regele  Macedoniei,  în  timpul 
domniei lui Ptolomeu Filopater, manifestaseră cel mai puternic zel 
pentru  interesele  acelui  monarh  și  erau  gata  să  îl  asiste  în  toate 
ocaziile. Totuși, imediat ce a murit el, lăsând în urmă un copil, pe 
care legile umanităţii și ale dreptăţii îi îndemnau să nu îl tulbure în 
posedarea împărăţiei tatălui său, ei imediat s-au unit într-o alianţă 
criminală și s-au stârnit reciproc să scape de moștenitorul legitim și 
să își împartă între ei teritoriile sale. Filip urma să aibă Caria, Libia, 
Cirenaica și Egiptul și Antiochus restul. Cu această perspectivă, cel 
de pe urmă a intrat în Cele-Siria și Palestina și în mai puţin de două 
campanii  a  reușit  o  cucerire  completă  a  celor  două  provincii,  cu 
toate orașele și dependinţele lor. Vina lor, spune Polybius, nu ar fi 
fost chiar atât de evidentă dacă ar fi încercat, asemenea tiranilor, să 
poleiască în preţenţii înșelătoare crimele lor; însă, departe de a face 
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aceasta, nedreptatea și cruzimea lor erau atât de pe faţă, încât lor li 
se  aplica  ceea  ce  se  spune  despre  pești,  că  cei  mari,  chiar  din 
aceeași specie, îi mănâncă drept pradă pe cei mai mici. Cineva ar fi 
ispitit,  continuă  același  autor,  ca  văzând  cele  mai  sacre  legi  ale 
societăţii  încălcate  atât  de  flagrant,  să  acuze  Providenţa  că  ar  fi 
indiferentă  și  insensibilă  faţă  de  cele  mai  odioase  crime;  însă 
aceasta și-a justificat în mod deplin comportamentul pedepsindu-i 
pe cei doi regi după meritele lor; și a dat astfel un exemplu despre 
ei, după cum ar trebui, în toate veacurile următoare, pentru a-i opri 
pe alţii de a urma exemplul lor. Pentru că, în timp ce ei contemplau 
ca treptat să îl lipsească pe un copil slab și neajutorat de împărăţia 
sa, Providenţa i-a ridicat pe romani contra lor, care le-au subminat 
complet împărăţiile lui Filip și Antioh și i-au redus pe urmașii lor la 
calamităţi aproape la fel de mari ca acei cu care intenţionau ei să 
zdrobească copilul rege.”- Ancient History, Book 18, cap. 50.

„Pentru  a  confirma  viziunea.”  Romanii  fiind  mai  mult  decât 
orice  alt  popor  subiectul  profeţiilor  lui  Daniel,  la  prima  lor 
interferenţă  în afacerile acestor împărăţii  se face referire ca fiind 
confirmarea sau dovada adevărului viziunii care prezicea existenţa 
unei asemenea puteri.

„Însă  ei vor cădea.” Unii aplică  aceasta la aceia menţionaţi în 
prima  parte  a  versetului,  care  se  vor  ridica  împotriva  regelui 
sudului;  alţii,  la  jefuitorii  poporului  lui  Daniel,  romanii.  Este 
adevărat în oricare dintre cazuri. Dacă se referă la aceia care s-au 
unit contra lui Ptolomeu, tot ceea ce e necesar de afirmat este că ei 
au  căzut  cu  grăbire;  iar  dacă  se  aplică  romanilor,  profeţia  doar 
privea înainte la perioada doborârii lor.

Versetul  15.  Împăratul  de  la  miazănoapte  va  înainta,  va 
ridica întărituri şi va pune mâna pe cetăţile întărite. Oştile de la 
miazăzi, nici chiar floarea oamenilor împăratului, nu vor putea 
să ţină piept, nu vor avea putere să se împotrivească.

Tutela  tânărului  rege  al  Egiptului  a  fost  încredinţată  de  către 
Senatul  Roman  lui  M.  Emilius  Lepidus,  care  l-a  numit  pe 
Aristomenes, un vechi și experimentat slujitor al acelei curţi, drept 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
U

ria
h 

Sm
ith

228



tutore al său. Primul său gest a fost de a se asigura contra invaziei 
cu care ameninţau cei doi regi uniţi în confederaţie, Filip și Antioh.

Pentru acest scop el l-a delegat pe Scopas, un general faimos al 
Ætoliei,  care  pe  atunci  era  în  serviciul  egiptenilor,  către  ţara  sa 
natală pentru a aduce întăriri armatei. După ce și-a echipat armata, a 
mărșăluit  în  Palestina  și  Cele-Siria  (Antioh  fiind  angajat  într-un 
război  cu  Attalus  în  Asia  Mică)  și  reducând  întreagă  Iudeea  la 
supunere faţă de autoritatea Egiptului.

Astfel  lucrurile  au  fost  aduse  într-o  situaţie  pentru  împlinirea 
versetului din faţa noastră. Pentru că Antioh, abandonând războiul 
cu  Attalus  la  dictatul  romanilor,  a  întreprins  pași  repezi  pentru 
redobândirea Palestinei și Cele-Siriei din mâinile Egiptului. Scopas 
a fost trimis să  i  se opună.  Aproape de izvoarele Iordanului cele 
două  armate  s-au  întâlnit.  Scopas  a  fost  învins,  urmărit  până  la 
Sidon  și  acolo  înfrânt  de  aproape.  Trei  dintre  cei  mai  capabili 
generali ai Egiptului, cu cele mai bune forţe ale lor, au fost trimiși 
să  ridice un asediu,  însă  fără  succes.  În cele  din urmă  Scopas a 
întâlnit,  în  spectrul  sfrijit  și  de  neatins  al  foametei,  un  vrăjmaș 
caruia era incapabil să-i facă  faţă  și  a fost forţat să  capituleze în 
situaţia dezonorantă de a avea doar viaţa; după aceasta lui și celor 
zece mii de oameni ai săi li s-a permis să plece, dezbrăcaţi și goi. 
Aici  era  cucerirea  celui  mai  întărit  dintre  orașele  regelui  de 
miazănoapte;  pentru  că  Sidon  era,  atât  în  așezarea  sa,  cât  și  în 
apărarea sa, unul dintre cele mai puternice orașe ale acelor timpuri. 
Aici  era  eșecul  armatelor  de  miazăzi  de  a  rezista  și  eșecul  de 
asemenea  al  oamenilor  pe  care  împăratul  de  miazăzi  îi  alesese, 
anume, Scopas și forţele sale provenind din Etolia.

Versetul 16. Cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi şi 
nimeni  nu  i  se  va  împotrivi:  el  se  va  opri  în  ţara  minunată, 
nimicind cu desăvârşire tot ce-i va cădea în mână.

Deși  Egiptul  nu  a  putut  sta  contra  lui  Antioh,  împăratul  de 
miazănoapte, Antioh nu a putut sta împotriva romanilor, care acum 
au  venit  împotriva  sa.  Niciun  regat  nu  a  mai  fost  capabil  a  se 
împotrivi  acestei  puteri  care  se  ridica.  Siria  a  fost  cucerită  și 
adăugată  la  Imperiul  Roman,  când  Pompei,  în  anul  65  î.Hr.,  l-a 
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deposedat pe Antiohus Asiaticus de posesiunile sale și a redus Siria 
la o provincie romană.

Aceeaşi putere urma să stea, de asemenea, în Ţara Sfântă și să o 
consume.  Roma  a  venit  în  legătură  cu  poporul  lui  Dumnezeu, 
iudeii, prin alianţă, în anul 161 î.Hr., dată de la care ea deţine un loc 
proeminent în calendarul profetic. Cu toate acestea, nu a dobândit 
jurisdicţie asupra Iudeii prin cucerire propriu-zisă până în anul 63 
î.Hr.; şi atunci în modul următorul.

La întoarcerea lui Pompei din expediţia sa contra lui Mitridate, 
regele Pontului,  doi rivali,  Hircanus şi  Aristobolus,  luptau pentru 
coroana Iudeii. Pricina lor a ajuns înaintea lui Pompei, care a înţeles 
imediat  nedreptatea  pretenţiilor  lui  Aristobolus,  însă  a  dorit  să 
amâne  decizia  în  chestiunea  aceea  până  după  mult-dorita  sa 
expediţie în Arabia, promiţând să  se întoarcă  atunci și  să  rezolve 
lucrurile  după  cum  va  părea  drept  şi  adecvat.  Aristobolus, 
pătrunzând sentimentele reale ale lui Pompei, s-a grăbit înapoi în 
Iudeea,  şi-a  înarmat  supuşii  și  s-a  pregătit  pentru  o  apărare 
viguroasă,  hotărât,  cu  orice  risc,  să  îşi  menţină  coroana,  care 
prevedea  că  va  fi  atribuită  unui  altuia.  Pompei  l-a  urmărit 
îndeaproape  pe  fugarnic.  Pe  când  se  apropia  de  Ierusalim, 
Aristobolus,  începând să  se căiască  de cursul  urmat,  a  ieşit  să  îl 
întâlnească şi încerca să rezolve lucrurile promiţând supunere totală 
şi sume mari de bani. Pompei, acceptând această ofertă, îl trimise pe 
Gabinius, în fruntea unui detaşament de soldaţi, să primească banii. 
Însă  când acel  general  locotenent  a  sosit  la  Ierusalim,  el  a  găsit 
porţile închise în faţa lui și i s-a spus din vârful zidurilor că cetatea 
nu dorea să menţină înţelegerea.

Pompei, care nu era de înşelat în asemenea mod fără ca aceasta 
să  atragă  pedeapsă,  îl  puse pe Aristobolus, pe care îl  păstrase cu 
sine,  în  cătuşe  și  mărşălui  imediat  spre  Ierusalim cu  întreaga  sa 
armată. Partizanii lui Aristobolus erau în favoarea apărării locului; 
cei ai lui Hyrcanus, pentru deschiderea porţilor. Cei din urmă fiind 
în majoritate au învins şi Pompei a primit intrare liberă în oraş. La 
aceasta  susţinătorii  lui  Aristobolus  s-au  retras  în  templul  de  pe 
munte, la fel de hotărâţi să apere acel loc pe cum era Pompei de 
hotărât să îl distrugă. La sfârşitul celor trei luni s-a făcut în zid o 
spărtură suficientă pentru un asalt şi s-a ajuns la violenţă prin sabie. 
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În măcelul teribil care a urmat, douăsprezece mii de persoane au 
fost ucise. Era o privelişte tulburătoare, observă  istoricul, să  vezi 
preoţii,  angajaţi  la momentul serviciului divin,  cu mână  calmă  şi 
scop neclintit cum îşi urmau lucrarea uzuală, aparent inconştienţi de 
tumultul sălbatic, deşi peste tot în jurul lor prietenii lor erau predaţi 
măcelului și deşi adesea propriul lor sânge era amestecat cu cel al 
jertfelor lor.

După  ce  a  pus  capăt  războiului,  Pompei  a  demolat  zidurile 
Ierusalimului,  a  transferat  câteva  dintre  oraşe  de  sub  jurisdicţia 
Iudeii sub cea a Siriei și a impus impozite iudeilor. Astfel pentru 
prima dată Ierusalimul a fost aşezat prin cucerire în mâinile acelei 
puteri care urma să  ţină  „ţara glorioasă” în strânsoarea ei de fier 
până când urma să o fi consumat complet.

Versetul 17. Îşi va pune de gând să intre cu putere în toată 
împărăţia sa şi cei drepţi vor fi cu el; astfel va face el şi el îi va 
da fiica de nevastă pentru a desfrâna cu ea. Dar ea nu va fi de 
partea lui, nici pentru el. (engl.)

Episcopul Newton oferă o altă traducere acestui verset, care pare 
mai clară pentru a exprima acelaşi sens, după cum urmează: „El şi-a 
fixat faţa să intre prin forţă în întreaga împărăţie.” Versetul 16 ne-a 
condus până la cucerirea de către romani a Siriei şi a Iudeii. Roma 
cucerise anterior Macedonia şi Tracia. Egiptul era acum tot ce mai 
rămăsese din „întreaga împărăţie” a lui Alexandru care nu fusese 
adusă în supunere faţă de puterea romană, putere care acum îşi fixa 
faţa să intre cu forţa în acea ţară.

Ptolomeu Auletes a murit în anul 51 î.Hr. El a lăsat coroana şi 
împărăţia Egiptului celui mai mare fiu al său şi fiicei sale mai mari, 
lui Ptolomeu şi Cleopatrei. S-a stipulat în testamentul său că ei se 
vor căsători unul cu celălalt și  vor domni împreună;  şi  pentru că 
erau  tineri  au  fost  puşi  sub  tutela  romanilor.  Poporul  roman  a 
acceptat  misiunea  și  l-a  numit  pe  Pompei  ca  tutore  al  tinerilor 
moştenitori ai Egiptului.

Întrucât  la  puţin  timp  după  aceea  între  Pompei  şi  Cezar  a 
izbucnit  o  ceartă,  între  cei  doi  generali  s-a  dat  bătălia  de  la 
Pharsalus. Pompei, fiind înfrânt, a fugit în Egipt. Cezar l-a urmat 
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rapid într-acolo; însă înainte de a sosi, Pompei a fost în mod josnic 
asasinat de către Ptolomeu, al cărui tutore fusese numit el. Cezar şi-
a asumat de aceea misiunea care îi fusese dată lui Pompei, ca tutore 
al lui Ptolomeu şi  al  Cleopatrei.  El a găsit  Egiptul în agitaţie pe 
motive de tulburări interne, Ptolomeu şi Cleopatra devenind ostili 
unul celuilalt și ea fiind deposedată de partea ei de la guvernare. În 
ciuda acestui fapt, el nu a ezitat să debarce în Alexandria cu mica sa 
trupă, 800 de cai şi 3200 de pedestraşi, să ia la cunoştinţă cearta şi 
să  treacă  la  rezolvarea  ei.  Încurcăturile  crescând  zilnic,  Cezar  a 
descoperit  că  mica  sa  trupă  era  insuficientă  pentru  a-i  menţine 
poziţia și nefiind capabil să părăsească Egiptul din cauza vântului 
de  miazănoapte  care  sufla  în  acel  anotimp,  el  a  trimis  în  Asia, 
ordonând tuturor trupelor pe care le avea în acea regiune, să vină în 
ajutorul său cât de curând posibil.

În cel mai îndrăzneţ mod el a decretat ca Ptolomeu şi Cleopatra 
să îşi lase la vatră armatele și să apară în faţa lui pentru rezolvarea 
diferendelor  lor  şi  să  rămână  la  hotărârea  sa.  Egiptul  fiind  o 
împărăţie  independentă,  acest  decret  semeţ  a  fost  considerat  un 
afront la demnitatea sa regală, motiv pentru care Egiptenii, foarte 
ofensaţi,  au  fugit  la  arme.  Cezar  a  răspuns  că  el  a  acţionat  în 
virtutea voinţei  tatălui  lor,  care îi  pusese pe copiii  săi  sub tutela 
Senatului şi a poporului Romei, a căror întreagă autoritate era acum 
investită  în persoana sa în calitate de consul; şi că,  în calitate de 
tutore, el avea dreptul de a arbitra între ei.

Chestiunea a fost în cele din urmă adusă înaintea lui și au fost 
numiţi avocaţi pentru a apăra cauza respectivelor părţi. Cleopatra, 
conştientă  de  slăbiciunile  marelui  cuceritor  roman,  a  raţionat  că 
frumuseţea prezenţei ei ar fi mai eficientă  în a-i asigura favoarea 
decât ar putea orice avocat pe care l-ar fi putut angaja.  Pentru a 
ajunge  nedetectată  în  prezenţa  lui,  ea  a  recurs  la  următoarea 
stratagemă:  aşezându-se  trântită  într-o  legătură  de  haine,  pe  care 
Apollodor, servul ei sicilian a învelit-o într-un covor, l-a legat cu o 
chingă și ridicându-l pe umerii săi herculiani, a căutat apartamentele 
lui Cezar. Pretinzând a avea un dar pentru generalul roman, el a fost 
admis prin poarta citadelei, a intrat în prezenţa lui Cezar şi a depus 
povara  la  picioarele  sale.  Când  Cezar  deschise  această  legătură 
mişcătoare,  iată!  frumoasa Cleopatra  stătea înaintea sa.  El  a  fost 
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departe  de a  fi nemulţumit  de stratagemă  și  fiind de un caracter 
descris  în  2  Petru  2:14,  prima  vedere  a  unei  persoane  atât  de 
frumoase,  spune  Rollin,  a  avut  asupra  lui  efectul  pe  care  îl 
intenţionase ea.

În cele  din urmă  Cezar  a  decretat  ca fratele  şi  sora să  ocupe 
tronul  împreună,  conform  cu  intenţia  testamentului.  Pothinus, 
primul  ministru  al  statului,  care  fusese  instrumentul  principal  în 
alungarea Cleopatrei de la tron, s-a temut de rezultatul restaurării ei. 
De aceea el a început să stârnească gelozia şi ostilitatea contra lui 
Cezar, insinuând în rândul populaţiei faptul că el intenţiona în cele 
din  urmă  să  îi  dea  Cleopatrei  întreaga  putere.  A urmat  curând 
revoltă pe faţă. Achillas, în fruntea a 20.000 de oameni, a înaintat 
pentru  a-l  alunga  pe  Cezar  din  Alexandria.  Dispunându-şi  cu 
îndemânare  micul  grup  de  oameni  pe  străzile  şi  aleile  oraşului, 
Cezar  nu  a  întâmpinat  nicio  dificultate  în  a  respinge  atacul. 
Egiptenii au depus eforturi să distrugă flota sa. El a replicat arzând-
o pe a lor. Unele dintre vasele arzânde fiind purtate aproape de chei, 
au luat foc unele dintre clădirile oraşului şi faimoasa bibliotecă din 
Alexandria conţinând aproape 400.000 de volume.

Întrucât războiul creştea mai ameninţător, Cezar a trimis în ţările 
învecinate după ajutor. A venit în ajutorul său o flotă numeroasă din 
Asia Mică. Mithridates a trimis în Egipt o armată strânsă din Siria şi 
Cilicia. Antipater din Idumeea i s-a alăturat cu 3.000 evrei. Evreii, 
care păzeau intrările de la frontiera spre Egipt, au permis armatei să 
treacă  fără  întrerupere.  Fără  această  cooperare  din  partea  lor, 
întregul plan ar fi fost sortit eşecului. Sosirea acestei armate a decis 
controversa.  S-a  dat  o  bătălie  decisivă  pe  Nil,  rezultând  într-o 
victorie deplină pentru Cezar. Ptolomeu, încercând să scape, a fost 
înecat  în  râu.  Alexandria  şi  întregul  Egipt  s-au  supus  atunci 
învingătorului. Roma intrase acum în întreaga împărăţie iniţială  a 
lui Alexandru şi o absorbise.

Prin  „cei  drepţi”  despre  care  se  spune  în  text  se  face  fără 
îndoială, referire la evrei, care i-au oferit ajutorul deja menţionat. 
Fără acesta, el era condamnat la eşec; cu acesta, el a supus complet 
puterii sale Egiptul, în anul 47 î.Hr.

„Fiica  femeilor,  corupând-o.”  Pasiunea  pe  care  a  dezvoltat-o 
Cezar pentru Cleopatra, de la care a avut un fiu, este atribuită de 
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către  istoric ca fiind singurul  motiv pentru care a întreprins el  o 
campanie atât de periculoasă cum a fost războiul egiptean. Aceasta 
l-a reţinut mult mai mult în Egipt decât o cereau treburile sale, el 
petrecând nopţi întregi în chefuri şi îmbuibări cu regina desfrânată. 
„Însă”,  spune profetul,  „ea nu va sta de partea lui,  nici  nu va fi 
pentru el.” După aceea Cleopatra s-a aliat cu Antoniu, vrăjmaşul lui 
Cezar August și şi-a exercitat întreaga ei putere contra Romei.

Versetul 18. Apoi îşi va întoarce privirile înspre ostroave şi 
va lua pe multe din ele; dar o căpetenie va pune capăt ruşinii pe 
care voia el să i-o aducă şi o va întoarce asupra lui.

Războiul cu Pharnace, regele Bosforului Cimerian, l-a atras în 
cele  din  urmă  departe  de  Egipt.  „La  sosirea  sa  unde  se  afla 
vrăjmaşul său,” spune Prideaux, „el, fără să dea vreun răgaz fie sieşi 
sau lor, a tăbărât imediat și a câştigat o victorie absolută asupra lor: 
pe baza căreia scria unui prieten al său în aceste trei cuvinte: Veni, 
vidi, vici; am venit, am văzut, am cucerit.” Ultima parte a acestui 
vers este învelită într-o oarecare obscuritate și există o diferenţă de 
opinie referitor  la  aplicarea sa.  Unii  îl  aplică  mult  mai înapoi în 
trecut în viaţa lui Cezar și cred că găsesc o împlinire în cearta sa cu 
Pompei. Însă evenimentele anterioare şi cele care le-au urmat, care 
sunt  în  mod  clar  descrise  în  profeţie,  ne  constrâng  să  căutăm 
împlinirea  acestei  părţi  din  profeţie  între  victoria  asupra  lui 
Pharnace şi moartea lui Cezar la Roma, după cum sunt prezentate în 
versetul următor. O istorie mai completă a acestei perioade ar putea 
scoate la iveală  evenimente care ar permite aplicarea nestânjenită 
acestui pasaj.

Versetul  19.  Apoi  el  îşi  va  întoarce  faţa  spre  fortăreaţa 
propriei sale ţări: însă se va împiedica şi va cădea şi nu se va 
mai găsi. (engl.)

După cucerirea aceasta, Cezar a învins ultimele fragmente care 
mai rămăseseră din partida lui Pompei, Cato şi Scipio în Africa și 
Labienus  şi  Varus  în  Spania.  Întorcându-se  la  Roma,  „fortăreaţa 
propriei  sale  ţări,”  el  a  fost  făcut  dictator  perpetuu;  şi  i-au  fost 
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oferite şi alte puteri şi onoruri care îl făceau în fapt suveran absolut 
al întregului imperiu. Însă profetul spusese că el se va împiedica şi 
va cădea. Limbajul implică faptul că doborârea sa avea să fie bruscă 
şi neaşteptată, asemena unei persoane care accidental se împiedică 
în mersul său. Şi astfel şi acest om, care luptase şi câştigase cinci 
sute de bătălii, cucerise o mie de oraşe şi ucisese un milion o sută 
nouăzeci şi două de mii de oameni, a căzut, nu în zarva bătăliei şi în 
ceasul luptei, ci când credea că drumul său era neted şi presărat cu 
flori și când pericolul era considerat a fi departe; pentru că, stând pe 
tronul său de aur în camera senatului, pentru a primi din mâinile 
acelui corp titlul de rege, pumnalul trădării l-a lovit dintr-o dată în 
inimă. Cassius, Brutus şi alţi conspiratori s-au aruncat asupra lui și 
el  a  căzut,  străpuns  cu  douăzeci  şi  trei  de  lovituri.  Astfel  s-a 
împiedicat brusc şi a căzut și nu s-a mai găsit, în anul 44 î.Hr.

Versetul 20. Atunci se va ridica în locul său un ridicător de 
impozite în slava împărăţiei: însă în decurs de puţine zile el va fi 
distrus, nu în mânie, nici în bătălie. (engl).

Augustus  Cezar  i-a  urmat  unchiului  său,  Julius,  cel  care  îl 
adoptase ca succesor al său. El şi-a anunţat în mod public adopţia sa 
de  către  unchiul  său  și  i-a  luat  numele,  la  care  a  adăugat  şi 
Octavianus.  Unindu-se  cu  Marc  Antoniu  şi  Lepidus  pentru  a 
răzbuna  moartea  lui  Cezar,  ei  au  format  o  formă  de  guvernare 
numită triumvirat. Întrucât s-a consolidat ulterior bine în imperiu, 
senatul i-a acordat titlul de Augustus și întrucât ceilalţi membri ai 
triumviratului erau acum morţi, el a devenit conducătorul suprem.

El era, se accentuează, un ridicător de impozite. Luca, vorbind 
despre evenimentele care s-au întâmplat la timpul când a fost născut 
Hristos, spune: „Şi s-a întâmplat în acele zile că a ieşit un decret de 
la  Cezarul  Augustus,  ca  toată  lumea  să  fie  înscrisă  [pentru 
impozitare].” (Luca 2:1). Acea impozitare care a cuprins întreaga 
lume a fost un eveniment demn de a fi observat; şi persoana care l-a 
impus are cu siguranţă o pretenţie la titlul de „colector de impozite” 
mai mult decât oricare alt concurent.

În Globe Democrat din St. Louis, după cum este acesta citat în 
Current Literature pentru iulie, 1895, se spune: „Cezarul Augustus 
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nu a fost filantropul public aşa cum este prezentat el. El a fost cel 
mai asupritor colector de impozite pe care l-a văzut lumea romană 
până la acel moment.”
Şi el s-a ridicat în „gloria împărăţiei.” Roma a ajuns în zilele sale 

pe  culmea  măreţiei  şi  puterii  sale.  „Epoca  augustană”  este  o 
expresie folosită în orice loc pentru a denota epoca de aur a istoriei 
romane. Roma nu a văzut niciodată un ceas mai strălucit. Pacea a 
fost promovată, justiţia menţinută, extravaganţa a fost ţinută în frâu, 
a  fost  stabilită  disciplina și  a  fost  încurajată  învăţarea.  În timpul 
domniei sale, templul lui Ianus a fost închis pentru a treia oară de la 
întemeierea Romei, ceea ce însemna că întreaga lume era în pace; şi 
în acest ceas promiţător s-a născut Domnul nostru în Betleemul din 
Iudeea.  La  mai  puţin  de  optsprezece  ani  după  impozitarea 
prezentată,  care  au  părut  doar  „câteva  zile”  pentru  privirea 
îndepărtată  a  profetului,  Augustus  a  murit,  nu  în  mânie,  nici  în 
bătălie, ci în mod paşnic în patul său, la Nola, unde se retrăsese să 
caute repaus şi sănătate, în anul 14 d.Hr., în cel de-al şaptezeci şi 
şaselea an al vieţii sale.

Versetul 21. Şi în locul său se va ridica o persoană ticăloasă, 
căreia nu îi vor da onoarea împărăţiei: însă el va intra în mod 
paşnic şi va obţine împărăţia prin flatări. (engl.)

Tiberiu  Cezar  a  apărut  ca  următorul  după  Cezar  Augustus  pe 
tronul  roman.  El  a  fost  ridicat  în  funcţia  de  consul  în  cel  de-al 
douăzeci şi optulea an al său. Se raportează că atunci când Augustus 
era pe punctul de a numi un urmaş, soţia sa, Livia, l-a rugat să îl 
numească pe Tiberiu (fiul ei cu un alt soţ); însă împăratul a spus: 
„Fiul  tău  este  prea  ticălos  pentru  a  purta  purpura  Romei;”  şi 
numirea  a  fost  în  favoarea  lui  Agripa,  un  cetăţean  roman foarte 
virtuos  şi  foarte  mult  respectat.  Însă  profeţia  prevăzuse  că  o 
persoană ticăloasă urma să îl succeadă pe Augustus. Agripa a murit: 
şi Augustus a fost din nou nevoit să îşi aleagă un succesor. Livia şi-
a reînnoit mijlocirile pentru Tiberiu: şi Augustus, slăbit de vârstă şi 
boală, a fost mult mai uşor flatat și în cele din urmă a consimţit să 
numească,  drept  coleg  şi  succesor,  pe  acel  tânăr  „ticălos”.  Însă 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
U

ria
h 

Sm
ith

236



cetăţenii  nu  i-au  dat  niciodată  dragostea,  respectul  şi  „onoarea 
împărăţiei” cuvenite unui suveran drept şi credincios.

Cât de clară împlinire este aceasta a previziunii că ei nu îi vor da 
onoarea  împărăţiei.  Însă  el  avea  să  intre  paşnic  și  să  obţină 
împărăţia  prin  flatări.  Un  paragraf  din  Encyclopedia  Americana 
arată cum s-a împlinit aceasta:

„Cât timp a mai fost în viaţă Augustus, el [Tiberiu] s-a purtat cu 
mare prudenţă şi cu abilitate, încheind un război cu germanii într-un 
aşa mod încât să se aștepte la triumf. După înfrângerea lui Varus şi a 
legiunilor sale, el a fost trimis să urmărească progresul germanilor 
victorioşi  și  a  acţionat  în  acel  război  dovedind  în  egală  măsură 
prezenţă de spirit şi prudenţă. La moartea lui Augustus, el l-a urmat, 
fără opoziţie, la conducerea imperiului ca suveran; pe care, totuşi, 
cu disimularea-i caracteristică, a lăsat impresia că o declină, până 
când a fost solicitat în repetate rânduri de senatul servil.” 

Prefăcătoria din partea sa, flatările din partea senatului servil și 
deţinerea împărăţiei fără împotrivire - astfel au fost circumstanţele 
care au însoţit ascensiunea sa la tron și astfel au fost aspectele pe 
care le numea profeţia. 

Persoana  prezentată  în  acest  text  este  numită  „o  persoană 
ticăloasă.” A fost astfel caracterul cultivat de Tiberiu? Să permitem 
unui alt paragraf din Encyclopedia să răspundă:

„Tacitus  raportează  evenimentele  acestei  domnii,  incluzând 
moartea  în  condiţii  suspecte  a  lui  Germanicus,  administraţia 
detestabilă a lui Sejanus, otrăvirea lui Drusus, cu tot extraordinarul 
amestec de tiranie şi înţelepciune ocazională  şi bun simţ,  care au 
caracterizat  comportamentul  lui  Tiberiu,  până  la  retragerea  sa 
ruşinoasă şi dezmăţată în anul 26 d.Hr., pe insula Capri, în golful 
Napoli, pentru a nu se mai întoarce niciodată la Roma. La moartea 
Liviei, în anul 29 d.Hr., singura restricţie impusă acţiunilor sale şi 
acelora  ale  detestabilului  Sejanus  a  fost  îndepărtată  și  au  urmat 
distrugerea văduvei şi a familiei lui Germanicus. În cele din urmă 
favoritul  infam  şi-a  extins  privirea  asupra  imperiului  însuşi,  iar 
Tiberiu, informat de maşinaţiile sale, s-a pregătit să îl întâmpine cu 
arma sa  favorită,  disimularea.  Deşi  pe  deplin  hotărât  referitor  la 
distrugerea sa, el l-a copleşit cu onoruri și l-a declarat partenerul său 
în consulat şi, după  ce s-a jucat îndelung cu credulitatea sa și cu 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
Ca

pi
to

lu
l 1

1

237



aceea  a  senatului,  care  îl  credea  într-o  favoare  mai  mare  decât 
oricând, el a pregătit în mod măiestrit arestarea lui. Sejanus a căzut 
în  mod  meritat  şi  fără  milă;  însă  multe  persoane  inocente  s-au 
împărtăşit de distrugerea sa, ca urmare a suspiciunii şi cruzimii lui 
Tiberiu, care acum a depăşit toate limitele. Anii care au mai rămas 
din domnia acestui tiran sunt abia ceva mai mult decât o relatare 
dezgustătoare a servitudinii pe de o parte și a ferocităţii despotice, 
pe de alta. Faptul că el însuşi a suportat la fel de multă nenorocire 
pe câtă a cauzat este evident din următoarele rânduri de introducere 
ale  unei  scrisori  adresate  de  el  senatului:  ‚Ceea  ce  vă  voi  scrie, 
auguşti legislatori, sau ceea ce nu voi scrie, sau ceea ce nu ar trebui 
să  scriu deloc,  fie ca zeii  şi  zeiţele să  mă  pedepsească  mai mult 
decât simt că fac ei zilnic, dacă pot să spun.’ ‚Ce tortură mintală,’ 
scrie Tacitus cu referire la acest pasaj, ‚cea care poate să smulgă o 
astfel de mărturisire!’ ”

„Seneca remarcă despre Tiberiu că nu a fost niciodată intoxicat 
de beţie decât o singură dată în viaţă; pentru că a continuat într-o 
stare de continuă  intoxicare de la timpul când s-a dedat băuturii, 
până în ultimul moment al vieţii sale.”

Tiranie, ipocrizie, destrăbălare şi beţie neîntreruptă - dacă aceste 
trăsături şi practici dovedesc că un om este ticălos, Tiberiu a dovedit 
acest caracter într-o dezgustătoare perfecţiune.

Versetul  22.  Şi  cu  armatele  unui  potop  ei  se  vor  revărsa 
dinaintea  lui  şi  el  va  fi  frânt;  da,  de  asemenea  prinţul 
legământului. (engl.)

Episcopul Newton prezintă următoarea versiune ca fiind mai în 
armonie cu originalul:  „Şi  armatele nimicitorului  vor fi revărsate 
înaintea  lui  și  vor  fi  înfrânte.”  Expresiile  semnifică  revoluţie  şi 
violenţă; şi pentru împlinirea lor vom privi la armatele lui Tiberiu, 
nimicitorul,  gata  a  fi  nimicite  sau,  cu  alte  cuvinte,  el  suferind o 
moarte  violentă.  Pentru  a  arăta  cum  s-a  împlinit  aceasta,  vom 
recurge din nou la Encyclopedia Americana, art. Tiberiu:

„Făcând pe ipocritul până la capăt, el şi-a deghizat atât de mult 
cât  a  putut  debilitatea sa crescândă,  ţinând chiar  să  se  alăture la 
sporturile  şi  exerciţiile  soldaţilor  din garda sa.  În cele  din urmă, 
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părăsindu-şi  insula  favorită,  scena  celor  mai  dezgustătoare 
destrăbălări, el s-a oprit la o vilă aproape de Capul Micenum, unde, 
în 16 martie 37, s-a scufundat în letargie, în care a părut mort; şi 
Caligula  se  pregătea  cu  o  escortă  numeroasă  să  ia  în  stăpânire 
imperiul, când această reînviorare bruscă l-a umplut de groază. La 
acest  moment  critic,  Macro,  prefectul  pretorian,  a  făcut  să  fie 
sufocat  cu  perne.  Astfel  s-a  încheiat  împăratul  Tiberiu,  în  al 
şaptezeci şi optulea an al vieţii sale și al douăzeci şi treilea an al 
domniei sale, detestat în mod universal.”

„Prinţul  legământului”  se  referă  fără  îndoială  la  Isus  Hristos, 
„Mesia  Prinţul”,  care  timp  de  o  săptămână  urma  să  „confirme 
legământul” cu poporul Său. (Daniel 9:25-27). Profetul, după ce ne-
a  condus  până  la  moartea  lui  Tiberiu,  menţionează  acum 
întâmplător  un  eveniment  care  urma  să  se  întâmple  în  timpul 
domniei sale, atât de important încât nu trebuia trecut cu vederea; şi 
anume,  stârpirea  Prinţului  legământului  sau,  cu  alte  cuvinte, 
moartea Domnului nostru Isus Hristos. Conform profeţiei, aceasta a 
avut loc în timpul domniei lui Tiberiu. Luca ne informează (3:1-3) 
că  în  al  cincisprezecilea  an  al  domniei  lui  Tiberiu  Cezar,  Ioan 
Botezătorul  şi-a  început  lucrarea.  Domnia  lui  Tiberiu  trebuie 
socotită,  conform lui  Prideaux,  Dr.  Hales,  Lardner  și  alţii,  de  la 
înălţarea sa pe tron pentru a domni împreună cu Augustus, tatăl său 
vitreg,  în  august,  anul  12  d.Hr.  Cel  de-al  cincisprezecilea  an  al 
domniei sale urma să fie deci din august, 26 d.Hr până în august, 27 
d.Hr.. Hristos era cu şase luni mai tânăr decât Ioan și se presupune 
că Și-a început lucrarea cu şase luni după Ioan, ambii, începându-şi 
lucrarea conform legii preoţiei, când erau de treizeci de ani. Dacă 
Ioan a început primăvara, spre sfârşitul celui de-al cincisprezecilea 
an al lui Tiberiu, urmează că începutul lucrării lui Hristos a avut loc 
în  toamna  anului  27  d.Hr.  și  exact  aici  plasează  cele  mai  bune 
autorităţi botezul lui Hristos, acesta fiind punctul exact în care se 
încheiau cei  483 de ani  ce  încep în  457 î.Hr.,  care  urmau să  se 
extindă până la Mesia, Prinţul; şi Hristos a înaintat să proclame că 
s-a împlinit vremea. De la acest punct înaintăm trei ani şi jumătate 
pentru a afla data răstignirii; pentru că Hristos a participat doar la 
patru sărbători ale paştelui și a fost răstignit la ultima. Trei ani şi 
jumătate din toamna anului 27 d.Hr. ne aduc în primăvara anului 31 
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d. Hr. Moartea lui Tiberiu este plasată la doar şase ani mai târziu, în 
anul 37 d.Hr. (vezi comentariile la Daniel 9:25-27).

Vesetul  23.  După  ce  se  vor  uni  cu  el,  el  va  întrebuinţa o 
viclenie; va porni şi va birui cu puţină lume. (engl. „Şi după liga 
făcut cu el, el va lucra înşelător: pentru că se va ridica şi va 
deveni puternic cu un popor mic.”)

“El”,  cel  cu care se încheie liga despre care se vorbeşte  aici, 
trebuie  să  fie  aceeaşi  putere  care  a  fost  subiectul  profeţiei  din 
versetul  al  14-lea;  şi  faptul  că  aceasta  este  puterea  romană,  este 
dovedit  dincolo  de  controversă  de  împlinirea  profeţiei  cu  trei 
persoane  individuale,  după  cum  s-a  observat,  care  au  guvernat 
consecutiv Imperiul  Roman; şi  anume, Iuliu,  Augustus şi  Tiberiu 
Cezar. Primul, la întoarcerea în triumf spre fortăreaţa ţării sale, s-a 
împiedicat şi a căzut și nu s-a mai găsit. (Versetul 19). Al doilea a 
fost un colector de taxe: şi el a domnit în slava împărăţiei și a murit 
nu în mânie, nici în bătălie, ci în mod paşnic în patul lui. (Versetul 
20). Al treilea a fost un prefăcut și unul dintre cele mai ticăloase 
caractere. El a intrat în împărăţie în mod paşnic, însă atât domnia sa 
cât şi viaţa sa s-au încheiat prin violenţă. Şi în timpul domniei sale 
Prinţul legământului, Isus din Nazaret, a fost dat la moarte pe cruce. 
(Versetele 21, 22). Hristos nu poate fi frânt niciodată din nou, nici 
nu poate fi dat încă o dată la moarte; aşa că sub nicio altă guvernare 
și în niciun alt timp nu putem găsi o împlinire a acestor evenimente. 
Unii  încearcă  să  aplice  aceste  versete  la  Antioh și  fac  din  marii 
preoţi  iudei prinţii  legământului,  deşi  ei  nu sunt niciodată  numiţi 
astfel. Acesta este acelaşi tip de raţionament care încearcă să îl facă 
pe Antioh o împlinire a micului corn din Daniel 9; şi este cu acelaşi 
scop; şi anume, pentru a frânge marele lanţ de dovezi prin care se 
arată  că  doctrina  adventă  este  doctrina  Bibliei  și  că  Hristos  este 
acum la uşi.  Însă  dovada nu poate fi doborâtă;  lanţul nu poate fi 
frânt.

Întrucât  aceasta  ne-a  purtat  prin  evenimentele  seculare  ale 
imperiului spre sfârşitul celor şaptezeci de săptămâni, profetul, în 
versetul 23, ne poartă din nou înapoi la timpul când romanii au fost 
în mod direct legaţi cu poporul lui Dumnezeu prin Alianţa cu iudeii 
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în anul 161 î.Hr.; punct de la care suntem purtaţi  în linie directă 
printre evenimente până la triumful final al bisericii lui Dumnezeu 
şi  la instaurarea Împărăţiei  veşnice a lui  Dumnezeu. Evreii,  fiind 
asupriţi  în mod crunt de regii  sirieni,  au trimis o solie la Roma, 
pentru a solicita ajutorul romanilor și a li se alia într-o „legătură de 
pace şi confederaţie”. (1 Macabei 8; Prideaux, II, 234; Josephus, 
Antichităţi, cartea 12, cap. 1 , sec. 6) Romanii au ascultat cererea 
iudeilor și au dat un decret, formulat în aceste cuvinte:

„Decretul senatului referitor la o alianţă de ajutorare şi prietenie 
cu naţiunea iudeilor. Nu este îngăduit niciunui supus roman să facă 
război cu naţiunea iudeilor, nici să îi sprijine pe cei care fac astfel, 
fie  trimiţându-le  bucate,  sau  corăbii,  sau  bani;  şi  dacă  se  va 
întreprinde vreun atac asupra iudeilor, romanii îi vor ajuta în măsura 
în care sunt  în stare;  şi  iarăşi,  dacă  se  va întreprinde vreun atac 
asupra romanilor, iudeii îi vor ajuta. Iar dacă iudeii intenţionează să 
adauge ceva sau să  scoată  ceva  din  această  alianţă  de  ajutorare, 
aceasta se va face cu acordul comun al romanilor. Şi orice adăugare 
va  fi  făcută  astfel,  va  intra  în  vigoare.”  „Acest  decret,”  spune 
Josephus, „a fost scris de Eupolemus, fiul lui Ioan, fiul lui Eleazar, 
când  Iuda  era  mare  preot  al  naţiunii  și  Simon,  fratele  său,  era 
general al armatei. Şi aceasta a fost prima alianţă pe care romanii au 
făcut-o cu evreii și s-a administrat după acest mod.” 

În acest timp romanii erau un popor mic și începeau să lucreze în 
mod înşelător sau cu viclenie, după cum exprimă cuvântul. Şi din 
acest punct ei s-au ridicat printr-o creştere constantă şi rapidă către 
culmea puterii pe care au ajuns-o ulterior.

Versetul 24. El va intra în mod paşnic în cele mai roditoare 
locuri  ale provinciei;  şi  el  va face ceea ce părinţii  săi  nu au 
făcut, nici părinţii  părinţilor săi; el va risipi între ei prada şi 
captura şi bogăţiile: da şi el va îndrepta şiretlicurile sale contra 
cetăţilor întărite, chiar pentru o vreme. (engl.)

Felul obişnuit în care naţiunile intraseră, înaintea zilelor Romei, 
în provincii valoroase şi teritorii bogate, era prin război şi cuceriri. 
Roma  urma  să  facă  acum ceea  ce  părinţii  săi  nu  făcuseră,  nici 
părinţii  părinţilor  săi;  şi  anume,  să  obţină  aceste  achiziţii  prin 
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mijloace paşnice. Obiceiul, neauzit înainte, a fost inaugurat acum, 
ca regii  să  lase prin moştenire împărăţiile lor romanilor.  Roma a 
ajuns posesoarea unor vaste provincii în modul acesta.
Şi  cei  care  au  ajuns  astfel  sub  stăpânirea  Romei  au  dobândit 

astfel avantaje nu lipsite de importanţă. Ei erau trataţi cu amabilitate 
şi îngăduinţă. Era ca şi cum împărţeau prada şi captura între ei. Ei 
erau  protejaţi  contra  vrăjmaşilor  lor  şi  se  odihneau  în  pace  şi 
siguranţă sub protecţia puterii romane.

La  ultima  parte  a  acestui  verset,  Episcopul  Newton  prezintă 
ideea de urzire  a  planurilor  din  cetăţile  întărite,  în  loc de contra 
cetăţilor întărite. Aceasta au făcut romanii din cetatea lor puternică 
din  oraşul  lor  de  pe  şapte  coline.  „Chiar  pentru  o  vreme”;  fără 
îndoială un timp profetic. Din ce moment trebuie dataţi aceşti ani? 
Probabil de la evenimentul prezentat în versetul următor.

Versetul 25. Şi el va agita puterea sa şi curajul său contra 
împăratului  de  miazăzi  cu  o  mare  armată;  şi  împăratul  de 
miazăzi va fi provocat să se ridice la luptă cu o foarte mare şi 
puternică  armată;  însă  el  nu  va  sta:  pentru  că  ei  vor  ridica 
şiretlicuri contra lui. (engl.)

Prin versetele 23 şi 24 suntem conduşi mai departe în timp, după 
Alianţa dintre iudei  şi  romani din anul 161 î.Hr.,  la  timpul când 
Roma dobândise stăpânire universală. Versetul care e acum în faţa 
noastră scoate la iveală o campanie viguroasă contra împăratului de 
miazăzi, a Egiptului și apariţia unei bătălii remarcabile între naţiuni 
mari  şi  puternice.  S-au  întâmplat  astfel  de  evenimente  în  istoria 
Romei  împrejurul  acestei  date?  -  S-au  întâmplat.  Confruntarea  a 
fost războiul între Egipt şi a Roma; iar bătălia a fost bătălia de la 
Actium. Să privim pe scurt la circumstanţele care au condus la acest 
conflict.

Marc Antoniu, Cezar Augustus şi  Lepidus formau triumviratul 
care se jurase să răzbune moartea lui Iulius Cezar. Acest Antoniu a 
devenit  cumnatul  lui  Augustus,  căsătorindu-se  cu  sora  acestuia, 
Octavia.  Antoniu a fost  trimis în Egipt  cu afaceri  ale guvernării, 
însă  a căzut victimă  şiretlicurilor şi  farmecelor Cleopatrei,  regina 
imorală  a  Egiptului.  Atât  de  puternică  era  pasiunea  pe  care  a 
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dezvoltat-o  pentru  ea,  încât  în  cele  din  urmă  s-a  căsătorit  cu 
interesele  Egiptului,  a  alungat-o  pe  soţia  sa  Octavia,  pentru  a  o 
mulţumi pe Cleopatra, a oferit provincie după provincie celei din 
urmă pentru a-i mulţumi avariţia, a celebrat un triumf la Alexandria 
în loc de Roma și,  de altfel,  a adus astfel de afronturi poporului 
roman, încât Augustus nu a avut nicio dificultate în a-i conduce să 
se angajeze cu toată inima într-un război contra acestui inamic al 
ţării  lor.  Acest  război  a  fost  de  faţadă  contra  Egiptului  şi  a 
Cleopatrei;  însă  în  realitate  a  fost  contra  lui  Antoniu,  care  acum 
stătea  în  fruntea  afacerilor  egiptene.  Şi  adevărata  cauză  a 
controversei era, spune Prideaux, că niciunul dintre ei nu se putea 
mulţumi cu doar jumătate din Imperiul Roman; pentru că Lepidus, 
fiind destituit din triumvirat, acesta se afla acum între ei și întrucât 
fiecare  era  hotărât  să  deţină  întregul  imperiu,  au  aruncat  zarul 
războiului pentru stăpânirea lui.

Antoniu  şi-a  strâns  flota  la  Samos.  Cinci  sute  de  corăbii  de 
război, de o mărime şi structură extraordinară, având fiecare câteva 
punţi una deasupra celeilalte, cu turnuri la pupă şi la proră, formau 
o linie de bătaie impresionantă şi formidabilă. Aceste vase purtau 
douăsute de mii de pedeştri şi douăsprezece mii de călăreţi. Regii 
Libiei, Ciliciei, Cappadociei, Paflagoniei, Comagenei şi ai Traciei 
erau acolo în persoană; iar cei din Pont, Iudeea, Licaonia, Galatia şi 
Media  îşi  trimiseră  trupele.  Rareori  a  văzut  lumea  un  spectacol 
militar mai splendid şi mai strălucitor decât această flotă de vase de 
luptă,  care îşi întindeau pânzele și se îndreptau spre largul mării. 
Depăşindu-le pe toate în măreţie venea galera Cleopatrei, plutind ca 
un  palat  de  aur  pe  sub  un  nor  de  pânze  purpurii.  Steagurile  şi 
flamurile  ei  fluturau  în  vânt  și  trompetele  şi  alte  instrumente  de 
război  făceau  cerurile  să  răsune  cu  note  de  bucurie  şi  triumf. 
Antoniu urma îndeaproape într-o galeră de o măreţie aproape egală. 
Şi  regina  nechibzuită,  îmbătată  de  privirea  oştii  aranjate  pentru 
război,  lipsită  de  prevedere  şi  orgolioasă,  în  fruntea  alaiului  ei 
josnic de fameni, în mod neînţelept ameninţa capitala romană  cu 
apropierea ruinei.

Cezar Augustus, pe de altă parte, etala mai puţină pompă, însă 
mai  multă  utilitate.  El  avea  doar  pe  jumătate  numărul  de  vase 
comparativ cu Antoniu și doar optzeci de mii de pedeştri. Însă toate 
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trupele sale erau oameni aleşi, iar la bordul flotei sale nu era nimeni 
altcineva decât oameni ai mării experimentaţi; în timp ce Antoniu, 
negăsind suficienţi marinari, fusese obligat să îşi echipeze vasele cu 
meseriaşi de orice clasă, bărbaţi lipsiţi de experienţă și socotiţi mai 
bine pentru a cauza probleme decât să aducă un serviciu real în timp 
de bătălie. Sezonul fiind în mare parte pierdut în astfel de pregătiri, 
Cezar  şi-a  făcut  rendez  vous-ul  la  Brundusium  și  Antoniu  la 
Corcyra, până în următorul an.

Imediat ce anotimpul a permis, ambele armate au fost puse în 
mişcare atât pe uscat cât şi pe mare. Flotele intrară în cele din urmă 
în Golful Ambracian în Epir și forţele terestre au fost aranjate pe 
fiecare mal în plină vedere. Generalii cei mai experimentaţi ai lui 
Antoniu  l-au  sfătuit  să  nu  se  hazardeze  la  o  bătălie  pe  mare  cu 
marinarii săi neexperimentaţi, ci să o trimită pe Cleopatra înapoi în 
Egipt și să se grăbească imediat să intre în Tracia sau Macedonia și 
să încredinţeze chestiunea forţelor sale terestre, care erau compuse 
din trupe veterane. Însă  el,  ilustrând vechiul proverb Quem Deus 
vult perdere, prius demental (Pe cel pe care vrea Dumnezeu să îl 
distrugă, îl face mai întâi nebun), îndrăgostit de Cleopatra, părea să 
îşi dorească doar să o mulţumească pe ea; iar ea, încrezându-se doar 
în aparenţe, îşi socotea flota drept imposibil de învins și a sfătuit la 
acţiune imediată.

 Bătălia  s-a  dat  în  2  septembrie,  31  î.Hr.,  la  gura  golfului 
Ambracia, lângă oraşul Actium. Lumea era obiectul în joc pentru 
care luptau acum aceşti luptători sobri, Antoniu şi Cezar. Bătălia, 
mult timp îndoielnică, a fost în cele din urmă decisă de cursul pe 
care  l-a  urmat  Cleopatra;  pentru  că  ea,  îngrozită  de  tumultul 
bătăliei, a apucat fuga atunci când nu era niciun pericol și a atras 
după ea întreaga ei flotă egipteană. Antoniu, văzând această mişcare 
și pierdut faţă de orice în afară de pasiunea sa oarbă pentru ea, a 
urmat-o  precipitat  și  i-a  cedat  victoria  lui  Cezar,  pe  care,  dacă 
forţele sale egiptene i s-ar fi dovedit loiale și dacă el s-ar fi dovedit 
loial propriei sale demnităţi de bărbat, ar fi putut să o aibă.

Această  bătălie  fără  îndoială  marchează  începutul  sfârşitului 
menţionat  în  versetul  24.  Şi  după  cum în  timpul  acestui  „timp” 
urmau să fie făurite planuri din cetăţuie, sau din Roma, ar trebui să 
concluzionăm că  la  sfârşitul  acelei  perioade supremaţia  apuseană 
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urma să se încheie, sau că o astfel de schimbare urma să aibă loc în 
imperiu  încât  acea  cetate  nu  mai  avea  să  fie  considerată  sediul 
guvernării. Din anul 31 î.Hr. „o vreme” profetică, sau 360 ani, ne-ar 
conduce la anul 330 d.Hr. În consecinţă devine un lucru demn de 
luat în seamă faptul că sediul imperiului a fost mutat de la Roma la 
Constantinopol de către Constantin cel Mare chiar în acel an (vezi 
Encyclopedia Americana, art. Constantinopol).

Versetul 26. Da, cei care se hrănesc din porţia din mâncarea 
sa îl vor distruge şi armata se va împrăştia ca un râu: şi mulţi 
vor cădea ucişi. (engl.)

Cauza  răsturnării  lui  Antoniu  a  fost  dezertarea  aliaţilor  şi 
prietenilor săi, acei care se hrăneau din porţia din mâncarea sa. Mai 
întâi,  Cleopatra,  după  cum s-a  descris  deja,  s-a  retras  brusc  din 
bătălie, luând şaizeci dintre corăbiile din linia de bătălie cu sine.

În al doilea rând, armata terestră, dezgustată de îndrăgostirea lui 
Antoniu,  a  trecut  de  partea  lui  Cezar,  care  i-a  primit  cu  braţele 
deschise.  În  al  treilea  rând,  când  Antoniu  a  sosit  în  Libia,  el  a 
descoperit  că  forţele  pe  care  le  lăsase  aici  sub  conducerea  lui 
Scarpus  să  păzească  frontiera  s-au  declarat  pentru  Cezar.  În  al 
patrulea  rând,  fiind urmat  de  Cezar  în  Egipt,  el  a  fost  trădat  de 
Cleopatra și forţele sale s-au supus lui Cezar. Ca urmare, în mânie şi 
disperare, el şi-a luat viaţa. 

Versetul 27. Şi inimile ambilor aceşti regi vor fi spre a face 
răul şi ei vor vorbi minciuni la o masă; însă acest lucru nu va 
prospera; pentru că  totuşi  sfârşitul va veni la vremea numită. 
(engl.)

Antoniu  şi  Cezar  fuseseră  înainte  în  alianţă.  Totuşi,  sub 
veşmântul prieteniei, ei aspirau amândoi şi ţeseau intrigi pentru o 
stăpânire universală. Asigurările lor de respect deosebit şi prietenie 
unul pentru celălalt, erau afirmaţii ale ipocriţilor. Octavia, soţia lui 
Antoniu și sora lui Cezar, a declarat poporului Romei la momentul 
când Antoniu a divorţat de ea, că ea consimţise să se căsătorească 
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cu el doar cu speranţa că  aceasta se va dovedi o garanţie pentru 
uniunea  dintre  Cezar  şi  Antoniu.  Însă  acel  sfat  nu  a  prosperat. 
Ruptura  a  venit;  şi  în  conflictul  care  a  urmat,  Cezar  a  ieşit  în 
întregime victorios.

Versetul 28. Apoi el se va întoarce în ţara sa cu mari bogăţii: 
şi inima sa va fi contra legământului sfânt; şi el va face mari 
isprăvi şi se va întoarce în propria sa ţară. (engl.)

Două  întoarceri de la cuceriri străine sunt prezentate aici; mai 
întâi, după  evenimentele relatate în versetele 26 şi  27; şi  a doua, 
după ce puterea aceasta avusese indignare contra legământului sfânt 
și îndeplinise mari isprăvi. Prima a fost împlinită în întoarcerea lui 
Cezar după  expediţia sa contra Egiptului şi  a lui Antoniu. El s-a 
întors  la  Roma cu onoare şi  bogăţii  abundente;  pentru că,  spune 
Prideaux (II, 556), „La acest timp s-au adus bogăţii atât de vaste la 
Roma  din  Egipt  după  înfrângerea  acelei  ţări  și  întoarcerea  lui 
[Cezar]  Octavianus  şi  a  armatelor  sale  de  acolo,  încât  valoarea 
banilor  a  scăzut  la  jumătate  și  preţurile  proviziilor  şi  a  tuturor 
bunurilor  vandabile  s-au  dublat  după  aceea.”  Cezar  şi-a  celebrat 
victoriile într-un triumf de trei  zile,--un triumf pe care Cleopatra 
însăşi  l-ar  fi  împodobit  ca  unul  dintre  captivii  de  origine regală, 
dacă nu ar fi făcut în mod viclean să fie muşcată de vipera fatală.

Următoarea mare acţiune a romanilor după răsturnarea Egiptului 
a  fost  expediţia  contra  Iudeii  și  capturarea  şi  distrugerea 
Ierusalimului. Legământul cel sfânt este fără îndoială legământul pe 
care Dumnezeu l-a menţinut cu poporul Său sub diferite forme, în 
diferite  secole  ale  lumii,  anume,  cu toţi  credincioşii.  Iudeii  L-au 
respins pe Hristos; şi, conform profeţiei că toţi cei care nu doresc să 
asculte pe acel profet urmau să  fie tăiaţi şi îndepărtaţi,  ei au fost 
distruşi afară din propria lor ţară şi risipiţi în fiecare naţiune de sub 
cer. Şi în timp ce iudeii şi creştinii au suferit în egală măsură sub 
mâinile  asupritoare  ale  romanilor,  a  fost  fără  îndoială  în  special 
reducerea Iudeii lucrul menţionat în text ca marile isprăvi.

Sub  Vespasian  romanii  au  invadat  Iudeea  și  au  luat  oraşele 
Galileii, Horazinul, Betsaida şi Capernaumul, unde Hristos fusese 
respins. Ei i-au distrus pe locuitori și nu au lăsat nimic altceva decât 
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ruină  şi  pustiire.  Titus  a  asediat  Ierusalimul.  El  a  făcut  un  şanţ 
împrejurul  lui,  conform  cu  prezicerea  Salvatorului.  A  urmat  o 
foamete  teribilă,  asemenea  căreia  lumea  nu  a  mai  văzut  o  alta. 
Moise a prezis că în calamităţile teribile care urmau să vină asupra 
evreilor dacă ei se depărtau de Dumnezeu, chiar şi cea mai gingaşă 
şi  mai  delicată  femeie  urma  să  îşi  mănânce  proprii  ei  copii  în 
strâmtorarea asediului sub care urmau să îi chinuiască vrăjmaşii lor. 
Sub asediul Ierusalimului de către Titus, s-a întâmplat o împlinire 
literală  a  acestei  profeţii;  iar  el,  auzind  de  inumana  faptă,  însă 
uitând  că  el  era  cel  care-i  mâna  la  măsuri  extreme  atât  de 
îngrozitoare,  a  jurat  distrugerea  veşnică  a  oraşului  şi  poporului 
blestemat.

Ierusalimul  a  căzut  în  anul  70 d.Hr.  Ca o onoare pentru sine 
însuşi, comandantul roman hotărâse să cruţe templul; însă Domnul 
spusese că nu va rămânea piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată. 
Un  soldat  roman a  prins  un  tăciune  de  foc  și  urcând  pe  umerii 
camarazilor săi, l-a aruncat în una din ferestrele frumoasei structuri. 
Aceasta a fost curând cuprinsă de flăcările devoratoare. Eforturile 
energice ale iudeilor de a stinge flăcările au fost sprijinite de Titus 
însuşi, însă totul a fost în zadar. Văzând că templul trebuie să piară, 
Titus s-a grăbit înăuntru și a scos afară sfeșnicul de aur, masa cu 
pâinile pentru punerea înainte și cartea legii, învelită într-o ţesătură 
de aur. Sfeşnicul a fost după aceea depozitat în Templul Păcii al lui 
Vespasian și copiat pe arcul de triumf al lui Titus, unde se mai vede 
încă imaginea sa mutilată. 

Asediul Ierusalimului a durat cinci luni. În acel asediu au pierit 
un milion o sută de mii de iudei și nouăzeci şi şapte de mii au fost 
luaţi prizonieri. Oraşul era atât de uimitor de puternic, încât Titus a 
exclamat,  când  a  văzut  ruinele,  „Am  luptat  cu  sprijinul  lui 
Dumnezeu;” însă  a fost nivelat complet și  temeliile templului au 
fost arate de către Tarentius Rufus. Întregul război a durat şapte ani 
și  un  milion  patru  sute  şaizeci  şi  două  de  mii  (1.462.000)  de 
persoane se spune că au căzut victime ororilor sale îngrozitoare.

Astfel această  putere a îndeplinit isprăvi mari și s-a întors din 
nou în ţara sa.

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
Ca

pi
to

lu
l 1

1

247



Versetul 29. La timpul desemnat el se va întoarce şi va veni 
spre miazăzi; însă nu va fi ca prima dată, nici ca cea din urmă 
(engl.).

Timpul desemnat este probabil timpul profetic al versetului 24, 
care a fost  menţionat  anterior.  Acesta s-a încheiat,  după  cum s-a 
arătat anterior, în anul 330 d.Hr., timp la care această putere urma să 
se întoarcă și să vină din nou spre sud, însă nu ca la prima ocazie, 
când a mers în Egipt, nici ca la cea din urmă, când a mers în Iudeea. 
Acelea au fost expediţii care au avut ca rezultat cucerire şi glorie. 
Aceasta  a  condus  la  demoralizare  şi  ruină.  Mutarea  sediului 
imperiului  la  Constantinopol  a  fost  semnalul  pentru  prăbuşirea 
imperiului.  Roma  şi-a  pierdut  atunci  prestigiul  său.  Diviziunea 
vestică  a fost expusă incursiunilor duşmanilor străini. La moartea 
lui Constantin, Imperiul Roman a fost divizat în trei părţi, între cei 
trei  fii  ai  săi,  Constantius,  Constantin  al  II-lea  și  Constans. 
Constantin  al  II-lea  şi  Constans  s-au  certat,  iar  Constans,  fiind 
învingător, a câştigat supremaţia întregului Apus. El a fost în curând 
asasinat de unul dintre comandanţii săi, care, la rândul său, a fost 
înfrânt la scurt timp după aceea de către împăratul supravieţuitor și 
în disperare şi-a pus capăt  zilelor,  în anul 353 d.Hr. Barbarii  din 
nord şi-au început acum incursiunile și şi-au extins cuceririle până 
când puterea imperială a Apusului s-a încheiat în anul 476 d.Hr.

Aceasta  a  fost  într-adevăr  ceva  diferit  de  cele  două  mişcări 
anterioare prezentate în profeţie; şi mutarea scaunului imperial de la 
Roma la Constantinopol a condus în mod direct la aceasta.

Versetul 30. Pentru că corăbiile din Chitim vor veni contra 
lui:  de  aceea  el  va  fi  mâniat  şi  se  va  întoarce  şi  va  avea 
indignare contra sfântului legământ: astfel va face el; el chiar se 
va întoarce şi  va avea înţelegere cu cei care părăsesc sfântul 
legământ. (engl.)

Naraţiunea  profetică  încă  se  referă  la  puterea  care  a  fost 
subiectul profeţiei din versetul al şaisprezecilea; şi anume, Roma. 
Ce erau corăbiile din Chitim care au venit contra acestei puteri și 
când  a  fost  făcută  această  mişcare?  Ce  ţară  sau  ce  putere  este 
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menţionată prin Chitim? Dr. A. Clarke, are această notă referitor la 
Isaia 23:1: „Din ţara Chitim li se descoperă lor. Vestea distrugerii 
Tirului de către Nebucadneţar se spune că le este adusă din Chitim, 
insulele şi coastele Mediteranei; pentru că Tirienii, spune Ieronim, 
referitor la versetul 6, când au văzut că nu au avut niciun alt mijloc 
de scăpare, au fugit în corăbiile lor și s-au refugiat în Cartagina şi în 
insulele Mării Ionice şi a Mării Egee. La fel şi Jochri despre acelaşi 
loc.” Kitto prezintă aceeaşi locaţie pentru Chitim și anume, coasta şi 
insulele Mediteranei; şi mărturia lui Ieronim îndreaptă mintea spre 
un oraş anume şi renumit situat în acea ţară; anume, Cartagina.

S-a  dat  vreodată  o  dispută  navală  având Cartagina  ca  bază  a 
operaţiunilor, contra Imperiului Roman? Trebuie doar să ne gândim 
la masacrul teribil al Vandalilor asupra Romei sub aprigul Genseric, 
pentru  a  răspunde  afirmativ.  Ieşind  brusc  la  atac  în  fiecare 
primăvară  din  portul  Cartaginei  în  fruntea  numeroaselor  şi  bine 
disciplinatelor sale forţe navale, el răspândea consternare între toate 
provinciile  maritime  ale  imperiului.  Faptul  că  acest  lucru  este 
prezentat  este  o  dovadă  în  plus  să  considerăm faptul  că  suntem 
purtaţi  în  derularea  profeţiei  până  în  acest  timp.  În  versetul  29 
înţelegem  că  se  menţionează  transferarea  imperiului  la 
Constantinopol. Urmând la timpul potrivit, ca următoarea revoluţie 
remarcabilă, au venit năvălirile barbarilor din Nord, între care este 
proeminantă cea deja menţionată a Vandalilor. Anii 428-468 d.Hr. 
marchează cariera lui Genseric.

„El va fi mâniat şi se va întoarce.” Aceasta poate avea referinţă 
la  eforturile  disperate  care au fost  făcute pentru a-l  deposeda pe 
Genseric de suveranitatea asupra mărilor, întâi de către Majoran, în 
al  doilea  rând de  către  Leo,  ambii  având eşecuri  răsunătoare;  şi 
Roma a fost obligată să se supună umilirii de a-şi vedea provinciile 
pustiite  și  „cetatea  eternă”  jefuită  de  către  vrăjmaş  (vezi 
comentariile asupra Apocalipsa 8:8).

„Indignare  contra  legământului  sfânt;”  adică,  a  Sfintelor 
Scripturi, cartea legământului. O revoluţie de această natură a fost 
îndeplinită în Roma. Herulii, goţii și vandalii, care au cucerit Roma, 
au  îmbrăţişat  credinţa  ariană  și  au  devenit  vrăjmaşi  ai  Bisericii 
Catolice.  Cu  scopul  de  a  extermina  această  erezie  Iustinian  a 
decretat ca papa să fie capul bisericii şi corectorul ereticilor. Biblia a 
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ajuns în curând să fie privită ca o carte periculoasă, care nu trebuie 
citită de către oamenii de rând, ci toate întrebările în dispută trebuia 
prezentate  papei.  Astfel  s-a  aruncat  ocară  asupra  Cuvântului  lui 
Dumnezeu. Şi împăraţii Romei, a cărei parte estică a imperiului a 
continuat,  au căzut de acord sau au avut o înţelegere cu biserica 
Romei, care părăsise legământul și constituise marea apostazie, să 
suprime „erezia”. Omul fărădelegii a fost înălţat pe semeţul său tron 
de către înfrângerea goţilor arieni, care atunci stăpâneau Roma, în 
anul 538 d.Hr.

 
Versetul 31. Şi armatele vor sta de partea sa şi ei vor pângări 

sanctuarul tăriei şi vor îndepărta jertfa zilnică şi ei vor aşeza 
urâciunea care pustieşte. (engl.)

Puterea  imperiului  a  fost  dedicată  lucrării  menţionate  mai 
înainte.  „Şi  ei  vor  pângări  sanctuarul  tăriei,”  sau  Roma.  Dacă 
aceasta se aplică barbarilor, s-a împlinit literal; pentru că Roma a 
fost  prădată  de  către  goţi  şi  vandali,  iar  puterea  imperială  a 
imperiului de Apus a încetat prin cucerirea Romei de către Odoacru. 
Sau dacă  aceasta se referă  la  acei  conducători  ai  imperiului  care 
lucrau  în  favoarea  papalităţii  contra  religiei  păgâne  şi  a  tuturor 
celorlalte religii opuse, aceasta ar Romei. Pasajul ar fi atunci paralel 
la Daniel 8:11 şi Apocalipsa 13:2. 

„Și ei vor îndepărta sacrificiul zilnic.” S-a arătat la Daniel 8:13 
că jertfa este un cuvânt introdus în mod eronat; că ar trebui să fie 
distrugere;  și  că  expresia  se  referă  la  o  putere  distrugătoare, 
urâciunea pustiirii fiind doar corespondentul ei și urmând-o în timp. 
Pustiirea  „zilnică”  a  fost  păgânismul,  „urâciunea  pustiirii”  este 
papalitatea. Se poate întreba însă cum poate fi aceasta papalitatea; 
întrucât  Hristos  vorbea  despre  ea  în  legătură  cu  distrugerea 
Ierusalimului. Și răspunsul este: Hristos se referea cu siguranţă la 
capitolul al nouălea al lui Daniel, care este o prezicere a distrugerii 
Ierusalimului și nu la acest verset al capitolului 11, care nu se referă 
la acel eveniment. Daniel, în capitolul al nouălea, vorbește despre 
pustiiri și  urâciuni, la plural. Mai mult decât doar o urâciune, de 
aceea, calcă în picioare biserica; adică, în ce privește biserica, atât 
păgânismul, cât și papalitatea sunt urâciuni. Însă pentru a le distinge 
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pe una de cealaltă, limbajul este restricţionat și una este pustiirea 
„zilnică” și  cealaltă  este proeminent fărădelegea, sau „urâciunea” 
pustiirii.

Cum  a  fost  îndepărtată  cea  zilnică  sau  păgânismul?  Întrucât 
despre aceasta se vorbește în legătură cu așezarea sau instaurarea 
urâciunii pustiirii, sau a papalităţii, ea trebuie să se refere, nu doar 
la  schimbarea cu numele a  religiei  imperiului  de la  păgânism la 
creștinism, precum a fost la convertirea, așa-zisă, a lui Constantin, 
ci  o  asemenea  eradicare  a  păgânismului  din  toate  elementele 
imperiului, încât calea să fie deschisă pentru ca urâciunea papală să 
se  ridice  și  să-și  susţină  pretenţiile  ei  arogante.  Definit  în  mod 
simplu,  o  astfel  de mișcare,  s-a  realizat;  însă  doar  după  aproape 
două sute de ani de la moartea lui Constantin.

Pe  măsură  ce  ne  apropiem de anul  508 d.Hr.,  privim o criză 
însemnată dând în pârgă între catolicism și influenţele păgâne care 
încă existau în imperiu. Până la timpul convertirii lui Clovis, regele 
Franţei,  în anul 496 d.Hr.,  francezii  și  alte naţiuni ale Imperiului 
Roman de Apus erau păgâne; însă  ca urmare a acelui eveniment, 
eforturile de a converti idolatrii au fost încununate cu mare succes. 
Convertirea lui Clovis se spune că a fost ocazia de a da monarhului 
francez titlurile „Preacreștină  Maiestate” și „Cel mai Mare Fiu al 
Bisericii.” Între acel timp și anul 508 d.Hr au fost aduși la supunere, 
prin alianţe, capitulări și cuceriri, Arborici, garnizoanele romane din 
Vest, Britania, burgunzii și vizigoţii. 

Din  timpul  când  aceste  succese  au  fost  în  mod  complet 
îndeplinite în anul 508 d.Hr., papalitatea a fost triumfătoare în ceea 
ce privește păgânismul; pentru că deși cel din urmă, fără îndoială a 
întârziat progresul credinţei catolice, totuși  nu avea puterea, dacă 
avea dispoziţia, de a distruge credinţa și de a împiedica progresul 
rapid al pontifului roman. Când puterile proeminente ale Europei au 
renunţat la atașamentul lor faţă  de păgânism, aceasta a fost  doar 
pentru  a  perpetua  urâciunile  ei  într-o  altă  formă;  întrucât 
creștinismul, după cum e expus în biserica Catolică, a fost și este, 
doar păgânism botezat.

În  Anglia,  Arthur,  primul  rege  creștin,  a  întemeiat  închinarea 
creștină pe ruinele celei păgâne. Rapin (cartea a doua, pg. 124), care 
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pretinde a fi exact în cronologia evenimentelor, afirmă că acesta a 
fost ales monarh al Britaniei în anul 508.

Starea  în  care  era  Scaunul  Papal  al  Romei  era  de  asemenea 
caracteristică  în acest  timp. În 498 d.Hr.,  Symmachus a urcat  pe 
tronul pontifical ca un convertit recent de la păgânism. El a domnit 
până în anul 514 d.Hr. El și-a găsit calea spre scaunul papal, spune 
Du Pin, luptând cu concurentul său chiar până la sânge. El a fost 
lingușit  ca  urmaș  al  Sf.  Petru  și  a  trasat  ideea  fundamentală  a 
aroganţei  papale  încumetându-se  să  îl  excomunice  pe  împăratul 
Anastasius. Cei mai servili lingușitori ai papei au început acum să 
susţină că el a fost autorizat judecător în locul lui Dumnezeu și că el 
era viceregentul Celui Preaînalt.

Aceasta era direcţia în care evenimentele tindeau în Apus. Ce 
poziţie  luau  evenimentele  în  acest  timp  în  răsărit?  O  puternică 
partidă papală exista acum în toate părţile imperiului. Susţinătorii 
acestei cauze în Constantinopol, încurajaţi de succesul fraţilor lor în 
vest,  au  considerat  că  este  sigur  să  înceapă  ostilităţi  deschise  în 
favoarea  stăpânului  lor  de  la  Roma.  În  508  zelul  lor  partizan  a 
culminat într-un vârtej de fanatism și război civil, care au trecut cu 
foc și sânge peste străzile capitalei din răsărit. Gibbon, referitor la 
anii 508-518, vorbind despre tulburările din Constantinopol, spune:

„Statuile  împăratului  au  fost  sfărâmate  și  persoana  sa  a  fost 
închisă  într-o  suburbie,  până  când,  la  sfârșitul  a  trei  zile,  el  a 
îndrăznit  să  implore  mila  supușilor  săi.  Fără  diadema  sa  și  în 
postura  unui  petiţionar,  Anastasius  a  apărut  pe  tronul  circului. 
Catolicii, în faţa sa, repetau Trisaghionul lor neîntinat; se desfătau 
în oferta  proclamată  de el  prin vocea unui  mesager,  de a abdica 
purpura; ascultau la recomandarea ca, întrucât nu pot domni toţi, să 
cadă de acord în prealabil în alegerea unui suveran; și ei au acceptat 
sângele  a  doi  predicatori  nepopulari,  pe  care  stăpânul  lor,  fără 
ezitare, i-a condamnat la lei. Aceste revolte furioase, însă pasagere, 
au fost încurajate de succesul lui Vitalian, care, cu o armată de huni 
și bulgari, în cea mai mare parte idolatri, s-a proclamat el singur 
campion  al  credinţei  catolice.  În  această  rebeliune  pioasă  el  a 
depopulat Tracia, a asediat Constantinopolul, a exterminat șaizeci și 
cinci de mii dintre semenii săi creștini, până când a obţinut ordinul 
de contramandare de la episcopi, mulţumirea papei și întemeierea 
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Conciliului  de  la  Calcedonia,  un  tratat  ortodox,  în  mod  ezitant 
semnat  de  muribundul  Anastasius  și  în  mod  mai  credincios 
îndeplinit de unchiul lui Iustinian. Și astfel a fost evenimentul celui 
dintâi dintre războaiele religioase care au fost purtate în numele și 
de către ucenicii Dumnezeului Păcii.” - Decline and Fall, vol. IV, 
pg. 526.

Trebuie  consemnat  faptul  că  în  acest  an,  508,  păgânismul 
decăzuse atât de mult și catolicismul crescuse relativ atât de mult în 
tărie, încât Biserica Catolică pentru prima oară a purtat un război cu 
succes  atât  împotriva  autorităţii  civile  ale  imperiului  cât  și 
împotriva  bisericii  din  est,  care  în  cea  mai  mare  parte  îmbrăţișa 
doctrina monofizită (a unei singure naturi a lui Hristos). Rezultatul 
a fost exterminarea a șaizeci și cinci de mii de eretici.

Dovezi  suplimentare  referitoare  la  timp  sunt  oferite  de  către 
profeţia  din  Daniel  12:11,  unde se  afirmă  că  „de la  timpul  când 
sacrificiul zilnic va fi îndepărtat, ... vor fi o mie două sute nouăzeci 
de zile.” După cum vorbesc versetele 4, 6, 7, 8, 9 ale acestui capitol 
despre „timpul sfârșitului”, putem concluziona în mod drept că se 
face referire la același timp în versetul 11. Socotind înapoi 1290 de 
„zile” sau „ani” de la „timpul sfârșitului”, care a început în anul 
1798 d.Hr. (vezi pg. 290), suntem aduși la anul 508 d.Hr.

Din aceste dovezi credem că este clar că zilnica, sau păgânismul, 
a  fost  îndepărtat  în  508 d.  Hr.  Acest  eveniment  a  fost  pregătitor 
pentru  instaurarea  sau  instalarea  papalităţii,  care  a  fost  un 
eveniment  separat  și  ulterior.  Despre  acest  lucru  ne  conduce 
relatarea profetică să vorbim acum. 

„Şi ei vor aşeza urâciunea care face pustiire.” Arătând destul de 
pe larg ce a constituit îndepărtarea necurmatei, sau a păgânismului, 
întrebăm acum, Când a  fost  așezată,  sau ridicată,  urâciunea care 
face pustiu, sau papalitatea? Cornul cel mic care avea ochi ca ochii 
unui  om,  nu  a  întârziat  a  vedea  când  era  deschisă  calea  pentru 
înaintarea și înălţarea sa. Începând din anul 508, progresul său spre 
o supremaţie universală a fost fără egal.

Când Iustinian era pe punctul de a începe războiul cu vandalii, în 
anul  533  d.Hr.,  o  întreprindere  nu  de  o  mică  magnitudine  sau 
dificultate, el a dorit să își asigure influenţa episcopului Romei, care 
atunci ajunsese la o poziţie în care opinia sa avea mare greutate în 
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lungul  și  latul  unei  mari  părţi  a  creștinătăţii.  Iustinian  a  luat  de 
aceea asupra sa chestiunea de a decide bătălia care existase de mult 
între  tronurile  Romei  și  ale  Constantinopolului  referitor  la  care 
dintre  acestea  să  aibă  întâietatea,  dând  întâietatea  Romei  și 
declarând, în cei mai deplini și  mai lipsiţi  de echivoc termeni că 
episcopul acelui oraș va fi conducătorul întregului corp eclesiastic 
al  imperiului.  O lucrare  referitoare  la  Apocalipsa,  scrisă  de  Rev. 
George  Croly,  din  Anglia,  publicată  în  1827,  prezintă  un  raport 
detaliat al evenimentelor prin care a fost asigurată supremaţia papei 
de la Roma. El prezintă cele ce urmează drept termenii în care a fost 
exprimată  scrisoarea  lui  Iustinian:  „Iustinian,  piosul,  fericitul, 
renumitul,  triumfătorul,  împăratul,  consulul  etc.,  către  Ioan, 
preasfântul arhiepiscop al orașului nostru al Romei și patriarh.

Oferind onoare scaunului apostolic și sfinţeniei Voastre, cum a 
fost întotdeauna și este dorinţa noastră și onorând fericirea Voastră 
ca un tată, ne-am grăbit să aducem la cunoștinţa sfinţeniei Voastre 
toate chestiunile referitoare la starea bisericilor; întrucât aceasta a 
fost în toate timpurile marea noastră  dorinţă,  de a păstra unitatea 
scaunului  Vostru apostolic  și  constituirea sfintelor  biserici  ale  lui 
Dumnezeu, ceea ce s-a realizat până aici și încă se realizează.

De aceea nu am făcut niciun preget în supunerea şi unirea cu 
sfinţenia  Voastră  a  tuturor  preoţilor  din  întregul  Răsărit...  Nu 
putem suferi ca ceva ce are legătură  cu starea bisericii,  oricât de 
vădit  și  de  neîndoielnic,  să  fie  mișcat  fără  cunoștinţa  sfinţeniei 
dumneavoastră,  care  este  CAPUL  TUTUROR  SFINTELOR 
BISERICI; pentru că în toate lucrurile, după cum am declarat deja, 
suntem  nerăbdători  să  creștem  onoarea  și  autoritatea  scaunului 
vostru apostolic.” - Croly, pg. 114, 115.

„Scrisoarea împăratului,” continuă domnul Croly, „trebuie să fi 
fost expediată înainte de 25 martie 533; pentru că în scrisoarea sa 
din acea dată către Epiphanius, el vorbește despre faptul că aceasta 
fusese deja trimisă și repetă decizia sa că toate afacerile care privesc 
biserica  vor  fi  aduse  înaintea  papei,  ‚capul  tuturor  episcopilor  și 
adevăratul și eficientul corector al ereticilor.’ ”

Papa, în răspunsul său, trimis în aceeași lună a anului următor, 
534, observă  că  între virtuţile lui Justinian, „una strălucește ca o 
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stea, reverenţa sa pentru Scaunul Apostolic, căruia i-a supus și la 
care a unit toate bisericile, acesta fiind cu adevărat capul tuturor.” 

„Novellae”  ale  codului  iustinian  oferă  fără  echivoc  dovadă 
despre autenticitatea titlului. Preambulul celui de-al nouălea articol 
afirmă că „după cum vechea Roma a fost întemeietorul legilor, tot 
astfel  nu  trebuia  pus  în  discuţie  că  în  ea  era  supremaţia 
Pontificatului.”  Cel  de-al  131-lea  articol,  referitor  la  titlurile  și 
privilegiile eclesiastice, capitolul 2, spune: „Decretăm de aceea, că 
Preasfântul Papă al vechii Rome este cel dintâi din toată preoţimea 
și  că  Prea  Binecuvântatul  Arhiepiscop  de  Constantinopol,  noua 
Romă,  va  deţine  al  doilea  rang după  scaunul  apostolic  al  vechii 
Rome.”

Spre  sfârșitul  celui  de-al  șaselea  secol,  Ioan  al  Constanti- 
nopolului a tăgăduit supremaţia romană și și-a asumat sieși titlul de 
episcop universal; la care Gregor cel Mare, indignat de uzurpare, l-a 
denunţat pe Ioan și a declarat, având - fără a fi conștient de aceasta - 
dreptate, că cel care urma să își asume titlul de episcop universal 
era Antihrist. Phocas, în anul 606, a suprimat pretenţia episcopului 
de Constantinopol și a reabilitat-o pe cea a episcopului de Roma. 
Însă Phocas nu era întemeietorul supremaţiei papale. Croly spune, 
„Fără  îndoială  că  Phocas  a  reprimat  pretenţia  episcopului  de 
Constantinopol. Însă cele mai înalte autorităţi între civilii și analiștii 
Romei,  resping  ideea  că  Phocas  era  întemeietorul  supremaţiei 
Romei; ei merg până la Iustinian ca singura sursă legitimă și în mod 
corect datează  titlul din memorabilul an 533.” Din nou el spune: 
„Avându-l  ca  referinţă  pe  Baronius,  autoritatea  recunoscută  între 
analiștii catolici, am aflat detaliile despre decretul dat de Iustinian 
acordându-i în mod formal papei supremaţia. Întreaga tranzacţie a 
fost de cea mai autentică și reglementară natură și adecvată pentru 
importanţa transferului.” - Apocalypse, pg. 8.

Acestea erau circumstanţele care au însoţit decretul lui Iustinian. 
Însă prevederile acestui decret nu puteau fi puse imediat în aplicare; 
pentru că  Roma și  Italia erau deţinute de ostrogoţi,  care erau de 
credinţă  ariană  și  se opuneau cu putere religiei  lui  Iustinian și  a 
papei.  Era  de  aceea  evident  că  ostrogoţii  trebuiau  „smulși”  din 
Roma  înainte  ca  papa  să  poată  exercita  puterea  cu  care  fusese 
îmbrăcat.  Pentru  a  îndeplini  acest  scop,  în  anul  534  a  început 
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războiul  italian.  Conducerea  campaniei  a  fost  încredinţată  lui 
Belizarius. La apropierea sa de Roma, câteva orașe l-au părăsit pe 
Vitijes,  conducătorul  lor  got  și  suveranul  eretic  și  s-au  alăturat 
armatelor împăratului catolic. Goţii, hotărâţi să amâne operaţiunile 
ofensive până primăvara, i-au permis lui Belisarius să intre în Roma 
fără  împotrivire.  „Deputaţii  papei  și  clericii,  ai  senatului  și  ai 
poporului,  l-au  invitat  pe  locotenentul  lui  Iustinian  să  accepte 
loialitatea lor voluntară.”

Belizarius a intrat în Roma în 10 decembrie 536. Însă aceasta nu 
a fost sfârșitul bătăliei; pentru că goţii, luând în derâdere forţele lor, 
au hotărât să dispute stăpânirea sa asupra orașului printr-un asediu 
în toată  regula. Au început în martie 537. Belizarius se temea de 
disperarea și trădarea poporului. Câţiva senatori și papa Silverius, 
pe dovada sau suspiciunea de trădare, a fost trimis în exil. Împăratul 
a comandat clericilor să aleagă un nou episcop. După ce au invocat 
în mod solemn Duhul Sfânt, spune Gibbon, l-au ales pe diaconul 
Vigilius,  care,  printr-o  mită  de  două  sute  de  livre  de  aur  își 
cumpărase onoarea aceasta.

Întreaga  naţiune  a  ostrogoţilor  fusese  adunată  pentru  asediul 
Romei; însă succesul nu a însoţit eforturile lor. Oștile lor s-au topit 
în lupte frecvente și sângeroase sub zidurile cetăţii; și timpul de un 
an  și  nouă  zile  cât  a  durat  asediul  a  fost  martorul  consumării 
complete  a  întregii  naţiuni.  În  luna  martie,  anul  538,  întrucât 
începeau  să  îi  ameninţe  pericole  din  alte  regiuni,  ei  au  ridicat 
asediul,  și-au  ars  corturile  și  s-au  retras  din  oraș  în  tumult  și 
confuzie, cu un număr abia suficient pentru a le păstra existenţa ca 
naţiune sau identitatea ca popor.

Astfel cornul gotic, ultimul din cele trei, a fost smuls din faţa 
cornului cel mic din Daniel 7. Nimic nu mai stătea acum în calea 
papei  pentru  a-l  împiedica  să-și  exercite  puterea  conferită  lui  de 
Iustinian în urmă cu cinci ani. Sfinţii, vremurile și legea erau acum 
în mâinile sale, nu doar în scop, ci în fapt. Și acesta trebuie luat ca 
urmare drept an când această urâciune a fost așezată sau instaurată 
și  ca  punct  începând  de  la  care  să  datăm  cei  1260  de  ani  de 
supremaţie papală preziși.
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Versetul  32.  Şi  pe  cei  care  lucrează  cu  răutate  contra 
legământului el îi va corupe prin linguşiri: însă poporul care îşi 
cunoaşte  Dumnezeul  va  fi  puternic  şi  vor  face  mari  isprăvi. 
(engl.)

Cei care părăsesc legământul, Sfintele Scripturi și care cred mai 
multe decretele papilor și deciziile conciliilor decât cred Cuvântul 
lui Dumnezeu - pe aceștia el, papa, îi va corupe prin lingușiri; adică, 
îi  va  conduce  în  zelul  lor  partizan  pentru  el  însuși  oferindu-  le 
bogăţie, poziţie și onoruri.

În același timp va exista un popor care își cunoaște Dumnezeul; 
și aceștia vor fi puternici și vor face fapte mari. Aceștia erau cei care 
au păstrat pură religia vie pe Pământ în timpul Evului Întunecat al 
tiraniei papale și au îndeplinit fapte minunate de sacrificiu de sine și 
eroism religios în favoarea credinţei lor. Remarcabili între aceștia 
stau valdenzii, albigenzii, hughenoţii etc.

Versetul 33. Şi cei care înţeleg între oameni îi vor învăţa pe 
mulţi; totuşi ei vor cădea de sabie şi de flacără, de robie şi de 
jaf, multe zile. (engl.)

Lunga  perioadă  de  persecuţie  papală  contra  celor  care  luptau 
pentru a menţine adevărul  și  pentru a-i  instrui  pe semenii  lor pe 
căile  neprihănirii,  este prezentată  aici  vederii.  Numărul  zilelor  în 
timpul cărora ei urmau să cadă astfel este dat în Daniel 7:25; 12:7; 
Apocalipsa 12:6, 14; 13:5. Perioada este numită „o vreme, vremi și 
o  jumătate  de  vreme”;  „o  vreme,  vremi  și  o  jumătate”;  „o  mie 
douăsute și șaizeci de ani”; și „patruzeci și două de luni”. Sunt cei 
1260 ani de supremaţie papală.

Versetul 34. Când vor cădea, vor fi ajutaţi puţin, şi mulţi se 
vor uni cu ei din făţărnicie.

În Apocalipsa 12, unde este prezentată exact aceeași persecuţie 
papală,  citim că  pământul  a  ajutat  femeii,  deschizându-și  gura și 
înghiţind  potopul  pe  care  balaurul  îl  arunca  în  urma  ei.  Marea 
Reformaţiune îndeplinită  de Luther și  conlucrătorii  săi  a  furnizat 
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ajutorul prezis aici. Statele germane au îmbrăţișat cauza protestantă, 
i-au  protejat  pe  reformatori  și  au  restrâns  lucrarea  de  persecuţie 
îndeplinită de biserica papală într-un mod atât de furios. Însă când 
urmau să fie ajutaţi și cauza urma să devină populară, mulţi aveau 
să se lipească de ei cu lingușiri sau să îmbrăţișeze cauza din motive 
nedemne, să fie nesinceri, cu o inimă goală și să vorbească cuvinte 
dulci și prietenoase printr-o politică de interes propriu.

Versetul 35. Chiar şi dintre cei înţelepţi mulţi vor cădea, ca 
să fie încercaţi, curăţiţi şi albiţi, până la vremea sfârşitului, căci 
sfârşitul nu va fi decât la vremea hotărâtă.

Deşi  restrâns,  spiritul  de  persecuţie  nu  a  fost  distrus.  El  a 
izbucnit oridecâteori a avut ocazia. Acesta a fost cazul în special în 
Anglia. Starea religioasă a acelei împărăţii a fost oscilantă, aceasta 
fiind uneori sub jurisdicţie protestantă, alteori sub jurisdicţie papală, 
în  funcţie  de  religia  monarhului  conducător.  Sângeroasa  regină 
Maria a fost un vrăjmaş de moarte al cauzei protestante și mulţimile 
au căzut victime sub persecuţiile ei neîndurătoare. Şi această stare 
de lucruri urma să dăinuiască mai mult sau mai puţin până la timpul 
sfârşitului. Concluzia naturală ar fi că atunci când va veni timpul 
sfârşitului, această putere, pe care Biserica Romei a deţinut-o pentru 
a pedepsi ereticii, care fusese cauza atâtor persecuţii și care pentru 
un timp fusese restrânsă, urma să îi fie în mod complet îndepărtată; 
şi  ar  fi  în  mod egal  evidentă  concluzia  că  această  îndepărtare  a 
supremaţiei papale ar marca începutul perioadei numită aici „timpul 
sfârşitului.” Dacă această aplicaţie este corectă, timpul sfârşitului a 
început  în  1798;  pentru  că  atunci,  după  cum  am  observat  deja, 
papalitatea  a  fost  doborâtă  de  francezi  și  nu  a  fost  niciodată  de 
atunci  capabilă  să  exercite  puterea  pe  care  o  poseda  înainte.  Că 
opresiunea bisericii de către papalitate este faptul la care se face aici 
referire  este  evident,  pentru  că  aceea  este  singura,  cu  posibila 
excepţie  din  Apocalipsa  2:10,  care  este  în  legătură  cu  „un  timp 
stabilit”, sau o perioadă profetică.

Versetul 36. Şi regele va face conform cu voia lui; şi el se va 
înălţa  pe  sine  însuşi  şi  se  va  mări  pe  sine  însuşi  deasupra 
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fiecărui zeu şi  va vorbi lucruri uimitoare contra Dumnezeului 
dumnezeilor  şi  va  prospera  până  când  indignarea  va  fi 
îndeplinită; pentru că ceea ce este hotărât va fi făcut. (engl.)

Regele prezentat aici nu poate reprezenta aceeaşi putere, ultima 
care a fost observată; anume, puterea papală; pentru că specificaţiile 
nu se vor dovedi bune dacă sunt aplicate acelei puteri.

Priviţi o declaraţie din următorul verset: „Nici nu va ţine cont de 
vreun oarecare zeu.” Aceasta nu a fost  niciodată  adevărat  despre 
papalitate.  Dumnezeu  și  Hristos,  deși  adesea  puși  într-o  poziţie 
greșită,  nu  au  fost  niciodată  în  mod  declarativ  puși  deoparte  și 
respinși din acel sistem de religie. Singura dificultate în aplicarea sa 
unei  puteri  noi  constă  în  articolul  hotărât;  pentru  că,  se 
argumentează din nou, expresia „regele” l-ar identifica pe acesta ca 
fiind cel din urmă despre care s-a vorbit. Dacă s-ar putea traduce în 
mod adecvat un rege, nu ar fi nicio dificultate; și se spune că unii 
dintre cei mai buni critici  biblici  îi  dau această  traducere,  Mede, 
Wintle,  Boothroyd și  alţii  traducând pasajul  „Un anume rege va 
face conform cu voia lui,” astfel introducând în mod clar o putere 
nouă pe scena de acţiune.

Trei  trăsături  deosebite  trebuie  să  fie  vizibile  în  puterea  care 
împlinește profeţia: (1) Trebuie să  asume caracterul subliniat aici 
către începutul timpului sfârșitului, la care am fost aduși în versetul 
precedent; (2) trebuie să fie o putere îndărătnică; (3) trebuie să fie o 
putere ateistă; sau, probabil, cele din urmă, două specificaţii pot fi 
unite spunând că  îndărătnicia ei  urma să  se manifeste în direcţia 
ateismului. O revoluţie care răspunde în mod exact acestei descrieri 
a avut loc în Franţa la timpul indicat în profeţie. Voltaire semănase 
seminţele  care  au  adus  rodul  lor  autentic  și  nefast.  Acel 
necredincios lăudăros, în înfumurarea sa pompoasă, dar lipsită de 
putere, spusese: „Sunt sătul să aud oamenii repetând că doisprezece 
oameni au întemeiat religia creștină.  Voi dovedi că  e suficient un 
om  pentru  a  o  răsturna.”  Asociindu-se  cu  oameni  ca  Rousseau, 
D’Alembert, Diderot și alţii, ei au început lucrarea lor. Au semănat 
vânt și  au recoltat furtună.  Eforturile lor au culminat în „domnia 
teroarei”  din  1793,  când  Biblia  a  fost  lepădată  și  existenţa 
Dumnezeirii negată, prin glasul naţiunii.
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Istoricul descrie astfel această mare schimbare religioasă:
„Nu  a  fost  destul,  spun  ei,  ca  o  naţiune  regenerată  să  își  fi 

detronat regii seculari, până când nu și-a întins braţul sfidării spre 
acele puteri pe care superstiţia le reprezentase ca domnind deasupra 
spaţiului fără margini.” - Scott’s Napoleon, vol. I, pg. 172.

Din nou el spune:
„Episcopul constituţional al Parisului a fost adus în faţă să joace 

rolul  principal  în  cea  mai  nerușinată  și  scandaloasă  farsă  jucată 
vreodata în faţa unei reprezentări naţionale... El a fost adus în faţă 
într-o procesiune completă, pentru a declara convenţiei că religia pe 
care o predase atât de mulţi ani era, în orice privinţă, o VICLENIE 
A PREOŢILOR,  care  nu  are  nicio  temelie  fie  în  istorie  sau  în 
adevărul  sacru.  El  a  renegat,  în  termeni  solemni  și  expliciţi, 
EXISTENŢA DIVINITĂŢII,  pentru  a  cărei  închinare  el  fusese 
consacrat și s-a devotat pentru viitor omagiului Libertăţii, Egalităţii, 
Virtuţii  și  Moralităţii.  Apoi  el  a  depus  pe  masă  insignele  sale 
episcopale  și  a  primit  o  îmbrăţișare  frăţească  de  la  președintele 
convenţiei.  Câţiva  preoţi  renegaţi  au  urmat  exemplul  acestui 
prelat... Lumea, pentru PRIMA dată, a auzit o adunare de oameni 
născuţi și educaţi în civilizaţie și asumându-și dreptul de a guverna 
una  dintre  cele  mai  fine  dintre  naţiunile  europene,  ridicându-și 
unanim vocea lor în a TĂGĂDUI cel mai solemn adevăr pe care îl 
primește sufletul omului și în a RENUNŢA ÎN MOD UNANIM LA 
CREDINŢA ÎN DUMNEZEU ȘI ADORAREA LUI.” - Id., Vol. I, 
pg. 173.

Un scriitor în revista Blackwood’s, noiembrie 1870, spunea:
„Franţa este singura naţiune din lume referitoare la care continuă 

să  dăinuiască  un raport  autentic  că  în  calitate  de naţiune ea și-a 
ridicat  mâna  în  rebeliune  deschisă  contra  Autorului  universului. 
Potop  de  blasfemiatori,  mulţime  de  necredincioși  au  existat  și 
continuă  încă  să  existe  în  Anglia,  Germania,  Spania  și  oriunde 
altundeva; însă Franţa stă aparte în istoria lumii ca unicul stat care, 
prin  decretul  adunări  sale  legislative,  a  pronunţat  că  nu  există 
Dumnezeu și despre care întreaga populaţie a capitalei și o vastă 
majoritate din alte părţi, bărbaţi precum și femei, au dansat și au 
cântat cu bucurie în acceptarea anunţului.”
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Însă  mai  sunt  alte  și  încă  mai  uimitoare  specificări  care  s-au 
împlinit în această putere.

Versetul 37.  Nu va ţine seamă  nici de dumnezeii părinţilor 
săi, nici de dorinţa femeilor; cu un cuvânt, nu va ţine seamă de 
niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toţi

Cuvântul ebraic pentru femeie este de asemenea tradus soţie; și 
episcopul Newton observă că acest pasaj ar fi mai adecvat tradus 
„dorinţa  soţiilor.”  Aceasta  ar  părea  să  indice  faptul  că  această 
guvernare, în același timp în care declara că Dumnezeu nu exista, 
urma să calce în picioare legea pe care Dumnezeu o dăduse pentru a 
reglementa instituţia căsătoriei.  Și  descoperim că  istoricul a unit, 
probabil  în  mod  inconștient  și  dacă  e  astfel,  cu  atât  mai 
semnificativ,  ateismul  și  imoralitatea  acestei  guvernări  în  aceeași 
ordine în care ele sunt prezentate în profeţie. El spune:

„Strâns legat de aceste legi care afectează religia era aceea care 
reducea unirea căsătoriei - a celor mai sacre angajamente pe care 
fiinţele umane le pot forma și a căror permanenţă conduce în modul 
cel mai puternic la consolidarea societăţii - la starea de un simplu 
contract civil de un caracter trecător, în care oricare două persoane 
se pot angaja și pe care îl pot abandona după plăcere, când gustul 
lor s-a schimbat sau pofta lor a fost satisfăcută. Dacă vrăjmașii s-ar 
fi pus la lucru pentru a descoperi un mod mai eficient de a distruge 
orice este venerabil, plin de graţie sau permanent în viaţa de familie 
și  să  obţină  în  același  timp  o  asigurare  că  nenorocirea  pe  care 
urmăreau să o creeze urma să fie perpetuată de la o generaţie la alta, 
nu ar fi putut inventa un plan mai eficient decât degradarea căsniciei 
la o simplă  coabitare ocazională  sau concubinaj autorizat. Sophie 
Arnoult,  o  actriţă  faimoasă  pentru  lucrurile  de  duh  pe  care  le 
spunea,  a  descris  căsătoria  republicană  ca  pe  sacramentul 
adulterului. Aceste reglementări anti-religioase și anti-sociale nu au 
răspuns  scopului  zeloșilor  înnebuniţi  și  nechibzuiţi  care  le 
promovaseră.” - Scott’s Napoleon, Vol. I, pg. 173.

„Nici nu va ţine cont de vreun zeu.” În completarea mărturiei 
deja prezentate pentru a arăta ateismul deplin al naţiunii în acest 
timp, trebuie raportat următorul limbaj al nebuniei și încumetării: 
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„Teama  de  Dumnezeu  este  atât  de  departe  de  a  fi  începutul 
înţelepciunii  încât  este  începutul  nebuniei.  Modestia  este  doar 
invenţia voluptăţii rafinate. Regele suprem, Dumnezeul iudeilor și 
al creștinilor, este doar o fantomă. Isus Hristos este un impostor.”

Un alt scriitor spune: 
„În  26  august  1972  a  fost  făcută  o  mărturisire  deschisă  a 

ateismului de către Convenţia Naţională; și întâlniri în acest sens și 
întâlniri  ale  cluburilor  ateiste  oriunde,  fără  teamă,  în  naţiunea 
franceză. Masacrele și domnia terorii au ajuns la cel mai înfiorător 
nivel.” - Smith’s Key to Revelation, pg. 323.

„Hebert, Chaumette și toţi asociaţii lor s-au prezentat la tribunal 
și au declarat că Dumnezeu nu există.” - Alison, Vol. I, pg. 150.

În  această  perioadă  critică  orice  închinare  religioasă  a  fost 
interzisă  cu  excepţia  celei  faţă  de  libertate  și  de  ţară.  Vasele  de 
argint  și  de  aur  ale  bisericilor  au  fost  confiscate  și  pângărite. 
Bisericile  au fost  închise.  Clopotele au fost  sparte  și  aruncate în 
tunuri.  Biblia  a  fost  arsă  în  public.  Vasele  sacramentale  au  fost 
purtate în paradă pe străzi pe un măgar, în semn de dispreţ. A fost 
instituită o săptămână de zece zile în loc de șapte și moartea a fost 
declarată,  scris cu litere mari deasupra locurilor de înhumare, un 
somn etern. Însă  blasfemia supremă,  dacă  aceste orgii ale iadului 
admit grade de comparaţie, a rămas să fie îndeplinită de actorul de 
comedie, Monvel, care, ca preot al iluminismului, a spus:

„Dumnezeule, dacă exiști, răzbună-ţi numele insultat. Te provoc 
prin sfidare! Tu rămâi tăcut. Nu îndrăznești să îţi arunci tunetele! 
Cine, după toate acestea, va crede în existenţa Ta? Întreaga instituţie 
bisericească a fost distrusă.” - Scott’s Napoleon, Vol. I, pg. 173.

Iată ce este omul când este lăsat singur și ce este necredinţa când 
restricţiile legii sunt dărâmate și ea are puterea în propriile-i mâini! 
Se poate pune la îndoială faptul că aceste scene sunt cele pe care le-
a prevăzut Cel Atoateștiutor și pe care le-a notat pe pagina sacră, 
când a indicat o împărăţie care urma să se înalţe pe sine mai presus 
de orice zeu și să îi desconsidere pe toţi?

Versetul 38.  Însă  în starea sa el îl  va onora pe dumnezeul 
forţelor; şi pe un zeu pe care părinţii săi nu l-au cunoscut, el îl 
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va  onora  cu  aur,  cu  argint  şi  cu  pietre  preţioase  şi  lucruri 
plăcute. (engl.)

Întâlnim o aparentă  contradicţie  în  acest  verset.  Cum poate  o 
naţiune  să  desconsidere  orice  zeu  și  totuși  să  onoreze  pe  zeul 
forţelor? Nu poate să aibă în același timp ambele aceste atitudini; 
însă  ar  putea pentru un timp să  desconsidere  toţi  zeii  și  apoi  să 
preţuiască  pe  zeul  forţelor.  A apărut  vreo astfel  de  schimbare  în 
Franţa la acel timp? - S-a întâmplat. Încercarea de a face Franţa o 
naţiune  fără  dumnezeu  a  produs  o  astfel  de  anarhie  încât 
conducătorii  s-au  temut  că  puterea  urma  să  scape  complet  din 
mâinile lor și  de aceea au înţeles că,  din nevoie politică,  trebuie 
introdusă  un  oarecare  fel  de  închinare;  însă  nu  au intenţionat  să 
introducă vreo mișcare care ar spori devoţiunea sau ar dezvolta un 
adevărat caracter spiritual în rândul poporului, ci doar una care să îi 
menţină pe ei la putere și să le dea control asupra forţelor naţionale. 
Câteva extracte din istorie vor dovedi aceasta. Libertatea și patria 
au fost la început obiectele de adorare. „Libertate, egalitate, virtute 
și  moralitate,” tocmai contrariul a ceea ce posedau ei în fapt sau 
manifestau în  practică,  erau cuvintele  pe care  le-au promovat  ca 
descriind zeitatea naţiunii. În 1793 a fost introdusă adorarea Zeiţei 
Raţiunii și aceasta este descrisă astfel de către istoric:

„Una  dintre  ceremoniile  acestui  timp  nebun  nu  are  egal  în 
amestecul de absurditate și lipsă de evlavie. Ușile convenţiei au fost 
deschise  larg  unei  trupe  muzicale,  urmată  de  membrii  corpului 
municipal în procesiune solemnă, cântând un imn de laudă libertăţii 
și escortând, ca obiect al adorării lor pe viitor, o femeie învelită într-
un văl, pe care o numeau Zeiţa Raţiunii. Fiind adusă în tribunal, ea 
a  fost  dezvelită  cu  mare  ceremonie  și  așezată  la  dreapta 
președintelui, când a fost recunoscută de toţi ca fiind o dansatoare 
de  la  operă,  cu  a  căror  farmece  majoritatea  persoanelor  erau 
obișnuiţi din apariţiile ei pe scenă, în timp ce experienţele unora se 
extindeau  și  mai  mult.  Acestei  persoane,  ca  celei  mai  potrivite 
reprezentante a acelei raţiuni cărei i se închinau ei i-a oferit omagiu 
public Adunarea Naţională a Franţei. Această mascaradă ridicolă și 
lipsită  de  pietate  avea  o  anume  rezonanţă;  și  instalarea  Zeiţei 
Raţiunii a fost repetată  și imitată  în întreaga naţiune, în astfel de 
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regiuni unde locuitorii doreau să se arate la același nivel cu toate 
înălţimile Revoluţiei.” - Scott’s Life of Napoleon, Vol. I, cap. 17.

Introducând adorarea Raţiunii, în 1794, Chaumette a spus:
„‚Fanatismul  legislativ  și-a  pierdut  supremaţia;  a  cedat  locul 

raţiunii. Noi am părăsit templele sale; ele sunt regenerate. Astăzi o 
imensă  mulţime  sunt  adunaţi  sub  acoperișurile  sale  gotice,  care, 
pentru întâia oară, vor răsuna de vocea adevărului. Acolo francezii 
vor celebra adevărata lor închinare - aceea a Libertăţii și Raţiunii. 
Acolo  vom încheia  legăminte  noi  pentru  prosperitatea  armatelor 
Republicii; acolo vom abandona închinarea la idoli lipsiţi de suflare 
pentru cel al Raţiunii - acest chip însufleţit, capodopera creaţiei.’

O femeie învelită într-un văl, gătită într-o stofă albastră, a fost 
adusă în Adunare; și Chaumette, luând-o de mână, spuse:

‚Muritori,  încetaţi  să  mai  tremuraţi  înaintea  fulgerelor  fără 
putere ale unui Dumnezeu pe care L-au creat temerile voastre. De 
acum înainte nu mai recunoașteţi  NICIO ALTĂ  DIVINITATE în 
afară de RAŢIUNE. Vă ofer cea mai nobilă și mai pură imagine a 
ei; dacă trebuie să aveţi idoli, oferiţi sacrificii doar unuia ca acesta... 
Cazi înaintea augustului Senat al Libertăţii, văl al Raţiunii.’

În  același  timp  a  apărut  zeiţa,  personificată  de  o  frumuseţe 
celebrată, Madam Millard, de la operă, cunoscută în mai mult de un 
personaj pentru majoritatea celor din adunare. Zeiţa, după ce a fost 
îmbrăţișată  de  președinte,  a  fost  ridicată  pe  un  car  magnific  și 
condusă, în mijlocul unei gloate imense, la catedrala Notre Dame, 
pentru a lua locul dumnezeirii. Acolo a fost înălţată pe altarul înalt 
și a primit adorarea tuturor celor prezenţi.

În  11  noiembrie  societatea  populară  a  muzeului  a  intrat  în 
clădirea municipalităţii, exclamând, „Trăiască raţiunea!” și purtând 
pe vârful unui băţ rămășiţele pe jumătate arse ale câtorva cărţi, între 
altele breviarele Vechiului și Noului Testament, care ‚au ispășit într-
un mare foc’, spuse președintele, ‚toate nebuniile pe care au făcut 
ele rasa umană să le comită.’

Cele mai sacre relaţii în viaţă au fost în același timp așezate pe 
un  nou  fundament  adaptat  la  ideile  extravagante  ale  vremurilor. 
Căsătoria  a  fost  declarată  un  contract  civil,  obligatoriu  doar  în 
timpul cât părţile contractuale aveau plăcere. Domnișoara Arnoult, 
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o actriţă de comedie celebrată, a exprimat sentimentul general când 
a numit ‚căsătoria sacramentul adulterului.’ ” - Idem

Într-adevăr acesta era un dumnezeu ciudat, pe care părinţii acelei 
generaţii nu îl cunoșteau. Nicio astfel de zeitate nu fusese înălţată 
până atunci ca obiect de adorare. Și pe drept cuvânt poate fi numit 
dumnezeul forţelor; pentru că scopul mișcării a fost de a-i face pe 
oameni să își reînnoiască legământul și să își repete voturile pentru 
prosperitatea  armatelor  Franţei.  Citiţi  din  nou câteva  rânduri  din 
extractul deja prezentat:

„Noi  am  părăsit  templele  sale;  ele  sunt  regenerate.  Astăzi  o 
imensă  mulţime  sunt  adunaţi  sub  acoperișurile  sale  gotice,  care, 
pentru întâia oară, vor răsuna de vocea adevărului. Acolo francezii 
vor celebra adevărata lor închinare - aceea a Libertăţii și Raţiunii. 
Acolo vom încheia legăminte noi pentru prosperitatea armatelor 
Republicii.”*

Versetul  39.  Cu ajutorul  acestui  dumnezeu străin  va lucra 
împotriva locurilor întărite; cui îl va recunoaşte, îi va da mare 
cinste, îl va face să domnească peste mulţi şi le va împărţi moşii 
ca răsplată (engl. „va diviza ţara pentru câştig.”)

Sistemul de păgânism care fusese introdus în Franţa, după cum 
este  exemplificat  în  adorarea  idolului  înălţat  în  persoana  Zeiţei 
Raţiunii și reglementat de un ritual păgân care fusese legiferat de 
Adunarea Naţională  pentru a fi practicat de popor, a continuat în 
forţă  până  la  numirea  lui  Napoleon  în  consulatul  provizoriu  al 
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* Notă de subsol: În timp ce închinarea fanatică la raţiune era nebunia 

naţională, conducătorii revoluţiei sunt cunoscuţi istoriei ca „ateiştii.” Însă 
s-a înţeles curând că trebuie instituită o religie cu sancţiuni mai puternice 
decât cea care era atunci în vogă pentru a-i ţine în frâu pe oameni. A urmat 
de  aceea  o  formă  de  închinare  în  care  obiectul  adorării  era  „Fiinţa 
Supremă.” Era la fel de lipsită de valoare în ceea ce priveşte vreo reformă a 
vieţii şi evlavia vitală, însă se prindea de supranatural. Şi în timp ce Zeiţa 
Raţiunii  era  într-adevăr  „un  dumnezeu  străin”,  afirmaţia  referitoare  la 
„Dumnezeul forţelor” poate fi probabil mai potrivită pentru această ultimă 
fază. Vezi Thiers: „Revoluţia Franceză”



Franţei în 1799. Adepţii  acestei  religii  ciudate au ocupat locurile 
întărite, fortăreţele naţiunii, după cum este exprimat în acest verset.

Însă ceea ce slujeşte pentru a identifica aplicarea acestei profeţii 
Franţei, probabil la fel de clar ca oricare alt amănunt, este afirmaţia 
făcută în ultima propoziţie a versetului; şi anume, că ei urmau să 
„dividă  ţara  pentru  câştig.”  Înainte  de  Revoluţie,  proprietatea 
agricolă  a Franţei era deţinută  de câţiva moşieri cu averi imense. 
Era impus prin lege ca aceste averi să rămână nedivizate, aşa încât 
nici  moştenitorii  nici  creditorii  nu  puteau  să  le  împartă.  Însă 
revoluţia nu cunoaşte nicio lege; şi în anarhia care domnea acum, 
după  cum este notat de asemenea în capitolul al unsprezecilea al 
Apocalipsei, titlurile nobilimii au fost desfiinţate şi terenurile lor au 
fost  împărţite  în  parcele  mici  pentru  beneficiul  visteriei  publice. 
Guvernul  avea  într-adevăr  nevoie  de  fonduri  și  aceste  vaste 
proprietăţi  agricole  au  fost  confiscate  și  vândute  la  licitaţie  în 
parcele care să fie convenabile cumpărătorilor. Istoricul raportează 
astfel  această  tranzacţie  unică:  -  „Confiscarea  a  două  treimi  din 
proprietăţile din regat, care s-a întâmplat în urma decretelor emise 
de  convenţie  contra  emigranţilor,  a  clericilor  şi  a  persoanelor 
condamnate de tribunalele revoluţionare, ... a pus fonduri în valoare 
de peste 700.000.000 ₤ la dispoziţia guvernului.” - Alison, vol. IV, 
pg. 151.

Când și în ce ţară, s-a întâmplat vreodată un eveniment care să 
împlinească o profeţie într-un mod mai complet decât acesta? Când 
naţiunea a început să îşi vină în fire, s-a cerut o religie mai raţională 
și ritualul păgân a fost abolit. Istoricul descrie astfel acel eveniment:

„O a treia şi mai îndrăzneaţă  măsură  a fost anularea ritualului 
păgân  și  redeschiderea  bisericilor  pentru  închinare  creştină;  şi 
pentru aceasta meritul a fost în întregime al lui Napoleon, care a 
avut  de  luptat  contra  prejudiciilor  filozofice  ale  aproape  tuturor 
colegilor săi. El, în conversaţie cu ei, nu a făcut nicio încercare de a 
se prezenta pe sine ca un credincios în creştinism, ci susţinea doar 
necesitatea  de  a  oferi  poporului  mijloace  obişnuite  de  închinare 
oriunde se intenţionează să aibă o stare de linişte. Preoţii care au 
ales  să  depună  legământul  de  fidelitate  faţă  de  guvern  au  fost 
readmişi în funcţiile lor; şi această măsură înţeleaptă a fost urmată 
de aderarea a nu mai puţin dintre 20.000 dintre aceşti slujitori ai 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
U

ria
h 

Sm
ith

266



religiei, care până aici suferiseră în închisorile Franţei.” - Lockart: 
Life of Napoleon, vol. I, pg. 154).

Astfel s-a încheiat Domnia Terorii şi Revoluţia Necredincioasă. 
Din ruine s-a ridicat Bonaparte, pentru a conduce tumultul propriei 
sale înălţări, pentru a se aşeza pe sine însuşi în fruntea guvernării 
franceze și a lovi cu teroare inimile naţiunilor.

Versetul 40. Şi la timpul sfârşitului împăratul de la miazăzi 
va  împunge  spre  el;  şi  împăratul  de  la  miazănoapte  va  veni 
contra lui ca un vârtej, cu care şi cu călăreţi şi cu multe corăbii: 
şi el va intra în ţări şi va inunda şi va trece de partea cealaltă 
(engl.).

După  o  perioadă  lungă,  împăratul  de  la  miazăzi  şi  cel  de  la 
miazănoapte apar din nou pe scena de acţiune. Nu am întâlnit nimic 
ce să indice că trebuie să privim spre alte localizări pentru aceste 
puteri decât cele care, la puţin timp după moartea lui Alexandru au 
constituit respectiv diviziunile de sud şi de nord ale imperiului său. 
Împăratul de la miazăzi era la acel timp Egiptul și împăratul de la 
miazănoapte era Siria, incluzând Tracia şi Asia Mică. Egiptul este 
încă,  prin acord comun, împăratul  de la miazănoapte,  în timp ce 
teritoriul care a fost la început împăratul de la miazănoapte a fost 
pentru  ultimii  patru  sute  de  ani  complet  inclus  în  domeniile 
sultanului Turciei. Spre Egipt şi Turcia, deci, în legătură cu ultima 
putere luată în considerare, trebuie să privim pentru o împlinire a 
versetului din faţa noastră.

Această  aplicaţie a profeţiei  cere ca un conflict  să  apară  între 
Egipt și Franţa și între Turcia şi Franţa, în anul 1798, an care, după 
cum  am  văzut,  a  marcat  începutul  timpului  sfârşitului;  iar  dacă 
istoria  mărturiseşte  că  a  început  într-adevăr  un  asemenea  război 
triunghiular în acel an, va fi o dovadă concludentă a corectitudinii 
acestei aplicări.

Întrebăm, de aceea: Este un fapt că la timpul sfârşitului Egiptul a 
„împuns” sau a opus o rezistenţă prin comparaţie slabă, în timp ce 
Turcia a venit ca un „vârtej” fără ca să se poată opune contra „lui”, 
adică, contra guvernului Franţei? Am oferit deja câteva dovezi că 
timpul sfârşitului a început în 1798; şi niciun cititor de istorie nu e 
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nevoie să fie informat că exact în acel an a fost inaugurată o serie de 
ostilităţi deschise între Franţa şi Egipt.

Despre  gradul  în  care  acest  conflict  îşi  datorează  originea 
visurilor de glorie nutrite în mod delirant în creierul lui Napoleon 
Bonaparte,  istoricul îşi  va forma propria sa opinie; însă  francezii 
sau,  cel  puţin,  Napoleon,  făcea  planuri  pentru  a  face  Egiptul 
agresor.  Astfel,  când în invazia acelei  ţări  el  îşi  asigurase primul 
avanpost în Alexandria, el declară că „nu venise pentru a devasta 
ţara sau pentru a  o smulge Marelui  Seignior,  ci  doar  pentru a  o 
elibera de sub dominaţia mamelucilor și pentru a răzbuna crimele 
pe  care  ei  le  comiseseră  contra  Franţei.”  -  Thiers’s  Frenchi 
Revolution, vol. IV, pg. 268.

Din nou istoricul spune: „Pe lângă aceasta, el [Bonaparte] avea 
motive serioase la care să recurgă contra lor [a mamelucilor]; pentru 
că ei nu încetaseră niciodată să îi trateze rău pe francezi.” - Idem, 
pg. 273.

Începutul  anului  1798  a  găsit  Franţa  făurind  proiecte  imense 
contra englezilor.  Directoratul  intenţiona ca Bonaparte să  iniţieze 
imediat un atac asupra Angliei; însă el a văzut că nicio operaţiune 
directă de acel fel nu ar fi putut fi întreprinsă în mod raţional înainte 
de toamnă și el nu era dispus să îşi hazardeze reputaţia crescândă, 
petrecându-şi vara în trândăvie. „Însă,” spune istoricul, „el a văzut o 
ţară  îndepărtată,  unde urma să  fie câştigată  o glorie care urma să 
câştige un nou farmec în ochii conaţionalilor săi prin farmecul şi 
misterul care planau asupra peisajului. Egiptul, ţara Faraonilor şi a 
Ptolomeilor,  urma  să  fie  un  câmp nobil  pentru  noi  triumfuri.”  - 
White’s History of France, pg. 469.

Însă în timp ce viziuni mai ample ale gloriei se deschideau în 
faţa  ochilor  lui  Bonaparte  în  acele  ţări  istorice  din  Răsărit, 
cuprinzând  nu  doar  Egiptul,  ci  şi  Siria,  Persia,  Hindustan,  chiar 
până  la  Gange,  el  nu  a  avut  nicio  dificultate  în  a  convinge 
directoratul că Egiptul era punctul vulnerabil pentru a lovi Anglia, 
interceptând  comerţul  acesteia  cu  Orientul.  Aşa  că  sub  pretextul 
menţionat mai sus, a fost începută campania egipteană.

Căderea papalităţii, care a marcat încheierea celor 1260 de ani și 
conform versetului 35 a arătat începutul timpului sfârşitului, a avut 
loc în 10 februarie 1798, când Roma a căzut în mâinile lui Berthier, 
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generalul  Francezilor.  În  5  martie,  luna  următoare,  Bonaparte  a 
primit decretul directoratului referitor la expediţia contra Egiptului. 
El a părăsit Parisul în ziua a 3-a a lunii mai și a ridicat ancora din 
Toulon în ziua a 19-a, cu un armament naval amplu, constând din 
500 corăbii cu pânze, purtând la bord 40.000 de soldaţi şi 10.000 
marinari. În 5 iulie a fost luată Alexandria și imediat a fost întărită. 
În 23 iulie a fost  purtată  bătălia decisivă  de la piramide, în care 
mamelucii au luptat cu vitejie şi disperare pentru fiecare palmă de 
pământ de pe câmpul de luptă, însă nu reprezentau un adversar egal 
al  legiunilor  disciplinate  ale  francezilor.  Murad  Bey  şi-a  pierdut 
întreaga sa artilerie, 400 cămile și 3000 oameni. Pierderea suferită 
de  francezi  a  fost  prin  comparaţie  neînsemnată.  În  data  de  24, 
Bonaparte  a  intrat  în  Cairo,  capitala  Egiptului  și  doar  a  aşteptat 
retragerea nivelului apelor Nilului pentru a-l urmări pe Murad Bey 
până în Egiptul Superior în care acesta se retrăsese cu cavaleria sa 
risipită și pentru a cuceri astfel întreaga ţară. Astfel împăratul de la 
miazăzi a fost capabil să opună doar o slabă rezistenţă.

În acest punct critic,  totuşi,  situaţia lui Napoleon a început să 
devină  precară.  Flota  franceză,  care  era  singurul  său  mijloc  de 
comunicare cu Franţa, a fost distrusă de către englezi sub Nelson la 
Aboukir; şi în 2 septembrie al aceluiaşi an, 1798, sultanul Turciei, 
sub sentimente de gelozie contra Franţei, alimentate în mod iscusit 
de  către  ambasadorii  englezi  la  Constantinopol  și  exasperat  de 
faptul că Egiptul, atât de mult timp în parte dependent de Imperiul 
Otoman,  urma  să  fie  transformat  într-o  provincie  franceză,  a 
declarat război contra Franţei. Astfel împăratul de la miazănoapte 
(Turcia), a venit contra lui (a Franţei) în acelaşi an în care împăratul 
de la miazăzi (Egipt) „a împuns” şi ambele „la timpul sfârşitului;” 
ceea ce este o altă dovază concludentă că anul 1798 este anul care 
deschide  acea  perioadă;  şi  toate  acestea  sunt  o  demonstraţie  că 
această  aplicare  a  profeţiei  este  corectă;  pentru  că  atât  de  multe 
evenimente care corespund atât de exact specificărilor profeţiei nu 
ar  putea  să  aibă  loc  împreună,  nici  să  constituie  o  împlinire  a 
profeţiei.

A fost  venirea  împăratului  de  la  miazănoapte  (Turcia)  ca  un 
vârtej în comparaţie cu împunsătura Egiptului? Napoleon zdrobise 
armatele  Egiptului;  el  încercă  să  facă  acelaşi  lucru  cu  armatele 
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sultanului,  care  ameninţau  cu  o  invazie  din  partea  Asiei.  În  27 
februarie 1799, cu 18.000 oameni, el şi-a început marşul de la Cairo 
spre Siria. El a luat mai întâi fortăreaţa El-Arish, în deşert, apoi Jafa 
(Iope, din Biblie), i-a cucerit pe locuitorii din Naplous la Zeta și a 
fost din nou victorios la Iafet. Între timp, un corp puternic de turci 
se adăpostiseră în tranşee la St. Jean d’Acre, în timp ce grupuri de 
musulmani se strânseseră în munţii Samariei, gata să dea buzna jos 
asupra francezilor când aceştia urmau să asedieze cetatea Acre. Sir 
Sidney Smith a apărut în acelaşi  timp în faţa St.  Jean d’Acre cu 
două corăbii englezeşti, a consolidat garnizoana turcă din acel loc și 
a capturat dispozitivele pentru asediu, pe care Napoleon le trimisese 
pe mare traversând-o de la Alexandria. În curând a apărut în larg o 
flotă  turcă,  ce,  împreună  cu  vasele  ruseşti  şi  englezeşti  care 
cooperau  atunci  cu  ei,  au  constituit  „multele  corăbii”  ale 
împăratului de miazănoapte.

În  18  martie  a  început  asediul.  Napoleon  a  fost  de  două  ori 
chemat să salveze câteva divizii franceze de la a cădea în mâinile 
hoardelor musulmane care umpleau ţara. De asemenea, tot de două 
ori a fost făcută  o spărtură  în zidul cetăţii; însă  atacatorii au fost 
întâmpinaţi cu o astfel de furie de către garnizoană,  încât au fost 
obligaţi,  în  ciuda  celor  mai  bune eforturi  ale  lor,  să  abandoneze 
bătălia. După o durată de şaizeci de zile, Napoleon a ridicat asediul 
și a sunat, pentru prima dată în cariera sa, nota de retragere, iar în 
21 mai 1799 a început să îşi retragă paşii spre Egipt.

„Şi el va revărsa pe dinafară şi va trece peste.” Am descoperit 
evenimente  care  furnizează  o  împlinire  foarte  uimitoare  a 
împungerii din partea împăratului de la miazăzi și pornirea ca un 
vârtej a împăratului de la miazănoapte contra puterii franceze. Până 
aici există un acord general în aplicarea profeţiei. Acum ajungem la 
un punct în care vederile interpreţilor profeţiei încep să difere. La 
cine se referă cuvintele „el va revărsa pe dinafară şi va trece peste”? 
- La Franţa, la împăratul de la miazănoapte? Aplicarea părţii rămase 
din acest capitol depinde de răspunsul la această  întrebare. De la 
acest punct se menţin două linii de interpretare. Unii aplică Franţei 
cuvintele  și  încearcă  să  găsească  o  împlinire  în  cariera  lui 
Napoleon. Alţii le aplică împăratului de la miazănoapte și, conform 
cu  aceasta,  indică  spre  o  împlinire  a  evenimentelor  în  istoria 
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Turciei.  Noi  vorbim  doar  despre  aceste  două  poziţii,  întrucât 
încercarea pe care o fac unii de a introduce aici papalitatea este atât 
de  departe  de  indicator,  încât  analizarea  ei  nu  e  nevoie  să  ne 
stingherească. Dacă niciuna dintre aceste poziţii nu e fără dificultăţi, 
după cum presupunem că nimeni nu ar pretinde, în mod absolut, ne 
rămâne doar să o adoptăm pe cea care are în favoarea ei greutatea 
argumentelor. Şi vom descoperi una în favoarea căreia dovezile sunt 
atât  de  preponderente,  spre  defavoarea  celorlalte,  încât  abia  lasă 
vreun loc de îndoială referitor la punctul de vedere menţionat aici.

Referitor la aplicarea acestei  porţiuni a profeţiei  lui  Napoleon 
sau  Franţei  sub  conducerea  sa,  din  câte  suntem  familiarizaţi  cu 
istoria  sa,  nu  găsim  evenimente  care  să  recomande  cu  vreun 
oarecare grad de siguranţă împlinirea părţii rămase din acest capitol 
și, de aceea, nu vedem cum poate fi aplicată astfel. Trebuie, în acest 
caz, să fie împlinită de către Turcia, dacă nu se poate dovedi (1) că 
expresia „regele de miazănoapte” nu se aplică Turciei, sau (2) că 
există  o  altă  putere  în  afara  Franţei  sau  a  împăratului  de 
miazănoapte, care a împlinit  această  parte a preziceriii.  Dar dacă 
Turcia,  care  ocupă  acum  teritoriul  care  a  constituit  diviziunea 
nordică  a  imperiului  lui  Alexandru,  nu  este  împăratul  de  la 
miazănoapte din această  profeţie, atunci suntem lăsaţi fără  niciun 
principiu care să ne conducă în interpretare; şi plecăm de la premisa 
că toţi vor fi de acord că nu e loc să introducem vreo altă putere 
aici.  Regele  Franţei  și  împăratul  de  la  miazănoapte  sunt  singurii 
cărora li se aplică prezicerea. Împlinirea trebuie să fie între ei.

Unele consideraţii  cu siguranţă  favorizează  ideea că  există,  în 
ultima parte a versetului 40, un transfer al centrului de greutate al 
profeţiei  de  la  puterea  Franceză  la  împăratul  de  la  miazănoapte. 
Împăratul  de  la  miazănoapte  este  introdus  cu  puţin  înainte,  ca 
venind ca un vârtej, cu care, călăreţi şi multe corăbii. Confruntarea 
dintre această putere şi Franţa am observat-o deja. Împăratul de la 
miazănoapte, cu ajutorul aliaţilor săi, au obţinut victoria în această 
bătălie;  şi  francezii,  împiedicaţi  în  eforturile  lor,  au  fost  împinşi 
înapoi spre Egipt. Acum ar părea să fie cea mai naturală aplicare 
aceea de a aplica „inundarea şi trecerea de partea cealaltă” la acea 
putere care s-a ridicat în triumf din acea bătălie; şi acea putere a fost 
Turcia. Vom adăuga doar că o persoană care este familiarizată cu 
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evreii  ne  asigură  că  felul  în  care  este  construit  acest  pasaj  face 
necesar ca acesta să se refere la împăratul de la miazănoapte ca cel 
la care se referă revărsarea pe dinafară şi trecerea de partea cealaltă, 
aceste cuvinte exprimând rezultatul acelei mişcări care a fost tocmai 
mai înainte comparată cu furia vârtejului.

Versetul  41.  El  va  intra  de  asemenea în  ţara glorioasă  şi 
multe ţări vor fi răsturnate: însă acestea vor scăpa din mâna sa, 
chiar Edomul, Moabul şi conducătorii copiilor lui Amon (engl.).

Faptele tocmai relatate referitor la campania francezilor contra 
Turciei  și  respingerea  campaniei  premergătoare  de  la  St.  Jean 
d’Acre, au fost extrase în principal din Encyclopedia Americana. 
Din  aceeaşi  sursă  strângem  alte  detalii  referitor  la  retragerea 
francezilor din Egipt și loviturile următoare care i-au constrâns să 
evacueze ţara.

Abandonând  o  campanie  în  care  o  treime  din  armată  căzuse 
victimă  războiului  şi  ciumei,  francezii  s-au  retras  de  la  St.  Jean 
d’Acre și după un marş obositor de douăzeci şi şase de zile au intrat 
din nou în Cairo în Egipt. Astfel ei au abandonat toate cuceririle pe 
care le făcuseră  în Iudeea; şi  „ţara glorioasă”, Palestina, cu toate 
provinciile ei, numite aici „ţări”, au căzut din nou sub conducerea 
asupritoare a turcilor. Edomul, Moabul şi Amonul, care se aflau în 
afara  graniţelor  Palestinei,  la  sud  şi  la  est  de  Marea  Moartă  şi 
Iordan, erau în afara liniei de marş a turcilor din Siria spre Egipt și 
astfel  au  scăpat  de  ravagiile  campaniei.  Referitor  la  acest  pasaj, 
Adam Clarke are următoarea notă: „Pe aceştia şi pe alţi arabi, ei 
[turcii]  nu au fost  niciodată  capabili  să  îi  supună.  Ei  încă  ocupă 
deşerturile și primesc o plată anuală regulată de patruzeci de mii de 
coroane de aur de la împăraţii otomani pentru a permite caravanelor 
de peregrini către Mecca să aibă liberă trecere.”

Versetul  42.  El  îşi  va  întinde  mâna  de  asemenea  asupra 
ţărilor: şi ţara Egiptului nu va scăpa (engl.).

La retragerea francezilor către Egipt, o flotă turcă a debarcat pe 
ţărm 18.000 oameni la Aboukir. Napoleon a atacat imediat locul, 
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învingându-i  în  mod  complet  pe  turci  și  reconsolidându-şi 
autoritatea în Egipt. Însă în acest punct, răsturnări de situaţie severe 
pentru armatele franceze din Europa l-au chemat pe Napoleon acasă 
pentru a se ocupa de interesele propriei sale ţări. Comanda trupelor 
din  Egipt  a  fost  încredinţată  generalului  Kleber,  care,  după  o 
perioadă  de  activitate  neobosită  spre  beneficiul  armatei,  a  fost 
asasinat  de  un  turc  în  Cairo  și  comanda  a  fost  încredinţată  lui 
Abdallah  Menou.  Pentru  o  armată  care  nu  putea  face  recrutări, 
fiecare pierdere era serioasă.

Între  timp  guvernul  englez,  ca  aliat  al  turcilor,  hotărâse  să 
smulgă  Egiptul  de  la  francezi.  Pe  13  martie  1800,  o  flotă 
englezească a debarcat un corp de trupe la Aboukir. Francezii au dat 
bătălia în ziua următoare, însă au fost constrânşi să se retragă. În 18 
martie Aboukirul a capitulat. În 28 martie au fost aduse întăriri de 
către o flotă turcă și marele vizir s-a apropiat din Siria cu o oaste 
mare.  Pe 19 marie,  Rosetta  a  capitulat  în  faţa trupelor  aliate  ale 
englezilor şi turcilor. La Ramanieh un corp de francezi de 4.000 de 
oameni a fost înfrânt de 8.000 englezi şi 6.000 turci. La Elmenayer 
5.000 francezi au fost obligaţi de către vizir să se retragă în 16 mai, 
care se grăbea să înainteze spre Cairo cu 20.000 oameni. Întreaga 
armată franceză era încercuită acum în Cairo şi Alexandria. Cairo a 
capitulat în 27 iunie și Alexandria în 1 septembrie. La 4 săptămâni 
după aceasta, în 1 octombrie 1801, au fost semnate preliminariile de 
pace la Londra.

„Egiptul nu va scăpa” erau cuvintele profeţiei. Acest limbaj pare 
să implice faptul că Egiptul urma să fie adus în supunere faţă de 
vreo  putere  de  sub a  cărei  stăpânire  urma să  îşi  dorească  să  fie 
eliberat.  Dintre  francezi  şi  turci,  ce  preferau  egiptenii,  se  pune 
întrebarea? - Au preferat domnia franceză. În călătoriile lui R. R. 
Madden în Egipt, Nubia, Turcia şi Palestina, între anii 1824-1827, 
publicate la Londra în 1829, se afirmă că egiptenii i-au regretat mult 
pe francezi  și  i-au preamărit  ca  pe nişte  binefăcători;  „că  pentru 
perioada scurtă în care au stat, au lăsat urme de ameliorare;” şi că, 
dacă  ar fi putut consolida puterea, Egiptul ar fi acum comparativ 
mai civilizat.  Având în vedere această  mărturie, limbajul nu ar fi 
adecvat dacă ar fi aplicat la francezi; egiptenii nu doreau să scape 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
Ca

pi
to

lu
l 1

1

273



din mâinile lor. Ei doreau să scape din mâinile turcilor, însă nu au 
putut.

Versetul 43. Ci se va face stăpân pe vistieriile de aur şi de 
argint  şi  pe  toate  lucrurile  scumpe  ale  Egiptului.  Libienii  şi 
etiopienii vor veni în alai după el.

Ca  ilustrare  a  acestui  verset  cităm  următoarele  din  Historic 
Echoes of the Voice of God, pg. 49: 

„Istoria  prezintă  următoarele  fapte:  Când  francezii  au  fost 
alungaţi din Egipt și turcii au preluat stăpânirea, sultanul a permis 
egiptenilor să îşi reorganizeze guvernul aşa cum a fost înainte de 
invazia  franceză.  El  nu  le-au  cerut  egiptenilor  nici  soldaţi,  nici 
arme, nici fortificaţii, ci i-a lăsat să îşi administreze propriile afaceri 
în mod independent, cu importanta excepţie de a pune naţiunea sub 
tribut faţă de sine însuşi. În articolele de înţelegere dintre sultan şi 
paşa Egiptului a fost stipulat că egiptenii urmau să plătească anual 
guvernului turc o anume cantitate de aur şi argint și ‚şase sute de 
mii de măsuri de grâu şi patru sute de mii de orz.’ ”

„Libienii  şi  etiopienii,”  „Cuşiţii”,  spune  Dr.  Clarke,  „arabii 
necuceriţi,” care au căutat prietenia turcilor și mulţi dintre ei sunt 
tributari acestora până în momentul prezent.

Versetul 44.  Însă  veşti  venite din răsărit  şi  din nord îl  vor 
tulbura: de aceea va ieşi cu mare furie să distrugă şi să facă să 
dispară în mod complet mulţi.

Referitor la acest verset Dr. Clarke are o observaţie care merită a 
fi  menţionată.  El  spune:  „Această  parte  a  profeţiei  a  rămas încă 
neîndeplinită.”  Remarca  sa  a  fost  tipărită  în  1825.  Într-o  altă 
porţiune a comentariului său, el spune: „Dacă ar fi să se înţeleagă 
puterea turcă, la fel ca în versetele precedente, ar putea însemna că 
perşii la răsărit și ruşii la nord vor stânjeni la un moment dat foarte 
mult guvernul otoman.”

Între această presupunere a Dr.Clarke, scrisă în 1825 și Războiul 
Crimeii  dintre  anii  1853-1856,  există  cu  siguranţă  o  concidenţă 
uimitoare, întrucât chiar puterile pe care el le menţionează, perşii la 
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răsărit și ruşii la nord, au fost tocmai cele care au pornit conflictul 
acela. Veşti de la aceste puteri au tulburat-o (Turcia). Atitudinea şi 
mişcările lor l-au incitat pe sultan la furie şi răzbunare. Rusia, fiind 
partea mai agresivă, a fost obiectul atacului. Turcia a declarat război 
vecinului său puternic din nord în 1853. Lumea privea în uimire 
pentru a vedea un guvern care de mult timp fusese numit „Omul 
bolnav  al  Răsăritului”,  un  guvern  a  cărui  armată  era  abătută  şi 
demoralizată, ale cărui visterii erau goale, ai cărui conducători erau 
josnici şi slabi de minte și ai cărui supuşi erau puşi pe rebeliune şi 
ameninţau cu secesiune, grăbindu-se năvalnic să  intre în conflict. 
Profeţia spune că  ei  vor ieşi  cu „mare furie”; şi  când au ieşit  în 
războiul menţionat anterior, au fost descrişi, în cuvintele profane ale 
dialectului  local  al  unui  scriitor  american,  drept  „luptând  ca 
diavoli.”  Anglia  şi  Franţa,  este  adevărat,  au  venit  în  curând  în 
ajutorul Turciei; însă ea a ieşit în modul descris și după cum este 
raportat, a câştigat victorii importante înainte de a primi sprijinul 
acestor puteri.

Versetul 45. Îşi va întinde corturile palatului său între mare 
şi  muntele  cel  slăvit  şi  sfânt.  Apoi  îşi  va  ajunge  sfârşitul,  şi 
nimeni nu-i va fi într-ajutor.

Am  urmărit  acum  profeţia  din  Daniel  11,  pas  cu  pas  și  am 
descoperit  până  în  prezent  că  evenimentele  îndeplinesc  toate 
prezicerile ei. Totul s-a îndeplinit în istorie, mai puţin acest ultim 
verset. Prezicerile din versetul precedent fiind îndeplinite în cadrul 
memoriei  generaţiei  care  trăieşte  acum,  suntem purtaţi  de  acesta 
dincolo  de  zilele  noastre,  în  viitor;  pentru  că  nicio  putere  nu  a 
îndeplinit încă faptele descrise aici. Însă se va împlini; şi împlinirea 
ei  trebuie  să  aibă  loc  de  către  acea  putere  care  a  fost  în  mod 
continuu subiectul profeţiei începând de la versetul 40 până la acest 
verset 45. Dacă aplicaţia căreia i-am oferit preferinţă în revizuirea 
acestor  versete,  este  corectă,  trebuie  să  privim la  Turcia  care  să 
îndeplinească mişcarea indicată aici.
Şi observaţi cât de uşor ar putea fi realizată aceasta. Palestina, 

care  conţine  acum „sfântul  munte  glorios”,  muntele  pe  care  stă 
Ierusalimul, „între mări”, Marea Moartă şi cea Mediterană, este o 
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provincie turcă; iar dacă turcii ar fi obligaţi să se retragă în grabă 
din Europa, ei ar putea cu uşurinţă să meargă la oricare punct de pe 
suprafaţa domeniilor proprii pentru a-şi stabili reşedinţa temporară, 
descrisă  aici  în  mod  adecvat  ca  tabernacole,  locuinţe  ce  pot  fi 
mutate, ale palatului său; însă nu ar putea trece dincolo de ele. Cel 
mai remarcabil punct din interiorul graniţelor Turciei în Asia este 
Ierusalimul.
Şi  remarcaţi,  de asemenea, cât de bine poate fi aplicat acestei 

puteri limbajul: „îşi  va ajunge sfârşitul,  şi  nimeni nu-i va fi într- 
ajutor.”  Această  expresie  implică  în  mod  clar  faptul  că  această 
putere  a  primit  înainte  ajutor.  Şi  care  sunt  faptele? -  În  războiul 
contra  Franţei  în  1798-1801,  Anglia  şi  Rusia  i-au  oferit  sprijin 
sultanului. În războiul dintre Turcia şi Egipt în 1838-1840, Anglia, 
Rusia,  Austria  și  Prusia  au  intervenit  în  favoarea  Turciei.  Şi  în 
ultimul  război  ruso-turc,  marile  puteri  ale  Europei  au  interferat 
pentru a împiedica progresul Rusiei. Şi fără ajutorul primit în toate 
aceste situaţii, Turcia probabil nu ar fi reuşit să îşi menţină poziţia. 
Şi  este  un  fapt  cunoscut  că  de  la  cădea  supremaţiei  otomane în 
1840,  imperiul  a  existat  doar  prin  îngăduinţa  marilor  puteri  ale 
Europei. Fără sprijinul la care s-au legat ele, ea nu ar fi putut fi mult 
timp în stare să  îşi menţină  chiar şi existenţa cu numele; şi când 
acesta  este  retras,  ea  trebuie  să  cadă  la  pământ.  Astfel  spune 
profeţia, regele ajunge la sfârşitul său şi  nimeni nu îl  ajută;  şi  el 
ajunge la sfârşitul  său, după  cum putem concluziona noi în mod 
natural, pentru că nimeni nu l-a ajutat, - pentru că sprijinul oferit 
anterior este retras.

Întotdeauna începând cu zilele lui Petru cel Mare, Rusia a nutrit 
ideea de a alunga Semiluna de pe teritoriul Europei. Acel faimos 
prinţ,  devenind  unic  împărat  al  Rusiei  în  1688,  la  vârsta  de 
şaisprezece ani, s-a bucurat de o domnie prosperă dimp de treizeci 
şi  şapte de ani,  până  în 1725 și  a lăsat  urmaşilor săi  o renumită 
„ultimă  dorinţă  şi  testament”,  împărţind  anumite  instrucţiuni 
importante  pentru  a  fi  constant  respectate.  Articolul  9  al  acelei 
„dorinţe” prescrie următoarea politică:

„Să  folosească  orice  mijloace  posibile  pentru  a  dobândi 
Constantinopolul şi Indiile (pentru că cel care domneşte acolo va fi 
adevăratul suveran al lumii); să instige la război continuu în Turcia 
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şi Persia; să consolideze fortăreţe în Marea Neagră; să obţină treptat 
controlul  mării  și  de  asemenea  şi  al  Mării  Baltice,  care  este  un 
punct  dublu,  necesar  pentru  realizarea  proiectului  nostru;  să 
accelereze pe cât de mult posibil  declinul Persiei;  să  pătrundă  în 
Golful Persic; să  re-întemeieze, dacă  este posibil,  pe calea Siriei, 
vechiul  comerţ  al  Levantului;  să  înainteze  spre  Indii,  care  sunt 
marele depozit al lumii. Odată acolo, ne putem descurca fără aurul 
din Anglia.”

Articolul  al  unsprezecilea  spune:  „Stârniţi  interesul  Casei  de 
Austria în expulzarea turcilor din Europa și  domoliţi  disensiunile 
lor  la  momentul  cuceririi  Constantinopolului  (după  ce  au  stârnit 
război  între  vechile  state  ale  Europei,  dând  Austriei  o  parte  din 
cucerire, care după aceea va fi sau poate fi pretinsă din nou. ”

 Următoarele fapte din istoria Rusiei vor arăta cât de persistent a 
fost urmată această direcţie a politicii:

„În 1696, Petru cel Mare a smuls Marea Azov de la turci și a 
păstrat-o.  Apoi,  Ecaterina cea Mare a câştigat  Crimeea.  În 1812, 
prin  pacea  de  la  Bucureşti,  Alexandru  I  a  obţinut  Moldova  și 
provincia sa frumos-numită Basarabia, cu merii, piersicii şi cireşii 
ei.  Apoi  a  venit  marele  Nicolae,  care a  câştigat  dreptul  la  liberă 
navigaţie  la  Marea  Neagră,  Dardanele  și  Dunăre,  însă  a  cărui 
lăcomie  nemăsurată  l-a  condus  în  Războiul  Crimeii,  prin  care  a 
pierdut  Moldova  şi  dreptul  de  navigare  pe  Dunăre  și  navigarea 
nerestricţionată  la  Marea  Neagră.  Aceasta  a  fost  fără  îndoială  o 
respingere severă pentru Rusia, însă nu a stins intenţiile legate de 
puterea otomană,  nici nu a contribuit în vreo măsură  esenţială  la 
stabilitatea  Imperiului  Otoman.  Aşteptându-şi  cu  răbdare  timpul, 
Rusia  a  vegheat  şi  a  aşteptat  și  în  1870,  când  toate  naţiunile 
Occidentale urmăreau Războiul Ruso-Francez, ea a anunţat puterile 
că  nu va mai  fi limitată  de tratatul  din 1856,  care îi  restricţiona 
folosirea Mării Negre; şi de la acel timp acea mare a fost, după cum 
fusese în urmă cu o mie de nai, pentru toate intenţiile şi scopurile, o 
mare Russicum.”- San Francisco Chronicle.

Napoleon Bonapare a înţeles bine planurile Rusiei şi importanţa 
mişcărilor  urmărite  de  ea.  În  timp ce  era  prizonier  pe  insula  St. 
Helena, în conversaţie cu guvernatorul său, Sir Hudson Lowe, el a 
dat glas următoarei opinii:
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„În decurs de câţiva ani, Rusia va avea Constantinopolul, o parte 
din Turcia și întreaga Grecie. Am spus că lucrul acesta este atât de 
sigur ca şi când ar fi avut loc deja. Toată linguşirea şi flatarea pe 
care  a  practicat-o  Alexandru  cu  mine  a  fost  pentru  a-mi  câştiga 
consimţământul ca să obţină acel scop. Eu nu am vrut să i-l dau, 
prevăzând  că  echilibrul  Europei  va  fi  distrus.  Odată  stăpână  a 
Constantinopolului, Rusia obţine tot comerţul Mediteranei, devine o 
putere navală şi apoi Dumnezeu ştie ce se poate întâmpla. Scopul 
invaziei  mele  în  Rusia  a  fost  pentru  a  preveni  aceasta,  prin 
interpunerea între ea şi Turcia a unui nou stat, pe care intenţionam 
să îl înfiinţez ca o barieră în calea năvălirilor sale spre Est.” 

Kossuth, de asemenea, a adoptat acelaşi punct de vedere al tablei 
politice,  când  a  spus:  „În  Turcia  se  va  decide  destinul  lumii.” 
Cuvintele  lui  Bonaparte  citate  mai  sus  cu  referire  la  distrugerea 
„echilibrului Europei,” descoperă motivul care a indus marile puteri 
să tolereze atât de mult timp existenţa pe Continent a unei naţiuni 
care este străină în religie și a cărei istorie a fost marcată de multe 
atrocităţi  inumane.  Constantinopol  este  considerat,  prin  acord 
general, ca marele punct strategic al Europei; şi puterile au fiecare 
suficientă agerime sau pizmă pentru a înţelege, sau pentru a crede 
că  înţeleg  faptul  că  dacă  una  dintre  puterile  Europene  câştigă 
stăpânirea permanentă  a  acelui  punct,  după  cum doreşte  să  facă, 
acea  putere  va  fi  capabilă  să  dicteze  condiţii  restului  Europei. 
Niciuna dintre puteri  nu este doritoare să  aibă  această  poziţie;  şi 
aparent singura cale pentru a împiedica aceasta este ca toate să se 
unească,  prin  înţelegere  tacită  sau  expresă,  pentru  a  se  ţine  pe 
fiecare afară  și  să  îngăduie ca Turcia să  îşi  menţină  existenţa pe 
pământul Europei. Aceasta menţine „echilibrul puterii” referitor la 
care toţi sunt atât de sensibili. Însă aceasta nu poate continua pentru 
totdeauna. „El va ajunge la sfârşit și nimeni nu îi va ajuta.”

Următorul paragraf luat din Public Ledger al Philadelphiei, din 
august 1878, expune o demonstraţie instructivă şi foarte sugestivă a 
scăderii recente a teritoriului turcesc:

„Oricine dintre dumneavoastră care se va deranja să privescă la 
o hartă a Turciei în Europa datând cu peste şaizeci de ani în urmă și 
să o compare pe aceea cu noua hartă schiţată de tratatul de la San 
Stefano, după  cum a fost modificat la Congresul de la Berlin, va 
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putea  să  îşi  formeze  o  judecată  despre  marşul  progresului  care 
împinge puterea Otomană în afara Europei. Atunci graniţa nordică a 
Turciei  se întindea până  la  Munţii  Carpaţi  și  la  est  de râul  Siret 
îmbrăţişa Moldova departe în nord, aproape până la 47o latitudine 
nordică. Harta cuprindea de asemenea ceea ce este acum împărăţia 
Greciei. Ea cuprindea întreaga Serbie şi Bosnia. Însă prin anul 1830 
graniţa nordică a Turciei a fost împinsă înapoi de la Carpaţi la malul 
sudic al Dunării, principatele Moldovei şi Valahiei emancipându-se 
de sub stăpânirea turcă și trebuind doar să plătească un tribut anual 
Porţii în bani. La sud de Dunăre, sârbii dobândiseră o emancipare 
similară pentru ţara lor. Grecia de asemenea fusese făcută în stare să 
îşi întemeieze independenţa. Apoi, mai recent, turcii au fost cruzi şi 
încăpăţânaţi. Rusia şi Marea Britanie au propus să facă Grecia un 
stat tributar, menţinând suveranitatea Porţii. S-a refuzat aceasta, iar 
rezultatul  a  fost  distrugerea  completă  a  flotei  puternice  de  la 
Navarino  și  ridicarea  împărăţiei  independente  a  Greciei.  Astfel, 
Turcia  a  fost  împinsă  în  Europa  înapoi  din  toate  părţile.  Acum, 
graniţa nordică, ce era până recent la Dunăre, a fost împinsă în sud 
spre Balcani. România şi Serbia au încetat şi să mai fie tributare și 
şi-au ocupat locul între statele independente.  Bosnia a trecut sub 
protecţia Austriei, după cum a făcut România sub cea a Rusiei în 
1829.  Graniţele  ‚rectificate’  dau  teritoriul  turc  Serbiei, 
Muntenegrului  și  Greciei.  Bulgaria  ia  locul  României  ca  un 
principat auto-guvernat, nedepinzând de Poartă  și plătind doar un 
tribut anual. Chiar la Sud de Balcani puterea Turcilor este mutilată, 
pentru că Rumelia urmează să aibă ‚conducere autohtonă’ sub un 
guvernator creştin. Şi astfel din nou graniţa Turciei în Europa este 
împinsă înapoi din toate părţile, până când teritoriul rămas este doar 
o umbră a ceea ce a fost în urmă cu şaizeci de ani. A produce acest 
rezultat a fost politica şi lupta Rusiei pentru mai mult de o jumătate 
de secol; vreme de aproape aceeași perioadă de timp a fost lupta 
unora dintre celelalte ‚puteri’ de a menţine ‚integritatea’ Imperiului 
Otoman. Care politică a avut succes și care a eşuat, o va dovedi o 
comparaţie a hărţilor la intervale de douăzeci şi cinci de ani. Turcia 
în Europa a fost diminuată în ultima jumătate de secol. Ea scade şi 
scade spre Asia şi, deşi toate ‚puterile’, mai puţin Rusia, ar trebui să 
îşi  unească  forţele  pentru  a  menţine  sistemul  otoman în  Europa, 
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există un destin manifest dovedit în istoria ultimilor cincizeci de ani 
care trebuie să le învingă.”

Din 1878 tendinţa tuturor  mişcărilor  din Est  a  fost  în aceeaşi 
direcţie, prevestind o presiune mai mare asupra guvernului turc în 
direcţia expulzării sale de pe pământul Europei. Ultimul pas a fost 
făcut  în  octombrie,  1908,  când  Bulgaria,  incluzând  Rumelia 
Orientală, a devenit un stat independent și Bosnia şi Herţegovina au 
fost anexate Austriei.

Între timp, guvernul turc a experimentat o transformare bruscă şi 
surprinzătoare și şi-a reluat locul între guvernele constituţionale ale 
Europei. În iulie 1908, sultanul Abdul Hamid II, sub presiune din 
partea  partidului  revoluţionar,  sau  „Tânărul  Turc”,  care  câştigase 
majoritatea armatei în sprijinul său, a anunţat că fusese restaurată 
constituţia  din  1876;  şi  a  fost  convocată  o  întâlnire  a  Camerei 
Deputaţilor  prevăzută  de  această  constituţie.  A urmat  o  mişcare 
reacţionară,  instigată  de sultan şi  marcată  de masacre teribile ale 
armenilor în provinciile învecinate asiatice,  însă  a  fost  suprimată 
rapid de trupele loiale; sultanul a fost detronat şi pus în închisoare; 
şi fratele său, care ia titlul de Mohamed al V-lea, a fost aşezat pe 
tron.  Sub guvernarea  constituţională  întemeiată  astfel,  cetăţenilor 
turci  de  toate  clasele  şi  religiile  li  se  garantează  libertatea 
individuală şi egalitatea în faţa legii și există libertatea presei şi a 
educaţiei.  În practică,  totuşi,  aceste garanţii  constituţionale nu au 
fost  în  mod  strict  menţinute.  Această  schimbare  mult  dorită  în 
condiţile guvernamentale turce, totuşi, nu poate preveni inevitabilul. 
Turcia trebuie să se îndepărteze de Europa. Unde îşi va aşeza atunci 
corturile palatului său? În Ierusalim? Acesta este cu siguranţă  cel 
mai probabil punct. Newton despre Profeţii, pg.318, spune: „Între 
mările din gloriosul munte sfânt trebuie să se refere, după cum au 
arătat unii, la o parte din Ţara Sfântă. Acolo turcii se vor aşeza cu 
toate puterile lor; şi el ‚va ajunge la sfârşitul său și nimeni nu îl va 
ajuta’ - ajuta în mod eficient sau îl va scăpa.”

Timpul va hotărî în curând această chestiune. Şi când aceasta se 
întâmplă,  ce  va  urma?  -  Evenimente  de  cel  mai  solemn  interes 
pentru toţi locuitorii acestei lumi, după cum arată capitolul următor.

 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
U

ria
h 

Sm
ith

280



Scenele finale 

Versetul  1.  În  vremea  aceea  se  va  scula  marele  voivod 
Mihail, ocrotitorul copiiilor poporului tău; căci aceasta va fi o 
vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile 
şi până la vremea aceasta: dar la vremea aceea poporul tău va fi 
mântuit şi anume oricine va fi găsit scris în carte.

Se prezintă un timp definit în acest verset, nu un timp descoperit 
în nume sau simboluri care specifică vreun an anume, sau o lună, 
sau o zi, ci un timp lămurit prin apariţia unui eveniment oarecare cu 
care stă  în legătură.  „La acel timp.” Care timp? - Timpul la care 
suntem aduşi  prin versetul  final  al  capitolului  precedent  -  timpul 
când împăratul de miazănoapte îşi va aşeza corturile palatului său în 
gloriosul munte sfânt; sau, cu alte cuvinte, când turcii, alungaţi din 
Europa,  vor  face  în  grabă  Ierusalimul  scaunul  lor  temporar  de 
guvernare.  Am observat,  în  remarci  referitoare  la  ultima  parte  a 
capitolului  precedent,  unele dintre mijloacele deja folosite pentru 
realizarea acestui scop și unele dintre indicaţiile pe care turcii vor fi 
în curând obligaţi să le pună în mişcare. Şi când acest eveniment are 
loc,  Turcia  va  ajunge la  sfârşitul  ei;  şi  atunci,  conform cu acest 
verset, noi privim spre ridicarea lui Mihail, marele Prinţ. Această 
mişcare din partea Turciei este semnalul pentru ridicarea lui Mihail; 
adică, ea marchează acest eveniment ca fiind următorul la rând. Şi 
pentru ca cititorul să evite orice neînţelegere, să observe că nu se 
adoptă  aici  poziţia  că  următoarea  mişcare  contra  turcilor  îi  va 
alunga din Europa sau, că atunci când ei îşi vor aşeza capitala la 
Ierusalim, Hristos Îşi începe domnia, fără să treacă timp de vreo zi 
sau vreo oră.  Ci aici  sunt evenimentele care vor veni,  după  cum 
credem,  în  următoarea  ordine:  (1)  Presiune suplimentară  care  va 
avea  impact  în  vreun  fel  asupra  Turciei;  (2)  retragerea  sa  din 
Europa; (3) poziţia sa finală  la Ierusalim; (4) ridicarea lui Mihail 
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sau începutul domniei lui Hristos și venirea Sa pe norii cerului. Şi 
nu  este  rezonabil  să  presupunem  că  va  trece  o  perioadă 
considerabilă de timp între aceste evenimente.

Cine este, deci,  Mihail? Şi  ce este ridicarea Sa? - Mihail este 
numit,  în Iuda 9, „Arhanghelul”. Aceasta înseamnă  cel mai mare 
înger sau căpetenia îngerilor. Este doar unul. Cine este El? - El este 
Cel a cărui voce este auzită din cer când cei morţi sunt înviaţi. (1 
Tesaloniceni  4:16).  Şi  a  cui  voce  este  auzită  în  legătură  cu  acel 
eveniment?  -  Vocea  Domnului  nostru  Isus  Hristos.  Ioan  5:28. 
Urmărind  înapoi  dovada  cu  acest  fapt  ca  bază,  ajungem  la 
următoarele  concluzii:  Vocea  Fiului  lui  Dumnezeu  este  vocea 
Arhanghelului; Arhanghelul, deci, este Fiul lui Dumnezeu. Expresia 
lui Daniel, „Marele Prinţ care stă pentru copiii poporului tău”, este 
ea  singură  suficientă  pentru  a-l  identifica  pe  Cel  despre  care  se 
vorbeşte aici ca Salvatorul oamenilor. El este Prinţul vieţii (Fapte 
3:15);  şi  Dumnezeu  L-a  înălţat  pentru  a  fi  un  „Prinţ  şi  un 
Salvator.” (Fapte 5:31). El este marele Prinţ. Nu există un altul mai 
mare, în afară de Tatăl suveran.
Şi el „stă pentru copiii poporului tău.” El se înjoseşte pentru a-i 

lua  pe  servii  lui  Dumnezeu  care  sunt  în  această  stare  muritoare 
săracă și pentru a-i răscumpăra ca supuşi ai Împărăţiei Sale viitoare. 
El stă  pentru noi. Poporul Său este esenţial pentru scopurile Sale 
viitoare, o parte inseparabilă a moştenirii răscumpărate; şi ei trebuie 
să fie agenţii de seamă ai acelei bucurii în vederea căreia Hristos a 
îndurat tot sacrificiul şi suferinţa care au marcat intervenţia Sa în 
favoarea  omenirii  căzute.  Uimitoare  onoare!  Să-i  fie  oferită 
recunoştinţă veşnică pentru înjosirea Sa spre noi şi pentru harul Său 
faţă de noi! A Lui să fie Împărăţia, puterea și gloria, pentru veac şi 
în veci de veci!

Venim acum la a doua întrebare: Ce este ridicarea lui Mihail? 
Cheia spre interpretarea acestei expresii este oferită în versetele 2 şi 
3 ale capitolului 11: „Se vor mai ridica încă trei regi în Persia;” „Un 
rege puternic se va ridica și acela va domni cu mare stăpânire.” Nu 
poate exista nicio îndoială referitor la semnificaţia acestor expresii 
în aceste cazuri.  Ele semnifică  a lua împărăţia,  a domni. Aceeaşi 
expresie în versetul luat în considerare trebuie să însemne acelaşi 
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lucru. La acel timp Mihail se va ridica, va lua Împărăţia, va începe 
să domnească.

Însă nu domneşte Hristos acum? - Da, asociat cu Tatăl Său pe 
tronul  stăpânirii  universale.  (Efeseni  1:20-22;  Apocalipsa  3:21). 
Însă  la acest tron sau la împărăţie,  El renunţă  la sfârşitul  acestei 
dispensaţiuni  (1  Corinteni  15:24);  şi  apoi  El  îşi  începe  domnia 
prezentată  în  acest  text,  când  Se  ridică,  sau  îşi  ia  propria  Sa 
Împărăţie, tronul mult-promis al tatălui Său David și întemeiază o 
Împărăţie care nu va avea sfârşit. (Luca 1:32, 33).

O  examinare  a  tuturor  evenimentelor  care  constituie  această 
schimbare  în  poziţia  Domnului  nostru  sau  care  sunt  inseparabil 
legate de ea, nu vine în cadrul acestei lucrări. E suficient să spunem 
că atunci împărăţiile acestei lumi vor deveni Împărăţia „Domnului 
nostru  şi  a  Hristosului  Său.”  Hainele  Sale  preoţeşti  sunt  puse 
deoparte pentru a fi înlocuite cu îmbrăcămintea Sa regală. Lucrarea 
milei este încheiată și timpul de probă al rasei umane este sfârşit. 
Atunci  cel  care  este  necurat  este  dincolo  de  vreo  speranţă  de 
restabilire; şi cel care este sfânt este dincolo de pericolul de a cădea. 
Toate  cazurile  sunt  hotărâte.  Şi  de  la  acel  moment  înainte,  până 
când naţiunile îngrozite privesc pe norii cerului statura maiestuoasă 
a Regelui lor insultat, naţiunile sunt frânte ca şi cu un toiag de fier și 
sfărâmate  în  bucăţi  ca  un  vas  al  olarului,  de  către  un  timp  de 
strâmtorare  cum  nu  a  fost  niciodată,  o  serie  de  judecăţi  fără 
precedent în istoria lumii, culminând în descoperirea Domnului Isus 
Hristos din cer într-o flacără de foc, pentru a se răzbuna pe cei care 
nu  Îl  cunosc  pe  Dumnezeu  și  care  nu  ascultă  de  Evanghelie.  2 
Tesaloniceni 1:7, 8; Apocalipsa 11:15; 22:11, 12.

Atât de importante sunt evenimentele introduse de ridicarea lui 
Mihail. Şi El se ridică astfel sau ia Împărăţia, marcând introducerea 
acestei  perioade  decisive  în  istoria  omenească,  pentru  ceva  timp 
înainte să se întoarcă personal pe acest Pământ. Cât de important 
este, deci, să avem o cunoaştere a poziţiei Sale, pentru ca să putem 
fi în stare să urmărim progresul lucrării Sale și să înţelegem când se 
apropie  acel  moment  emoţionant,  care  încheie  mijlocirea  Sa  în 
favoarea omenirii și fixează destinul tuturor pentru totdeauna.

Însă  cum  vom  şti  aceasta?  Cum  vom  determina  noi  ce  se 
întâmplă în cerurile îndepărtate, în Sanctuarul de sus? - Dumnezeu 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
Ca

pi
to

lu
l 1

2

283



a fost atât de bun încât să pună la îndemâna noastră mijloacele de a 
cunoaşte  aceasta.  Când se  întâmplă  anumite  evenimente  mari  pe 
Pământ, El ne-a spus ce evenimente se întâmplă în ceruri, care se 
sincronizează  cu  ele.  Prin  lucrurile  văzute  noi  învăţăm  despre 
lucruri  nevăzute.  După  cum  „privim  prin  natură  în  sus  spre 
Dumnezeul  naturii,”  tot  astfel  prin  fenomenele  şi  evenimentele 
terestre noi urmărim marile mişcări din lumea cerească. Atunci când 
împăratul miazănoaptei îşi aşează corturile palatului său între mări, 
în  muntele  cel  sfânt  şi  măreţ,  o  mişcare  ai  cărei  paşi  iniţiali  îi 
observăm deja, atunci Mihail, Domnul nostru, se ridică sau primeşte 
de la Tatăl  Său Împărăţia,  ca fapt pregătitor al  Revenirii  Sale pe 
acest pământ. Sau se putea exprima în cuvinte ca acestea: Atunci 
Domnul nostru îşi încheie lucrarea Sa ca Mare Preot și timpul de 
probă al lumii este încheiat. Marea profeţie a celor 2300 de zile ne 
oferă în mod precis începutul părţii finale a lucrării din Sanctuarul 
din  cer.  Versetul  dinainte  ne  oferă  informaţiile  prin  care  putem 
descoperi în mod aproximativ şi timpul încheierii sale. 

În legătură cu ridicarea lui Mihail, apare un timp de strâmtorare 
cum nu a fost niciodată. În Matei 24:21 citim despre o perioadă de 
încercare cum nu a fost niciodată înainte de aceasta, nici nu va fi 
vreodată.  Această  încercare,  împlinită  în  asuprirea  şi  măcelărirea 
bisericii  de  către  puterea  papală,  este  deja  trecută;  în  vreme  ce 
timpul de strâmtorare din Daniel 12:1 este, conform punctului de 
vedere pe care îl adoptăm, încă în viitor. Cum pot fi două timpuri de 
strâmtorare, la diferenţă  de mulţi ani, fiecare dintre ele mai mare 
decât  oricare  care  fusese  înainte  sau  decât  va  fi  vreodată  după 
aceea? Pentru a  evita  dificultăţi  aici,  să  se  observe în mod atent 
această distincţie: timpul de strâmtorare despre care se vorbeşte în 
Matei este timpul de strâmtorare asupra bisericii. Hristos vorbeşte 
acolo  ucenicilor  Săi  și  despre  ucenicii  Săi  în  timpurile  viitoare. 
Aceştia  erau  cei  implicaţi  și  de  dragul  lor  urmau să  fie  scurtate 
zilele  de  strâmtorare.  (Matei  24:  22).  În  schimb,  timpul  de 
strâmtorare  menţionat  în  Daniel  nu  este  un  timp  de  persecuţie 
religioasă,  ci  unul de calamitate naţională.  Nu a existat niciodată 
ceva asemănător  cu el  de  când a  existat  -  nu biserica,  ci  -  vreo 
naţiune. Acesta vine asupra lumii. Aceasta este ultima strâmtorare 
care va veni asupra lumii în starea sa prezentă.  În Matei se face 
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referire la timpul dincolo de cel de strâmtorare: pentru că după ce 
acela a trecut, nu urma să  mai fie vreodată  vreunul asemenea lui 
asupra poporului lui Dumnezeu. Însă nu există aici nicio referire în 
Daniel  despre  un  timp  vitor  de  încercare  după  încercarea 
menţionată aici; pentru că aceasta încheie istoria acestei lumi. Ea 
include  cele  şapte  plăgi  din  Apocalipsa  16  și  culminează  în 
Revenirea Domnului Isus, care vine pe cărările Sale de nor într- un 
foc înflăcărat, pentru a aduce distrugere asupra vrăjmaşilor Săi care 
nu au dorit  ca El  să  domnească  peste ei.  Însă  din acest  timp de 
strâmtorare fiecare va fi scăpat, care va fi găsit scris în carte - în 
cartea vieţii;  „pentru că  în  Muntele Sion...  va fi eliberarea,  după 
cum  a  spus  Domnul  și  în  rămăşiţa  pe  care  o  va  chema 
Domnul.” (Ioel 2:32).

Versetul 2. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor 
scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine 
veşnică.

Acest  verset  arată,  de  asemenea,  ce  perioadă  însemnată  este 
introdusă  prin ridicarea lui Mihail sau prin începerea domniei lui 
Hristos, după cum este descrisă în primul verset al acestui capitol; 
pentru că evenimentul descris aici în termeni expliciţi este o înviere 
a celor morţi. Este aceasta învierea generală care are loc la a Doua 
Venire  a  lui  Hristos?  Sau  trebuie  să  aibă  loc  între  primirea 
împărăţiei lui Hristos şi descoperirea Sa pe Pământ, în toată slava 
Revenirii  Sale  (Luca  21:27)  o  înviere  specială  care  corespunde 
descrierii făcute aici? Trebuie să  fie una dintre acestea; pentru că 
fiecare declaraţie a Scripturii va fi împlinită.

De  ce  nu  poate  fi  prima  sau  învierea  care  are  loc  la  ultima 
trâmbiţă? Răspuns: pentru că doar cei neprihăniţi, excluzându-i pe 
cei nelegiuiţi, au parte de acea înviere. Cei care dorm în Hristos vor 
ieşi atunci; însă doar ei, pentru că restul morţilor nu vor trăi din nou 
timp de o mie de ani. (Apocalipsa 20:5). Aşa că, atunci, învierea 
generală  a  întregii  rase umane este cuprinsă  în două  mari  etape, 
prima, a celor drepţi exclusiv, la Venirea lui Hristos; cea de-a doua, 
a celor răi exclusiv, la o mie de ani mai târziu. Învierea generală nu 
e o înviere mixtă.  Cei neprihăniţi  şi  cei răi  nu învie ridicându-se 
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întâmplător, în acelaşi timp. Ci fiecare dintre aceste două clase este 
evidenţiată  separat și  timpul care trece, respectiv, între cele două 
învieri, este declarat în mod clar a fi de o mie de ani.

Însă la învierea prezentată în versetul de faţă, mulţi atât dintre 
cei  neprihăniţi,  cât  şi  dintre  cei  nelegiuiţi,  ies  din  morminte 
împreună. Nu poate fi deci prima înviere, care îi include doar pe cei 
neprihăniţi, nici a doua înviere, care este la fel de distinct limitată la 
cei  răi.  Dacă  textul  ar  fi,  Mulţi  dintre  cei  care  dorm  în  ţărâna 
pământului se vor trezi la viaţă veşnică, atunci „mulţi” ar putea fi 
interpretat  ca incluzându-i  pe toţi  cei  neprihăniţi  și  învierea ar  fi 
învierea celor  drepţi  la  cea de-a  Doua Venire  a  lui  Hristos.  Însă 
faptul că unii dintre cei mulţi sunt nelegiuiţi și înviază pentru ruşine 
şi dispreţ veşnic, închide calea spre o astfel de aplicaţie.

Se poate obiecta că acest text nu susţine învierea altcuiva decât a 
celor neprihăniţi, conform traducerii lui Bush şi Whiting; şi anume: 
„Şi  mulţi  dintre cei  care dorm în ţărâna pământului  se vor trezi, 
aceştia spre viaţă veşnică și aceia spre ruşine şi dispreţ veşnic.” Se 
va observa, mai întâi de toate, că această traducere (care nu este în 
niciun caz mai presus de critică) nu arată nimic până când nu este 
prezentată  elipsa evidentă.  Această  elipsă  este completată  de unii 
după  cum  urmează:  „Şi  mulţi  dintre  cei  care  dorm  în  ţărâna 
pământului vor învia, aceştia [cei înviaţi] spre viaţă veşnică și aceia 
[cei neînviaţi] spre ruşine şi dispreţ veşnic.” Se va observa, din nou, 
că aceasta nu completează elipsele, ci doar adaugă un comentariu, 
ceea ce e altceva. Pentru a completa elipsa este simplu să inserăm 
acele  cuvinte  care  sunt  necesare  pentru  a  completa  propoziţia. 
„Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi,” este o 
propoziţie completă. Subiectul şi predicatul sunt ambele exprimate. 
Următoarea parte, „Unii [dintre aceştia] spre viaţă veşnică”, nu este 
completă. Ce lipseşte ca să fie completă? Nu un comentariu, care să 
dea părerea cuiva despre ce se menţionează  prin „aceştia”,  ci  un 
verb  pentru  care  „aceştia”  să  fie  subiect.  Ce  verb  va  fi  acesta? 
Trebuie determinat prin partea precedentă  a propoziţiei,  care este 
completă, unde se foloseşte verbul se vor trezi. Acesta, deci, este 
predicatul care trebuie completat: „Unii [dintre aceştia] se vor trezi 
spre viaţă veşnică.” Aplicând aceeaşi regulă următorului membru, 
„Unii [dintre aceştia] spre ruşine şi dispreţ veşnic”, propoziţie care 
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în  sine  însăşi  nu  este  completă,  suntem  obligaţi  să  completăm 
aceleaşi cuvinte și să citim, „Unii [sau acei] se vor trezi spre ruşine 
şi ocară veşnică.” Orice mai puţin decât atât nu va completa sensul 
și orice diferit va perverti textul; pentru că un predicat de adăugat 
nu poate trece dincolo de unul deja exprimat. Afirmaţia făcută  în 
text se referă doar de cei mulţi care se vor trezi. Nu se afirmă nimic 
despre cei care nu se trezesc atunci. Şi a spune că expresia „spre 
ruşine şi dispreţ  veşnic” li se aplică  lor, când nu se afirmă  nimic 
despre ei, nu înseamnă doar a ofensa sensul pasajului, ci şi regulile 
limbii.  Şi  dintre  cei  mulţi  care  înviază,  unii  vor  ieşi  spre  viaţă 
veşnică  și  unii  spre ruşine şi  dispreţ  veşnic, ceea ce dovedeşte o 
înviere în conştienţă pentru aceştia de asemenea; pentru că în timp 
ce dispreţul poate fi simţit şi manifestat de către alţii faţă de cei care 
sunt vinovaţi, ruşinea poate fi simţită şi manifestată doar de părţile 
vinovate.  Această  înviere,  de  aceea,  după  cum s-a  arătat  deja,  îi 
include atât pe unii neprihăniţi cât şi pe unii nelegiuiţi și nu poate fi 
învierea generală din ziua finală.

Există, atunci, vreun loc pentru o înviere specială sau limitată, 
sau undeva vreo aluzie la un astfel de eveniment înainte ca Domnul 
să  apară?  Învierea  prezisă  aici  are  loc  atunci  când  poporul  lui 
Dumnezeu este scăpat din marele timp de strâmtorare cu care se 
încheie  istoria  acestei  lumi;  şi  se  pare  din  Apocalipsa  22:11  că 
această scăpare este oferită înainte ca Domnul să apară. Momentul 
solemn soseşte când cel care este mânjit şi nedrept este declarat şi 
mai departe nedrept și cel care este drept şi sfânt este declarat şi mai 
departe sfânt. Atunci cazurile tuturor sunt hotărâte pentru veşnicie. 
Şi  când această  sentinţă  este  pronunţată  asupra celor  neprihăniţi, 
trebuie să  fie eliberare pentru ei;  pentru că  atunci ei  sunt aşezaţi 
dincolo de pericol sau de teama de rău. Însă Domnul nu a apărut 
încă atunci; pentru că imediat El adaugă, „Şi, iată, Eu vin curând.” 
Exprimarea acestui decret solemn care îi sigilează pe cei neprihăniţi 
pentru viaţă veşnică și pe cei răi pentru moarte eternă, se presupune 
a fi sincronă  cu acea voce puternică  ce se aude de la tronul din 
Templul  cerului  spunând,  „S-a  sfârşit!”  (Apocalipsa  16:17).  Şi 
aceasta este evident vocea lui  Dumnezeu, la care se face atât  de 
frecvent aluzie în descrieri ale scenelor în legătură cu ziua finală. 
Ioel vorbeşte despre aceasta şi spune (capitolul 3:16): „Domnul va 
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răcni de asemenea din Sion și glasul Său va răsuna din Ierusalim; şi 
cerurile  şi  pământul  se  vor  clătina:  însă  Domnul  va  fi  speranţa 
poporului Său și tăria copiilor lui Israel.” (engl.). Nota marginală 
spune  în  loc  de  „speranţă”  „loc  de  refugiu,  sau  port,  adăpost.” 
Atunci în acel timp, când vocea lui Dumnezeu se aude din cer chiar 
înainte de venirea Fiului omului, Dumnezeu este un loc de refugiu 
pentru poporul Său, sau, ceea ce reprezintă acelaşi lucru, le oferă 
scăpare.  Atunci  aici,  la  vocea  lui  Dumnezeu,  când  deciziile 
veşniciei  sunt  pronunţate  asupra  rasei  umane  și  ultima  scenă 
uimitoare tocmai e pe punctul de a se deschide asupra unei lumi 
blestemate, Dumnezeu oferă naţiunilor uimite încă o altă dovadă şi 
o garanţie a puterii Sale și învie dintre cei morţi o mulţime care au 
dormit pentru mult timp în ţărâna pământului.

Astfel  vedem că  există  un timp şi  un loc pentru învierea din 
Daniel 12:2. Adăugăm acum că un pasaj din cartea Apocalipsa face 
necesar să presupunem că are loc o înviere de acest fel. Apocalipsa 
1:7 spune: „Iată, El vine cu norii [aceasta este, fără îndoială, a Doua 
Venire];  şi  fiecare  ochi  Îl  va  vedea  [dintre  naţiunile  care  trăiesc 
atunci pe Pământ] și, de asemenea, cei care L-au străpuns [cei care 
au luat parte activ la lucrarea teribilă de răstignire a Sa]; şi toate 
neamurile Pământului se vor tângui din pricina Lui.” Cei care L-au 
răstignit pe Domnul ar rămâne, dacă nu s-ar face o excepţie în cazul 
lor, în mormintele lor până la încheierea celor o mie de ani și ar 
învia la adunarea generală a celor răi la acel timp. Însă se spune aici 
că ei Îl privesc pe Domnul la a doua Sa venire. Reiese de aici că 
există o înviere specială pentru acel scop.
Şi  este  cu  siguranţă  cât  se  poate  de  potrivit  ca  cei  care  s-au 

remarcat prin sfinţenie, care au lucrat şi au suferit pentru speranţa 
lor despre un Salvator care vine, însă  care au murit fără  să  vadă 
aceasta, să fie înviaţi cu puţin înainte, pentru a fi martori ai scenelor 
care  însoţesc  această  glorioasă  manifestare  divină;  după  cum,  în 
mod asemănător, o grupă numeroasă a ieşit din mormintele lor la 
învierea Sa pentru a privi slava Sa înviat (Matei 27:52, 53) și pentru 
a-L escorta în triumf spre dreapta tronului Maiestăţii de sus (Efeseni 
4:8,  marginal);  şi  pentru  ca  de  asemenea,  unii,  remarcabili  în 
răutate, care au făcut cel mai mult reproş numelui lui Hristos şi au 
vătămat  cauza  Sa  și,  în  special,  cei  care  au  adus  la  îndeplinire 
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moartea Sa pe cruce și au luat în batjocură şi Îl ridiculizau în agonia 
Sa  de  moarte,  urmau  să  fie  înviaţi,  ca  parte  a  pedepsei  lor 
nepărtinitoare,  pentru  a  privi  Revenirea  Sa  înconjurat  de  norii 
cerului,  un  învingător  ceresc  într-o  maiestate  şi  splendoare  de 
nesuportat pentru ei.

Încă  o  remarcă  referitor  la  acest  text  înainte  de  a  trece  mai 
departe.  Unii  presupun că  ceea ce este  spus aici  oferă  o  dovadă 
bună despre suferinţa conştientă şi veşnică a celor răi, pentru că cei 
cu acest caracter, despre care se vorbeşte, învie spre ruşine şi dispreţ 
veşnic.  Cum  pot  suferi  ei  veşnic  acestea,  dacă  nu  sunt  veşnic 
conştienţi? S-a afirmat deja că ruşinea presupune conştienţa lor; dar 
se va observa că despre aceasta nu se spune că va fi veşnică. Acest 
cuvânt calificativ nu este introdus până când nu ajungem la cuvântul 
„dispreţ”, care este o emoţie simţită de alţii faţă de părţile vinovate 
și  nu  face  necesară  conştienţa  celor  împortiva  cărora  el  este 
îndreptat. Şi astfel unii citesc pasajul: „Unii spre moarte și dispreţul 
veşnic al tovarăşilor lor.” Şi aşa va fi. Ruşinea pentru nelegiuirea şi 
stricăciunea lor vor arde în chiar sufletele lor, atât timp cât ei sunt 
fiinţe vii conştiente. Şi când ei mor, nimiciţi din pricina nelegiuirilor 
lor, caracterele lor respingătoare şi faptele lor vinovate le provoacă 
doar dispreţ  tuturor celor neprihăniţi,  nemodificat şi  neclintit  atât 
timp cât ei îi mai păstrează în amintire. Textul de aceea nu oferă 
nicio dovadă despre suferinţa veşnică a celor nelegiuiţi.

Versetul 3. Şi cei ce vor fi înţelepţi vor străluci ca strălucirea 
firmamentului; şi cei care îi întorc pe mulţi spre neprihănire ca 
stelele pentru veac şi în veci de veci (engl.).

O  adnotare  marginală  înlocuieşte  cuvântul  „înţelepţi”  cu 
cuvântul „învăţători”. Şi cei care vor învăţa pe alţii vor străluci ca 
strălucirea firmamentului; adică, bineînţeles, cei care învaţă pe alţii 
adevărul  și  îi  conduc pe alţii  spre  o cunoaştere  a  acestuia,  chiar 
înainte  de  timpul  când  evenimentele  înregistrate  în  versetele 
precedente trebuie să se împlinească. Şi după cum apreciază lumea 
pierderea şi câştigul, costă ceva a fi învăţător al adevărului în aceste 
zile.  Acest  lucru  costă  reputaţia,  pacea,  comoditatea  şi  adesea 
proprietatea;  implică  strădanii,  cruci,  sacrificii,  pierderea 
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prieteniilor, ridiculizare şi, nu rareori, persecuţie. Şi se ridică adesea 
întrebarea: Cum îţi  poţi  permite aceasta? Cum îţi  poţi  permite să 
păstrezi Sabatul şi poate să pierzi o situaţie, să-ţi micşorezi venitul 
sau  poate  chiar  să-ţi  rişti  mijloacele  de  existenţă?  O,  întrebare 
oarbă,  înşelată,  dezgustătoare! O, ce vedere scurtă,  pentru a face 
ascultarea de ceea ce cere Dumnezeu o chestiune de consideraţie 
financiară! Cât de neasemănător este acest lucru cu nobilii martiri 
care  nu  şi-au  iubit  vieţile  chiar  până  la  moarte!  Nu;  problema 
permiterii este de cealaltă parte. Când Dumnezeu porunceşte, nu ne 
putem permite să  nu ascultăm. Şi  dacă  suntem întrebaţi:  Cum îţi 
poţi  permite  să  păstrezi  Sabatul  şi  să  îndeplineşti  alte  datorii 
implicate în ascultarea de adevăr? Noi le răspundem celor ce ne 
întreabă: Cum îţi poţi permite să nu le îndeplineşti? Şi la ziua care 
vine, când cei care au căutat să îşi salveze vieţile și le vor pierde și 
cei  care  au  fost  dispuşi  să  rişte  totul  de  dragul  adevărului  şi  a 
Domnului lor divin, vor primi glorioasa răsplată promisă în text și 
vor fi înălţaţi să strălucească asemenea firmamentului și ca stelele 
nepieritoare în veac şi în veci de veci, atunci se va vedea cine au 
fost  înţelepţi,  şi,  din contră,  cine a  ales  lipsa de discernământ şi 
nesăbuinţa. Cei nelegiuiţi şi lumeşti consideră acum pe creştini ca 
nebuni şi absurzi și se felicită pentru perspicacitatea lor superioară 
prin faptul că evită ceea ce ei numesc prostia lor și evită pierderile 
lor. Nu e nevoie să dăm vreun răspuns; pentru că cei care acum iau 
această  hotărâre o vor schimba singuri  în curând şi  aceasta cu o 
ardoare înspăimântătoare, dar nefolositoare.

În  acest  timp,  este  privilegiul  creştinului  de  a  se  desfăta  de 
mângâierile  acestei  minunate  promisiuni.  O  concepţie  despre 
mărimea  ei  poate  fi  obţinută  doar  din  lumile  înstelate.  Ce  sunt 
aceste stele, asemenea cărora învăţătorii neprihănirii vor străluci în 
veac  şi  în  veci  de  veci?  Cât  de  multă  strălucire  şi  maiestate  şi 
lungime a zilelor este implicată în această comparaţie?

Soarele sistemului nostru solar este una dintre aceste stele. Dacă 
îl  comparăm cu acest glob pe care trăim noi (unitatea noastră  de 
măsură cea mai la îndemână), găsim că este un corp ceresc nu de 
mică dimensiune şi măreţie. Pământul nostru are 8.000 de mile în 
diametru, însă diametrul Soarelui este de 885.680 mile. În mărime 
este de 1.500.000 de ori mai mare decât globul nostru; şi în ceea ce 
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priveşte  materialul  din care e  făcut,  ar  ţine în  echilibru trei  sute 
cincizeci şi două de mii de lumi ca cea a noastră. Ce imensitate este 
aceasta!

Totuşi,  acesta  este  departe  de  a  fi  cel  mai  mare  sau  cel  mai 
strălucitor  dintre  corpurile  cereşti  care  îşi  mână  carele  lor 
strălucitoare în miriade prin ceruri. Apropierea Soarelui faţă de noi 
(faptul  că  el  este  cam la  nouăzeci  şi  cinci  de  milioane  de  mile 
departe de noi) îi dă o prezenţă şi o influenţă controlatoare faţă de 
noi. Însă foarte departe în adâncimile spaţiului, atât de departe încât 
par doar puncte de lumină, strălucesc cu putere alte corpuri cereşti 
de  mărimi  mai  mari  şi  de  strălucire  mai  puternică.  Cea  mai 
apropiată  stea  fixă,  Alpha  Centauri,  în  emisfera  sudică,  s-a 
descoperit, prin acurateţea şi eficienţa instrumentelor moderne, a fi 
la o depărtare de nouăsprezece mii de milioane de mile depărtare; 
însă  sistemul stelei polare este de cinsprezece ori mai îndepărtat, 
sau la douăsute optzeci şi cinci mii de milioane de mile depărtare; şi 
străluceşte cu o strălucire echivalentă cu cea a optzeci de sori ca cel 
al  nostru;  altele sunt chiar mai mari,  ca,  de exemplu,  Vega, care 
emite lumină echivalentă cu trei sute patruzeci şi patru de sori ca cel 
al  nostru;  Capella,  patru  sute  treizeci;  Arcturus,  cu  cincisute 
şaisprezece; şi aşa mai departe, până când în cele din urmă ajungem 
la marea stea Alcyone, în constelaţia Pleiadelor, care inundă spaţiul 
ceresc cu o strălucire de douăsprezece mii de ori mai mare decât a 
corpului  ceresc,  cel  mai  mare  care  luminează  şi  controlează 
sistemul nostru solar! Atunci, de ce nu ne pare mai luminoasă? O, 
distanţa  până  la  ea  este  echivalentă  cu  de  douăzeci  şi  cinci  de 
milioane de ori diametrul orbitei Pământului; şi acesta este de o sută 
nouăzeci  de  milioane  de  mile!  Cifrele  sunt  neputincioase  în  a 
exprima astfel de distanţe. Va fi suficient să spunem că lumina sa 
strălucitoare  trebuie  să  traverseze  spaţiul  aşa  cum numai  lumina 
face - cu 192.000 mile/secundă - pentru o perioadă de mai mult de o 
mie şapte sute  de ani,  înainte  de a  ajunge la  îndepărtata  noastră 
lume!

Unii  dintre  aceşti  monarhi  ai  cerurilor  domnesc  singuri, 
asemenea soarelui nostru. Alţii sunt dubli; adică, ceea ce ni se pare 
nouă o stea se constată că sunt două stele - doi sori cu suita lor de 
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planete, care orbitează una în jurul celeilalte; alţii sunt tripli, alţii 
cvadrupli; şi unii, cel puţin unul, este sextuplu.

În  plus,  ei  arată  toate  acestea  în  culorile  curcubeului.  Unele 
sisteme sunt albe, altele albastre, altele roşii, altele galbene, altele 
verzi;  şi  aceasta  înseamnă  zile  diferit  colorate  pentru  planetele 
acestor  sisteme.  Castor  dă  planetelor  sale  zile  verzi.  Dubla  stea 
polară  îşi  oferă  galbenul  său.  În  unele,  diferiţii  sori  aparţinând 
aceluiaşi  sistem  sunt  coloraţi  variat.  Dr.  Burr  spune,  în  Ecce 
Cœlum: „Şi, ca pentru a face Crucea Sudului cel mai frumos obiect 
din toate cerurile, o descoperim într-un grup de mai mult de o sută 
de sori coloraţi variat în roşu, verde, albastru și verde- albăstrui, atât 
de  strâns  grupaţi  laolaltă  ca  şi  când  să  apară  într-  un  telescop 
puternic ca un buchet superb sau o piesă de bijuterie extravagantă.”
Şi cum e cu vârsta acestor corpuri glorioase? Trec câţiva ani și 

toate  lucrurile  pământeşti  primesc  amprenta  vârstei  și  mirosul 
stricăciunii. Cât de mult din această lume a pierit în întregime! Însă 
stelele strălucesc la fel de viu ca la început. Secole şi perioade de 
timp au trecut, împărăţii s-au ridicat şi au trecut încet; ne întoarcem 
dincolo de orizontul obscur şi umbros al istoriei, ne întoarcem chiar 
la  primul  moment  prezentat  de  revelaţie,  când  ordinea  a  fost 
chemată afară din haos și stelele dimineţii cântau împreună și fiii lui 
Dumnezeu strigau de bucurie - chiar atunci stelele erau în mersul 
lor maiestuos și nu ştim cu cât timp încă înainte de aceasta; căci 
astronomii  ne  spun  despre  nebuloase  care  se  află  la  cele  mai 
îndepărtate  avanposturi  ale  vederii  telescopice,  a  căror  lumină  în 
zborul ei necontenit ar ajunge la planeta noastră în 5.000.000 ani. 
Atât de vechi sunt aceste corpuri cereşti stelare. Cu toate acestea 
luminozitatea lor nu s-a întunecat, nici puterea lor nu s-a micşorat. 
Roua tinereţii încă pare proaspătă asupra lor. Niciun contur frânt nu 
arată că decăderea ar fi pus piciorul acolo; nicio mişcare clătinată 
nu arată denaturarea vârstei. Dintre toate lucrurile vizibile, acestea 
stau aproape de cel Îmbătrânit de zile; şi slava lor nediminuată este 
o mărturie despre eternitate.
Şi  în  acest  mod  cei  care  îi  întorc  pe  mulţi  spre  neprihănire 

strălucesc într-o slavă care va aduce bucurie chiar inimii Răscum- 
părătorului; şi astfel anii lor vor decurge pentru veac şi veşnicie.
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Versetul 4.  Tu, însă,  Daniele, pecetluieşte aceste cuvinte şi 
sigilează  cartea, chiar până  la timpul sfârşitului: Atunci mulţi 
vor alerga încoace şi încolo şi cunoştinţa va creşte. (engl.)

„Cuvintele” şi „cartea” despre care se vorbeşte aici se referă fără 
îndoială  la  lucrurile  care  fuseseră  arătate  lui  Daniel  în  această 
profeţie. Aceste lucruri trebuiau să fie pecetluite şi sigilate până la 
timpul sfârşitului; adică, ele nu urmau să fie în mod special studiate 
sau  înţelese  într-o  mare  măsură,  până  la  acel  timp.  Timpul 
sfârşitului, după cum a fost arătat deja, a început în 1798. Întrucât 
cartea a fost închisă şi sigilată până la acel timp, concluzia simplă 
este  că  la  acel  timp  sau  din  acel  moment,  cartea  avea  să  fie 
desigilată; adică, oamenii urmau să fie în stare să o înţeleagă mai 
bine și urma ca atenţia lor să fie în mod special atrasă spre această 
parte  a  Cuvântului  inspirat.  Despre  ceea ce  s-a  făcut  referitor  la 
subiectul  profeţiei  de  la  acel  punct  nu  este  nevoie  să  amintim 
cititorului.  Profeţiile,  în  special  profeţia  lui  Daniel,  au  fost 
examinate  de  toţi  studenţii  Cuvântului  oriunde  civilizaţia  a 
răspândit  lumina  acesteia  asupra  Pământului.  Şi  astfel  ceea  ce  a 
rămas din acest verset spune, fiind o prezicere a ceea ce urma să 
aibă  loc  după  ce  a  început  timpul  sfârşitului:  „Mulţi  vor  alerga 
dintr-o  parte  în  alta  și  cunoştinţa  va  fi  sporită.”  Dacă  această 
alergare dintr-o parte în alta se referă la trecerea oamenilor dintr- un 
loc în altul și la marile îmbunătăţiri din facilităţile de transport şi 
călătorie  făcute  în  secolul  prezent,  sau  dacă  înseamnă,  aşa  cum 
înţeleg  unii,  o  întoarcere  către  profeţii,  adică  o  căutare  atentă  şi 
serioasă în adevărul profetic, împlinirea este fără îndoială şi în mod 
sigur  în  faţa  ochilor  noştri.  Trebuie  să  îşi  aibă  aplicaţia  în  unul 
dintre aceste două moduri; în ambele aceste direcţii secolul prezent 
este foarte puternic marcat.

Tot astfel cu sporirea cunoştinţei. Aceasta trebuie să se refere fie 
la sporirea cunoştinţei în general, dezvoltarea artelor şi ştiinţei, sau 
o  creştere  în  cunoştinţă  referitor  la  acele  lucruri  descoperite  lui 
Daniel,  care au fost  închise şi  sigilate  până  la  timpul  sfârşitului. 
Aici,  din  nou,  aplicând-o  în  oricare  mod  dorim,  împlinirea  este 
foarte  însemnată  şi  completă.  Priviţi  la  uimitoarele  realizări  ale 
minţii  umane  și  la  lucrările  iscusite  ale  mâinilor  omeneşti, 
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rivalizând cu cele mai fanteziste vise ale magicienilor, care au fost 
realizate în ultimii o sută de ani. Scientific American a afirmat că în 
acest  timp  s-a  realizat  o  mai  mare  înaintare  în  toate  realizările 
ştiinţifice și un mai mare progres în tot ceea ce tinde spre confortul 
casnic, în tranzacţiile rapide de afaceri între oameni, transmiterea 
inteligenţei de la unul la altul și mijloacele de transport rapid dintr-
un loc în altul, sau chiar de la un continent la un altul, decât s-a 
făcut în timpul celor trei mii de ani precedenţi puşi laolaltă.

Printr-o serie de viniete artistul ne-a oferit în plăcile însoţitoare o 
privire de ansamblu a unora dintre cele mai minunate descoperiri şi 
mai uimitoare realizări ştiinţifice şi mecanice ale secolului prezent. 
Acestea reprezintă:

Podul suspendat. - Primul pod suspendat demn de remarcat în 
această ţară a fost construit de-a latul râului Niagara în 1855. Podul 
Brooklyn a fost finalizat în 1883.

Iluminatul electric - Acest sistem de iluminat a fost perfecţionat 
şi  pus  în  folosinţă  în  ultimii  douăzeci  de  ani  ai  secolului  al 
nouăsprezecilea. Doar două exponate electrice de iluminat au fost 
văzute la Expoziţia Centenară din Filadelfia în 1876. La Expoziţia 
de la Paris, douăzeci şi patru de ani mai târziu, erau două sute de 
astfel de exponate.

Artileria modernă - La Sandy Hook, străjuind intrarea în portul 
New York, se află un tun uriaş cu încărcare pe la culată, având 49 
picioare lungime, cântărind 130 tone, capabil să arunce un proiectil 
de peste cinci picioare lungime şi cântărind 1200 kilograme, pe o 
distanţă de douăzeci de mile.

Automobilul. - Doar cu câţiva ani înainte această maşină era în 
mod  complet  necunoscută.  Acum automobilele  sunt  obişnuite  în 
fiecare parte a ţării și par să înlocuiască aproape complet trăsura cu 
cai  ca  mijloc  de  locomoţie.  Citiţi,  în  legătură  cu  descrierile 
automobilului şi a trenului, profeţia din Naum 2:3,4.

Presa modernă  de  tipărit  -  Presele  folosite  acum în  birourile 
marilor ziare consumă pe oră 280 de mile de hârtie de dimensiunea 
ziarului  și  scot  în  acelaşi  timp  96.000  de  ziare  de  16  pagini, 
împăturate, lipite şi numărate. Contrastaţi aceasta cu presa de tipărit 
manuală a lui Benjamin Franklin.
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Telegraful - Acesta a fost pentru prima dată pus în funcţiune în 
1844.

Tramvaiul  -  Prima  linie  electrică  de  tren  practicabilă  a  fost 
construită şi dată în funcţiune la Expoziţia Internaţională din Berlin 
în  1879.  Călătoriile  interurbane  cu  tramvaiul  în  multe  locuri 
aproape egalează  acum în viteză  şi  întrec în confort cel mai bun 
serviciu feroviar pe aburi. Se crede în general că electricitatea este 
pe punctul de a cuceri aburul pe toate căile ferate.

Telefonul - Primul patent de telefon a fost acordat lui Alexander 
Graham Bell în 1876.

Locomotiva cu aburi - Prima locomotivă cu aburi construită în 
America a fost făcută în Philadelphia în 1832. Folosirea motorului 
cu aburi pentru locomoţie a făcută posibilă călătoria în jurul lumii 
în aproape patruzeci de zile.

Vapoare transoceanice pe aburi. - La începutul secolului trecut 
aplicarea energiei  pe aburi  la  vapoare a revoluţionat  călătoria  pe 
ocean.  Se  construiesc  acum vapoare  care  traversează  oceanul  în 
patru zile, oferind orice lux care se găseşte în cele mai fine hoteluri 
și depăşesc în mărime cu mult faimosul (vapor) Great Eastern.

Navele moderne de război - Un singur vapor de război din ziua 
de astăzi  ar  putea învinge flotele navale combinate ale lumii  aşa 
cum erau ele la mijlocul secolului trecut.

Maşina de scris. - Primul model de maşină de scris a fost scos pe 
piaţă în 1874.

Maşini  de  strâns  recolta  şi  treierat  -  Comparaţi  metodele  de 
recoltare din zilele prezente, când grâul nu este doar tăiat şi strâns, 
ci în acelaşi timp treierat şi strâns în saci gata pentru piaţă, de către 
o singură maşină, cu vechea metodă de recoltare cu mâna, care a 
fost folosită în zilele bunicilor noştri.

Maşina de cules litere - Această maşină a îndeplinit o revoluţie 
în arta tipăritului. Prima maşină Mergenthaler a fost făcută în 1884.

Sondele de petrol.  - Descoperirea petrolului în ultimul secol a 
revoluţionat iluminatul casnic, de asemenea făcând accesibile astfel 
de produse indispensabile ca benzina şi gazolina.

Fonograful. - Primul fonograf Edison a fost construit în 1877. 
Aparatul fotografic - Prima fotografie în lumină solară a unei feţe 
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umane a fost făcută  de către profesorul Draper din New York în 
1840.

Telegrafia fără  fir  -  Primul aparat capabil să  transmită  mesaje  
fără  fir  pe  distanţe  lungi  a  fost  făcut  în  1896 de  către  Marconi. 
Aproape fiecare vapor cu aburi este acum echipat cu acest aparat și 
se pot purta conversaţii de către oameni la sute de mile depărtare pe 
ocean.  Un  ziar  zilnic  se  tipăreşte  pe  vapoarele  transatlantice, 
prezentând ştirile zilnice ale evenimentelor mondiale, transmise de 
către telegrafia fără fir spre vapor de pe coastele Americii sau ale 
Europei.

Navigaţia aeriană - Cucerirea aerului care a fost realizată prin 
aeroplan, este unul dintre triumfurile cele mai demne de notat ale 
vreunui secol. Acum este posibil să călătoreşti prin aer de la un oraş 
la un altul, la sute de mile depărtare, fără nicio oprire și la viteza de 
peste şaizeci de mile pe oră. Au fost construite de asemenea nave 
aeriane dirijabile care pot transporta un număr mare de pasageri pe 
distanţe lungi la viteza medie a unui tren.

S-ar  putea  vorbi  despre  multe  alte  lucruri,  cum  ar  fi 
echipamentul  militar  submarin  pentru  scafandri,  bărci  submarine 
pentru explorarea adâncimilor mării și pentru utilizare în războaiele 
navale,  maşini  de  tors  motorizate  și  anestezice  pentru  a  preveni 
durerea în operaţii chirurgicale etc.

Ce pleiadă de minuni care au fost create într-un singur secol! Cât 
de uimitoare realizările ştiinţifice ale zilei prezente, asupra căreia îşi 
concentrează  lumina  toate  aceste  descoperiri  şi  realizări!  Cu 
adevărat,  privind  din  acest  punct  de  vedere,  am  ajuns  secolul 
sporirii cunoştinţei.
Şi spre onoarea creştinătăţii să se observe în ce ţări şi prin cine 

au fost făcute toate aceste descoperiri  și  s-a realizat atât de mult 
pentru a adăuga la facilităţi şi la confortul vieţii. S-a întâmplat în 
ţări  creştine,  între  bărbaţi  creştini,  începând  de  la  marea 
Reformaţiune; nu păgânilor, care în ignoranţa lor nu Îl cunosc pe 
Dumnezeu, nici acelora care în ţări creştine Îl tăgăduiesc, nu li se 
cuvine meritul pentru acest progres. Cu adevărat, tocmai spiritul de 
egalitate şi  libertate individuală  insuflat în Evanghelia lui Hristos 
când  este  predicată  în  puritatea  sa,  este  cel  care  descătuşează 
membrele umane, eliberează din lanţuri minţile umane și le invită 
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spre cea mai mare utilitate a puterilor umane și face posibilă o astfel 
de epocă a gândirii şi acţiunii libere, în care se pot realiza aceste 
minuni.

Despre caracterul uimitor al acestui veac, Victor Hugo vorbeşte 
după cum urmează:

 „În  ştiinţă  acesta  face  tot  felul  de  minuni;  face  salpetru  din 
bumbac, un cal din abur, un muncitor dintr-o pilă voltaică, un curier 
din fluidul electric și un pictor din soare; el se îmbăiază în apele 
subterane, în timp ce este încălzit cu focurile centrale; deschide spre 
cele două  infinităţi cele două  ferestre, - telescopul spre ceea ce e 
infinit de mare, microscopul spre ceea ce e infinit de mic și găseşte 
în primul abis stelele cerului, iar în al doilea abis, insectele, care 
dovedesc  existenţa  lui  Dumnezeu.  Anihilează  timpul,  anihilează 
distanţa, anihilează suferinţa; scrie o scrisoare din Paris spre Londra 
și primeşte răspunsul în zece minute; taie piciorul unui om - omul 
cântă şi zâmbeşte.” - Le Petit Napoleon.

Dar  dacă  luăm  cealaltă  poziţie  și  considerăm  creşterea 
cunoştinţei ca o creştere a cunoştinţei biblice, trebuie doar să privim 
la lumina minunată care, în ultimii şaizeci de ani, a strălucit asupra 
Scripturilor.  Împlinirea  profeţiei  a  fost  arătată  în  lumina  istoriei. 
Folosirea  unui  principiu  mai  bun  de  interpretare  a  condus  la 
concluzii  care  arată,  dincolo  de  dispută,  că  sfârşitul  tuturor 
lucrurilor este aproape. Cu adevărat, sigiliul a fost luat de pe carte și 
cunoştinţa referitor la ceea ce Dumnezeu a descoperit în Cuvântul 
Său, este sporită. Credem că în acest sens profeţia s-a împlinit mai 
special, însă doar într-un secol ca cel prezent putea profeţia, chiar în 
această direcţie, să fie împlinită.

Că ne aflăm în timpul sfârşitului, când cartea acestei profeţii ar 
trebui să nu mai fie sigilată, ci să fie deschisă şi înţeleasă, este arătat 
de Apocalipsa 10:1, 2, unde un înger puternic se coboară din cer cu 
o cărticică deschisă în mâna sa. Pentru dovezi referitoare la faptul 
că micuţa carte, despre care se spune acolo că este deschisă, este 
cartea închisă aici şi sigilată și că acel înger prezintă mesajul său în 
această generaţie, vezi comentariile referitoare la Apocalipsa 10:2.

Versetele 5-7.  Şi  eu,  Daniel,  m-am uitat  şi  iată  că  alţi  doi 
oameni  stăteau  în  picioare,  unul  dincoace  de  râu,  şi  altul 
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dincolo  de  malul  râului.  Unul  din  ei  a  zis  omului  aceluia 
îmbrăcat  în  haine  de  in,  care  stătea  deasupra  apelor  râului: 
“Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?” Şi am auzit pe 
omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor 
râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi 
a  jurat  pe Cel  ce  trăieşte  veşnic  că  va mai  fi  o  vreme,  două 
vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor 
sfârşi când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot.

Întrebarea: „Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?” are 
aici  fără  îndoială  referire  la  tot  ceea  ce  s-a  menţionat  anterior, 
incluzând  ridicarea  lui  Mihail,  timpul  de  strâmtorare,  eliberarea 
poporului  lui  Dumnezeu  și  învierea  specială  şi  precedentă  din 
versetul  2.  Şi  răspunsul  pare  a  fi dat  în  două  părţi:  Mai  întâi,  o 
perioadă  profetică  specifică  este  delimitată;  şi,  în  al  doilea  rând, 
urmează  o  perioadă  nedefinită  înainte  să  se  ajungă  la  încheierea 
tuturor lucrurilor acestora; exact cum este şi în capitolul 8:13,14. 
Când s-a pus întrebarea, „Cât va dura viziunea... pentru a da atât 
Sanctuarul  cât  şi  oastea  să  fie  călcată  în  picioare?”  Răspunsul 
menţiona o  perioadă  definită  de  2300 de zile  și  apoi  o  perioadă 
nedefinită despre curăţirea Sanctuarului. Tot astfel în textul din faţa 
noastră este indicată perioada de o vreme, vremi şi o jumătate de 
vreme  sau  1260  de  ani,  apoi  o  perioadă  nedefinită  pentru 
continuarea risipirii puterii poporului cel sfânt, înainte de sfârşit.

Cei 1260 de ani marchează perioada supremaţiei papale. De ce 
este  introdusă  aici  această  perioadă?  -  Probabil  pentru  că  acestă 
putere este cea care face mai mult decât oricare alta în istoria lumii 
pentru a risipi  puterea poporului  sfânt  sau să  oprime biserica lui 
Dumnezeu. Însă ce vom înţelege prin expresia „se vor sfârşi când 
puterea poporului  sfânt  va fi  zdrobită  de  tot” („Va fi realizat  de 
risipit  puterea poporului  cel  sfânt?” engl.).  O traducere literală  a 
Septuagintei pare să o prezinte într-o lumină mai clară: „Când el va 
fi  terminat  de  risipit  puterea  poporului  sfânt”?  La cine  se  referă 
pronumele  el?  Conform cuvintelor  acestui  pasaj  biblic,  la  prima 
vedere cel dinainte pare a fi „Cel care trăieşte veşnic”, sau Iehova; 
însă,  după  cum remarcă  în mod corect un prezentator eminent al 
profeţiilor,  în  analizarea  pronumelor  biblice,  trebuie  să  le 
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interpretăm  conform  faptelor  cazului;  şi  de  aceea  trebuie  să  ne 
referim frecvent la unul cunoscut înainte, mai degrabă decât la un 
substantiv exprimat. Deci, aici cornul cel mic sau omul fărădelegii, 
care  fusese  introdus  prin  menţionarea  anumită  a  timpului 
supremaţiei  sale,  anume, 1260 de ani,  poate fi puterea la care se 
face referire prin pronumele el. Timp de 1260 de ani acesta asuprise 
în  mod amarnic  biserica  sau risipise  puterea ei.  După  ce  i  se  ia 
supremaţia, dispoziţia sa faţă de adevăr şi de apărătorii săi rămâne 
și puterea sa este încă simţită într-o anumită măsură și el continuă 
lucrarea sa de oprimare exact atât cât poate. Până când? - Până la 
ultimul  dintre  evenimentele  prezentate  aici  vederii  în  versetul  1, 
eliberarea poporului lui Dumnezeu, a fiecăruia care este găsit scris 
în carte. Fiind astfel eliberat, puterile persecutoare nu mai sunt în 
stare să îi asuprească; puterea lor nu mai este risipită în continuare; 
s-a ajuns la sfârşitul minunilor descrise în această profeţie; şi toate 
prezicerile ei sunt împlinite.

Sau, putem, fără să schimbăm în mod special sensul, să aplicăm 
pronumele el la cel menţionat în legământul din versetul 7, ca „Cel 
care trăieşte veşnic;” adică, Dumnezeu, întrucât El foloseşte agentul 
puterilor omeneşti în mustrarea şi disciplinarea poporului Său și în 
acel  sens  se  poate  spune  că  El  Însuşi  este  Cel  care  le  risipeşte 
puterea. Prin profetul Său El a spus referitor la împărăţia lui Israel, 
„Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. ... la venirea Aceluia 
care are drept la ea şi în mâna căruia o voi încredinţa.” (Ezechiel 
21:27). Şi din nou, „Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri, 
până  se  vor  împlini  vremurile  Neamurilor.”  (Luca  21:24).  De 
importanţă  asemănătoare  este  profeţia  din  Daniel  8:13:  „În  câtă 
vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi 
despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare Sfântul 
Locaş  şi  oştirea?”  „Până  vor  trece  două  mii  trei  sute  de  seri  şi 
dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţat!”

Versetele  8-10.  Eu  am auzit,  dar  n-am înţeles;  şi  am zis: 
“Domnul  meu,  care  va  fi  sfârşitul  acestor  lucruri?”  El  a 
răspuns: “Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse 
şi  pecetluite  până  la  vremea sfârşitului.  Mulţi  vor  fi  curăţaţi, 
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albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu 
va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.

Cu câtă putere ni se aminteşte, prin grija lui Daniel de a înţelege 
pe deplin tot ceea ce îi fusese arătat, despre cuvintele lui Petru când 
vorbeşte  despre  cercetarea  întrebătoare  şi  serioasă  a  profeţilor 
pentru a înţelege prezicerile referitoare la suferinţele lui Hristos şi la 
gloria care va urma: şi de asemenea despre faptul că nu pentru ei, ci 
pentru noi au slujit ei. Cât de puţin li s-a permis unora dintre profeţi 
să  înţeleagă  despre ce au scris  ei!  Însă  ei  nu au refuzat  să  scrie 
pentru aceasta.  Dacă  Dumnezeu le-a cerut  aceasta,  ei  ştiau că  la 
timpul potrivit El urma să aibă grijă ca poporul Său să extragă din 
scrierile lor tot beneficiul pe care îl intenţiona El. Astfel limbajul 
folosit aici pentru Daniel a fost acelaşi ca şi când i s-ar spune că 
atunci  când  va  veni  timpul,  cei  înţelepţi  urmau  să  înţeleagă 
semnificaţia  a  ceea  ce  scrisese  el  şi  urmau  să  tragă  foloase  din 
aceasta. Timpul sfârşitului era timpul în care Spiritul lui Dumnezeu 
urma să îndepărteze sigiliul de pe această carte; şi, în consecinţă, 
acesta era timpul în vremea căruia cei înţelepţi urmau să înţeleagă, 
în  timp  ce  nelegiuiţii,  care  pierduseră  orice  simţ  al  valorii 
adevărului veşnic, cu inimile lor aspre şi împietrite în păcat, urmau 
să crească în mod continuu din rău în mai rău şi din orbire în orbire. 
Niciunul dintre cei răi nu înţeleg. Eforturile pe care cei înţelepţi le 
depun pentru a înţelege, ei le numesc nebunie şi încumetare și spun, 
în vorbe sarcastice: „Unde este promisiunea venirii Sale?” Şi dacă 
s-ar pune întrebarea: Despre ce timp şi ce generaţie spune profetul 
aceasta? Răspunsul solemn ar fi: Despre timpul prezent și despre 
generaţia din faţa noastră. Acest limbaj al profetului primeşte acum 
cea mai uimitoare împlinire.

Exprimarea din versetul 10 pare a fi la prima vedere destul de 
ciudată: „Mulţi vor fi curăţiţi și albiţi și încercaţi.” Se poate pune 
întrebarea, Cum pot fi ei albiţi şi încercaţi apoi (după cum pare să 
implice  limbajul),  când  prin  faptul  că  sunt  încercaţi  ei  devin 
purificaţi şi făcuţi albi? Răspuns: Exprimarea descrie fără îndoială 
un proces care se repetă de multe ori în experienţa acelora care, în 
acest timp, sunt făcuţi gata pentru venirea şi Împărăţia Domnului. 
Ei sunt purificaţi şi făcuţi albi într-o anumită măsură, comparativ cu 
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starea lor anterioară. Apoi ei sunt încercaţi din nou. Se aduc asupra 
lor teste mai mari pentru a le suporta. Dacă le suportă pe acestea, 
lucrarea de purificare este dusă astfel înainte într-o măsură şi mai 
mare - procesul de albire este făcut să  ajungă  la un nivel şi  mai 
înalt. Şi când au ajuns la acel stadiu, ei sunt încercaţi din nou, cu 
rezultatul că sunt purificaţi în continuare şi albiţi; şi astfel procesul 
continuă  până  când  sunt  dezvoltate  caractere,  care  vor  rezista 
testului zilei celei mari și se ajunge la o condiţie spirituală care nu 
mai are nevoie de vreo încercare suplimentară.

Versetul 11. De la vremea când va înceta jertfa necurmată şi 
de când se va aşeza urâciunea pustiirii, vor mai fi o mie două 
sute şi nouăzeci de zile. (engl.: Şi de la timpul când sacrificiul 
zilnic  va  fi  îndepărtat  pentru  a  instaura  urâciunea  care  face 
pustiire, vor fi o mie două sute nouăzeci de zile.)

Avem aici introdusă o nouă perioadă profetică; şi anume, 1290 
de zile profetice, care ar indica acelaşi număr de ani literali. Din 
citirea  textului  unii  au  tras  concluzia  (deşi  aceasta  nu  este  cea 
necesară)  că  această  perioadă  începe  cu  instaurarea  urâciunii 
pustiirii  sau a puterii  papale,  în 538 și,  în consecinţă,  se extinde 
până  la  1828.  Însă  în  timp  ce  nu  găsim  nimic  în  ultimul  an 
menţionat care să  marcheze încheierea acesteia, găsim dovezi (în 
notele  marginale)  că  ea  începe  înainte  de  instaurarea  urâciunii 
papale. Însemnarea marginală spune, „Pentru a instaura urâciunea” 
etc. Citind astfel, textul ar fi: „Şi de la timpul când sacrificiul zilnic 
va fi îndepărtat pentru a instaura urâciunea care face pustiire, vor fi 
o mie două sute nouăzeci de zile.” Cea zilnică a fost arătat că este, 
nu jertfa zilnică a iudeilor, ci urâciunea zilnică sau continuă, adică, 
păgânismul.  (Vezi  comentariile  despre  capitolul  8:13).  Aceasta  a 
trebuit  să  fie îndepărtată  pentru a pregăti  calea pentru papalitate. 
Pentru evenimentele istorice care arată cum a fost îndeplinită acesta 
în  508,  vezi  capitolul  11:31.  Nu  ni  se  spune  direct  până  la  ce 
eveniment ajung aceste 1290 de zile; însă întrucât începutul lor este 
marcat  de  o  lucrare  care  are  loc  pentru  a  pregăti  calea  pentru 
instaurarea papalităţii, ar fi natural să concluzionăm că sfârşitul lor 
va fi marcat de încheierea supremaţiei papale. Făcând numărătoarea 
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inversă, atunci, a 1290 începând din 1798, avem anul 508, în care s-
a arătat că păgânismul a fost îndepărtat, cu treizeci de ani înainte de 
instaurarea  papalităţii.  Această  perioadă  este,  fără  îndoială,  dată 
pentru a arăta data îndepărtării necurmatei și este singura care face 
aceasta. De aceea, cele două  perioade, cele 1290 şi cele 1260 de 
zile, se încheie împreună în 1798, una începând în 538 și cealaltă în 
508, cu treizeci de ani mai înainte.

Versetele 12-13. Ferice de cine va aştepta şi va ajunge până 
la cele o mie treisute treizeci şi  cinci de zile! Iar tu du-te pe 
calea ta până va veni sfârşitul; tu te vei odihni şi te vei scula 
iarăşi odată în partea ta de moştenire la sfârşitul zilelor.

Mai este introdusă aici încă o altă perioadă profetică, desemnând 
1335  de  ani.  Mărturia  referitoare  la  această  perioadă,  asemenea 
celei care ţine de cei 1290 de ani, este foarte săracă. Putem spune 
atunci când începe şi  când se termină  această  perioadă? Singurul 
indiciu pe care îl avem în soluţionarea acestei întrebări este faptul 
că se vorbeşte de aceasta în imediată legătură cu cei 1290 de ani, 
care au început, după cum s-a arătat mai sus, în anul 508. De la acel 
moment vor fi, spune profetul,  1290 de zile.  Şi  chiar următoarea 
propoziţie spune, „Binecuvântat este cel care aşteaptă şi ajunge la 
cele  1335 zile.”  De la  care moment? -  De la  acelaşi  punct,  fără 
îndoială, de la care se datează cei 1290 de ani; şi anume, 508. Dacă 
nu se socotesc de la acel punct,  este imposibil  să  îi  localizăm și 
aceştia trebuie să fie exceptaţi din profeţia lui Daniel, când aplicăm 
acestora cuvintele lui Hristos, „Oricine citeşte, să înţeleagă.” Matei 
24:15;  pentru  că  1335 adăugat  la  508 rezultă  1843.  Începând în 
primăvara primului dintre aceşti ani, ei s-au terminat în primăvara 
ultimului dintre aceştia.

Însă  se  poate  întreba,  cum  se  poate  ca  ei  să  se  fi  terminat, 
întrucât la sfârşitul acestor zile Daniel stă în ceata lui (engl.), despre 
care  unii  presupun  că  se  referă  la  învierea  sa  dintre  cei  morţi? 
Această  întrebare  se  bazează  pe  o  înţelegere  greşită  în  două 
privinţe: mai întâi, că zilele la sfârşitul cărora Daniel avea să stea în 
partea sa sunt cele 1335 zile; şi, în al doilea rând, că ridicarea lui 
Daniel în „ceata” lui este învierea sa, care de asemenea nu poate fi 
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susţinută. Singurul lucru promis la sfârşitul celor 1335 de zile este o 
binecuvântare asupra celor care aşteaptă şi ajung la acel timp; adică, 
cei  care trăiesc atunci.  Ce este această  binecuvântare? Privind la 
anul  1843,  când  aceşti  ani  expiră,  ce  contemplăm?  -  Vedem  o 
împlinire remarcabilă a profeţiei în marea proclamare a celei de a 
doua veniri  a lui  Hristos.  Cu patruzeci şi  cinci de ani înainte de 
aceasta  a  început  timpul  sfârşitului  și  cartea  a  fost  desigilată  și 
lumina  a  început  să  crească.  În  jurul  anului  1843,  a  existat  o 
măreaţă culminare a luminii care fusese revărsată asupra subiectelor 
profetice până la acel timp. Proclamarea a mers înainte cu putere. 
Doctrina nouă şi mişcătoare a instaurării Împărăţiei lui Dumnezeu a 
zguduit lumea. Viaţa nouă a fost împărţită adevăraţilor ucenici ai lui 
Hristos.  Cei  necredincioşi  au  fost  condamnaţi,  bisericile  au  fost 
testate și un spirit de redeşteptare a fost trezit, care nu a avut egal de 
atunci până acum. 

A fost aceasta binecuvântarea? Ascultaţi cuvintele Salvatorului: 
„Ferice de ochii voştri”, le-a spus El ucenicilor, „pentru că ei văd; şi 
urechile voastre, pentru că ele aud.” (Matei 13:16). Şi din nou El le-
a spus urmaşilor Săi că profeţii şi regii doriseră să vadă lucrurile pe 
care le vedeau ei și nu le văzuseră. Însă „binecuvântaţi”, le-a spus 
El lor, „sunt ochii care văd lucrurile pe care le vedeţi voi.” (Luca 
10:23, 24). Dacă un adevăr nou şi măreţ a fost o binecuvântare în 
zilele lui Hristos pentru cei care îl primeau, de ce nu a fost la fel în 
anul 1843 d.Hr.?

S-ar putea obiecta că cei care s-au angajat în această mişcare au 
fost  dezamăgiţi  în  aşteptările  lor;  tot  aşa  au  fost  şi  ucenicii  lui 
Hristos la Prima Sa Venire, într-o egală măsură. Ei au strigat în faţa 
Sa când a intrat El călare în Ierusalim, aşteptându-se că El va prelua 
atunci împărăţia; însă singurul tron spre care a mers El atunci a fost 
crucea; şi în loc să fie aclamat ca rege într-un palat regal, El a fost 
aşezat ca o formă fără viaţă în mormântul nou al lui Iosif. Cu toate 
acestea,  ei  erau  „binecuvântaţi”  primind  adevărurile  pe  care  le 
auziseră ei.

Se  poate  obiecta,  de  asemenea,  că  aceasta  nu  a  fost  o 
binecuvântare  suficientă  pentru  a  fi  marcată  de  către  o  perioadă 
profetică.  De ce nu, întrucât această  perioadă  în care urma ea să 
apară  și  anume,  timpul  sfârşitului,  este  introdusă  de  o  perioadă 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
Ca

pi
to

lu
l 1

2

303



profetică;  întrucât  Domnul  nostru,  în  versetul  14  al  acestei  mari 
profeţii din Matei 24, face un anunţ special despre această mişcare; 
şi  întrucât  aceasta este încă  şi  mai departe întărită  în Apocalipsa 
14:6,7, sub simbolul unui înger zburând prin mijlocul cerului cu un 
anunţ  special  despre  Evanghelia  veşnică  pentru  locuitorii 
Pământului. Cu siguranţă, Biblia subliniază această mişcare

Încă două întrebări rămân de observat pe scurt aici: (1) La ce zile 
se face referire în versetul 13? (2) La ce se face referire când se 
spune că Daniel stă în „ceata” lui? Cei care pretind că zilele sunt 
cele  1335,  sunt  conduşi  la  acea  aplicare  privind  înapoi  nu  mai 
departe de versetul precedent, în care se menţionează cele 1335 de 
zile;  în  timp  ce,  făcând  aplicarea  acestor  zile  atât  de  nedefinit 
introduse,  întreaga  amplitudine  a  profeţiei  ar  trebui  preluată  din 
capitolul 8. Capitolele 9, 10, 11 şi 12 sunt în mod clar o continuare 
şi o explicare a viziunilor din capitolul 8; ca urmare putem spune că 
în  viziunea  din  capitolul  8,  după  cum  este  pusă  în  realitate  şi 
explicată, sunt patru perioade profetice; şi anume, cele 2300, 1260, 
1290 şi 1335 zile. Prima este perioada principală şi cea mai lungă; 
celelalte sunt doar părţi  intermediare şi  subdiviziuni ale acesteia. 
Acum, când îngerul îi spune lui Daniel, la încheierea instrucţiunilor 
sale, el va sta în ceata lui la sfârşitul zilelor, fără să menţioneze ce 
perioadă  a fost  menţionată,  nu s-ar fi întors mintea lui Daniel în 
mod natural spre perioada principală şi cea mai lungă, cele 2300 de 
zile,  mai degrabă  decât spre subdiviziunile ei? Dacă  aceasta este 
aşa, cele 2300 de zile sunt intenţionate. Cele scrise în Septuaginta 
par să fie foarte clare în această direcţie: „Însă mergi pe calea ta şi 
odihneşte-te;  pentru că  mai  sunt  zile  şi  vremi până  la  împlinirea 
completă  [a  acestor  lucruri];  şi  tu  vei  sta  în  ceata  ta  la  sfârşitul 
zilelor.” Aceasta cu siguranţă întoarce mintea înapoi spre cea mai 
lungă  perioadă  conţinută  în prima viziune, în legătură  cu care au 
fost date instrucţiunile următoare.

Cele 2300 de zile, după cum s-a arătat deja, s-au încheiat în 1844 
și ne-au adus la curăţirea Sanctuarului. Cum a stat Daniel la acel 
timp în partea hotărâtă lui? Răspunsul: În persoana Avocatului său, 
Marele  nostru  Preot,  când  El  prezintă  cazurile  celor  neprihăniţi 
pentru a fi acceptate de către Tatăl Său. Cuvântul tradus aici ca parte 
nu înseamnă  o bucată  de bunuri imobiliare, un lot de pământ, ci 

Ex
pl

ica
ția

 că
rț

ii 
D

an
iel

 - 
U

ria
h 

Sm
ith

304



„deciziile şansei” sau „hotărârile Providenţei.” La sfârşitul zilelor, 
sorţul, să spunem aşa, urma să fie aruncat. Cu alte cuvinte, urma să 
se ia o hotărâre referitor la cei care urmau să fie socotiţi demni de a 
poseda moştenirea cerească. Şi când cazul lui Daniel vine pentru a 
fi examinat, el este găsit neprihănit, stă în partea sa, i se atribuie un 
loc în Canaanul ceresc.

Când Israel era pe punctul de a intra în Ţara Promisă, sorţul a 
fost  aruncat  și  posesiunile  au  fost  repartizate  fiecărei  seminţii. 
Triburile  au stat  astfel  în  respectiva lor  „parte  hotărâtă” cu mult 
înainte  de a  fi intrat  propriu-zis  în  posesia  ţării.  Timpul  curăţirii 
Sanctuarului corespunde acestei perioade a istoriei Israelului. Acum 
noi stăm la graniţele Canaanului ceresc și se iau decizii repartizând 
unora un loc în Împărăţia veşnică și împiedicându-i pe alţii de la 
aceasta. Când se hotărăşte cazul său, partea lui Daniel la moştenirea 
cerească  îi  va  fi  asigurată.  Şi  împreună  cu  el  vor  sta  toţi  cei 
credincioşi.  Şi  când  acest  serv  devotat  al  lui  Dumnezeu,  care  a 
umplut o viaţă întreagă cu cele mai nobile fapte de slujire pentru 
Maestrul său, deşi apăsat de cele mai grele griji ale vieţii, va primi 
răsplătirea sa pentru binele făcut, noi de asemenea putem intra cu el 
în odihnă.

Ne apropiem de încheierea studiului acestei profeţii, remarcând 
faptul că am petrecut cu nu puţină bucurie timpul şi studiul pe care 
îl  avem despre  această  profeţie  şi,  de  asemenea,  am contemplat 
caracterul acestui preaiubit dintre oameni şi  ilustru dintre profeţi. 
Dumnezeu nu priveşte la persoane; şi o reproducere a caracterului 
lui Dumnezeu va asigura favoarea divină la fel de remarcabil chiar 
acum. Să ne străduim să egalăm prin imitare virtuţile sale, pentru ca 
noi, asemenea lui, să putem avea aprobarea lui Dumnezeu în timp 
ce suntem aici și să locuim cu creaturile infinitei Sale glorii în viaţa 
viitoare.
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