
L E C Ț I A  7



DANIEL 8 
1-12

PROFEȚIA DESPRE 
BERBEC, ȚAP ȘI 

CORNUL CEL MIC



Daniel 8:1

În anul al treilea al domniei împăratului 
Belșaţar, eu, Daniel, am avut o vedenie, 

afară de cea pe care o avusesem mai 
înainte. 

ָחז"ן (cha.zon) ‘vedenie' (H2377)



Daniel 8:2

Când am avut vedenia aceasta, mi s-a 
părut că eram la capitala Susa, în 
ţinutul Elam, și, în timpul vedeniei 

mele, mă aflam lângă râul Ulai.



Daniel 8:3-4

3) Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea 
un berbec și avea două coarne; coarnele acestea erau 
înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai 

înalt a crescut cel din urmă.  
4) Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, 
spre miazănoapte și spre miazăzi; nicio fiară nu putea să-i 

stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în 
mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. 



Daniel 8:20

Berbecul pe care l-ai văzut, cu 
cele două coarne, sunt împăraţii 

mezilor și perșilor.



Daniel 8:3

Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un 
râu stătea un berbec și avea două coarne; 

coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai 
înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut 

cel din urmă. 



Împărații Medo-Persiei

538 î.Hr. - 331 î.Hr.
538 î.Hr. - 522 î.Hr. - Împărați Mezi (excepție Cir)

522 î.Hr. - 331 î.Hr. - Împărați Persani

16 ani au condus Mezii

191 ani au condus Perșii



Daniel 8:4

Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele 
spre apus, spre miazănoapte și spre miazăzi; 

nicio fiară nu putea să-i stea împotrivă și 
nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în 

mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. 



Imperiul Medo-Persan

Imperiul Medo-Persan
Apus 

Babilonul  
(538 î.Hr.)

Miazănoapte 
Lidia  

(546 î.Hr.)

Miazăzi 
Egiptul  

(525 î.Hr.)



Daniel 8:5

Pe când mă uitam cu băgare de seamă, 
iată că a venit un ţap de la apus și a 

cutreierat toată faţa pământului, fără 
să se atingă de el; ţapul acesta însă 

avea un corn mare între ochi. 



Imperiul Medo-Persan

Imperiul Medo-Persan



Daniel 8:21

Ţapul însă este împărăţia 
Greciei…



Daniel 8:5

Pe când mă uitam cu băgare de seamă, 
iată că a venit un ţap de la apus și a 

cutreierat toată faţa pământului, fără 
să se atingă de el; ţapul acesta însă 

avea un corn mare între ochi. 



Leopardul și Țapul: Imperiul Grec



Daniel 8:5

Pe când mă uitam cu băgare de seamă, 
iată că a venit un ţap de la apus și a 

cutreierat toată faţa pământului, fără 
să se atingă de el; ţapul acesta însă 

avea un corn mare între ochi. 



Daniel 8:21

Ţapul însă este 
împărăţia Greciei, și 

cornul cel mare dintre 
ochii lui este cel dintâi 

împărat.



Daniel 8:6-7

6) A venit până la berbecul care avea coarne și pe care-l 
văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată 

puterea lui.  
 7) L-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat 

încruntat asupra lui, a izbit pe berbec și i-a frânt 
amândouă coarnele, fără ca berbecul să i se fi putut 

împotrivi; l-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare, 
și nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui.



Lupta de pe Râul Granicus în Frigia



Lupta de la trecătoarea Issos în Cilicia



Lupta de pe câmpiile de la Arbela în Siria



Daniel 8:8

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. 



Generalii lui Alexandru cel Mare

Macedonia Tracia Egiptul Siria

Casandru Lisimah Ptolomeu Seleuc



Daniel 8:9-12
9) Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit 
nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit și spre ţara cea 

minunată.  
10) S-a înălţat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o 
parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare.  

11) S-a înălţat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa 
necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt.  

12) Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit 
împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevărul la 

pământ și a izbutit în ce a început.



Paralelele dintre cornul cel mic in Daniel 7 și Daniel 8

1. Cornul este mic  - Daniel 7:8  ⬌  Daniel 8:9

2. A devenit puternic după ce a crescut  - Daniel 7:20  ⬌  Daniel 8:24

3. Putere persecutoare  - Daniel 7:25  ⬌  Daniel 8:25

4. Persecută poporul lui Dumnezeu  - Daniel 7:24  ⬌  Daniel 8:10,24

6. Ultima putere care va domni pe pământ  - Daniel 7:26  ⬌  Daniel 8:25

5. Se înalță mai presus de Dumnezeu  - Daniel 7:25  ⬌  Daniel 8:25

7. Are strânsă legătură cu timpul profetic  - Daniel 7:21  ⬌  Daniel 8:13

8. Este distrus la venirea Domnului  - Daniel 7:26,27  ⬌  Daniel 8:25



Cornul cel mic din Daniel 7 și Daniel 8

Daniel 7 Daniel 8

Roma Grecia



Daniel 8:9

Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, 
care s-a mărit nespus de mult [puternic] 
spre miazăzi, spre răsărit și spre ţara cea 

minunată.  



Bătălia de la Pydna - 168 î.Hr.

Lucius Aemilius  
Paullus Macedonicus



Daniel 8:10

S-a înălţat până la oștirea cerurilor, a doborât 
la pământ o parte din oștirea aceasta și din 

stele și le-a călcat în picioare. 



Apocalipsa 12:1

În cer s-a arătat un semn mare – o 
femeie învăluită în soare, cu luna sub 

picioare și cu o cunună de 
douăsprezece stele pe cap.



1 Samuel 17:45

David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea 
cu sabie, cu suliţă și cu pavăză, iar eu vin 

împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în 
Numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care 

ai ocărât-o.



Daniel 8:10

S-a înălţat până la oștirea cerurilor, a doborât 
la pământ o parte din oștirea aceasta și din 

stele și le-a călcat în picioare. 



Daniel 8:11

S-a înălţat până la căpetenia oștirii, i-
a smuls jertfa necurmată și i-a 

surpat locul locașului său celui sfânt. 



Iosua 5:13-15
13) Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. 
Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă 

din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis: „Ești dintre ai 
noștri sau dintre vrăjmașii noștri?”  

14) El a răspuns: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oștirii Domnului și 
acum am venit.” Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a închinat 

și I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?”  
15) Și Căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi 

încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Și 
Iosua a făcut așa.



S-a înălțat până la căpetenia oștirii



Daniel 8:11

CORNILESCU: S-a înălţat până la căpetenia 
oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat 

locul locașului său celui sfânt. 

FIDELA: Da, s-a preamărit chiar până la prințul 
oștirii și prin el (sacrificiul) zilnic a fost luat și 

locul sanctuarului său a fost dărâmat.



Ellen White, Scrieri timpurii, p.74

Apoi am văzut, în legătură cu 
”necurmate” (Daniel 8:12) că cuvântul 

”jertfei”, a fost adăugat de 
înțelepciunea omenească și că nu 

aparține textului.



Daniel 8:11

CORNILESCU: S-a înălţat până la căpetenia 
oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat 

locul locașului său celui sfânt. 

FIDELA: Da, s-a preamărit chiar până la prințul 
oștirii și prin el (sacrificiul) zilnic a fost luat și 

locul sanctuarului său a fost dărâmat.



Cuvântul ”necurmat” în alte versete

Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu 
stă necurmat înaintea mea. (Psalmi 51:3)

Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte, ca 
să fie necurmat înaintea Mea. (Exod 25:30)

Focul să ardă necurmat pe altar şi să nu se 
stingă deloc. (Levetic 6:13)



Daniel 8:11

CORNILESCU: S-a înălţat până la căpetenia 
oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat 

locul locașului său celui sfânt. 

FIDELA: Da, s-a preamărit chiar până la prințul 
oștirii și prin el (sacrificiul) zilnic a fost luat și 

locul sanctuarului său a fost dărâmat.



2 Tesaloniceni 2:3,4,7

3) Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni 
înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă și de a se 

descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,  
4) potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se 

numește „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. 
Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se 

drept Dumnezeu.  
7) Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie 

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



James White, Bible Adventism, p.127

Jertfa necurmată și urâciunea pustiirii 
reprezintă Roma în formele sale păgâne și papale. 

Lăsând de o parte cuvintele adăugate, textul 
spune: "Necurmatul și urâciunea pustiirii". 
Acestea sunt două puteri distrugătoare; în 

primul rând, păgânismul, apoi papalitatea. Despre 
acestea, Pavel, în 2 Tesaloniceni 2:3-8, spune:[…]



James White, Bible Adventism, p. 127

Ceea ce oprea manifestarea papalității 
în zilele lui Pavel a fost păgânismul. 

Acestea sunt cele două puteri care au 
pustiit poporul lui Dumnezeu, despre 
care îngerul vorbește în viziune din 

Daniel 8.



Scrieri timpurii p.74

Apoi am văzut, în legătură cu “necurmate” (Daniel 8, 12) că 
”jertfei”, acest cuvânt, a fost completat de înţelepciunea 
omenească şi nu aparţine textului şi că Domnul le-a dat 
imaginea corectă în privinţa lui celor care au anunţat 

ceasul judecăţii. Când a existat unitate, înainte de 1844, 
aproape toţi erau de acord în privinţa opiniei corecte 
legate de “necurmate”; însă în confuzia de după 1844, au 
fost îmbrăţişate alte abordări şi au urmat întunericul şi 

încurcătura.



George Stors, The Bible examiner, p.111-113, 1843

(Daniel 8:13; 11:31). Acest limbaj arată că ”necurmatul” este o 
urâciune zilnică (continuă), sau o putere pustiitoare, care va 

pustii poporul și Biserica lui Dumnezeu până când va fi 
îndepărtat și apoi va veni în locul lui o altă urâciune, mult mai 
pustiitoare… Suntem acum tentați să întrebăm ce este acest 

”necurmat” care a fost îndepărtat? Mie îmi este clar și răspund: 
aceasta era urâciunea zilnică sau continuă a păgânismului care 
a asuprit poporul și biserica lui Dumnezeu până când a fost ”luat 
din cale”, eveniment care acum reiese din ”Istoria Romei” al lui 

Gibbon, a avut loc în jurul anului 508 d.Hr.



George Stors, The Bible examiner, p.111-113, 1843

Astfel, pentru sacrificiile păgâne din Roma a venit 
un sfârșit, sau păgânismul a fost ”luat din cale” și 
nu mai împiedica descoperirea ”omului fărădelegii” 

sau ”urâciunea care pustiește”, papalitatea. 
”Necurmatul” și ”urâciunea care pustiește” sunt 

două puteri pustiitoare lucrând împotriva 
poporului și bisericii lui Dumnezeu. Pentru una 

ajunge sfârșitul și cealaltă este așezată în locul ei.



John Andrews, The Sanctuary and 2300 days, p.76

Agenții prin care sanctuarul este călcat 
în picioare sunt necurmatul, sau pustiirea 
continuă și fărădelegea, sau urâciunea 
pustiirii. Dan. 8:13; 11:31, 12:11. Aceste 

două pustiiri, așa cum am văzut deja, sunt 
păgânismul și papalitatea



Alonzo Jones, Semnele Timpului 14 iulie, 1887

Aceasta justifică pe deplin fiecare titlu atribuit 
asupra ei în Scripturi; și din punctul de vedere 

dat aici, este în mod special ilustrată și 
justificată comparația dată în Daniel 11:31 și 
12:11, între Roma păgână și Roma papală, unde 

Roma păgână este descrisă ca ”pustiirea 
necurmată”, în timp ce papalitatea este 

”urâciunea pustiirii”



Marea luptă p.54

În veacul al șaselea, papalitatea devenise puternic 
întemeiată. Scaunul puterii ei a fost stabilit în cetatea 

imperială, iar episcopul Romei a fost declarat cap 
peste întreaga biserică. Păgânismul dăduse locul 
papalității. Balaurul dăduse fiarei “puterea lui, 

tronul lui, și o mare stăpânire”. (Apocalipsa 13, 2). Și 
acum au început cei 1260 de ani de persecuție papală, 

prevestiți în profețiile lui Daniel și Apocalipsa.



SĂ REȚINEM

NECURMATUL  
=  

PĂGÂNISMUL



SĂ REȚINEM

URÂCIUNEA PUSTIIRII  
=  

PAPALITATEA



Daniel 12:8,9,11

8) Eu am auzit, dar n-am înţeles și am zis: „Domnul 
meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri?”  

9) El a răspuns: „Du-te, Daniele! Căci cuvintele 
acestea vor fi ascunse și pecetluite până la 

vremea sfârșitului. 
11) De la vremea când va înceta jertfa necurmată 
și de când se va așeza urâciunea pustiitorului, vor 

mai fi o mie două sute nouăzeci de zile. 



Daniel 8:11

FIDELA: Da, s-a preamărit chiar până la prințul 
oștirii și prin el (sacrificiul) zilnic a fost luat 
și locul sanctuarului său a fost dărâmat.

ִמְקָּדׁש Miqdash  (H 4720)



Și va fi așa: când se va înfățișa Moabul și se va obosi pe 
înălțimi și va intra în locașul său sfințit ca să se roage, nu va 

izbuti. (Isaia 16:12)

ִמְקָּדׁש Miqdash  (H 4720)

Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului 
tău, ți-ai pângărit locașurile tale sfințite; de aceea am scos 

un foc din mijlocul tău, te-a mistuit și te-am prefăcut în 
cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. 

(Ezechiel 28:18)



Daniel 8:11

CORNILESCU: S-a înălţat până la căpetenia 
oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat 

locul locașului său celui sfânt. 

FIDELA: Da, s-a preamărit chiar până la prințul 
oștirii și prin el (sacrificiul) zilnic a fost luat 
și locul sanctuarului său a fost dărâmat.



Panteon



330 d.Hr. Sediul guvernului Romei mutat la Constantinopol



Daniel 8:12

CORNILESCU: Oastea a fost pedepsită din pricina 
păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate; cornul a 
aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. 

FIDELA: Și o oaste i-a fost dată 
împotriva sacrificiului zilnic, din cauza fărădelegii și 

a aruncat adevărul la pământ; și a lucrat și a 
prosperat.



Îmăratul Franței: Clovis I (496 d.Hr)



O oastea i-a fost dată

496 d.Hr - 508 d.Hr

NECURMATUL ÎNDEPĂRAT



Daniel 8:12

CORNILESCU: Oastea a fost pedepsită din pricina 
păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate; cornul a 
aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. 

FIDELA: Și o oaste i-a fost dată 
împotriva sacrificiului zilnic, din cauza fărădelegii și 

a aruncat adevărul la pământ; și a lucrat și a 
prosperat.



De la Roma păgână la Roma papală

Imperiul Roman

Roma se divizează 
apariția celor 10 

coarne

înainte de Hristos

168 476
351 493

538

Instaurarea  
papalității

534

Herulii 
nimiciți

Vandalii 
nimiciți

Ostrogoții 
alungați

        după Hristos

1798

Rana de 
moarte

1260 de ani

538 + 1260 =  1798

1844
Judecata  

de cercetare

1290 de ani508ROMA PĂGÂNĂ

ROMA PAPALĂ

496

Franța 
primul corn 
supus Papei

330

Constantin mută 
sediul la 

Constantinopol

Păgânismul 
îndepărtat


