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Daniel 8:13

Și am auzit un sfânt vorbind și un alt 
sfânt zicea către cel nenumit care 

vorbea: Până când va fi vedenia despre 
jertfa necurmată și despre fărădelegea 
pustiitoare, spre a da sfântul locaș și 

oștirea să fie călcate în picioare?



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
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Daniel 8:13
Și am auzit un sfânt vorbind și un alt 
sfânt zicea către cel nenumit care 

vorbea: Până când va fi vedenia despre 
jertfa necurmată și despre fărădelegea 
pustiitoare, spre a da sfântul locaș și 

oștirea să fie călcate în picioare?

ָחז"ן (cha.zon) ‘vedenie' (H2377)



Daniel 8:14

Și mi-a zis: Până la două mii 
trei sute de seri și dimineți; 

atunci sfântul locaș va fi 
curățit.



Sfaturi pentru Biserică, p.171
Fie ca toți cei care au cultivat plăcerea pentru lecturi 
ușoare să-și îndrepte acum atenția către cuvântul cel 

sigur al profeției. Luați-vă Bibliile și începeți să studiați 
cu un nou interes rapoartele sacre ale Vechiului și Noului 
Testament. Cu cât studiați mai des și mai stăruitor Biblia, 
cu atât ea vă va apărea mai frumoasă, iar gustul pentru 
lecturi ușoare, fără valoare, vă va dispărea. Legați-vă 

această carte prețioasă de inimă. Ea vă va fi atât prieten, 
cât și călăuză.



Marea luptă, p.521
Biblia a fost dată cu scopul de a fi o călăuză pentru 
toți aceia care doresc să cunoască voia Făcătorului 
lor. Dumnezeu le-a dat oamenilor cuvântul cel sigur 
al profeției; îngerii și Însuși Hristos au venit să-i 
descopere lui Daniel și lui Ioan lucrurile care aveau 

să se întâmple în curând. Aceste probleme 
importante, care au de-a face cu mântuirea 
noastră, n-au fost lăsate învăluite de mister. 



Daniel 8:14

Și mi-a zis: Până la două mii 
trei sute de seri și dimineți; 

atunci sfântul locaș va fi 
curățit.



William Miller 
1782-1849



Și el mi-a zis: „Până vor 
trece două mii trei 

sute de seri și 
dimineţi; apoi Sfântul 
Locaș va fi curăţit!”

Daniel 8:14
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Daniel 8:14

Și mi-a zis: Până la două mii 
trei sute de seri și dimineți; 

atunci sfântul locaș va fi 
curățit.



Exodul 25:8

Cornilescu: Și să-mi facă un locaș 
sfințit ca să locuiesc între ei.

Fidela: Și ei să îmi facă un 
sanctuar, ca să locuiesc printre ei.



Sfântul locaș sau Tabernacol construit de Moise



Templul construit de Solomon



Evrei 9:8

Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta 
că drumul în Locul Preasfânt 

[Greacă: locurile sfinte, plural] 
nu era încă deschis câtă vreme 
stătea în picioare Cortul dintâi.



Evrei 8:7

În adevăr, dacă legământul 
dintâi ar fi fost fără cusur, n-

ar mai fi fost vorba să fie 
înlocuit cu un al doilea.



Evrei 8:1,2

1) Punctul cel mai însemnat al celor spuse 
este că avem un Mare Preot care S-a aşezat 
la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în 

ceruri,  
2) ca slujitor al Locului Preasfânt 

[Sanctuarului] şi al adevăratului cort, care 
a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. 



Exodul 25:9

Potrivit cu tot ce-ți voi arăta, 
izvodul locașului și izvodul 

tuturor uneltelor lui, așa să 
faceți.



Exodul 25:40

Și vezi să faci după izvodul lor 
care ți s-a arătat pe munte.



Exodul 26:30

Și să ridici locașul după chipul 
lui, după cum ți s-a arătat pe 

munte



Evrei 8:4,5

4) Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, 
fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege.  

5) Ei fac o slujbă care este chipul şi 
umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite 

de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă 
cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după 

chipul care ţi-a fost arătat pe munte.”



Evrei 9:8,9 - FIDELA

8) Duhul Sfânt arătând aceasta, că drumul în locul 
preasfânt [Greacă: locurile sfinte, plural] nu era 

încă făcut cunoscut, în timp ce era încă în picioare 
primul tabernacol, 

9) Care era o prefigurare pentru timpul de atunci, 
în care au fost oferite deopotrivă daruri și sacrificii, 

care nu puteau desăvârși în ce privește conștiința 
pe cel ce servea,



Evrei 9:12 - FIDELA

Nici prin sângele țapilor și vițeilor, ci 
prin propriul lui sânge a intrat o 

singură dată în locul sfânt, obținând 
o răscumpărare eternă pentru noi.



Apocalipsa 4:5

Și din scaunul de domnie 
ieșeau fulgere și glasuri și 

tunete; și erau șapte făclii 
de foc arzând înaintea 

scaunului de domnie, care 
sunt cele șapte Duhuri ale 

lui Dumnezeu.



Apocalipsa 8:3

Și un alt înger a venit și a 
stat la altar, având o 

tămâietoare de aur; și i 
s-a dat tămâie multă ca s-

o dea rugăciunilor tuturor sfinților pe altarul 
cel de aur înaintea scaunului de domnie.



Apocalipsa 11:19

Și Templul lui 
Dumnezeu în cer s-a 
deschis și chivotul 
legământului s-a 
arătat în Templul 

său...



Lucrurile din Sanctuar



Daniel 8:14

Și mi-a zis: Până la două mii 
trei sute de seri și dimineți; 

atunci sfântul locaș va fi 
curățit.



Evrei 9:22,23 - FIDELA

22) Și, conform legii, aproape toate sunt 
curățate cu sânge; și fără vărsare de sânge 

nu este iertare. 
23) De aceea era necesar ca modelele 

lucrurilor din ceruri să fie curățate cu 
acestea, dar înseși lucrurile cerești cu 

sacrificii mai bune decât acestea.



Aducerea jertfei pentru păcat



Leviticul 17:11,14

11) Căci viaţa trupului este în sânge…. 

14) Căci viaţa oricărui trup stă în 
sângele lui care este în el.



Serviciul preoților în Sfânta



Ziua Ispășirii - cei doi țapi



Ziua Ispășirii - serviciul în Sfânta Sfintelor



Ziua Ispășirii - țapul ispășitor



Țapul ispășitor dus în loc pustiu



Serviciul preoților



Sanctuarul Ceresc



Daniel 8:15,16

15) Pe când eu, Daniel, aveam vedenia 
aceasta şi căutam s-o pricep, iată că 

înaintea mea stătea cineva care avea 
înfăţişarea unui om.  

16) Şi am auzit un glas de om în mijlocul 
râului Ulai, care a strigat şi a zis: „Gabriele, 

tâlcuieşte-i vedenia aceasta.”



Daniel 8:17-19
17) 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!”  
18) 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. 

19) Apoi mi-a zis: „Iată, îţi arăt ce se va întâmpla la vremea 
de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta priveşte vremea 

sfârşitului.



Ezechiel 21:25-27,31
25) Şi tu, domn nelegiuit, gata să fii ucis, domn al lui Israel, a cărui 

zi vine tocmai când nelegiuirea este la culme!”  
26) Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „La o parte cu mitra, jos cununa 
împărătească! Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălţat, şi 

ce este înălţat va fi plecat! 
27) Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu 

va avea loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea şi în mâna 
căruia o voi încredinţa. 

31) Îmi voi vărsa mânia peste tine, voi sufla împotriva ta cu focul 
urgiei Mele şi te voi da în mâinile unor oameni care sfâşie şi care nu 

lucrează decât la nimicire.



Daniel 8:20-22

20) Berbecul pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, 
sunt împăraţii mezilor şi perşilor.  

21) Ţapul însă este împărăţia Greciei, şi cornul cel 
mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat. 

22) 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.



Daniel 8:23-25
23) La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut 

măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine [cu o 
înfățișare aspră] şi viclean.  

24) El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face 
pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe 

cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. 
25) 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.



Deutoronom 28:49-50

49) Domnul va aduce de departe, de la marginile 
pământului, un neam care va cădea peste tine 
cu zbor de vultur, un neam a cărui limbă n-o 

vei înţelege,  
50) un neam cu înfăţişarea sălbatică [aspră] 
şi care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va 

avea milă de copii.



Simbolul vulturului a Imperiu Roman



Deutoronom 28:49-50

49) Domnul va aduce de departe, de la marginile 
pământului, un neam care va cădea peste tine 
cu zbor de vultur, un neam a cărui limbă n-o 

vei înţelege,  
50) un neam cu înfăţişarea sălbatică [aspră] 
şi care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va 

avea milă de copii.



Daniel 8:23-25
23) La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut 

măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine [cu o 
înfățișare aspră] şi viclean.  

24) El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face 
pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe 

cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. 
25) 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.



Daniel 8:23-25
23) La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut 

măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine [cu o 
înfățișare aspră] şi viclean.  

24) El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face 
pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe 

cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. 
25) 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.



Daniel 8:23-25
23) La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut 

măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine [cu o 
înfățișare aspră] şi viclean.  

24) El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face 
pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe 

cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. 
25) 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.



Daniel 8:23-25
23) La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut 

măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine [cu o 
înfățișare aspră] şi viclean.  

24) El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face 
pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe 

cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. 
25) 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.



Daniel 8:26-27

26) 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.”  

27) 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.”


