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Daniel 11:30

Ci niște corăbii din Chitim vor înainta 
împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va 
întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva 
legământului sfânt, nu va sta cu mâinile 
în sân, ci, la întoarcere, se va înţelege 
cu cei ce vor părăsi legământul sfânt.
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Daniel 11:31

Niște oști trimise de el vor veni și 
vor spurca Sfântul Locaș, cetăţuia, vor 
face să înceteze jertfa necurmată și 
vor așeza urâciunea pustiitorului. Va 
ademeni prin lingușiri pe cei ce rup 

legământul.



Daniel 11:31

Niște oști trimise de el vor veni și vor 
spurca Sfântul Locaș, cetăţuia, vor 
face să înceteze jertfa necurmată și 
vor așeza urâciunea pustiitorului. Va 
ademeni prin lingușiri pe cei ce rup 

legământul.



Daniel 11:31

Niște oști trimise de el vor veni și vor 
spurca Sfântul Locaș, cetăţuia, vor 
face să înceteze jertfa necurmată și 
vor așeza urâciunea pustiitorului. Va 
ademeni prin lingușiri pe cei ce rup 

legământul.
…vor spurca sanctuarul tăriei… 

(traducerea KJV/Fidela)



Daniel 11:31

Niște oști trimise de el vor veni și vor 
spurca Sfântul Locaș, cetăţuia, vor 

face să înceteze jertfa necurmată și 
vor așeza urâciunea pustiitorului. Va 
ademeni prin lingușiri pe cei ce rup 

legământul.



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 11:31

Niște oști trimise de el vor veni și vor 
spurca Sfântul Locaș, cetăţuia, vor 

face să înceteze jertfa necurmată și 
vor așeza urâciunea pustiitorului. Va 
ademeni prin lingușiri pe cei ce rup 

legământul.



Daniel 8:11 - FIDELA

Da, s-a preamărit chiar până la prințul 
oștirii și prin el necurmatul a fost luat 

și locul sanctuarului său a fost 
dărâmat.



SĂ REȚINEM

NECURMATUL  
=  

PĂGÂNISMUL



Daniel 8:11 - FIDELA

Da, s-a preamărit chiar până la prințul 
oștirii și prin el necurmatul a fost luat 

și locul sanctuarului său a fost 
dărâmat.



Panteon



Daniel 8:11 - FIDELA

Da, s-a preamărit chiar până la prințul 
oștirii și prin el necurmatul a fost luat 

și locul sanctuarului său a fost 
dărâmat.



330 d.Hr. Sediul guvernului Romei mutat la Constantinopol



Daniel 8:12 - FIDELA

Și o oaste i-a fost dată 
împotriva necurmatului, din cauza 

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



Daniel 8:11;8:12;11:31 - FIDELA

8:12 — Și o oaste i-a fost dată împotriva necurmatului, din 
cauza fărădelegii și a aruncat adevărul la pământ; și a lucrat și 

a prosperat.

11:31 — Și brațe vor sta de partea lui, iar ei vor spurca 
sanctuarul tăriei și vor lua necurmatul și vor pune urâciunea 

care pustiește.

8:11 — Da, s-a preamărit chiar până la prințul oștirii și prin 
el necurmatul a fost luat și locul sanctuarului său a fost 

dărâmat.



Daniel 8:11;8:12;11:31 - FIDELA

8:12 — Și o oaste i-a fost dată împotriva necurmatului, din 
cauza fărădelegii și a aruncat adevărul la pământ; și a lucrat și 

a prosperat.

11:31 — Și brațe vor sta de partea lui, iar ei vor spurca 
sanctuarul tăriei și vor lua necurmatul și vor pune urâciunea 

care pustiește.

8:11 — Da, s-a preamărit chiar până la prințul oștirii și prin 
el necurmatul a fost luat și locul sanctuarului său a fost 

dărâmat.



Daniel 8:11;8:12;11:31 - FIDELA

8:12 — Și o oaste i-a fost dată împotriva necurmatului, din 
cauza fărădelegii și a aruncat adevărul la pământ; și a lucrat și 

a prosperat.

11:31 — Și brațe vor sta de partea lui, iar ei vor spurca 
sanctuarul tăriei și vor lua necurmatul și vor pune urâciunea 

care pustiește.

8:11 — Da, s-a preamărit chiar până la prințul oștirii și prin 
el necurmatul a fost luat și locul sanctuarului său a fost 

dărâmat.



Daniel 8:11;8:12;11:31 - FIDELA

8:12 — Și o oaste i-a fost dată împotriva necurmatului, din 
cauza fărădelegii și a aruncat adevărul la pământ; și a lucrat și 

a prosperat.

11:31 — Și brațe vor sta de partea lui, iar ei vor spurca 
sanctuarul tăriei și vor lua necurmatul și vor pune urâciunea 

care pustiește.

8:11 — Da, s-a preamărit chiar până la prințul oștirii și prin 
el necurmatul a fost luat și locul sanctuarului său a fost 

dărâmat.



Îmăratul Franței: Clovis I (496 d.Hr)



O oastea i-a fost dată

496 d.Hr - 508 d.Hr

NECURMATUL ÎNDEPĂRAT



Daniel 11:31

Niște oști trimise de el vor veni și vor 
spurca Sfântul Locaș, cetăţuia, vor 
face să înceteze necurmatul și vor 
așeza urâciunea pustiitorului. Va 

ademeni prin lingușiri pe cei ce rup 
legământul.



SĂ REȚINEM

URÂCIUNEA 
PUSTIITORULUI  

=  
PAPALITATEA



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 pustiitorului 
reprezintă Roma în forma sa păgână și papală. 
Lăsând la o parte cuvintele adăugate, textul 

spune: "Necurmatul și urâciunea pustiitorului”. 
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.



Necurmatul și Urâciunea pustiitorului

Babilonul Medo-Persia Grecia          Roma         |                              Roma

NECURMATUL = PĂGÂNISMUL

PAPALITATEA

URÂCIUNEA  
PUSTIITORULUI

Păgân

508 d.Hr.

Păgână Păgână Păgână Papală



Daniel 11:31

Niște oști trimise de el vor veni și vor 
spurca Sfântul Locaș, cetăţuia, vor 
face să înceteze necurmatul și vor 
așeza urâciunea pustiitorului. Va 

ademeni prin lingușiri pe cei ce rup 
legământul.



Daniel 11:31

Niște oști trimise de el vor veni și vor 
spurca Sfântul Locaș, cetăţuia, vor 
face să înceteze necurmatul și vor 
așeza urâciunea pustiitorului. Va 

ademeni prin lingușiri pe cei ce rup 
legământul.



Daniel 11:32 

Dar aceia din popor care vor 
cunoaște pe Dumnezeul lor vor 

rămâne tari și vor face mari 
isprăvi.



Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, p.257
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 bogăție, poziție 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 

credinței lor. Remarcabili între aceștia stau valdenzii, 
albigenzii, hughenoții etc.





Ellen White, Patriarhi și Profeți, p.68
Cu toate acestea, Hristos, credincios scopului 

pentru care a părăsit cerul, avea să continue să 
se intereseze de oameni, invitându-i să ascundă 
slăbiciunile şi deficienţele lor în El; avea să Se 
îngrijească de nevoile tuturor acelora care prin 
credinţă aveau să vină la El. Și totdeauna vor 
exista unii, puţini la număr, care vor păstra 

cunoaşterea de Dumnezeu şi vor rămâne 
nemânjiţi, nezdruncinaţi în mijlocul nelegiuirii ce 

abundă în jurul lor.



Daniel 11:32 

Dar aceia din popor care vor 
cunoaște pe Dumnezeul lor vor 

rămâne tari și vor face mari 
isprăvi.



Daniel 11:33 

Înţelepţii poporului vor învăţa pe 
mulţi. Unii vor cădea, pentru o 

vreme, loviţi de sabie și de 
flacără, de robie și de jaf.



Daniel 11:33 - FIDELA

Și cei ce înțeleg din popor vor 
instrui pe mulți; totuși vor cădea 

prin sabie și prin flacără, prin 
captivitate și prin pradă, multe 

zile.





Daniel 11:33 - FIDELA

Și cei ce înțeleg din popor vor 
instrui pe mulți; totuși vor cădea 

prin sabie și prin flacără, prin 
captivitate și prin pradă, multe 

zile.



Daniel 7:25 

El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui 
Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui 

Preaînalt și se va încumeta să schimbe 
vremurile și legea, și sfinţii vor fi daţi în 
mâinile lui timp de o vreme, două vremuri 

și o jumătate de vreme.



Apocalipsa 12:6 

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

sute șaizeci de zile.



Apocalipsa 12:14 

Și cele două aripi ale vulturului celui 
mare au fost date femeii ca să zboare 
cu ele în pustie, în locul ei, unde este 
hrănită o vreme, vremi și jumătatea 
unei vremi, departe de faţa șarpelui.



Apocalipsa 13:5 

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



Daniel 11:33 - FIDELA

Și cei ce înțeleg din popor vor 
instrui pe mulți; totuși vor cădea 

prin sabie și prin flacără, prin 
captivitate și prin pradă, multe 

zile.

 538 - 1798 d.Hr. 



Daniel 11:34 

Când vor cădea, vor fi ajutaţi 
puţin, și mulţi se vor uni cu ei din 

făţărnicie.





Daniel 11:34 

Când vor cădea, vor fi ajutaţi 
puţin, și mulţi se vor uni cu ei din 

făţărnicie.



James White, 7 february, 1856, Review & Herald,  
vol.7, no.19, p.148, par.26

Martin Luther și alți reformatori s-au ridicat prin 
puterea lui Dumnezeu, și, cu spiritul şi cuvântul, au 
realizat mari progrese în Reformă. Cea mai mare 
greșeală pe care o putem găsi în Reformă este că 
reformatorii au încetat să reformeze. Dacă ar fi 

continuat şi ar fi înaintat până ce ar fi lăsat în 
spate şi ultimul vestigiu al Papalităţii ca nemurirea 

sufletului, botezul prin stropire, trinitatea și 
păzirea duminicii, biserica ar fi fost acum liberă de 

erorile ei nescripturistice.



Daniel 11:34 

Când vor cădea, vor fi ajutaţi 
puţin, și mulţi se vor uni cu ei din 

făţărnicie.



Daniel 11:35 

Chiar și din cei înţelepţi, mulţi vor 
cădea, ca să fie încercaţi, curăţiţi 

și albiţi până la vremea 
sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi 

decât la vremea hotărâtă.



Daniel 11:35 - FIDELA

Și unii dintre cei care înțeleg vor 
cădea, pentru a-i încerca și pentru 
a-i curăța și pentru a-i albi, până 
la timpul sfârșitului, pentru că va 
fi totuși pentru un timp rânduit.



SĂ REȚINEM

TIMPUL SFÂRȘITULUI 
=  

DIN ANUL 1798



Daniel 11:35 - FIDELA

Și unii dintre cei care înțeleg vor 
cădea, pentru a-i încerca și pentru 
a-i curăța și pentru a-i albi, până 
la timpul sfârșitului, pentru că va 
fi totuși pentru un timp rânduit.

 1798 d.Hr. 



Daniel 11:36 

Împăratul va face ce va voi; se va înălţa, 
se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii 
și va spune lucruri nemaiauzite împotriva 
Dumnezeului dumnezeilor și va propăși 

până va trece mânia, căci ce este hotărât 
se va împlini.



Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, p.259

Împăratul prezentat aici nu poate reprezenta aceeași 
putere, ultima care a fost remarcată anterior; și 

anume, puterea papală; pentru că specificațiile nu se 
vor dovedi bune dacă sunt aplicate acelei puteri. Priviți 

o declarație din următorul verset: „Nici nu va ține 
seama de niciun dumnezeu.” Aceasta nu a fost 

niciodată adevărat despre papalitate. Dumnezeu și 
Hristos, deși adesea puși într-o poziție greșită, nu au 

fost niciodată în mod declarativ puși deoparte și 
respinși din acel sistem de religie.



Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, p.259
Singura dificultate în aplicarea sa unei puteri noi 

constă în articolul hotărât; pentru că, se argumentează 
din nou, expresia „împăratul” l-ar identifica pe acesta 
ca fiind cel din urmă despre care s-a vorbit. Dacă s-
ar putea traduce în mod corespunzător ”un împărat”, 
nu ar fi nicio dificultate; și se spune că unii dintre cei 
mai buni critici biblici îi dau această traducere, Mede, 
Wintle, Boothroyd și alții traducând pasajul „Un anume 

împărat va face conform cu voia lui,” astfel 
introducând în mod clar o putere nouă pe scena de 

acțiune.



Daniel 11:36 

Împăratul va face ce va voi; se va înălţa, 
se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii 
și va spune lucruri nemaiauzite împotriva 
Dumnezeului dumnezeilor și va propăși 

până va trece mânia, căci ce este hotărât 
se va împlini.



Daniel 11:3
3) Dar se va ridica un împărat viteaz, care va 

stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. 4) 
Și, cum se va întări, așa se va și sfărâma 

împărăţia lui și va fi împărţită în cele patru 
vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și 
nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub 
el, căci va fi făcută bucăţele și va trece la alţii, 

afară de aceștia.



Daniel 11:16

Cel ce va merge împotriva lui va face 
ce va voi și nimeni nu i se va împotrivi; 

el se va opri în ţara minunată, 
nimicind cu desăvârșire tot ce-i va 

cădea în mână.

Roma Împăratul de la 
miazănoapte



Daniel 11:36 

Împăratul va face ce va voi; se va înălţa, 
se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii 
și va spune lucruri nemaiauzite împotriva 
Dumnezeului dumnezeilor și va propăși 

până va trece mânia, căci ce este hotărât 
se va împlini.



Franța în frunte cu Napoleon Bonaparte



Daniel 11:36 

Împăratul va face ce va voi; se va înălţa, 
se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii 
și va spune lucruri nemaiauzite împotriva 

Dumnezeului dumnezeilor și va propăși 
până va trece mânia, căci ce este hotărât 

se va împlini.



Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, p.259

Sunt sătul să aud oamenii 
repetând că doisprezece 

oameni au întemeiat 
religia creștină. Voi dovedi 

că e suficient un om 
pentru a o răsturna.

Voltaire
scriitor, istoric 

și filozof francez



Revista Blackwood’s, noiembrie 1870
Franța este singura națiune din lume referitoare la care 
continuă să dăinuiască un raport autentic că în calitate de 

națiune ea și-a ridicat mâna în rebeliune deschisă contra 
Autorului universului. Potop de blasfemiatori, mulțime de 

necredincioși au existat și continuă încă să existe în Anglia, 
Germania, Spania și oriunde altundeva; însă Franța stă 

aparte în istoria lumii ca unicul stat care, prin decretul 
adunări sale legislative, a pronunțat că nu există 

Dumnezeu și despre care întreaga populație a capitalei și o 
vastă majoritate din alte părți, bărbați precum și femei, 
au dansat și au cântat cu bucurie în acceptarea anunțului.



Apocalipsa 11:8 

Și trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa 
cetăţii celei mari, care, în înţeles 

duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” și 
„Egipt”, unde a fost răstignit și Domnul 

lor.



Marea Luptă p.269 

“Cetatea cea mare”, pe ale cărei străzi au fost omorâți 
martorii și unde zac trupurile lor, este Egiptul 

“spiritual”. Dintre toate popoarele prezentate în istoria 
biblică, Egiptul a negat cu cea mai mare îndrăzneală 
existența viului Dumnezeu și s-a împotrivit poruncilor 
Lui. Nici un monarh nu s-a aventurat într-o răzvrătire 

mai deschisă și mai arogantă împotriva autorității 
Cerului cum a făcut-o regele Egiptului.



Marea Luptă p.269 
Când i-a fost adusă solia de către Moise, în numele Domnului, Faraon 
a răspuns cu mândrie: “Cine este Domnul ca să iau seama la glasul Lui 
și să las pe Israel să plece? Nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe 
Israel să plece”. (Exod 5, 2). Aceasta însemnă ateism, iar poporul 

reprezentat prin Egipt urma să dea glas unei respingeri 
asemănătoare a pretențiilor viului Dumnezeu și urma să manifeste 
un spirit asemănător de necredință și dispreț. “Cetatea cea mare” 

mai este comparată spiritual și cu Sodoma. Stricăciunea Sodomei în 
călcarea Legii lui Dumnezeu s-a manifestat îndeosebi în imoralitate. 
Și acest păcat urma să fie o caracteristică proeminentă a națiunii 

care trebuia să împlinească specificările acestei profeții.



Marea Luptă p.269 

După cuvintele profetului, cu puțin înainte de 
anul 1798, o putere de origine și caracter 

satanic urma să se ridice pentru a face război 
împotriva Bibliei. Și în țara în care mărturia 
celor doi martori avea să fie adusă astfel la 
tăcere, urma să se manifeste ateismul lui 

Faraon și destrăbălarea Sodomei.



Daniel 11:37 

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.



https://ro.wikipedia.org/wiki/Ateism

Cuvantul "ateism" provine din 
grecescul atheos (greacă ἄθεος), 

însemnând „fără Dumnezeu”, și a fost 
folosit ca termen peiorativ celor care 

respingeau divinitățile venerate de 
majoritatea societății. Primii oameni 
care se identificau ca fiind atei, au 

trăit în secolul al XVIII-lea. 



 The Age of Revolution (William Holden Hutton), p.156

Pe data de 26 noiembrie 
1793 convenția, în care 17 
episcopi și unii clerici au 
fost membri, a decretat 
abolirea tuturor religiilor



Alison's HISTORY OF EUROPE, Vol. I, pg. 150

Hebert, Chaumette și 
toți asociații lor s-au 

prezentat la tribunal și 
au declarat că 

Dumnezeu nu există.



Calendarul revoluționar francez
Calendarul republican francez (francez: 

calendrier républicain français), de asemenea, 
denumit în mod obișnuit calendarul revoluționar 
francez (calendrier révolutionnaire français), a 

fost un calendar creat și pus în aplicare în 
timpul Revoluției franceze și folosit de 

guvernul francez timp de aproximativ 12 ani 
de la sfârșitul anului 1793 până la 1805… 

Sistemul revoluționar a fost conceput în mare 
parte pentru a elimina din calendar toate 

influențele religioase și regale…https://en.wikipedia.org/wiki/
French_Republican_calendar



Calendarul revoluționar francez



Daniel 11:37 

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.



Daniel 11:37 

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.

…nici de dorința soțiilor…



Revolutionary France, 93
Chiar înainte de suspendarea din 20 septembrie 1792, 
Adunarea Legislativă a adoptat pentru prima dată legea 
divorțului la nivel național, și aceasta a fost una dintre 
cele mai liberale la care Franța a fost martoră până în 

1975. La sfârșitul anului 1792 și începutul anului 1793, la 
fel ca Pierre Hommais și Anne Delaville, primul cuplu 
nepotrivit au mers cu disperare sau cu tentativă spre 
instanțele de familie și ofițerii municipali... Ceea ce a 

început ca niște picături de cereri de divorț a devenit 
curând un râu, deoarece tribunalele familiei au elaborat 

interpretări ale noii legi.



Revolutionary France, 93
Remarcând acest „torent” al divorțurilor, „Journal et 

affiches du departement de l’Oise” a comentat în august 
1793: „Ați crede că un baraj i-a ținut pe toți cei care 
sperau să-și rupă lanțurile”. Conform celor mai bune 

estimări sintetice, aproximativ 38.000 până la 50.000 
de divorțuri au avut loc în cei unsprezece ani din 1792 

până în 1803, când legislația napoleoniană a restricționat 
accesul la divorț. Până în acel moment, legea din 20 

septembrie 1792 și reformele judiciare anterioare au 
făcut ca procedura de divorț să fie relativ ieftină și 

accesibilă.



https://en.wikipedia.org/wiki/Sodomy_law

În Franța, Codul Penal Revoluționar francez (emis în 
1791) a fost acela care a respins pentru prima dată 

„sodomia” drept crimă, decriminalizând-o împreună cu 
toate „crimele fără victime” (sodomia, erezia, 

vrăjitoria, blasfemia), potrivit cu conceptul că, dacă 
nu există victimă, nu exista nicio crimă. Același 

principiu a fost valabil și în Codul Penal al lui Napoleon 
în 1810, care a fost impus în marea parte a Europei, 

apoi guvernată de Imperiul Francez și regii săi 
cunoscuți, astfel decriminalizând sodomia în cea mai 

mare parte a Europei continentale.

Legea  
Sodomiei



https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_France

Drepturile LGBT în Franța



https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_France

Drepturile LGBT în Franța



Daniel 11:38 

În schimb, va cinsti pe dumnezeul 
cetăţuilor; acestui dumnezeu, pe care 
nu-l cunoșteau părinţii săi, îi va aduce 

cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe 
și lucruri de preţ.





1793 - Zeița Rațiunii



Scott’s Life of Napoleon, Vol. I, cap. 17
Una dintre ceremoniile acestui timp nebun nu are egal în amestecul 

de absurditate și lipsă de evlavie. Ușile convenției au fost 
deschise larg unei trupe muzicale, urmată de membrii corpului 

municipal în procesiune solemnă, cântând un imn de laudă libertății 
și escortând, ca obiect al adorării lor pe viitor, o femeie învelită 

într-un văl, pe care o numeau Zeița Rațiunii. Fiind adusă în 
tribunal, ea a fost dezvelită cu mare ceremonie și așezată la 

dreapta președintelui, când a fost recunoscută de toți ca fiind o 
dansatoare de la operă, cu a căror farmece majoritatea 

persoanelor erau obișnuiți din aparițiile ei pe scenă, în timp ce 
experiențele unora se extindeau și mai mult. Acestei persoane, ca 

celei mai potrivite reprezentante a acelei rațiuni cărei i se închinau 
ei i-a oferit omagiu public Adunarea Națională a Franței.



https://en.wikipedia.org/wiki/Cult_of_Reason

Cultul Rațiunii a fost prima religie 
ateistă consacrată din partea 

Franței, creată ca o înlocuire a 
catolicismului în timpul Revoluției 

Franceze.



Daniel 11:38 

În schimb, va cinsti pe dumnezeul 
cetăţuilor; acestui dumnezeu, pe care 
nu-l cunoșteau părinţii săi, îi va aduce 

cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe 
și lucruri de preţ.



Daniel 11:39 

Cu ajutorul acestui dumnezeu străin va 
lucra împotriva locurilor întărite; cui îl va 
recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face 
să domnească peste mulţi și le va împărţi 

moșii ca răsplată.



Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, p.266

Înainte de Revoluție, proprietatea agricolă a Franței era deținută 
de câțiva moșieri cu averi imense. Era impus prin lege ca aceste averi 

să rămână nedivizate, așa încât nici moștenitorii nici creditorii nu 
puteau să le împartă. Însă revoluția nu cunoaște nicio lege; și în 
anarhia care domnea acum, după cum este notat de asemenea în 
capitolul al unsprezecilea al Apocalipsei, titlurile nobilimii au fost 
desființate și terenurile lor au fost împărțite în parcele mici 

pentru beneficiul visteriei publice. Guvernul avea într-adevăr nevoie 
de fonduri și aceste vaste proprietăți agricole au fost confiscate și 
vândute la licitație în parcele care să fie convenabile cumpărătorilor.



Alison's HISTORY OF EUROPE, Vol. IV, pg. 151

Confiscarea a două treimi din 
proprietățile din regat, care s-a 

întâmplat în urma decretelor emise de 
convenție contra emigranților, a 

clericilor și a persoanelor condamnate 
de tribunalele revoluționare, ... a pus 

fonduri în valoare de peste 
700.000.000 ₤ la dispoziția 

guvernului.

1790: £1,000,000 

2019: £143,320,000

1790: £700,000,000 

2019: £100,324,000,000



v36: se va înălţa, se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii

v36: va spune lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului 
dumnezeilor

v36-39 - aplicate Franței

v37: nu va ţine seamă de niciun dumnezeu

v37: Nu va ţine seamă … de dorinţa femeilor/soțiilor

v38: va cinsti pe dumnezeul cetăţuilor;… pe care nu-l 
cunoșteau părinţii săi

v39: le va împărţi moșii ca răsplată


