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  Visul despre  chipul cel mare, ce dezvăluia  înaintea  lui Nebucadneţar evenimentele 
care ajungeau până la încheierea timpului, îi fusese dat împăratului Babilonului pentru ca să 
înţeleagă partea pe  care o avea de  adus  la  îndeplinire  în  istoria  lumii  şi  legătura pe  care 
împărăţia lui trebuia să o menţină cu Împărăţia cerurilor. Cu ajutorul interpretării oferite de 
Dumnezeu  prin  profetul  Daniel,  monarhul  fusese  în  mod  clar  învăţat  cu  privire  la 
întemeierea  Împărăţiei  veşnice  a  lui  Dumnezeu.  „Dar  în  vremea  acestor  împăraţi”,  a  zis 
Daniel, „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 [...]. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică” (Daniel 2:44‐
45). 

Împăratul a  recunoscut puterea  lui Dumnezeu când  i‐a zis  lui Daniel: „Cu adevărat, 
Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor  [...]  şi El descoperă  tainele”  (Daniel 2:47). 
După aceea, pentru o vreme, Nebucadneţar a fost influenţat de temerea de Dumnezeu; dar 
inima  lui  încă nu  fusese curăţită de ambiţia  lumească  şi de dorinţa după  înălţare de  sine. 
Prosperitatea care a însoţit domnia lui l‐a umplut de mândrie. Cu timpul, a încetat să‐L mai 
onoreze pe Dumnezeu şi şi‐a reluat închinarea idolatră cu un mai mare zel şi bigotism. 

Cuvintele  „tu  eşti  capul  de  aur”  făcuseră  o  impresie  profundă  asupra  minţii 
conducătorului (Daniel 2:38). Astfel, el a hotărât să înalțe un chip (Daniel 3:1), ca cel pe care 
îl văzuse în vis, dar care să depăşească originalul. Chipul construit la porunca lui nu scădea în 
valoare de la cap spre picioare, ci era în întregime din aur, ca simbol în tot Babilonul al unei 
împărăţii veşnice,  indestructibile  şi atotputernice care va  sfărâma  în bucăţi  toate celelalte 
împărăţii. 

Reprezentarea  simbolică prin  care Dumnezeu descoperise  împăratului  şi poporului 
planul  Său  cu  privire  la  naţiunile  pământului  avea  să  slujească,  deci,  proslăvirii  puterii 
omeneşti. Interpretarea lui Daniel urma să fie lepădată şi uitată; adevărul avea să fie greşit 
interpretat şi aplicat. Simbolul plănuit de Cer să descopere minţilor oamenilor evenimentele 
importante ale viitorului avea  să  fie  folosit pentru a  împiedica  răspândirea cunoştinţei pe 
care  Dumnezeu  dorea  ca  lumea  s‐o  primească.  În  felul  acesta,  prin  uneltirile  bărbaţilor 
ambiţioşi,  Satana  căuta  să  zădărnicească planul divin pentru neamul omenesc. Vrăjmaşul 
omenirii ştia că adevărul neamestecat cu rătăcirea este o forţă în stare să mântuiască, dar că 
atunci  când este  folosit  ca  să  înalţe eul  şi  să promoveze planurile oamenilor, el devine o 
putere spre rău. 

Nebucadneţar a poruncit ca din tezaurul său bogat să se facă un chip mare de aur, 
asemănător în trăsăturile generale cu acela pe care‐l văzuse în vis, cu excepţia materialului 
din  care era  făcut. Obişnuiţi  cu  reprezentările măreţe ale  zeităţilor  lor păgâne, haldeii nu 
făcuseră niciodată mai  înainte o statuie atât de  impresionantă  şi de maiestuoasă ca acest 
chip  strălucitor de  şaizeci de coţi  înălţime  şi  şase coţi grosime.  Şi nu este surprinzător ca, 
într‐o ţară în care închinarea idolatră avea o răspândire generală, chipul frumos şi scump din 
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câmpia  Dura,  reprezentând  slava  Babilonului,  puterea  şi măreţia  lui,  să  fie  consacrat  ca 
obiect de închinare.  

În primul an al domniei  lui Belșațar, Dumnezeul cerurilor  îi descoperă  într‐un vis  lui 
Daniel cum „cele patru vânturi ale cerurilor au  izbucnit pe marea cea mare”. El vede apoi 
patru fiare mari, diferite una de alta, care au  ieșit din mare, după dezlănțuirea celor patru 
vânturi. Daniel relatează visul și vedeniile din capitolul 7 în limba aramaică, limbă folosită de 
asemenea  în Daniel 2:4‐49, și capitolele 3‐6.   Putem vedea  în aceasta dorința profetului ca 
atât  ceea  ce  Dumnezeu  a  descoperit  prin  visuri,  cât  și  experiența  celor  patru  tineri  în 
Babilon,  să  poată  fi  citite  de  oricine  cunoștea  limba  aramaică  –  limba  de  circulație  a 
Imperiului Babilonian, dar și a Imperiului Medo‐Persan care i‐a urmat.  

 

Primul an de domniei a lui Belșațar 
 
În anul 1861 H. F. Talbot1 publica  în Jurnalul Societăţii Asiatice Regale (vol. 19, 195) 

anumite texte găsite în Templul Lunii din Ur. Textele cuprindeau o rugăciune a lui Nabonid 
înălţată  în  favoarea  lui Bel‐şar‐usur,  fiul său cel mare. Câţiva scriitori,  între care  şi George 
Rawlinson2, l‐au identificat pe Bel‐şar‐usur cu Belşaţar din Biblie. Alţii însă au respins această 
identificare, printre care însuşi Talbot, care, în 1875, şi‐a enumerat argumentele într‐o nouă 
traducere  a  textului  care  îl menţionează  pe  Belşaţar  (Rapoarte  ale  Trecutului,  vol.  5,  p. 
143148). Şapte ani mai târziu, în 1882, Theophilus G. Pinches publica un text adus la lumină 
în  anul  precedent,  care  acum  este  numit  „Cronica  lui  Nabonid”.  Textul  acesta  descrie 
capturarea Babilonului de către Cir, dând, de asemenea, informaţia că Nabonid a avut timp 
de câţiva ani reşedinţa la Tema, în timp ce fiul său era în Babilon. Deşi la data aceea Pinches 
nu a înţeles complet textul, şi a identificat greşit Tema, care se găseşte în sudul Arabiei, el a 
tras  totuși câteva concluzii corecte cu privire  la Belşaţar. A observat, de pildă, că Belşaţar 
„pare să  fi  fost comandantul  suprem al oştirii  şi probabil că avea o  influenţă mai mare  în 
împărăţie decât tatăl său, şi de aceea era privit ca împărat.”3  

În  anii  următori  s‐au mai  descoperit  şi  alte  texte  care  au  revărsat  lumină  asupra 
diferitelor  funcţii  şi  posturi  importante  pe  care  Belşaţar,  fiul  lui  Nabonid,  le‐a  deţinut 
înaintea  şi  în  timpul domniei  tatălui său. Totuşi, nici unul din aceste  texte nu  îl numea pe 
Belşaţar  împărat,  aşa  cum  îl numea Biblia. Cu  toate  acestea, o  serie de  învăţaţi, pe baza 
dovezilor acumulate, au sugerat că cei doi bărbaţi trebuie să fi fost co‐regenţi, idee dovedită 
mai  târziu  a  fi  corectă.  În  1916  Pinches  publica  un  text  în  care Nabonid  şi  Belşaţar  erau 
invocaţi împreună într‐un pergament. El susţinea că textele de felul acesta arată că Belşaţar 
trebuie să fi avut o „poziţie regală (sau de vicerege)”, cu toate că, mai spunea el, „noi mai 
avem încă de aflat care a fost poziţia exactă a lui Belşaţar în Babilonia.”4 

Confirmarea concluziei că între Nabonid şi Belşaţar a existat o relaţie de co‐regenţă a 
venit  în  sfârşit  în 1924,  când  Sidney  Smith a publicat aşa numita  „Cronică  în  versuri a  lui 
Nabonid”,  aflată  la  Muzeul  Britanic,  în  care  se  face  declaraţia  clară  că  Nabonid  „i‐a 

                                                            
1 Morris Jastrow spune despre Talbot că a fost unul dintre primiii asiriologi ‐ The civilization of Babylonia and 
Assyria; its remains, language, history, religion, commerce, law, art, and literature, Philadelphia and London J. 
B. Lippincott Company, 1915, pagina 97. 
2 Fratele vestitului dezlegător al scrierii cuneiforme, Sir Henry Rawlinson. 
3
 Transactions of the Society of Biblical Archaeology, vol. 7 (1882), pagina 150. 

4
 Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, vol. 38 (1916), pagina 30. 
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încredinţat domnia” fiului său cel mare.5 Textul acesta, care a pus capăt tuturor  îndoielilor 
cu privire la calitatea de împărat a lui Belşaţar, a fost o lovitură drastică pentru învăţaţii şcolii 
înaltei critici care pretindeau că scrierile lui Daniel au fost un produs al secolului al II‐lea î.Hr. 
Primul  an  de  domnie  al  lui  Belșațar  poate  fi  așezat  în  jurul  anului  553/552  î.Hr.  Dacă 
identificarea anului e corectă, atunci  înseamnă că Nebucadneţar murise  în urmă cu 9 ani. 
Cei care au luat tronul Babilonului după moartea lui, nu s‐au ridicat la înălțimea celui care a 
făcut din Babilon „capul de aur”. Nici Nabonid  și Belșațar nu promiteau prea mult pentru 
dezvoltarea  imperiului.  Daniel  avea  acum  în  jur  de  70  de  ani,  iar  căderea  Babilonului  și 
aruncarea  lui  în  groapa  cu  lei, descrise  în  capitolul  5,  respectiv  6,  încă  nu  avuseseră  loc. 
Credincioşia  care  îl  caracterizase  pe  profet  în  tinereţe,  rămăsese  aceeaşi  şi  acum,  când 
acesta se afla la o vârstă înaintată. Așadar, Dumnezeu îl folosește pe bătrânul credincios din 
nou, pentru a transmite prin el o altă profeție. Era undeva în jurul anului 550/549 î.Hr. 

 

Vânturile, marea și fiarele 
 
 Pentru  a  înțelege  vedeniile  descrise  în  capitolul  7  trebuie  să  vedem  care  este 

simbolistica  fiarelor,  a  vântului  și  a mării  (Daniel  7:2).  Pentru  a  identifica  în mod  corect 
aceste simboluri  trebuie să căutăm  în Scriptură pentru că Biblia este singurul ei  interpret. 
Aceasta era  și metoda  folosită de Daniel,  care  studia  cărțile profetice,  în  special  cea a  lui 
Ieremia, pentru a vedea împlinirea vremilor (Daniel 9:1‐2). 

 

Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la 

care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care 

străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de 

ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile 

voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio 

proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci 

nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci 

oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul 

Sfânt. 

2 Petru 1:19‐21 
 

  Pentru aceasta trebuie să vedem unde în Biblie se mai vorbește despre aceste lucruri 
în același limbaj, dar  unde simbolul să primească o explicație clară.  
  Cele  patru  vânturi  –  despre  cele  patru  vânturi  vorbește  Ieremia  într‐un  limbaj 
asemănător celui din profeția  lui Daniel, precum  și apostolul  Ioan  în Apocalipsa.  Iată ce se 
spune: 
 

„Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de  la cele patru margini 
ale cerului, îi voi risipi în toate vânturile acestea, şi nu va fi niciun popor, la care 
să n‐ajungă  fugari din Elam. Voi  face ca  locuitorii Elamului să tremure  înaintea 
vrăjmaşilor  lor,  şi  înaintea celor ce vor să‐i omoare. Voi aduce nenorociri peste 
ei, mânia Mea aprinsă, zice Domnul, şi‐i voi urmări cu sabia, până ce îi voi nimici. 

                                                            
5
 Babylonian Historical  Texts,  (Londra,  1924),  p.  88;  vezi  traducerea  de Openheim  în Ancient Near  Eastern 
Texts, editată de Pritchard (Princeton, 1950), pagina 313. 
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Îmi voi aşeza scaunul de domnie  în Elam, şi‐i voi nimici  împăratul şi căpeteniile, 
zice Domnul.” ‐ Ieremia 49:36‐38 

 
„După aceea am văzut patru  îngeri, cari stăteau  în picioare  în cele patru 

colţuri  ale  pământului.  Ei  ţineau  cele  patru  vânturi  ale  pământului,  ca  să  nu 
sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut un alt 
înger, care se suia dinspre  răsăritul soarelui,  şi care avea pecetea Dumnezeului 
celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme 
pământul şi marea, zicând: «Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până 
nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!».” – Apocalipsa 
7:1‐3 

 
În  limbajul  obișnuit,  cele  patru  vânturi  reprezintă  cele  patru  puncte  cardinale.  În 

profeție, atunci când Dumnezeu intenționează să transmită o informație specială, cele patru 
vânturi  reprezintă elemente de devastare  și distrugere.  Profeți  ca  Ieremia, Daniel,  Ioan  și 
Zaharia folosesc cu toții acest limbaj. Cele patru vânturi pot fi războaie sau acțiuni divine prin 
care Dumnezeu își aduce planurile la îndeplinire. 

 
Marea  –  cele  patru  vânturi  amintite mai  sus  au  început  să  bată  peste marea  cea 

mare. Este posibil ca marea cea mare, vorbind literal, să fie Marea Mediterană, dar limbajul 
din Daniel 7 este unul profetic, ceea ce ne obligă să căutăm în Biblie un simbol pentru mare, 
pentru  ape  mari.  Îl  găsim,  desigur,  în  cartea  care  completează  profețiile  din  Daniel, 
Apocalipsa: 

 
Apoi unul din cei  şapte  îngeri, cari  ţineau cele  şapte potire, a venit de a 

vorbit cu mine, şi mi‐a zis: «Vino să‐ţi arăt  judecata curvei celei mari, care şade 
pe ape mari»  […] Apoi mi‐a zis: «Apele, pe cari  le‐ai văzut, pe cari  şade curva, 
sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi.»” ‐  Apocalipsa 17:15 

 
  Apele  cele mari  din  Apocalipsa  reprezintă mulțimi  de  oameni,  națiuni. Marea  cea 
mare din Daniel nu poate însemna altceva. Limbajul lui Ioan este același ca și cel al lui Daniel. 
Mai  mult,  profețiile  din  Apocalipsa  completează  cartea  lui  Daniel.  Pasajul  amintit  din 
Apocalipsa oferă detalii despre același personaj care apare  în Daniel 7. Astfel,  imaginea din 
visul lui Daniel este cât se poate de grăitoare. Noroadele, neamurile, gloatele și limbile sunt 
afectate de elemente de distrugere  și de  războaie.  În urma acestor  tulburări, din mijlocul 
noroadelor ies patru fiare mari. 
 

 „Aceste  patru  fiare  mari,  sunt  patru  împăraţi,  cari  se  vor  ridica  pe 
pământ.” ‐ Daniel 7:17 

 
  Aceste patru  fiare mari  reprezintă patru  împărați,  sau  împărății. O  fiară nu  trebuie 
interpretată ca fiind strict o persoană, pentru că ea desemnează și o împărăție. Despre fiara 
a  patra,  Biblia  nu  spune  că  este  un  al  patrulea  împărat,  ci  ne  spune  că  este  o  a  patra 
împărăție (Daniel 7:23). Totuși, o împărăție nu trebuie privită întotdeauna ca un sistem. Când 
vorbește de  împărățiile Medo‐Persiei, Greciei și Romei din visul  lui Nebucadnețar, Cuvântul 
lui Dumnezeu vorbește despre Nebucadnețar ca  fiind capul de aur.  În urma războaielor ce 
vor avea loc pe pământ, spune Cuvântul lui Dumnezeu, vor apărea patru împărății. Se naște, 
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astfel, o primă întrebare: sunt aceste patru împărății identice cu cele patru împărății din visul 
lui Nebucadnețar, sau sunt altele? 
  Pentru  a  putea  face  o  comparație  între  teoriile  existente  astăzi,  vom  prezenta  pe 
scurt  unele  interpretări  ale  celor  patru  fiare  și  apoi  vom  analiza  fiarele  așa  cum  au  fost 
văzute de Daniel. Ioachim de Flora6, inițiatorul unei școli de interpretare profetică, considera 
că  cele  patru  fiare  sunt:  sinagoga  evreiască,  păgânismul  roman,  arianismul  și 
mahomedanismul. Michel Pinel asocia cele patru fiare cu Roma, Barbarii, Mahomedanismul, 
respectiv Creștinismul  apostat. Manuel  Lacunza7  considera  că  cele patru  împărății  (Daniel 
7:17, 23), sunt patru mari religii false: idolatria, mahomedanismul, creștinismul degenerat și 
deismul. 
 

Leul  cu  aripi  de  vultur  (Daniel  7:4)  –  prima  fiară  (împărăție),  care  iese  din mare 
(națiuni) semăna cu un  leu  și avea aripi de vultur. După cum aurul este cel mai  important 
dintre  metale  și  leul,  spunem  noi,  este  regele  animalelor.  Aripile  de  vultur  sugerează 
înălțimea  la  care  poate  ajunge  acest  leu  neobișnuit.  Leul  cu  puterea  lui  și  vulturul  prin 
iuțimea  și  înălțimea  zborului  său  ne  indică  o  împărăție  puternică.  Leul  era  un  simbol  al 
Babilonului.  Muzeele  lumii  dețin  reprezentări  ale  leului  așa  cum  erau  ele  în  cetatea 
Babilonului. Profetul  Ieremia vorbește despre Babilon ca despre un  leu (Ieremia 4:7, 49:19, 
etc.). Profetul Habacuc spune că poporul haldeilor zboară ca vulturul care se „repede asupra 
prăzii” (Habacuc 1:8). Așadar, nu pot exista dubii că fiara care semăna cu un leu și avea aripi 
de  vultur  se  identifică  cu  capul  de  aur  al  chipului  din  Daniel  2  și  este  un  simbol  pentru 
Imperiul Babilonian. 

Ursul – A doua  fiară era un urs  care  stătea pe‐o parte  și  avea  trei  coaste  în gură. 
Imaginea  sugerează  Imperiul Medo‐Persan  care  a  fost  „într‐o  rână8”,  după  ce  vasalul  Cir, 
persan, devine stăpân peste teritoriul mezilor și perșilor. Dacă leul înaripat era chipul de aur, 
rezultă  cu  necesitate  ca  ursul  trebuie  să  fie  Medo‐Persia,  adică  argintul  din  Daniel  2. 
Dumnezeu nu lucrează dezordonat și orice profeție pe care o rostește El are o structură și o 
logică foarte clară, ce va rezulta însă numai dintr‐un studiu sincer al Cuvântului. 

Pardosul cu patru aripi – Avem din nou o împărăție caracterizată de viteză. Nu poate 
fi o religie falsă, pentru că Biblia ne‐a spus clar că cele patru fiare mari sunt patru împărății, 
iar o  religie  falsă nu este  întotdeauna  și o  împărăție. Trebuie  să păstrăm  în minte pentru 
studii viitoare cele patru aripi ale pardosului. Viteza celei de‐a treia fiare nu poate reprezenta 
altceva decât viteza cu care Alexandru cel Mare a supus lumea. În anul 336 î.Hr., la vârsta de 
20 de ani, Alexandru i‐a tronul tatălui său care fusese asasinat. Până la vârsta de 30 de ani dă 
viață unuia dintre  cele mai mari  imperii pe  care  le‐a  cunoscut  lumea. Pardosul  reprezintă 
împreună cu arama din Daniel 2, Imperiul Grec al lui Alexandru.  

Fiara  înspăimântătoare  –  Fiara  „grozav  de  înspăimântătoare  şi  de  puternică”  nu 
poate  fi altceva decât  Imperiul Roman. Aceasta avea dinții de  fier  și  zece coarne. Fierul  și 
cifra  zece ne amintesc de picioarele  chipului din  visul  lui Nebucadnețar,  respectiv de  cele 
zece degete din lut amestecat cu fier, care simbolizau divizarea celei de a patra împărății.  

 

                                                            
6 Fondatorul ordinului monastic San Giovanni in Fiore, a fost un teolog mistic și esoteric.  
7 Preot  iezuit, născut  în Chile  în anul 1731. El a folosit pseudonimul Juan Josafat Ben‐Ezra, are avea conotații 
evreiești, pentru a scrie o lucrare care conținea o interpretare a profețiilor Biblice.  
8
 RÂNĂ f. (la om) Fiecare dintre cele două laturi ale corpului. ◊ Într‐o (sau pe o) ~ a) întins, culcat pe o parte a 
corpului; b) aplecat într‐o parte; strâmb; înclinat. /<lat. ren, renis ‐ Sursa: NODEX, 2002. 
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Dacă până aici viziunea  lui Daniel este  identică cu visul  lui Nebucadnețar, de acum 
înainte  vom descoperi  lucruri pe  care  împăratul nu  le‐a  văzut  în  vis.  Este  ceva normal  ca 
Dumnezeu să fi vrut să‐i descopere lui Nebucadneţar doar anumite lucruri, iar poporului Său 
să‐i  dea,  prin  Daniel,  mai  multe  detalii  cu  privire  la  timpul  sfârşitului.  Cea  de‐a  patra 
împărăție,  Imperiul  Roman,  avea  zece  coarne  (Daniel  7:7).  De  aici  înțelegem  că  fierul 
amestecat cu lutul din Daniel 2, precum și cele zece coarne din capitolul 7, nu sunt împărății 
care  apar  pe  pământ  fără  legătură  între  ele,  ci  fac  parte  din  fiara  a  patra  (Daniel  7:24). 
Babilonul a fost cucerit de o altă națiune, Medo‐Persia la fel, Grecia la fel. Dar Biblia nu mai 
vorbește de Roma, cea de‐a patra  împărăție, ca  fiind cucerită de alte națiuni, ci consideră 
împărățiile care au apărut din ea, ca  fiind ale ei  (Daniel 7:7), o extensie a celei de a patra 
împărății. Fiara a patra avea zece coarne. Daniel vede un al unsprezecelea corn care apare în 
mijlocul celor zece coarne și „dinaintea” căruia „au fost smulse trei din cele dintâi coarne”. 
Profetul a mai văzut că acest corn avea ochii de om și o gură care vorbea cu trufie (Daniel 
7:8). 

 
În timp ce se uita la aceste scene, Daniel este dus în viziune spre o altă scenă. Trecând 

de  la  marea  cea  agitată  de  cele  patru  vânturi  în  care  oamenii  își  caută  prin  războaie 
interesele  lor, el vede așezarea unor  scaune de domnie  și venirea unui  Îmbătrânit de  zile. 
Aceasta este o scenă a  judecății. Scenele de  război prin care o națiune se  ridică  împotriva 
alteia  sunt  înlocuite  de o  scenă  cerească,  în  care Dumnezeu  pregătește  împărăția  pentru 
poporul Său. Imaginea este una de la tronul lui Dumnezeu și înfățișează judecata (Daniel 7:9‐
10). Daniel vede apoi pe cineva care seamănă cu un fiu al omului și care înaintează spre cel 
Îmbătrânit de zile. Acesta primește stăpânirea, slava  și puterea  împărătească  (Daniel 7:13‐
14). 

Versetul 14 ne prezintă o similitudine cu visul lui Nebucadnețar. Ni se spune că Cel ce 
seamănă cu un fiu al omului primește împărăția. Această împărăție este veșnică și nu va avea 
sfârșit, ea este piatra din Daniel 2 care se desprinde fără ajutorul unei mâini omenești. Cele 
patru  imperii  s‐au  ridicat  prin  lupte  și  cuceriri.  La  așezarea  celui  de‐al  cincilea  omul  nu 
participă. El este  imperiul  lui Dumnezeu. Aceste detalii profetice nu au  fost descoperite  lui 
Nebucadnețar, dar ne‐au fost date nouă pentru a le înțelege la timpul sfârșitului.  

 
Daniel se tulbură în faţa imaginilor ce‐i trec pe dinainte. El nu înțelege viziunea și cere 

lămuriri de la cineva pe care îl vede în scenele cerești (Daniel 7:15‐16). Cel întrebat îi explică 
faptul că  fiarele  sunt patru  împărați  (împărății), dar  că  împărăția va  fi moștenită de  sfinții 
Celui Prea  Înalt. Daniel cere apoi  lămuriri  îndeosebi despre  fiara a patra, despre cele  zece 
coarne  ale  ei  și  despre  cornul  care  a  apărut  din mijlocul  lor  și  despre  care  a  văzut  că  a 
persecutat pe sfinți (Daniel 7:19‐22). Urmând și noi nedumerirea lui Daniel, trebuie să vedem 
ce sunt cele zece coarne, și apar noi întrebări: „Cine este cornul cel mic și cele trei împărății 
pe care  le distruge? „Ce face cel  Îmbătrânit de zile?” „Cine este cel ce semăna cu un fiu al 
omului?”  „Ce  este  judecata?”  Răspunsurile  la  aceste  întrebări  sunt  chiar  cuvintele  celui 
interogat de către Daniel. 
 

Fiara a patra și cele zece coarne 
 
Cea de‐a patra  împărăție este diferită de  celelalte. Ea  va  sfâșia  tot pământul,  îl  va 

călca  în picioare și‐l va zdrobi. Este vorba despre Imperiul Roman, care a deținut teritorii  în 
Europa,  Africa  și  Asia.  Însă  niciodată  până  acum  Imperiul  Roman  nu  a  deținut  controlul 
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asupra  întregului pământ (Daniel 7:23). Aceasta  înseamnă că versetul 23 trebuie înțeles, fie 
ca spunând că Imperiul Roman va avea cel mai mare teritoriu cucerit comparând granițele lui 
cu ale celorlalte trei imperii, fie că încă nu s‐au împlinit aceste cuvinte pe deplin și urmează 
ca  în  timpul  nostru,  în  vremea  celor  zece  împărății  și  a  cornului  din mijlocul  lor,  aceste 
cuvinte să devină o realitate. Nu ar fi greșită o astfel de abordare, de vreme ce fiara a patra 
este văzută ca un  întreg împreună cu cele zece împărății și cu cea de‐a unsprezecea și visul 
din  Daniel  2  prezintă  tălpile  picioarelor  din  lut  amestecat  cu  fier  ca  făcând  parte  din 
picioarele chipului, adică din a patra  împărăție. Chiar dacă din punct de vedere  istoric noi 
putem vedea altfel  lucrurile, ceea ce trebuie să ne modeleze gândirea este ceea ce scrie  în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Fiara a patra este reprezentată în trei faze: (1) doar ea, (2) apoi apar 
cele zece coarne și (3) în cele din urmă Daniel vorbește despre a unsprezecea împărăție. Nu 
ar  fi greșit să așteptăm  împlinirea  literală a versetului 23  în  timpul celei de‐a unsprezecea 
împărății. 

Versetul 24 ne spune că din Imperiul Roman se vor ridica zece împărății, iar istoria ne 
confirmă că Imperiul „lui Romulus și Remus” nu a căzut sub asediul unui alt imperiu, ci a fost 
împărțit  între  națiunile  barbare  care  au  reușit  să  îngenuncheze  supremația  Romei.  Ar  fi  
multe  de  spus  despre  ridicarea  și  căderea  marelui  Imperiu  Roman,  însă  ceea  ce  ne 
interesează  în mod  deosebit  pentru  a  continua  acest  studiu  este  faptul  că  imperiul  s‐a 
destrămat  sub  atacurile  triburilor  romano‐barbare  (fapt  favorizat  și  de  politica  internă), 
triburi ce au dau naștere unor state independente pe fostul teritoriu al imperiului. Din aceste 
triburi, îndeosebi zece sunt importante, nefiind necesară pentru acest studiu identificarea lor 
exactă, dar fiind totuși  necesar să observăm de unde intră în scenă cel de‐al unsprezecelea 
regat și aceasta pentru că el va exista până la sfârșitul acestei lumi, când, în perioada lui de 
dominație, va  lovi piatra desprinsă  fără ajutorul vreunei mâini omenești  (Daniel 2:34, 44). 
Semnificativ  este  și  faptul  că  această  împărăție  va  prigoni  pe  sfinți  (Daniel  7:21),  iar 
Dumnezeu  va  lua  stăpânirea  din mâna  împăratului  care  va  domni  atunci  peste  cea  de‐a 
unsprezecea împărăție (Daniel 7:26) și va da domnia Fiului Său și sfinților. 

 

Cornul din mijlocul celor zece împărății 

 
  Pentru o identificare corectă a celui de‐al unsprezecelea corn trebuie să vedem care 
sunt caracteristicile lui: 
 
 
A 

Apare după divizarea celei de‐a patra împărății și este o continuare a ei, pentru că atât visul din 
Daniel 2, cât  și viziunea din Daniel 7, prezintă ultima  împărăție ca  fiind o extensie a celei de a 
patra, care este Imperiul Roman. (versetul 8, 19‐20 și 24, Daniel 2:40‐44) 

B  Înaintea acestui corn sunt distruse trei din cele 10 coarne. (versetul 8 și 20) 

C  Va rosti vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu. (versetul 25) 

D  Va asupri pe sfinții lui Dumnezeu, se va război cu ei (versetul 25, 21) și va avea putere asupra lor 

E 
Va schimba vremurile și Legea (versetul 25), evident a lui Dumnezeu, pentru că Scriptura nu are 
legătură cu alte seturi de legi. 

F  Va exista până la ținerea judecății și din mâna lui se va lua stăpânirea pământului. (versetul 26) 

G  Este o putere politică și religioasă. (acest aspect îl vom analiza mai târziu) 

Tabelul 1. 
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  Datorită  implicațiilor care decurg din caracteristicile de mai sus, cornul al unspreze‐ 
celea cere atenția noastră deosebită. Trebuie să vedem ce putere politică, ce împărăție, s‐a 
desprins de pe ruinele Imperiului Roman și continuă să existe și astăzi. Acest  lucru nu va fi 
greu de identificat pentru că știm că a fost nevoie de doborârea a trei împărății, la rândul lor 
desprinse din cea de‐a patra fiară pentru ca această putere să se dezvolte. Mai știm că este 
vorba despre o putere care are legătură cu religia Bibliei, de vreme ce și‐a permis să schimbe 
Legea  lui  Dumnezeu  și  a  hulit  Numele  Său.  De  aceea  suntem  obligați  să  căutăm  și  un 
element  religios  la  această  putere  politică.  De  asemene,  ne  este  cunoscut  că  pentru  o 
vreme,  două  vremi  și  o  jumătate  de  vreme  această  putere  a  persecutat  pe  sfinții  lui 
Dumnezeu.  
  Pentru a  înțelege  identitatea cornului cel mic,  trebuie să observăm cu atenție  și să 
înțelegem  caracteristicile  lui.  După  prezentarea  acestor  aspecte  vă  vor  fi  propuse  patru 
variante9, pentru a alege dintre ele pe cea care  întrunește  toate caracteristicile desprinse 
din  caracterizarea  făcută  în  Daniel  7.  După  observarea  lor  în  Tabelul  2  (studiul  prezent, 
pagina 9) va  trebui  să  citiți notele  suplimentare, unde va  fi prezentată  fiecare variantă  în 
parte, din punct de vedere  istoric,  iar spiritual acolo unde este cazul. Notele suplimentare 
vor fi un instrument ajutător la această identificare. Folosiți Tabelul 2 pentru a completa în 
dreptul  fiecărei variante caracteristicile găsite  și pentru a  identifica cornul, care trebuie să 
întrunească toate caracteristicile. 
  O caracteristică a cornului care trebuie observată și analizată este hula, care are ca 
sinonime  ponegrirea,  calomnia,  blasfemia,  ocara  și  vom  observa  din  Sfintele  Scripturi  ce 
înseamnă mai exact a huli, pentru a înțelege modul în care cornul cel mic face acest lucru și 
ce aspect al atitudinii lui este considerat hulă de către Dumnezeu. 
 

● În Matei 9:1‐6  și  în Marcu 2:3‐11 este descrisă vindecarea unui om bolnav. 
Isus  nu  îi  spune  că  e  vindecat,  ci  că  păcatele  îi  sunt  iertate.  Când  au  auzit 
cuvintele lui Isus, prin care Mântuitorul îi acorda iertarea de păcate, cărturarii 
au spus despre El că hulește. Înțelegem, astfel, că în religia iudaică dreptul de 
a ierta păcatele aparține numai lui Dumnezeu. Oricine spune că iartă păcatele 
hulește  pe  Dumnezeu.  Din  acest  punct  de  vedere  cornul  al  unsprezecelea 
trebuie să  fie o putere religioasă care  și‐a alocat dreptul de a  ierta păcatele 
oamenilor. 

● În  Ioan  10:33  Isus  este  acuzat  că  hulește  pentru  că  s‐a  dat  drept  Fiul  lui 
Dumnezeu  și  astfel  s‐a  făcut  Dumnezeu  când  El  era  de  fapt,  în  concepția 
iudeilor, doar un simplu om. Cornul acesta este, deci, o putere care consideră 
că ține locul lui Dumnezeu pe acest pământ și acționează ca Dumnezeu. 

● Numeri 15:30 ne spune că oricine face un păcat  în mod  intenționat, hulește 
pe Domnul. De aici  înțelegem că acest corn a hulit Numele  lui Dumnezeu  și 
atunci când a schimbat Legea, pentru că Legea este cea care arată omului ce 
este  păcatul  (Romani  7:8‐9,  1  Ioan  3:4  etc.).  Nesocotirea  Cuvântului  lui 
Dumnezeu este același lucru: hulă (Numeri 15:31).  

● În Numeri 16:1‐30 este descrisă o  întâmplare  în care un grup de  israeliți au 
dorit  să  ocupe  o  poziție  spirituală  pe  care  nu  Dumnezeu  le‐o  dăduse,  și 
anume  poziția  lui Moise,  poziția  lui  Aaron  de  mare  preot  și  poziția  fiilor 
acestuia  din  urma.  Încercarea  aceasta  a  lor  de  a  se  așeza  pe  o  poziție 

                                                            
9
 Vor fi alese cele mai reprezentative interpretări din teologie. 
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spirituală pe care Domnul o dăduse altora este numită, se asemenea, hulă. La 
fel,  cornul  cel mic  se va pune  într‐o poziție  spirituală de  conducere, dar va 
face aceasta fără a avea aprobarea lui Dumnezeu. 

   
  Trebuie  reținut  că  atunci  când  vorbim  de  o  fiară  sau  un  corn,  vorbim  de  o 
„împărăție”, dar și de un „împărat” (vezi capul de aur „Nebucadnețar – Babilon”, împăratul 
al patrulea este a patra  împărăție, precum  și alte pasaje din cartea  lui Daniel), mai ales  în 
cazul cornului cel mic care își  întinde stăpânirea pe o durată de timp începând cu divizarea 
Romei și  încheindu‐se  la   vremea sfârșitului,  la venirea Domnului  Isus. Niciun om nu a trăit 
atât de mult timp  și nicio  împărăție sau sistem nu poate avea unele din caracteristicile de 
mai  sus,  de  aceea  trebuie  să  înțelegem  că  în  unele  cazuri  „împărat”  este  echivalent  cu 
„împărăție”.  
  În ceea ce privește hulele și implicarea în chestiunile spirituale putem trage concluzia 
că  acest  corn  este  o  putere  religioasă.  Au  fost  anumiți  comentatori  biblici  care,  plecând 
probabil  de  la  această  premisă,  au  spus  că  acest  corn  este  o  putere  religioasă  și  l‐au 
identificat  cu  diverse  religii.  Dar  cornul,  fiind  o  împărăție,  nu  poate  fi  doar  o  religie.  El 
trebuie  să dețină puterea  și autoritatea duală, atât asupra aspectelor  civile,  cât  și asupra 
celor religioase. El nu se  impune doar spiritual, ci conduce, de asemenea, politic și civil,  iar 
înainte de a ajunge la putere, și de a deține controlul politico‐religios pentru o vreme, două 
vremi  și  jumătate  de  vreme,  era nevoie  ca  trei din  cele  zece  împărății  rezultate  în urma 
divizării să fie îndepărtate din calea lui. 
  Când Biblia vorbește despre o vreme, ea se referă la un an. O vreme, două vremi și o 
jumătate de vreme, ar însemna 1 an, doi ani și o jumătate de an, adică trei ani și jumătate. 
Astfel,  știind  că  anul  iudaic  avea  360  de  zile,  perioada  de  dominație  a  cornului  asupra 
sfinților este de 1260 de zile. Dar cum această putere  îi persecută pe sfinți până  la ținerea 
judecății  care  are  loc  la  timpul  sfârșitului,  înseamnă  fie  ca  profeția  este  greșită,  fie  că  în 
limbaj  profetic  o  zi  înseamnă  altceva.  În  Ezechiel  4:6  și  Numeri  14:34,  Dumnezeu  pune 
pentru  o  zi  un  an  literar.  Dacă  același  lucru  îl  face  și  în  Daniel  7,  atunci  perioada  de 
dominație  a  cornului  este  de  1.260  de  ani.  Într‐adevăr,  Dumnezeu  așa  procedează  și  în 
cartea Daniel. Acest  fapt va  fi demonstrat  în  studii viitoare, acolo unde acest aspect va  fi 
mult mai clar și nu ar putea fi interpretat altfel. 
  În  tabelul  de  mai  jos  sunt  redate  patru  interpretări  pentru  cornul  din  Daniel  7. 
Utilizând  ceea  ce  scrie  Biblia  în  acest  capitol,  informațiile  oferite  până  acum,  precum  și 
informațiile de la note suplimentare, trebuie să identificați care din caracteristicile notate de 
la „A”  la „G” din Tabelul 1  (studiul prezent, pagina 7) se potrivesc cu acela patru variante, 
punând în tabelul de mai jos câte un punct în dreptul numelui. 
 

   A  B  C  D  E  F  G 

Antioh IV                      

Mahomed                      

Antihrist în viitor                      

Biserica latină                      

   Tabelul 2. 
 
  Unul singur, din cei patru, poate să întrunească toate aceste caracteristici. Cine? 
 
___________________________________________________________________________ 
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Cel Îmbătrânit de zile, cel ce seamănă cu un fiu al 

omului și ținerea judecății 
 
  Dat fiind că am  identificat cine este cel de‐al unsprezecelea corn, din mâinile căruia 
Dumnezeu va lua stăpânirea și o va da poporului Său, trebuie să ne ocupă de ultimele detalii 
ale capitolului 7.  
  Într‐o noapte  a primului an de domniei  al  lui Belșațar, Daniel  are un  vis.  În prima 
parte a vedeniei este redată pentru a doua oară istoria lumii descrisă inițial în Daniel 2. Mai 
apoi,  se  aduc  informații noi despre  fiara  a patra,  fiară  care  se  află  în  război  cu  sfinții  lui 
Dumnezeu până la așezare judecății. Judecata este un al doilea element care nu s‐a regăsit 
în Daniel 2 (vezi Anexa C).  
  Cea de‐a doua parte a visului îl duce pe Daniel de la imaginea confruntărilor politice 
de pe pământ, la scaunul de domnie din ceruri, acolo unde are loc judecata. 
 

Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat 

nişte scaune de domnie. 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 

flăcări de foc, şi 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 şi s-au deschis cărţile. 

Daniel 7:9‐10 
   

Singura Persoană care poate prezida  judecata  în ceruri este Dumnezeu. Doar El este 
Acela în fața căruia se pot deschide cărțile în care sunt raportate faptele oamenilor, El este 
judecătorul acestei lumi. Cel Îmbătrânit de zile este Dumnezeu Tatăl.  
  Daniel  privea  scenele  care  se  desfășurau  înaintea  ochilor  săi,  uimit  de  cornul  al 
unsprezecelea  și de  cuvintele pe  care  le  rostea  acesta. Chiar dacă  imaginea profetică  s‐a 
schimbat, gândul  lui era  la declarațiile cornului  (Daniel 7:11‐12). A văzut apoi umblând pe 
norii cerului pe cineva care semăna cu un fiu al omului și care a înaintat spre cel Îmbătrânit 
de zile (Daniel 7:13‐14). Această persoană este Domnul Isus Hristos, Fiu al  lui Dumnezeu și 
Fiu  al omului  (Fapte 6:56,  Ioan  12:23, Matei 13:41,  etc.). După  terminarea  judecății,  Isus 
primește din mâna Tatălui Său împărăția cea veșnică. Aceasta este împărăția pe care Isus s‐a 
dus să o pregătească (Ioan 14:1‐3). 
 
  Pentru a înțelege de ce profețiile din cartea Daniel sunt legate de stăpânirea acestui 
pământ  și  de  cine  este  stăpânul  de  drept  al  acestei  planete,  trebuie  să  mergem  în 
profunzimea adevărului biblic, la început, atunci când Dumnezeu l‐a creat pe om. 
 

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut 

după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte 

femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, şi 

Dumnezeu le-a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi 

pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, 
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peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se 

mişcă pe pământ.” 

Geneza 1:27‐28 
 
După  ce  pământul,  cu  bogăţia  vieţii  animale  şi  vegetale,  a  fost  adus  la  existenţă, 

omul, coroana lucrării Creatorului, pentru care a fost făcut pământul în toată frumuseţea lui, 
a fost adus şi el  în prim‐planul acţiunii divine. Lui  i‐a fost dată stăpânirea peste tot ceea ce 
ochii  săi  puteau  cuprinde  cu  privirea;  căci  „Dumnezeu  a  zis:  «Să  facem  om  după  chipul 
Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească  [...] peste tot pământul  [...]»”. Astfel, 
„Dumnezeu  a  făcut  pe  om  după  chipul  Său  [...]  parte  bărbătească  şi  parte  femeiască  i‐a 
făcut”  (Geneza  1:26‐27).  Aici  raportul  divin  prezintă  într‐un  mod  atât  de  clar  originea 
neamului  omenesc,  încât  nu  se  dă  loc  niciunei  posibilități  de  a  se  trage  concluzii  greșite. 
Dumnezeu  l‐a creat pe om după chipul Său. Nu este nicio taină  în aceasta. Nu există niciun 
temei pentru a presupune că omul a evoluat printr‐un mod lent de dezvoltare, de la formele 
inferioare de  viaţă animală  sau  vegetală. O astfel de  învăţătură  înjoseşte marea  lucrare a 
Creatorului,  coborând‐o  la  nivelul  îngust  al  concepţiilor  omeneşti.  Oamenii  sunt  atât  de 
porniţi  să‐L  excludă  pe Dumnezeu  de  la  conducerea Universului,  încât  ei  au  înjosit  omul, 
jefuindu‐l  de  demnitatea  originii  sale.  Deşi  format  din  ţărână,  Adam  a  fost  „fiul  lui 
Dumnezeu”.  El  a  fost  aşezat  ca  reprezentant  al  lui  Dumnezeu,  mai  presus  de  fiinţele 
inferioare. Ele nu sunt capabile să înţeleagă sau să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu, 
totuşi  au  fost  făcute  cu  capacitatea de  a  iubi  şi  a  sluji omului. Psalmistul  spune:  „I‐ai dat 
stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le‐ai pus sub picioarele lui [...] fiarele câmpului, 
păsările cerului [...] şi tot ce străbate cărările mărilor” (Psalmul 8:6‐8).  

Omul  trebuia  să poarte chipul  lui Dumnezeu atât  în  înfăţişarea exterioară, cât  şi  în 
caracter. Numai Hristos singur este „întipărirea Fiinţei”  (Evrei 1:3) Tatălui; omul  însă a  fost 
făcut „după chipul” lui Dumnezeu. Natura sa era în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Mintea 
sa era capabilă să înţeleagă lucrurile dumnezeieşti. Sentimentele sale erau curate; apetitul şi 
pasiunile lui erau sub controlul raţiunii. El era sfânt şi fericit, purtând chipul lui Dumnezeu şi 
fiind în perfectă ascultare de voinţa Sa. 

Când a  ieşit din mâna Creatorului său, omul avea o statură  impozantă şi o simetrie 
perfectă.  Înfăţişarea  lui  purta  amprenta  sănătăţii  şi  strălucea  de  viaţă  şi  sănătate.  Era 
stăpânul acestei planete. 

Ceea ce am spus mai sus este doar un aspect al creațiunii omului, mai existând unul 
de o importanță covârșitoare. 

 

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile 

cari sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele 

nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie 

domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi 

pentru El.  

Coloseni 1:16 
 
Dumnezeu a creat acest pământ și omul prin Isus Hristos și „pentru” sau „spre”10 Isus 

Hristos. Fiul cel veșnic al  lui Dumnezeu este stăpânul, mai presus de Adam, a toată creația. 

                                                            
10 εἰς – acest cuvânt înseamnă atât „pentru” cât și „spre” în limba greacă. 
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Omul urma să rămână ca stăpân peste acest pământ atâta vreme cât urma Legea cerului, o 
Lege  care  era  temelia  guvernării  Divine  și  expresia  caracterului  sfânt  al  lui  Dumnezeu. 
Apostolul Pavel spune în epistola sa către romani „nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să‐l 
ascultaţi,  sunteţi  robii  aceluia  de  care  ascultaţi,  fie  că  este  vorba  de  păcat,  care  duce  la 
moarte,  fie  că  este  vorba  de  ascultare,  care  duce  la  neprihănire?”  (Romani 6:16).  În 
momentul ascultării, ca fapt, a insinuărilor lui Lucifer, omul a devenit robul lui. Toată creația 
făcută prin  Isus/spre  Isus pentru om a  trecut, prin uzurpare,  în mâna  lui Lucifer. Din acest 
moment îngerul căzut a devenit stăpânitorul acestei lumi. „Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci 
vine stăpânitorul lumii acesteia. El n‐are nimic în Mine”, spunea Isus în Evanghelia după Ioan, 
capitolul 14, versetul 30. După căderea omului, Dumnezeu și Fiul Său au făcut un plan prin 
care  întreaga  creație  căzută  în păcat  să poată  fi  răscumpărată. Planul  includea  întruparea 
Fiului  lui Dumnezeu  într‐un  om,  trăirea  unei  vieți  sfinte  și  fără  păcat  în  trup  omenesc  și 
moartea ca jertfă înlocuitoare. În felul acesta oamenii aveau posibilitatea să fie din nou aduși 
într‐o stare după voia lui Dumnezeu. Neprihănirea Domnului Isus avea să le fie atribuită prin 
credință, și tot prin credință viața trebuia să le fie schimbată și să trăiască ca sfinți pe acest 
pământ. Cei care vor accepta aceasta vor fi numiți poporul  lui Dumnezeu. Dar pentru ca  în 
final  ei  să poată moștenii pământul,  creat pentru  ei,  trebuie  să  aibă  loc  judecata. Atunci, 
cazul fiecăruia va fi analizat într‐un tribunal ceresc și se va hotărî în dreptul oricărui om dacă 
este  sau nu moștenitor  al  Împărăției  cerului, dacă  a  avut  sau nu  credința prin  care  jertfa 
Domnului Isus putea să lucreze spre mântuire.  

În viziunea de noapte Daniel a văzut momentul așezării scaunelor în sala de judecată 
și  L‐a  văzut  pe  Dumnezeu  așezând‐se  pentru  a  prezida  judecata.  Profetului  i‐a  fost 
prezentată  marea  și  solemna  zi  în  care  Dumnezeu  v‐a  începe  această  judecată,  când 
caracterele  și viețile oamenilor vor  trece prin  fața  Judecătorului  și a celorlalți care stau pe 
scaunele așezate în cer. După terminarea judecății, Fiul va primi din mâna Tatălui stăpânirea 
peste acest pământ, iar El o va da din nou omului, acelui om care în viața trăită pe pământul 
cuprins de păcat a căutat prin credință această Împărăție. 

 

Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără 

părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică 

în timpul pribegiei voastre; căci ştiţi că nu cu lucruri 

pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi 

din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de 

la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, 

Mielul fără cusur şi fără prihană. El a fost cunoscut 

mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la 

sfârşitul vremurilor pentru voi. 

1 Petru 1:17‐20 
 
Hristos a  fost  tratat aşa cum meritam noi, pentru ca noi să putem  fi  trataţi aşa cum 

merita El. El a  fost condamnat pentru păcatele noastre,  la care El n‐a contribuit cu nimic, 
pentru ca noi să putem  fi  îndreptăţiţi prin neprihănirea Lui,  la care noi n‐am contribuit cu 
nimic. El a suferit moartea care era a noastră, ca noi să putem primi viaţa care era a Lui. 
„Prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” Prin viaţa şi moartea Sa, Hristos a  făcut chiar mai mult 
decât  să  îndrepte  stricăciunile  produse  de  păcat.  Scopul  lui  Satana  era  de  a  produce  o 
despărţire veşnică  între Dumnezeu  şi om;  însă  în Hristos ajungem mult mai strâns uniţi cu 
Dumnezeu decât dacă n‐am fi căzut niciodată în păcat. Luând natura noastră, Mântuitorul S‐
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a  legat de omenire  cu o  legătură  ce nu  se  va  rupe niciodată. El este  legat de noi pentru 
veşnicie. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu” (Ioan 3:16). El 
L‐a dat nu numai ca să poarte păcatele noastre şi să moară ca sacrificiu pentru noi, ci El L‐a 
oferit  neamului  omenesc  decăzut.  Ca  să  ne  asigure  de  planul  Său  imutabil  de  pace, 
Dumnezeu L‐a dat pe singurul Său Fiu să devină membru al familiei omeneşti şi să păstreze 
pentru  totdeauna natura  Sa omenească. Aceasta era garanţia  că Dumnezeu  Îşi  va  împlini 
Cuvântul. „Un Copil ni s‐a născut, un Fiu ni s‐a dat şi domnia va fi pe umărul Lui.” Dumnezeu 
a  adoptat  natura  omenească  în  persoana  Fiului  Său  şi  a  dus‐o  în  cerul  preaînalt.  „Fiul 
omului” este Cel care are parte la tronul universului. „Fiul omului” este Acela pe care‐L vor 
numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6). EU 
SUNT  este  Mijlocitorul  între  Dumnezeu  şi  neamul  omenesc,  unindu‐i  prin  mâinile  Sale 
întinse. El, care este „sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi”, nu Se ruşinează să 
ne numească fraţi (Evrei 7:26; 2:11). În Hristos, familia pământească şi familia cerească sunt 
legate. Hristos glorificat este Fratele nostru. Cerul este  învelit  în  corp omenesc  şi neamul 
omenesc este strâns la sânul Iubirii Infinite. 

Dumnezeu zice despre poporul Său: „Căci ei sunt pietrele cununii împărăteşti, care vor 
străluci în ţara Sa! O, cât sunt de înfloritori! Cât sunt de frumoşi!” ‐ Zaharia 9:16‐17. Măreţia 
celor răscumpăraţi va fi o mărturie veşnică a îndurării lui Dumnezeu. El va arăta „în veacurile 
viitoare  nemărginita bogăţie  a harului  Său,  în bunătatea  Lui  faţă de noi,  în Hristos  Isus”, 
„pentru  ca  domniile  şi  stăpânirile  din  locurile  cereşti  să  cunoască  azi,  prin  biserică, 
înţelepciunea nespus de  felurită  a  lui Dumnezeu, după planul  veşnic, pe  care  l‐a  făcut  în 
Hristos Isus, Domnul nostru” ‐ Efeseni 2:7; 3:10‐11. 

Prin  lucrarea  de  răscumpărare  a  lui  Hristos  se  recunoaşte  justeţea  guvernării  lui 
Dumnezeu.  Cel Atotputernic  este  făcut  cunoscut  ca  fiind Dumnezeul  iubirii. Acuzaţiile  lui 
Satana  sunt  respinse  şi  caracterul  său  demascat.  Niciodată  rebeliunea  nu  se mai  poate 
declanşa.  Niciodată  păcatul  nu  mai  poate  pătrunde  iarăşi  în  univers.  Pentru  veacurile 
veşnice,  toţi  sunt  asiguraţi  împotriva  apostaziei.  Prin  jertfirea  de  sine  a  iubirii,  locuitorii 
pământului şi ai cerului sunt legaţi de Creatorul lor cu legăturile unirii indisolubile. 

Lucrarea de mântuire va fi desăvârşită. Isus nu poate veni încă să ne dea în stăpânire 
împărăția pe  care o  va primi după  judecată de  la  cel  Îmbătrânit de  zile. Hristos  va primi 
împărăția de  la  Tatăl  Său, pentru  că  este  a  Lui, pentru  El  a  fost  creată,  Lucifer  a  fost un 
uzurpator. 

 

Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos 

şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, 

fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în 

mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici 

de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, 

ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să 

nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte 

ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi 

omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, 

protivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se 

numeşte «Dumnezeu», sau de ce este vrednic de 

închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, 

dându-se drept Dumnezeu. 

2Tesaloniceni 2:1‐4 



Daniel – Studiul III – Fiarele istoriei 

 

  14

 
Identificarea cornului cel mic trebuie făcută sub călăuzirea Duhului  lui Dumnezeu, pe 

baza  cuvintelor  din  profeție  și  o  dovezilor  istorice,  deoarece  cornul  cel mic  pretinde  că 
acționează  în Numele  lui Dumnezeu, poate să  ierte păcatele, are dreptul să schimbe Legea 
divină și numai prin el se obține mântuirea, este antihristul din Noul Testament. 

 
În Sfânta Scriptură sunt notate două lucruri care nu trebuie uitate niciodată: 
 
1.  Isus Hristos este singurul mijlocitor  între Dumnezeu  și oameni.  În  fața  tronului  lui 

Dumnezeu  și  la  judecată,  singurul  care  ne  reprezintă  pe  noi  este  Fiul  cel  veșnic  al  lui 
Dumnezeu. Nimeni altcineva nu stă în ceruri pentru a mijlocii pentru noi. 

 

Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur 

mijlocitor între Dumnezeu şi oameni:Omul Isus Hristos. 

1Timotei 2:5 
 

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu 

păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 

Mijlocitor
11

, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.  

1 Ioan 2:1  
 
2.  Isus  Hristos,  Dumnezeul  întrupat,  care  acum  ne  reprezintă  înaintea  Tatălui  ca 

Mijlocitor sau Avocat, a  lăsat o singură persoană  în  locul Lui pe acest pământ. Pe cea de‐a 
treia persoană a Dumnezeirii – Duhul Sfânt. 

 

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt 

Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume, 

Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, 

pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl 

cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi. 

Ioan 14:16‐17 
 

Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimete de 

la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la 

Tatăl, El va mărturisi despre Mine.  

Ioan 15:26 
 

Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le 

puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul 

adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci 

El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă 

va descoperi lucrurile viitoare. 

 Ioan 16:12‐13 
 

                                                            
11
 Sau avocat. Greceşte: paraclet, adică apărător, ajutor. 
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Ioan  folosește  același  cuvânt  grecesc  (παράκλητος ‐  parakletos)  pentru  a  descrie 
lucrarea de mijlocire a lui Isus din ceruri, și aceea a Duhului Sfânt pe pământ. Între cea de‐a 
doua și cea de‐a treia persoană a Dumnezeirii există o strânsă colaborare în ceea ce privește 
procesul de mântuire al omului. În vreme ce Fiul ne reprezintă înaintea Tatălui și obține prin 
sângele  Lui  iertarea  păcatelor,  Duhul  Sfânt  lucrează  în  viețile  noastre  pentru  recrearea 
Chipului lui Dumnezeu  în noi. Cele două  lucrări nu pot fi separate. Îndreptățirea și sfințirea 
sunt două elemente ale aceleiași piese. Dacă una lipsește nu putem vorbi de mântuire. 

 
 

Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea 

noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar 

însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. 

Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa 

Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după 

voia lui Dumnezeu. 

Romani 8:26‐27 
 
Mijlocirea Fiului este unică, pentru că Fiul ne reprezintă înaintea Tatălui în calitatea de 

Mare Preot. În Vechiul Testament ni se spune că marele preot este purtătorul păcatelor lui 
Israel, el trebuie să poarte vina păcatului și să o așeze pe sanctuar. 

 

Să faci şi o tablă de aur curat, şi să sapi pe ea, cum se 

sapă pe o pecete: «Sfinţenie Domnului». S-o legi cu o 

sfoară albastră de mitră, în partea dinainte a mitrei. Ea 

să fie pe fruntea lui Aaron; şi Aaron va purta 

fărădelegile săvârşite de copiii lui Israel când îşi aduc 

toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea 

lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuţi 

înaintea Lui. 

Exodul 28:36‐38 
   

Isus este Marele Preot din sanctuarul din ceruri,  și este un preot după rânduiala  lui 
Melhisedec, adică și preot și împărat.  

 

 

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, ca slujitor al 

Locului prea sfânt şi al adevăratului cort, care a fost 

ridicat nu de un om, ci de Domnul. 

Evrei 8:1‐2 
 

Isus S-a făcut preot prin jurământul Celui ce I-a zis: 

,,Domnul a jurat, şi nu Se va căi: «Tu eşti preot în veac, 

după rânduiala lui Melhisedec»”. 

Evrei 7:21 
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Am lăsat pentru final două versete centrale din Daniel 7: 
 

„Eu mă  uitam mereu,  din  pricina  cuvintelor  pline  de  trufie,  pe  cari  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  lungire  a  vieţii  până  la  o  vreme  şi  un  ceas 
anumit.” ‐ Daniel 7:11‐12 

 
Versetul acesta transmite aceeași informație ca și Daniel 2:45 p.p. 
 

„Aceasta înseamnă piatra, pe care ai văzut‐o dezlipindu‐se din munte, fără 
ajutorul vreunei mâini, şi care a sfărâmat ferul, arama, lutul, argintul şi aurul.”  ‐ 
Daniel 2:45 

 
  Cele patru  împărății, Babilon, Medo‐Persia, Grecia  și Roma,  au  fost dezbrăcate de 
puterea  lor,  dar  li  s‐a  îngăduit  o  lungire  a  vieții.  Caracterul  lor  s‐a  transmis  fiarei  a 
unsprezecea, din mâna căreia Dumnezeul cel Viu va  lua  la timpul sfârșitului stăpânirea. Pe 
insula Patmos, Ioan a primit în viziune detalii suplimentare legate de această împărăție care 
rostea hule la adresa lui Dumnezeu. Despre ea, ucenicul iubit al Domnului Isus, a spus: 

 

Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard
12

; 

avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a 

dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire 

mare. 

Apocalipsa 13:2 
 

  Această fiară semăna cu Grecia (leopardul), Medo‐Persia (ursul) și Babilon (leul). Nu 
are nicio trăsătură de la a patra. De ce? Pentru că ea s‐a născut din ruinele celei de a patra, 
ea însăși este a patra, trecând doar printr‐o metamorfoză. Să nu uităm că sunt numai patru 
împărății în visul lui Nebucadnețar, iar în Daniel 7 coarnele nu sunt diferite de fiara a patra, 
ci aparțin acesteia.  
  Fără să intrăm în detaliile Apocalipsei, cornul al unsprezecelea, despre care vorbește 
Ioan în Apocalipsa 13, a primit de la Satana puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire 
mare. Stăpânire peste ce? Peste pământul pe care îl consideră de la căderea omului ca fiind 
împărăția sa.  
  Pe acest pământ, moartea Domnului  Isus Hristos a  făcut posibil să  trăiască oameni 
care să nu aibă  legătură cu  împărăția  lui Lucifer. Aceștia alcătuiesc poporul  lui Dumnezeu 
pentru care Tatăl pregătește acum împărăția.  

„Pilat  a  intrat  iarăşi  în  odaia  de  judecată,  a  chemat  pe  Isus  şi  I‐a  zis:  «Eşti  Tu 
Împăratul Iudeilor?» Isus i‐a răspuns: «De la tine însuţi zici lucrul acesta, sau ţi l‐au spus alţii 
despre Mine?» Pilat a răspuns: «Eu sunt Iudeu? Neamul Tău şi preoţii cei mai de seamă Te‐

                                                            
12 Traducerea  grecească  a Vechiului Testament  traduce prin  „leopard”  cuvântul  tradus  în  română 
prin „pardos”. Este vorba de grecescul  πάρδαλις – pardalis. Este unul și același animal. 
 



Daniel – Studiul III – Fiarele istoriei 

 

  17

au dat  în mâna mea: ce ai  făcut?» «Împărăţia Mea nu este din  lumea aceasta», a răspuns 
Isus. «Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s‐ar fi luptat ca să nu fiu dat 
în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.» «Atunci un Împărat tot eşti!» 
I‐a zis Pilat. «Da», a răspuns  Isus. «Eu sunt  Împărat. Eu pentru aceasta M‐am născut şi am 
venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.»” 
(Ioan 18:33‐37). 

Domnul Hristos n‐a  răspuns  în mod direct  la  întrebarea  lui Pilat care dorea  să  știe 
dacă El se declară împărat peste iudei, când de fapt împărat peste iudei era Cezarul Romei. 
Isus ştia că Duhul Sfânt Se  lupta cu Pilat şi  i‐a dat ocazia să‐şi exprime convingerea. „De  la 
tine  însuţi  zici  lucrul  acesta”,  a  întrebat  El,  „sau  ţi  l‐au  spus  alţii  despre Mine?”  Cu  alte 
cuvinte, acuzaţia preoţilor  sau dorinţa de a primi  lumină din partea Domnului Hristos era 
motivul care  l‐a  îndemnat pe Pilat  să pună această  întrebare? Dregătorul  roman a  înţeles 
ceea ce a vrut să spună Domnul Hristos, dar mândria  i‐a cuprins  inima  și nu a  recunoscut 
convingerea ce pusese stăpânire pe el. „Sunt eu iudeu?” a spus el. „Neamul Tău şi preoţii cei 
mai de seamă Te‐au dat în mâna mea: Ce ai făcut?” 

Pentru Pilat trecuse ocazia de aur, însă Domnul Isus nu l‐a lăsat fără lumină. În timp 
ce n‐a răspuns  în mod direct  la întrebarea  lui Pilat, El a vorbit  în mod clar despre misiunea 
Sa. L‐a lăsat pe Pilat să înţeleagă faptul că El nu căuta un tron pământesc. 

„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a spus El. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din 
lumea  aceasta,  slujitorii Mei  s‐ar  fi  luptat  ca  să  nu  fiu  dat  în mâinile  iudeilor,  dar  acum, 
Împărăţia Mea nu este de aici.” „Atunci un  Împărat  tot eşti!”  i‐a zis Pilat. „Da”, a  răspuns 
Isus.  „Eu  sunt  Împărat.  Eu  pentru  aceasta  M‐am  născut  şi  am  venit  în  lume,  ca  să 
mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” 

Domnul Hristos a declarat că, în sine, Cuvântul Său era o cheie care avea să deschidă 
tainele pentru aceia care erau pregătiţi să‐l primească. El avea o putere ce se  recomanda 
singură, şi acesta era secretul întinderii cu repeziciune a Împărăţiei adevărului Său. El dorea 
ca Pilat să înţeleagă faptul că natura sa ruinată putea să fie refăcută numai prin primirea şi 
prețuirea acestui adevăr. 

Împărăția  lumii acesteia  îi va fi  încredințată după  judecată Domnului Hristos, care o 
va da sfinților Lui. Până atunci „toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al 
lui Hristos, pentru  ca  fiecare  să‐şi primească  răsplata după binele  sau  răul, pe care‐l va  fi 
făcut când trăia în trup” (2 Corinteni 5:10). 
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Note suplimentare 
(pentru Daniel 7) 

 
Lumina pe care Daniel a primit‐o direct de la Dumnezeu a fost dată în special pentru 

acest  timp. Viziunile pe  care Daniel  le‐a  primit  sunt  acum  în proces de  desfășurare  și  se 
apropie cu  rapiditate de  final. Toate acestea ne  spun că  istoria pământului  se va  sfârși  în 
curând. Dumnezeu  a  dat  aceste  profeții  lui Daniel  pe  când  acesta  se  afla  în  captivitatea 
babiloniană, dar a  intenționat ca ele să  fie  înțelese  la timpul sfârșitului  (Daniel 12:4), când 
oamenii sunt chemați să iasă din robia Babilonului modern (Apocalipsa 18:1‐4).  

Unul  din  punctele  cheie  ale  capitolului  7  este  apariția/lucrarea  celui  de  al 
unsprezecelea  corn.  Este  foarte  important  ca  noi  să  identificăm  corect  cine  este  această 
împărăție  pentru  că  în  jurul  ei  vor  gravita  evenimentele  care  vor  caracteriza  timpul 
sfârșitului.  În  cele  ce  urmează  vom  analiza  patru  propuneri  majore  făcute  de‐a  lungul 
timpului de către cercetătorii Bibliei, cele mai importante, analizându‐le prin comparație cu 
cele șapte caracteristici întâlnite în capitolul 7 și enumerate în Tabelul 1.  

 

Antioh Epifanul IV 
 

Caracteristica „A” 
 
  Foarte mulți  comentatori ai profețiilor din Daniel,   au văzut  și  continuă  să  vadă  în 
imaginea acelui corn o descriere a lui Antioh Epifanul, cel de‐al optulea împărat din dinastia 
împăraților  Seleucizi.  Seleucus  I  Nicator  (Σέλευκος  Νικάτωρ),  a  fost  unul  din  cei  patru 
generali ai  lui Alexandru cel Mare care și‐au împărțit între ei teritoriul imperiului. Se spune 
că Alexandru a fost întrebat la un moment dat cui vrea să lase imperiul după moartea sa. A 
răspuns  că  celui mai  tare  dintre  generali.  Când  regele  a murit,  a  început  războiul  între 
diadohii  lui  (Διάδοχοι,  Diadokhoi,  „Urmași”).  În  final  au  ieșit  câștigători,  patru  dintre 
generalii care fuseseră cu Alexandru: Cassander, Lysimachus, Ptolomeu și Seleucus.  

Imperiul  Seleucid  a  fost  unul  din  statele  elenistice  succesoare  imperiului  creat  de 
Alexandru  cel Mare.  În  perioada  sa  de maximă  întindere  teritorială,  imperiul  cuprindea 
Anatolia  centrală,  Levantul,  Mesopotamia,  Persia,  Turkmenistanul,  Pamirul  și  Valea 
Indusului. Între anii 175 și 164 î.Hr., imperiul Seleucid a fost condus de Antioh Epifanul.  
 
Caracteristica „B” 
 
  A dus războaie împotriva Egiptului, iar în trecerea spre Egipt a invadat și Israelul. 
 
Caracteristica „C” 
 
  El  a  chinuit  pe  Israel,  a  pângărit  templul  evreilor  și  s‐a  ridicat  împotriva  lui 
Dumnezeu.  Din  scrierile  istoricului  iudeu  Iosif  Flavius,  cât  și  din  cărțile  apocrife  ale 
Macabeilor, aflăm pe larg despre faptele abominabile ale acestui împărat. El a făcut tot ce i‐
a stat în putere ca să impună cu forța în Ierusalim cultul păgân al lui Jupiter, identificându‐se 
apoi pe sine cu un zeu și încercând astfel să‐și stabilească un cult personal de închinare. Cu 
un  zel  plin  de  energie  neobosită  și  cu  încăpățânare,  el  a  căutat  să  extermine  închinarea
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înaintea lui Iehova la Ierusalim. Mai mult, Antioh Epifanul a intrat în templul din Ierusalim și 
l‐a spurcat, aducând ca jertfa un porc și stropind cu sângele acestuia de jur împrejur pereții 
templului.  
 
Caracteristica „D” 
 
  În atacurile asupra Ierusalimului a ucis mulți evrei. 
 
Caracteristica „E” 
 
  Nu a încercat o modificare a Legii lui Dumnezeu. 
 
Caracteristica „F” 
 
  Din  164  î.Hr.  Antioh  nu  a mai  condus,  iar  colapsul  imperiului  Seleucid  a  avut  loc 
undeva  între  anii  100‐63  î.Hr.  În  jurul  anului  100  î.Hr.  acest  imperiu  nu mai  era  ceea  ce 
fusese  odată,  deținând  în  jurul  acestui  an  doar Antiohia  și  câteva  orașe  Siriene.  În  final, 
Pompei  a  constat  că  seleucizii  produc  prea multe  probleme  și  a  transformat  Siria  într‐o 
provincie romană.  
 
Caracteristica „G” 
   
  Antioh  Epifanul  nu  a  susținut  că  ar  ține  locul  lui  Dumnezeu  pe  acest  pământ,  el 
încercând cel mult să se facă pe sine un zeu și să‐l înalțe pe Jupiter. 
 

Mahomed 
 
Caracteristica „A” 
 
  Mahomed  este  întemeietorul  religiei  islamice.  „Profetul” Mahomed  s‐a  născut  la 
Mecca  în  jurul anului 570  într‐o  familie  săracă  și  într‐o  țară  în care 75% din  teritoriu   era 
ocupat de deșert. Populația acelei zone era formată din triburi nomade. Odată cu căderea 
Imperiului Roman era de așteptat ca noi civilizații să răsară, dar parcă o civilizație din acel 
loc nu ar fi putut niciodată să ajungă ceea ce este astăzi. Și totuși! Aceea civilizație a reușit să 
supună o mare parte a lumii, fără a fi, însă, un descendent al marelui Imperiu Roman. 
 
Caracteristica „B” 
 
  A dus războaie împotriva statelor care s‐au format după căderea Romei, dar acestea 
au avut loc mult mai târziu după momentul colapsului. 
 
Caracteristica „C” 
 
  Lupta cu creștinii a fost reciprocă.  
 
Caracteristica „D” 
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  Mahomedanii au ucis, într‐adevăr, mulți creștini, dar și ei la rândul lor au fost uciși de 
către „creștini". 
 
Caracteristica „E” 
 
  Mahomed sau islamul nu au încercat o modificare a Legii lui Dumnezeu. 
 
Caracteristica „F” 
 
  Mohamed a murit pe 8 iunie 632 la Medina.   
 
Caracteristica „G” 
   
  Mohamed nu a avut pretenția că ține pe acest pământ rolul lui Dumnezeu. A încercat 
să impună o altă religie și nu a acceptat creștinismul. 
 

Un antihrist al viitorului 
 
  În  cazul unui  antihrist al  viitorului,  apar doua dificultăți majore:  în primul  rând,  la 
momentul de fata, este imposibil să trasăm o istorie a acestuia, așadar nu putem identifica 
trăsăturile  sale;  în al doilea  rând,  cunoaștem  că acest  corn din Daniel  capitolul 7  intră  în 
scenă  imediat după căderea Romei, el neîncheindu‐și existența din acel moment și până  la 
timpul  sfârșitului.  Având  în  vedere  această  ultimă  chestiune,  putem  observa  ușor  că  un 
antihrist al viitorului nu  îndeplinește o condiție esențială, de unde  rezultă că o asemenea 
ipoteză poate fi scoasă din calcul.  
 

Biserica latină 
 
Caracteristica „A” 
 
  Situația de  la Roma  era din  ce  în  ce mai  dramatică  din punct de  vedere politic  și 
economic. Totul părea că se distruge sub invazia popoarelor barbare. 
 

  „Haosul din  Italia ajunsese  la paroxism. O  jumătate de secol de  invazii, 
de  foamete  și  de  ciumă  lăsaseră mii  de  ferme  în  ruină  și mii  de  hectare  în 
paragină  […].  Ultimii  ani  văzuseră  perindându‐se  la  conducerea  imperiului  o 
mulțime de mediocrități  […] Războiul  și  alte  forme de  selecție  au  contribuit  la 
eliminarea indivizilor slabi și a neamurilor degenerate; fiecare a fost nevoit să‐și 
dezvolte propria rezistență, vigoarea, curajul și calitățile masculine, suprimate de 
o  lungă  perioadă  de  trai  în  siguranță;  sărăcia  a  născut  stiluri  de  viață  mai 
sănătoase  și mai  simple decât  cele  cu  care  se obișnuiseră oamenii  pe  vremea 
când se distribuiau  fel  și  fel de donații sau pe când trăiau  în  luxul orașelor. Din 
punct  de  vedere  politic,  această  cucerire  a  însemnat  înlocuirea  unei  forme 
superioare  de  monarhie  cu  una  inferioară;  a  crescut  astfel  autoritatea  unor 
persoane  și  s‐a  redus puterea  și protecția  legilor;  individualismul  și violența au 
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sporit. […] Din acel moment se înfiripa un nou început: Imperiul Roman de Apus 
murea, pentru ca statele Europei moderne să poată să se nască. ”1 
 
Lumea de  atunci  „a  avut nevoie” de un  salvator  care nu  s‐a  lăsat  așteptat. Exact  la 

momentul declinului  și al dispariției  în  totalitate a ceea ce a  însemnat  Imperiul Roman de 
Apus se ridică de pe ruinele acestuia o nouă putere care avea să stăpânească peste Europa, 
înlocuind vechea Romă.  
 

„Noua civilizație  și‐a  tras seva din solul hrănitor al bisericii. Pe măsură ce 
vechea  ordine  se  dizolva  în  corupție,  în  lașitate  și  în  nepăsare,  o  armată 
nemaiîntâlnită  de  oameni  ai  bisericii  se  ridica  să  apere  energic  și  cu  dibăcie 
stabilitatea și decența unei vieți noi. […] Există o măreție epică,  întinată  însă de 
superstiție  și  cruzime,  în  lupta  noii  religii  pentru  ademenirea,  îmblânzirea  și 
înălțarea  spirituală  a  celor brutali  și decăzuți,  în  vederea  făuririi unui  imperiu 
unificat al credinței, care să‐i poată aduna  iarăși pe oameni, așa cum fuseseră 
odinioară  uniți  de  magia  Greciei  sau  de  splendoarea  Romei.  […]  Dacă  arta 
înseamnă o nouă organizare a materiei, atunci biserica catolică romană este una 
dintre cele mai impunătoare capodopere din istorie.”2 

 
„Din  ruinele  Romei  politice  a  apărut  marele  imperiu  moral  în  «uriașa 

formă» a Bisericii Romane.”3 
 
„Sub  Imperiul  Roman  papii  nu  au  avut  putere  temporală4.  Dar  când 

Imperiul Roman s‐a dezintegrat și  locul  lui a  fost  luat de un număr de  împărății 
primitive  și  barbare,  biserica  catolică  romană  nu  numai  că  a  devenit 
independentă  față  de  state  în  afacerile  religioase,  ci  a  dominat  și  afacerile 
seculare.”5  

 
Caracteristica „B” 
 
  Începuturile bisericii au fost frumoase. Ele sunt descrise în cartea Faptele apostolilor 
din Biblie. Biserica este  instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Ea a 
fost organizată pentru slujire,  iar misiunea ei este aceea de a duce  lumii Evanghelia. De  la 
început, planul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin biserica Sa, să descopere lumii plinătatea 
şi desăvârşirea Lui. Membrii bisericii, aceia pe care  i‐a chemat „din  întuneric  la  lumina Sa 
minunată”,  au  datoria  să  facă  cunoscut  mărirea  Sa.  Biserica  este  depozitara  bogăţiilor 
harului  lui Hristos;  şi,  prin  biserică,  se  vor  descoperi,  în  cele  din  urmă,  chiar  domniile  şi 
„stăpânirile din locurile cereşti", ultima şi deplina desfăşurare a iubirii lui Dumnezeu.  
  Printre cei care  reprezentau o puternică piedică  în calea dezvoltării puterii bisericii 
latine se numărau  și națiunile Herulilor, Vandalilor și Ostrogoților, națiuni care au ajutat  la 
distrugerea Imperiului Roman. Herulii, sub conducerea lui Odoacru, au fost cei dintâi dintre 

                                                            
1 Will Durant, Civilizații istorisite, Vol. 10, Editura Prietenii Cărții, București 2003, pagina 67‐70. 
2 Will Durant, Civilizații istorisite, Vol. 10, Editura Prietenii Cărții, București 2003, pagina 71‐72. 
3 A. C. Flick, The Rise of the Medieval Church, 1900, pagina 150. 
4
 Influență a unui cleric în probleme laice. 

5
 Carl Conrad Eckhardt, The Papacy and World Affairs,  1937, pagina1. 
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înlocui  păzirea duminicii,  prima  zi  a  săptămânii,  în  locul  păzirii  sâmbetei,  ziua  a  șaptea  a 
săptămânii, o schimbare pentru care nu există autoritate Scripturistică.” 
 

Pe lângă aceasta, biserica latina a mai modificat un aspect al decalogului, și anume, a 
anulat porunca a doua  și a  împărțit  în două ce‐a de‐a  zecea poruncă. De asemenea, ea a 
introdus  în  gândirea  și  practica  creștină  teorii  și  practici  religioase  noi,  împrumutate  din 
sistemul de închinare păgân. 

 
Caracteristica „F” 
 
  Biserica latină a Romei și statul fondat de ea există și astăzi, cunoscând o ascensiune 
culminantă și o recunoaștere din partea celorlalte state.  
 
Caracteristica „G” 
   
  Enciclopedia catolică  aflată online pe site‐ul www.newadvent.org afirmă că unul din 
titlurile  cele  mai  remarcabile  ale  episcopului  de  Roma  este  printre  altele  și  „Pontifex 
Maximus”. Titlul a aparținut pentru început conducătorului Colegiului Pontifilor din Imperiul 
Roman. Acest colegiu a fost preoția cea mai însemnată a Romei Antice și era responsabil la 
cel mai înalt nivel de chestiunile religioase, precum și de lucrurile sau persoanele care erau 
în  legătură  cu  închinarea  publică  și  privată.  Colegiul  acționa  și  ca  sfătuitor  în  domeniul 
religios  al  suveranului  Romei.  Cu  timpul,  titlul  a  fost  luat  și  de  împăratul  roman.  Epoca 
imperială  a  Imperiului  Roman  aduce  o  schimbare  importantă.  Dacă  în  vremurile  trecute 
Pontifex Maximus era o persoană care se ocupa de treburile religioase și era un sfătuitor al 
regelui, de acum înainte împăratul era și Pontifex Maximus. Acest rol îi conferea autoritatea 
religioasă, iar poziția de împărat pe cea civilă. Deși pierzând din însemnătate și apărând doar 
ca un alt titlu pompos oferit cezarilor, titlul de Pontifex Maximus atribuit  împăratului arată 
caracterul  dual  al  autorității  acestuia.  Astfel,  Imperiul  Roman  împletea  în  persoana 
împăratului  o  dublă  autoritate  ‐  controlului  civil,  dar  și  religios.  Episcopul  Romei  este 
conducătorul unei puteri politico‐religioase care a  luat naștere pe fondul căderii Imperiului 
Roman, stăpânind peste teritoriul european al Imperiului Roman. 
 
 
 





 
                              Nume și prenume_______________________________ 
 

NOTA: 

 

Fiarele istoriei 
 
 

1. Care este relația dintre cele patru fiare din Daniel 7 și cele patru metale din Daniel 2 ?              0,5p. 
a) nu există nicio relație între ele 
b) nu se poate determina din Biblie dacă există o relație 
c) cele patru fiare și cele patru metale simbolizează patru împărății 

 
2. Ce detalii conține în plus capitolul 7 în comparație cu capitolul 2?                                                   0,5p.                              
 

a) detalii despre Babilon 
b) detalii despre judecată și despre fiara a patra 
c) cele două capitole nu au nimic in comun, deci nu putem face o comparație între ele 

 
3. În profeția din Daniel 7 vânturile sunt un simbol pentru:                                                                    0,5p. 
 

a) vânturile care caracterizează clima mediteraneană? 
b) anumite elemente de devastare și distrugere? 
c) cele patru puncte cardinale? 

 
4. Marea este un simbol pentru:                                                                                                                  0,5p. 
 

a) Marea Mediterană? 
b) popoare, națiuni, neamuri și limbi? 
c) apele mari? 

 
5. Care sunt cele patru fiare?                                                                                                                            1p. 
 

a) Roma, barbarii, mahomedanismul, respectiv creștinismul apostat 
b) idolatria, mahomedanismul, creștinismul degenerat, respectiv deismul 
c) Babilonul, Medo‐Persia, Grecia, Roma 

 
6. Din ce împărăție s‐a ridicat cornul al unsprezecelea?                                                                             1p. 
 

a) din Imperiul Roman – fiara a patra 
b) din Grecia – fiara a treia 
c) dintr‐o putere orientală 

 
7. Cum este cornul al unsprezecelea?                                                                                                         0,5p. 
 

a) hulitor la adresa lui Dumnezeu 
b) atașat de Cuvântul lui Dumnezeu 
c) nu are nici un fel de legătură cu creștinismul  

 
8. Cine este cel Îmbătrânit de zile?                                                                                                              0,5p. 
 

a) un om bătrân 
b) cel mai învârstă dintre îngeri 
c) Dumnezeu 

 



9. Cine este cornul al unsprezecelea?                                                                                                             4p. 
 
a) Antioh Epifanul 
b) Mahomed 
c) un Antihrist care își va face apariția în viitor  
d) Biserica latină 

 
Folosind Daniel 7:7‐8, 11‐12, 19‐22, 24‐26, explicați de ce alegerea dumneavoastră corespunde celor 
6 caracteristici: 
  
A:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

B:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

C:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

D:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

E:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

F:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

G:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
10. Cui i se va da stăpânirea peste pământ după judecată?                                                                       1p. 

 
a) Domnului Isus Hristos și sfinților pentru că pentru ei este pregătită 
b) pe acest pământ nu va fi nicio împărăție divină 
c) cornului al unsprezecelea 
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