Daniel – Studiul IV

Judecată în Templul Ceresc
Introducere
Capitolul 7 al cărții lui Daniel ne‐a prezentat o vedenie pe care profetul a avut‐o în cel
de‐al treilea an al domniei lui Belșațar. Trecuseră în jur de cincizeci de ani de când
Nebucadnețar avusese visul în care văzuse succedarea a patru imperii și instaurarea
Împărăției lui Dumnezeu. Domnul Cerurilor confirma în această nouă vedenie că visul lui
Nebucadnețar se va împlini, iar odată cu această confirmare El oferă câteva informații
suplimentare legate de perioada cuprinsă între divizarea celei de‐a patra împărății și
instaurarea Împărăției Cerurilor. Această viziune a lui Daniel cuprinde un element care nu se
regăsește în visul împăratului Nebucadnețar: judecata! Dar ce este judecata? Ce se întâmplă
acolo? Când va începe, de vreme ce noi știm că aceasta va avea loc la revenirea lui Isus, pe
când aici ea are loc înainte de aceasta? Acestea sunt întrebări la care capitolul 7 din cartea
lui Daniel nu conține răspunsuri, dar ne putem aștepta ca ele să sosească mai târziu, pe
măsură ce profetului îi vor fi descoperite noi detalii cu privire la viitor.
Daniel 7 scoate în evidență fiara a patra și în special o împărăție care s‐a născut din
ruinele celui de‐al patrulea imperiu. Cornul al unsprezecelea din Daniel 7 este, de fapt,
aceeași împărăție ca fiara din Apocalipsa 13. Apostolul Ioan descrie această fiară ca ieșind
din mare și având câte un element de la fiecare din imperiile care au fost înaintea Romei:
seamănă cu un leopard1 (Grecia), labele sunt ca labele de urs (Medo‐Persia), iar gura
seamănă cu gura unui leu (Babilon). Această fiară este preponderent caracterizată de
leopard (adică de Grecia), ceea ce ne spune că al unsprezecelea corn din Daniel 7 are unele
caracteristici grecești. Faptul că Daniel și explicațiile oferite s‐au concentrat pe această
ultimă împărăție, ne obligă și pe noi să acordăm o atenție deosebită acestor aspecte, ceea
ce sperăm că s‐a făcut în studiul anterior. De ce oare nu a primit și judecata aceeași atenție
specială?

Lupta dintre Medo-Persia și Grecia
(Daniel 8:1‐8 și 8:15‐22)
Începând cu capitolul 8, cartea lui Daniel este scrisă în ebraică, fără nicio excepție
până la sfârșitul ei. În anul al treilea al domniei lui Belșațar, Daniel mai primește o vedenie
(versetul 1). Ne putem aștepta ca aceasta să aducă detalii despre ceea ce nu a fost explicat
în Daniel 7, și anume despre judecată.
Printre cercetători au avut loc discuții serioase în legătură cu Susa. Era Daniel prezent
acolo sau doar i s‐a părut că este la Susa? Din ceea ce spune contextul, nu rezultă faptul că
Daniel trebuia în mod necesar să fi fost la Susa. Când a fost dată această viziune (în anul al
treilea al lui Belșațar), dacă plecăm de la faptul că anul întâi al lui Belșațar este anul 553
î.Hr.), observăm că Elamul era încă o provincie a Babilonului, cu toate că a luat‐o Cir cu ceva
1

Sau pardos (πάρδαλις pardalis). Cuvântul tradus în română „pardos”, este tradus din ebraică în
greacă „leopard”. Același termen grecesc este folosit și în Daniel și în Apocalipsa.
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vreme înainte de distrugerea Babilonului2. Istoricul iudeu Iosif Flavius spune că Daniel era
într‐adevăr la Susa când a avut viziunea. Dar acest aspect, al prezenței fizice a lui Daniel la
Susa, nu este atât de important ca viziunea primită.
În această viziune Daniel vede un berbece (versetul 3) care este identificat mai târziu
de îngerul Gabriel3 cu împărații Imperiului Medo‐Persan (versetul 20). Berbecele avea două
coarne, unul mai înalt decât celălalt (versetul 3), caracteristică pe care am văzut‐o și la ursul
care stătea „într‐o rână”. Persia a devenit puterea dominantă în imperiul Med atunci când
Cir cel Mare l‐a învins pe Astyages al Mezilor în 553 sau 550 î.Hr. Cu toate acestea, perșii nu
i‐au tratat pe mezi cu superioritate, văzându‐i mai degrabă ca aliați. Berbecele împungea cu
coarnele spre apus, nord și sud și nicio fiară (adică împărăție) nu‐i putea sta împotrivă
(versetul 4). În 547 î.Hr. Cir cucerește Lidia, în 539 î.Hr. Babilonul. În 525 î.Hr. Cambise se
extinde spre sud, extinzând teritoriul imperiului său cu Egiptul și Nubia. Darius Histaspes
înaintează spre nord în anul 513 î.Hr. împotriva sciților. Berbecele a cucerit un teritoriu mai
vast decât predecesorul său, leul (Babilonul – vezi Daniel 7). Unul din titlurile monarhului
persan era „împărat al țărilor”. Pe vremea când se desfășura acțiunea din cartea biblică
Estera, împăratul imperiului reprezentat de berbec domnea de la India până în Etiopia
(Estera 1:1).
Privind cu atenție la dezvoltarea berbecului, Daniel vede apropiindu‐se din apus un
țap (versetul 5). Îngerul Gabriel îi spune că țapul este un simbol pentru împărăția Greciei
(versetul 21). În fața acestei împărății berbecele nu a putut rezista (versetul 7), iar țapul s‐a
dezvoltat enorm de mult. Observăm în acest punct campaniile duse de Alexandru Macedon
și expansiunea realizată cu o remarcabilă rapiditate.
Istoricul iudeu Iosif Flavius descriind înaintarea spre Asia și intrarea lui Alexandru în
Ierusalim, spunea:
„Primind […] vestea că Alexandru trecuse Hellespontul, îi învinsese
satrapii în bătălia de la Granicos și‐și continua marșul, Darius și‐a strâns oastea
de călăreți și pedestrași, hotărându‐se să iasă în întâmpinarea Macedoneanului,
mai înainte ca el să cucerească Asia întreagă. […] regele a fost biruit de
macedoneni și a pierdut o mare parte a oștirii sale, fiind silit să fugă în Persia,
după ce mama, soția și copiii lui au fost capturați. Alexandru s‐a îndreptat spre
Siria, a cucerit Damascul, a pus stăpânire pe Sidon, a supus asediului Tirul, apoi a
trimis marelui preot al iudeilor o scrisoare, prin care îi cerea să‐i trimită trupe
auxiliare și provizii pentru oștile sale, urmând să‐i plătească lui birurile cuvenite
lui Darius. […] Însă marele preot a răspuns solilor săi că se jurase față de Darius
că nu va ridica armele împotriva lui și, câtă vreme Darius trăia, nu putea să‐și
încalce legământul. Vorbele sale au stârnit mânia lui Alexandru […], l‐a amenințat
pe marele preot că, […], își va îndrepta oștile împotriva lui. […]
De îndată ce a zărit din depărtare mulțimea în haine albe, preoțimea în
tunici albe de in scump și pe Marele Preot, care purta o mantie de culoarea
stânjenelului, împodobită cu aur, având pe creștet tiara cu placa aurită, unde
2

„Dar cum și când Cir cel Mare a luat Susa și Khuzistan, nu este documentat. Evenimentul probabil că a avut
loc cu puțin înainte de cucerirea Babilonului.” – Elam, Surveys of Political Historical and Archaeology, Elizabeth
Carter și Matthew W. Stolper, University of California Press, 1984, pagina 55.
3
Gabriel este îngerul care stă în prezența lui Dumnezeu (Luca 1:19) și care ocupă poziția pe care o deținuse
Lucifer înainte de căderea sa, când el încă era un heruvim ocrotitor (Ezechiel 28:14).
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era gravat Numele Domnului, Alexandru a înaintat singur, a venerat Numele
Divin și l‐a salutat în primul rând pe marele preot. După ce toți iudeii, într‐un
singur glas, au urat bun venit lui Alexandru și l‐au condus în mijlocul lor, regii
Siriei și ceilalți comandanți au rămas muți de uimire, închipuindu‐și că suveranul
lor își pierduse mințile de‐a binelea. Parmenion a fost singurul care s‐a dus să‐l
întrebe cum se făcea că el, cel venerat de lumea întreagă, l‐a venerat pe marele
preot. Alexandru i‐a zis: «Nu pe el l‐am venerat, ci pe Dumnezeu, care l‐a gătit
cu supremul său strai preoțesc. Pe dânsul, îmbrăcat cu același strai, l‐am mai
văzut într‐un vis pe care l‐am avut pe când mă aflam la Dios, în Macedonia, și
chibzuiam deja cum voi reuși să supun Asia, Domnul fiind cel ce m‐a îndemnat
să nu zăbovesc, ci să pornesc încrezător la drum. El însuși va păși în fruntea
oștilor mele și‐mi va încredința împărăția perșilor. Deoarece n‐am mai întâlnit
vreodată un alt om cu veșmânt asemănător, de cum l‐am zărit, mi‐am și
reamintit de visul acela și de povestirea lui. Am acum convingerea că din
poruncă divină am întreprins această expediție, că‐l voi întrece pe Darius,
nimicind puterea perșilor și că‐mi voi realiza toate planurile mele!» […] Când i s‐
a arătat cartea lui Daniel, în care figura profeția că un grec va nimici puterea
perșilor, Alexandru a susținut că el însuși se socotea grecul acela.”4
Acestor cuvinte nu trebuie să li se dea o importanță mai mare decât oricărei alte
relatări istorice. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește, după cum chiar El declara „iarba se
usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.”–Isaia 40:8.
Reîntorcându‐ne la șirul profetic al evenimentelor, observăm că atunci când țapul a
ajuns puternic de tot, i s‐a frânt cornul cel mare care îl reprezintă pe Alexandru Macedon, în
locul lui crescând patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor. Profeția lui Daniel ne
spune că atunci când imperiul grec va fi foarte puternic, cornul cel mare îi va fi frânt (adică
Alexandru), iar în locul lui vor apărea patru coarne.
După moartea lui Alexandru a avut loc așa numitul război între diadohi. Acesta a fost
caracterizat de o serie de lupte între generalii lui Alexandru cel Mare pentru conducerea
imperiului, lupte date între anii 322 și 275 î.Hr.. Lupte au fost duse în Macedonia, Grecia,
Tracia, Anatolia, Levant, Egipt, Babilonia și Persia între Antigonus, Demetrius, Perdiccas,
Seleucus, Ptolemeu, Lysimachus, Eumenes, Antipater. Nu vom detalia luptele care au
izbucnit după moartea lui Alexandru, dar vom aminti câteva aspecte importante. În aceea
perioadă se punea problema cine este moștenitorul tronului, de vreme ce Roxana, prințesa
bactriană, nu născuse încă, deci nu se cunoștea sexul copilului. Infanteria susținea că tronul
aparținea lui Filip, un frate vitreg de‐al lui Alexandru, dar un om cu mintea slabă. Perdicas,
comandat al cavaleriei era de părere că trebuie să se aștepte nașterea copilului (Alexandru
IV Aegus) în speranța că va fi băiat. În urma acestei neînțelegeri se hotărăște ca Perdicas să
fie regent, iar Filip să domnească, însă fără putere reală. Dacă Roxana avea să nască un băiat
acesta avea să fi rege. Și a fost băiat, dar în decurs de 12 ani ambii împărăți au fost uciși.
În 15 ani toată familia lui Alexandru a fost ucisă. Încep luptele între generali și în final
patru dintre ei ies învingători: Ptolemeu a luat Egiptul, Palestina și o parte din Siria,
Cassander a luat Macedonia cu suveranitate nominală peste Grecia, Lysimachus a luat Tracia
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Josephus Flavius, Antichități iudaice, Vol. 2, Editura Hasefer, București 2001, pagina 52‐55.
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și o parte importantă din Asia Minor, iar cel de‐al patrulea, Seleucus, a luat partea rămasă
din Asia Minor, nordul Siriei, Mesopotamia și estul imperiului.

Cornul cel mic
(Daniel 8:9‐12, 23‐25)
În versetul 9 apare din nou un personaj interesant, un corn mic ce se extinde
considerabil. Ceea ce trebuie menționat în special la acest corn este faptul că aruncă
adevărul la pământ (versetul 12), iar acest adevăr nu poate fi altceva decât Adevărul lui
Dumnezeu. Cornul cel mic este, așadar, o împărăție care luptă împotriva Adevărului, deci
împotriva lui Dumnezeu, și chiar izbutește în ceea ce face. Cine este această împărăție? Este
ea aceeași împărăție simbolizată de cornul al unsprezecelea din Daniel 7 sau aste o alta?
Daniel 7 ne‐a prezentat măreția Imperiului Roman, divizarea sa și apostazia bisericii
latine, care a ajuns să lupte împotriva lui Dumnezeu, rostind vorbe de hulă împotriva Celui
Preaînalt și persecutându‐i pe cei ce au hotărât să‐I rămână credincioși.
Daniel 8, pe de alta parte, prezintă dezvoltarea Imperiului Medo‐Persan, iar apoi
prăbușirea acestui imperiu la ridicarea Imperiului lui Alexandru cel Mare. Profetul vede, de
asemenea, colapsul imperiului grec care este divizat în patru și împărțit în cele patru vânturi
ale cerurilor.
Apoi Daniel spune că „dintr‐unul din ele a crescut un corn mic”. Dar se ridică
întrebarea – din cine: din cele „patru coarne” sau din cele „patru vânturi” (versetul 8)? Dacă
se ridică din cele patru coarne, cornul cel mic este o împărăție de origine grecească, dacă se
ridică din cele patru vânturi el poate avea oricare altă origine. Cercetătorii au ajuns la
concluzia că pentru a determina originea cornului cel mic trebuie să se identifice de unde a
apărut acesta.
Expresia tradusă în românește „dintr‐unul din ele” prezintă pe manuscrisul ebraic o
„confuzie” de gen (versetul 9). Cuvântul pentru pronumele „ele” este „hem”, pronume de
genul masculin. Aceasta ne indică faptul că din punct de vedere gramatical corespondentul
pentru pronumele „ele” este substantivul „vânturi”, pentru că în limba ebraică termenul
„vânturi” poate fi și masculin și feminin, pe când termenul „coarne” este strict feminin. Pe
de altă parte, termenul tradus în limba română „unul” este în limba ebraică feminin, ceea ce
sugerează că are ca și corespondent termenul „coarne” și nu „vânturi”. Desigur că acest
termen poate face referire și la „vânturi”, care este și feminin5, dar este greu de demonstrat
că autorul a folosit în același text cele două genuri, masculin și feminin, pentru același
substantiv. Cercetătorii sugerează să se facă o așezare a termenilor în ebraică pentru a se
potrivi cumva aceste lucruri, dar chiar dacă se rezolvă gramatical această problemă, tot vom
avea neclarități pentru că și atunci când avem ambele cuvinte la feminin neclaritățile
persistă, deoarece chiar și atunci când ambele cuvinte sunt la feminin, greutatea de a
înțelege originea cornului celui mic rămâne.
Dacă cornul cel mic se ridică din cele patru coarne, aceasta înseamnă că el aparține
uneia din cele patru împărății care s‐au format după moartea lui Alexandru prin războaiele
dintre diadohi6. Dacă acest corn se ridică din cele patru vânturi, atunci poate fi oricine
altcineva. Dacă se ridică din cele patru vânturi cornul cel mic din Daniel 8 poate fi identic cu
cornul al unsprezecelea din Daniel 7. Mergând pe idea că acest corn a apărut din cele „patru
5
6

De cele mai multe ori este folosit la feminin.
Războaiele dintre generali.
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coarne" unii cercetători au concluzionat că acesta, cornul cel mic, este Antioh Epifanul,
pentru că el aparține lumii grecești și se trage din dinastia seleucizilor. Trebuie, însă, să
vedem dacă această interpretare este corectă. Așadar trebuie să observăm cum descrie
Daniel cornul cel mic și ce explicație primește din partea îngerului Gabriel:
●
●
●
●
●
●

Se mărește nespus de mult spre sud, spre est și spre țara cea minunată (v. 9),
Aruncă adevărul la pământ (v. 12),
Izbutește în ceea ce face (v. 12),
Va fi tare (v. 24),
Va face pustiiri de necrezut (v. 24),
Va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților (v. 24).

Când îi explică lui Daniel viziunea, îngerul Gabriel nu dă niciun detaliu despre originea
cornului cel mic, nu afirmă nici că s‐ar ridica din vânturi, nici ca s‐ar ridica dintre coarne.
Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. O regulă importantă pe care trebuie să o avem în
vedere atunci când interpretăm profeția, este aceea de a asocia unui simbol o explicație, în
măsura în care Dumnezeu, prin Cuvântul Său, ne‐a dezvăluit această asociere. Spre exemplu,
noi nu putem afirma că o fiară este o împărăție, dacă Dumnezeu nu ne‐ar fi spus aceasta sau
nu am fi putut face echivalența împărat‐împărăție dacă Dumnezeu nu ar fi făcut‐o. Iar în
cazul de față ne aflăm exact în situația în care Dumnezeu nu ne‐a detaliat de unde provine
acest corn, iar noi nu trebuie să căutăm să găsim originea lui în anumite aspecte despre care
Dumnezeu nu ne‐a vorbit în mod explicit, ca de exemplu din cele patru coarne sau din cele
patru vânturi. Când vorbește despre cornul cel mic, îngerul Gabriel vorbește numai despre
timpul când acesta își va face apariția, nu și despre locul de unde va apărea el. Așadar, pe
noi ne interesează momentul, nu locul apariției cornului. Iar momentul este, din fericire,
unul bine definit in timp ‐ sfârșitul stăpânirii celor patru împărății care au apărut după
moartea lui Alexandru (versetul 23). Astfel, Antioh Epifanul nu poate fi cornul cel mic,
pentru că și dinastia din care se trăgea el trebuia să dispară. Istoria plasează sfârșitul
imperiului seleucid în jurul anul 65 d.Hr.. Desigur, sunt și alte motive, nu doar acesta. Antioh
Epifanul niciodată nu a făcut cuceriri de necrezut, nu a fost puternic, nu i‐au reușit planurile
și nu a nimicit pe cei puternici.
Istoria ne arată că la sfârșitul stăpânirii celor patru coarne s‐a ridicat Roma, care a
fost un factor decisiv în eliminarea Greciei. Cunoscând aceste lucruri, putem observa din
nou izbitoarea asemănare dintre Daniel 2, 7 și 8 și putem înțelege că fiecare capitol a descris
o anumită fază a istoriei. Capitolul 2 ne arată istoria lumii într‐o privire generală, Daniel 7
intră în amănunte și detaliază caracteristicile fiarei a patra (Imperiul Roman), și a bisericii
latine (Roma papală), pe care o așează în strânsă legătură cu fiara a patra, Daniel 8 ne arată
ridicarea și prăbușirea Medo‐Persiei și Greciei, precum și apariția Romei. Aici însă, trebuie
observat ceva și anume că fiara nespus de grozav de înspăimântătoare lipsește, cornul cel
mic fiind prezentat ca fiind această fiară. Astfel, este accentuat faptul că biserica latină,
cornul al unsprezecelea, este o continuare a împărăției a patra, după cum se vede în
structura tălpilor chipului din Daniel 2. Așadar, cornul cel mic din Daniel 8 reprezintă Roma
în starea ei păgână și, în mod special, papală, cu emfază și de această dată pe caracteristicile
bisericii latine.

5

Daniel – Studiul IV – Judecată în Templul ceresc

„Oricare ar fi fost elementele romane pe care barbarii și arienii le‐au lăsat
[…] ele au fost puse sub protecția episcopului Romei, care era acolo persoana
principală după dispariția împăratului. […] În felul acesta Biserica Romană s‐a
așezat în secret în locul Imperiului Roman Mondial, pentru care este o continuare
reală; imperiul nu a pierit, ci doar a trecut printr‐o transformare. Aceasta nu este
doar o vorbă de laudă, ci recunoașterea din punct de vedere istoric a adevăratei
stări, și cel mai bun și profitabil mod de a descrie caracterul acestei biserici. Ea
încă guvernează națiunile.”7
Ideea că acest corn mic este Roma, atât în formă păgână, cât și papală, este
susținută și de Daniel 8:25. Aici apare din nou expresia „fără ajutorul vreunei mâini
omenești”. Cornul cel mic va fi nimicit la sfârșitul timpului de intervenția specială a lui
Dumnezeu (Daniel 2:40‐45, Daniel 7:11, 23‐26). Din capitolele anterioare știm că fiara a
patra este ultima, și că a cincea împărăție va fi cea a lui Dumnezeu. Tot în aceste capitole am
văzut că cea de‐a patra împărăție, Roma, este reprezentată ca având continuitate până la
sfârșitul lumii (în Daniel 2 prin tălpile din lut și fier, iar în Daniel 7 prin faptul că este un corn
al fiarei a patra). Daca Antioh Epifanul ar fi fost cornul cel mic, avem aici din nou o
caracteristică ce nu i s‐ar potrivi.

Curățirea sanctuarului
(Daniel 8:13‐14, 26)
După cum am observat, Dumnezeu l‐a condus pe Daniel în mod progresiv în revelația
profetică, detaliind într‐o nouă viziune lucrurile deja prezentate și aducând noi informații.
Am văzut că Daniel 7 a adus în plus față de Daniel 2 scena judecății, în care cărțile sunt
deschise în prezența lui Dumnezeu. Dar aceste detalii nu ne‐au fost explicate în capitolul 7,
acolo spunându‐ni‐se doar că se va ține judecata, că acest al unsprezecelea corn va pierde
stăpânirea asupra pământului și că împărăția va fi dată lui Isus Hristos și poporului Său.
Daniel 8 vorbește despre o curățire a sanctuarului. Această curățire este o altă reprezentare
a scenei judecății din Daniel 7 sau este ceva diferit; o altă informație care nu a fost oferită în
capitolele trecute? Versetul 26 ne spune că Daniel a trebuit să pecetluiască vedenia cu serile
și diminețile, pentru că această vedenie este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Mai
mult, intenția cu care a fost dată profeția era aceea de a descrie niște vremuri îndepărtate
(versetul 19). Toate acestea ne arată că în situația dată nu poate fi vorba despre templul de
la Ierusalim, pentru că acesta a fost distrus în anul 70 d.Hr. Așadar, este vorba despre un alt
sanctuar, dar despre care? Acest aspect este foarte important deoarece vedenia din Daniel 8
a fost descrisă ca arătând ce se va întâmpla la vremea sfârșitului. Partea istorică a luptei
dintre berbec și țap aparține trecutului, restul vedeniei este cu privire la timpurile noastre.
Imperiul lui Alexandru a pierit în negura timpului, la fel și Imperiul Roman. Dar cornul cel
mic, al unsprezecelea, este încă la lucru. În aceste timpuri pe care le trăim noi! Din Daniel
capitolul 7 știm că trebuie să aibă loc o judecată cerească și trebuie, de asemenea, ca
acestui corn mic să i se ia stăpânirea. Ambele evenimente au loc la timpul sfârșitului. Cornul
încă nu și‐a pierdut stăpânirea, dar oare judecata a început? Trăim noi oare astăzi acele
timpuri care privesc „vremea sfârșitului”? Dacă da, atunci ceea ce a fost sigilat în această
viziune, sau în alte părți ale cărții, ne va fi descoperit (Daniel 12:4).
7
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Este evident că partea din viziune care privește vremea sfârșitului este cea legată de
curățirea sanctuarului8. Dar, întrebarea revine, care sanctuar? Atunci când Moise a primit
porunca să facă un cort i s‐a spus așa:
Să faceţi cortul şi toate vasele lui după chipul pe
care ţi-l voi arăta.
Exod 25:9

Moise nu a fost creatorul cortului, ci Dumnezeu i‐a dat modelul. Atunci când
Solomon a construit templul de la Ierusalim, nici el, nici vreunul din oamenii săi, nici măcar
tatăl sau David, nu au stabilit arhitectura construcției:
David a dat fiului său Solomon, chipul prispei şi
clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor
dinlăuntru, şi al odăii pentru scaunul îndurării. I-a
dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curţile
Casei Domnului, şi toate odăile de jur împrejur pentru
vistieriile Casei lui Dumnezeu şi vistieriile sfântului
locaş, şi cu privire la cetele preoţilor şi Leviţilor, la
tot ce privea slujba Casei Domnului, şi la toate uneltele
pentru slujba Casei Domnului. I-a dat chipul uneltelor
de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur
pentru toate uneltele fiecărei slujbe; şi chipul tuturor
uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate
uneltele fiecărei slujbe. A dat greutatea sfeşnicelor de
aur şi a candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui
sfeşnic şi a candelelor lui; şi greutatea sfeşnicelor de
argint, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor
lui, după întrebuinţarea fiecărui sfeşnic. I-a dat
greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea
înainte, pentru fiecare masă; şi greutatea de argint
pentru mesele de argint. I-a dat chipul furculiţelor,
lighenelor şi ceştilor de aur curat; chipul potirelor
de aur, cu greutatea fiecărui potir, şi a potirelor de
argint, cu greutatea fiecărui potir; şi chipul altarului
tămâii în aur curăţit, cu greutatea lui. I-a mai dat şi
chipul carului heruvimilor de aur, cari îşi întind
aripile şi acopăr chivotul legământului Domnului.
„Toate acestea”, a zis David, „toate lucrările izvodului
acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnândule în scris cu mâna Lui”.
1 Cronici 28:11‐19

8
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De ce nu i‐a lăsat Dumnezeu pe Moise, pe David și pe Solomon să construiască după
propria imaginație? Toți ar fi făcut totul cât ar fi putut de bine pentru că toți Îi erau
credincioși lui Dumnezeu. Pentru că sanctuarul de pe pământ era o reprezentare a celui din
cer, iar slujbele preoțești o umbră a celor cerești. Cortul lui Moise nu a semănat cu templul
lui Solomon, nici măcar în ceea ce privește uneltele, totuși Dumnezeu este Cel care a dat
chipul acestora pentru că ele urmau să fie o reprezentare pentru ceea ce se întâmpla în
ceruri.
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

Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost
deschis: şi s-a văzut chivotul legământului Său, în
Templul Său.
Apocalipsa 11:19

Așadar, aflăm că există în ceruri un sanctuar în care Domnul Hristos este Cel ce
slujește (Evrei 9:11‐12), slujbele preoțești din templul de la Ierusalim fiind doar o umbră a
acestei slujbe făcute de El după înălțare (Evrei 8:5‐6). Acolo este tronul lui Dumnezeu
(Psalmul 11:4), acolo este locul unde Dumnezeirea țese mântuirea omului. Cortul lui Moise
și templul lui Solomon au avut un singur scop – acela de a arăta spre adevăratul cort ridicat
nu de om, ci de Dumnezeu. Lucrările și ceremoniile efectuate în aceste două construcții
pământești au fost o umbră, o copie a lucrurilor cerești (Evrei 8:5). Și după cum lucrurile
pământești au avut nevoie de curățire, la fel și cele cerești au nevoie de curățire (Evrei 9:23).
Curățirea Sanctuarului trebuie să fie, așadar, ceva special. Termenul „curățire” traduce
ebraicul „șadaq” ‐ „a fi drept”, „a fi îndreptățit”. Din serviciile de la cortul întâlnirii sau de la
templu se poate observa că păcatele mărturisite treceau de la păcătos, prin jertfă și preot,
pe sanctuar, fiind o dată pe an îndepărtate de acolo. Această curățire din Daniel 8 este o
referință la curățirea sanctuarului din cer de păcatele mărturisite. Ceea ce i‐a fost arătat lui
Daniel în această viziune completează scena judecății din Daniel 7. Așadar, pentru ca
păcatele să fie îndepărtate și sanctuarul să poată fi curățit, trebuie să existe o judecată.
Daniel 8 ne oferă astfel o completare a scenelor istorice, dar și o completare a
imaginii cerești a judecății. Urmăriți tabelul de pe pagina următoare pentru a observa
paralelismul care există între capitolele studiate până acum.
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Daniel 2
Evenimentul
Referința
Aur
37
Argint
39
Aramă
39
Fier
40
Fier amestecat
41‐43
cu lut

Piatra desprinsă

44‐45

Daniel 7
Evenimentul
Leu cu aripi de vultur
Urs într‐o rână
Pardos
Fiară înspăimântătoare

Referința
4
5
6
7

Cornul al 11 ‐ lea

8

Judecata

9‐10, 26

Cornul distrus
Împărăția lui Dumnezeu

26
26‐27

Daniel 8
Evenimentul
Referința
Berbecele
Țapul

20
21‐22

Cornul cel mic

9‐11,
23‐25,

Curățirea
Sanctuarului
Cornul distrus

13‐14,
26
25

Epistola către Evrei a apărut în istoria bisericii timpurii într‐un moment critic.
Distrugerea Ierusalimului era iminentă – toate semnele arătau că evenimentul nu putea fi
prea departe și mulți dintre cei credincioși simțeau că se apropie sfârșitul lumii. Aceasta nu
trebuie să ne mire, deoarece chiar și în mintea unora dintre apostoli distrugerea
Ierusalimului și sfârșitul lumii erau evenimente strâns legate unul de altul, lucru ce reiese din
întrebarea lor: „Spune‐ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii
Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” ‐ Matei 24:3. Apostolul Pavel a scris această epistolă
tocmai pentru a da o explicație creștinilor cu privire la „întârzierea” revenirii lui Isus. El a
clarificat că Isus efectuează în templul din ceruri o lucrare similară cu cea a marelui preot
pământesc. Epistola către Evrei a fost un factor puternic în stabilizarea bisericii apostolice în
fața crizei de dinaintea căderii Ierusalimului.
Un moment critic trăim și noi acum, înainte de timpul sfârșitului. Epistola către Evrei,
care prezintă lucrarea de slujire a Marelui Preot Isus Hristos în sanctuarul ceresc, trebuie să
fie bine înțeleasă. O percepție corectă a lucrării de slujire a Domnului Isus ne va ajuta să
avem o imagine clară a timpurilor și evenimentelor pe care le trăim.
Capitolul 8 a lăsat însă aceste aspecte neelucidate. Se adresase întrebarea „până
când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea?” (versetul 13), iar răspunsul la această
întrebare a fost „până vor trece 2.300 de seri și dimineți”. Totuși versetul 26 ne spune că
acest aspect al viziunii trebuia să fie pecetluită de Daniel.
Așadar, când va începe Marele Preot curățirea sanctuarului? Peste 2.300 de seri și
dimineți spune Cuvântul. Dar când încep acestea?
Credincioși în revenirea apropiată a lui Hristos, noi trebuie să devenim puternic
înrădăcinați în credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Cu toții trebuie să avem ochii
îndreptați asupra Marelui nostru Preot și asupra lucrării pe care El o face în sanctuarul de
sus, unde „trăieşte pururea ca să mijlocească pentru” noi. (Evrei 7:25).
Epistola către evrei deține un loc important și unic în canonul Noului Testament,
deoarece vorbește despre Domnul Hristos, care S‐a înălțat la ceruri, și lucrarea pe care o
face la dreapta lui Dumnezeu. Dacă nu era această carte, noi nu am fi știut decât puțin
despre lucrarea lui Hristos din ceruri și despre poziția pe care o deține El acum; înălțarea ar
fi fost ultimul detaliu pe care l‐am fi avut despre El până la revenire9. Lucrarea de mijlocire a
9
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Domnului Isus ca Mare Preot al sanctuarului ceresc ar fi fost aproape pe deplin obscură,
referințele profetice din Vechiul Testament la curățirea sanctuarului nu ar fi avut nicio
confirmare în Noul Testament, iar întreaga slujire preoțească aaronică ar fi constituit o
curiozitate Vechi Testamentală lepădată, în loc să fie o reprezentare vie a lucrării
mântuitoare a lui Hristos în sanctuarul de sus.
Cu o urmă de reproș Hristos le‐a spus ucenicilor „nimeni din voi nu Mă întreabă:
unde Te duci?” (Ioan 16:5). Aceste cuvinte sugerează că El ar fi fost încântat să‐i știe pe
ucenici interesați de lucrarea Sa viitoare și i‐ar fi informat despre aceasta. În schimb, a fost
obligat să spună „mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.” (versetul
12). El a ales să le spună doar lucrurile pe care ei le puteau înțelege la momentul respectiv,
lăsând pentru viitor alte informații necesare, dar imposibil de înțeles fără o cunoaștere și o
experiență creștină autentică.
Și aceste informații le‐au fost, într‐adevăr, date, așa cum le fusese făgăduit, prin
Duhul Sfânt care a fost trimis pentru a conduce biserica prin tot adevărul. Sub inspirația
Duhului Sfânt apostolul neamurilor scrie o epistolă în care relatează unde se afla Isus și care
este lucrarea Sa în acel loc. Pentru credincioșii evrei această descoperire divină a fost ca o
mană cerească. Ei puteau vedea acum realitatea cerească a simbolurilor pe care ei le
împliniseră ca act religios o perioadă atât de îndelungată de timp.
În cele 26 de cărți ale Noului Testament – excluzând Epistola către evrei – găsim o
poveste înlănțuită și aproape completă despre viața și învățăturile lui Hristos și despre
progresul de după înălțare a lucrării începute de El pe pământ. Despre fondarea și creșterea
bisericii apostolice și despre marile doctrine creștine care se termină în ultima carte a Bibliei
cu o imagine profetică a conflictului bisericii cu răul și a biruinței finale a poporului lui
Dumnezeu. Dar, după cum aminteam mai sus, imaginea nu este completă: fără epistola
către evrei nu înțelegem aproape nimic despre lucrarea lui Hristos începută în momentul
când a dispărut din ochii ucenicilor la înălțarea Sa, nimic despre lucrarea mijlocitoare de la
dreapta Măririi din locurile cerești. Și totuși, acesta a fost subiectul la care S‐a referit când cu
consternare a spus „nimeni din voi nu Mă întreabă: unde Te duci?” (Ioan 16:5).
Daniel 7 și 8, și Epistola către Evrei au multe în comun. Cele două capitole ilustrează
o judecată ținută în cer și o curățire a sanctuarului, iar Epistola către evrei ne detaliază
lucrarea Domnului Isus ca Mare Preot în sanctuarul ceresc.
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Note suplimentare I
(pentru Daniel 8)

Pentru că foarte mulți comentatori ai cărții lui Daniel îi atribuie lui Antioh Epifanul
dreptul de a fi considerat cornul cel mic din Daniel 8, vom analiza acum acest personaj
istoric pentru a vedea dacă ceea ce spune profeția biblică i se poate aplica.
Această asociere între cornul cel mic și Antioh Epifanul creează în mintea omului
obișnuit o confuzie mare în ceea ce privește textul profeției. Dacă oamenii ar cunoaște mai
multe despre Antioh Epifanul, s‐ar înțelege în mod clar că acesta nu poate fi cornul cel mic
din Daniel 8 și confuzia ar fi evitată.
După moartea lui Alexandru a început lupta pentru ocuparea tronului. În câțiva ani
toată familia lui Alexandru a fost ucisă, iar între unii din generalii săi încep așa numitele
lupte între diadohi. În cele din urmă, imperiul lui Alexandru este împărțit între patru dintre
acești generali. Unul dintre cei patru este Seleucus, iar din dinastia acestui se naște Antioh
Epifanul, el fiind al optulea împărat al dinastiei și domnind între anii 175‐164 î.Hr.. Despre el
vorbește istoricul roman Titus Livius, grecul Polybus sau acei iudei care au scris cărțile
apocrife1 ale Macabeilor.
Despre cornul cel mic, Daniel spune că „s‐a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre
răsărit, şi spre ţara cea minunată” (Daniel 8:9). Tatăl lui Antioh Epifanul, Antioh III cel Mare,
a întins granițele regatului seleucid până la pozițiile avute la început. În anul 190 î.Hr. însă, în
bătălia de la Magnezia2 acesta pierde o mare parte a teritoriului său în fața romanilor
conduși de Lucius Cornelius Scipio și fratele său, faimosul general Scipio Africanus.
După bătălie, romanii au dominat afacerile interne peste o mare parte a teritoriului
controlat odată de Antioh III. În 188 î.Hr. se încheie pacea de la Apamea, între romani și
Antioh III, iar romanii, pentru a se asigura că împăratul va respecta tratatul de pace, iau
câțiva prinși de război, printre care se număra și Mithridates, unul din fiii lui Antioh III, care
își va lua mai târziu numele de Antioh Epifanul. Când fratele său mai mare Seleucus IV urcă
pe tron după moartea tatălui său, romanii îl schimbă pe Mithridates cu nepotul său
Demetrius I Soter (fiul și moștenitorul lui Seleucus IV). Seleucus IV este ucis, iar Mithridates
se declară co‐regent cu un alt fiul de‐al lui Seleucus, un copil pe nume Antioh, pe care îl
ucide mai târziu.
Antioh este decis să‐și facă un renume. El dorea să răspândească elenismul cu orice
preț și să‐și extindă granițele teritoriului așa cum făcuse și tatăl său. În 170 î.Hr. duce un
război împotriva Egiptului și cucerește totul, mai puțin Alexandria. Pentru a nu îi stârni pe
romani, îl lasă pe Ptolomeu VI ca rege păpușă în continuare. În 168 î.Hr. conduce un alt atac
asupra Egiptului și trimite o flotă să captureze Ciprul. Visurile de extindere teritorială i s‐au
spulberat însă repede. Înainte să ajungă la Alexandria drumul îi este blocat de un ambasador
roman, Gaius Popillius Laenas, care îi transmite un mesaj din partea senatului roman,
cerându‐i să‐și retragă armatele din Egipt și Cipru, în caz contrar, Roma declarându‐i război.
Antioh îi răspunde că va discuta aspectul acesta cu consiliul lui, dar ambasadorul roman,

1
2

Aceste cărți au valoare istorică, dar nimic mai mult.
Pe câmpiile Lidiei, adică Turcia modernă.
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făcând în jurul lui un cerc pe nisip, îi spune că trebuie să dea răspunsul pentru senat înainte
ca să iasă din cerc. Cântărindu‐și opțiunile disponibile Antioh decide să se retragă. În 167
î.Hr. se retrage din Egipt.
Mânios pentru că nu a reușit să facă nimic din cauza romanilor, Antioh duce o
campanie împotriva evreilor. Acțiunile lui împotriva Ierusalimului, a templului și a sistemului
religios i‐au determinat pe unii comentatori să îl asocieze cu cornul cel mic din Daniel 8. Dar
prezența lui în „țara cea minunată” nu este o dovadă suficientă pentru această asociere,
luând în considerare faptul că celelalte caracteristici prezentate în Daniel 8 nu i se potrivesc
deloc.
Cercetătorii biblici care consideră că Antioh Epifanul este cornul cel mic din Daniel 8
aplică și cele 2.300 de seri și dimineți tot raportat la acesta. Desigur, munca este asiduă, dar
rezultatele sunt îndoielnice.
Antioh și‐a revărsat furia asupra evreilor și a încercat să‐i elenizeze forțat timp de 3
ani. El i‐a persecutat pe evreii conservatori și a suspendat serviciile din Templul de la
Ierusalim între anii 168 și 165 î.Hr. (pentru alți cercetători 167‐164 î.Hr.) Din acest motiv
cercetătorii au încercat să potrivească cele 2.300 de seri și dimineți cu această perioadă de 3
ani. Dacă cele 2.300 de seri și dimineți sunt 2.300 de zile, atunci avem o perioadă de peste 6
ani, ceea ce nu se potrivește cu acțiunile lui Antioh în Ierusalim. Drept urmare, cercetătorii
au spus că cele 2.300 de seri și dimineți, nu sunt 2.300 de zile, ci 1.150 de zile, ceea ce
înseamnă puțin peste 3 ani. Această abordare nu este însă legitimă din punct de vedere
biblic, deoarece în Biblie o zi și o noapte reprezintă o zi, nu două zile (vezi Geneza 1:5, 8, 13,
19, 23, 31; Matei 4:2 conform Luca 4:2). Chiar și așa, cele 1.150 de zile încadrate de
cercetători între anumite date nu se potrivesc cu textul Sfintelor Scripturi.
Concluzii:
Fiind al optulea împărat al dinastiei seleucizulor, Antioh Epifanul nu a apărut la
sfârșitul stăpânirii celor patru împărății rezultate după moartea lui Alexandru, ci aproximativ
la mijlocul acestei perioade. Cornul cel mic apare, spune versetul 23, la „sfârșitul stăpânirii
lor”. Antioh a fost puternic, pentru o vreme, dar prin propria lui putere (versetul 24). Antioh
nu a prosperat, un cerc desenat pe nisip spulberându‐i orice mărire a teritoriului. Este
adevărat că a aruncat la pământ adevărul, dar acest fapt a fost temporar și i‐a determinat pe
evrei să ia o atitudine serioasă împotriva elenizării credinței lor. Deși a rostit cuvinte pline de
trufie, a oprimat poporul lui Dumnezeu, a desacralizat Templul, este evident că multe dintre
celelalte caracteristici nu pot fi asociate cu Antioh, rezultă deci că acesta nu poate fi cornul
cel mic.
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Note suplimentare II
(pentru Daniel 8)

Pentru a înțelege corect expresia „curățirea sanctuarului” trebuie să cunoaștem
câteva detalii în ceea ce privește rolul cortului întâlnirii sau templului, precum și rolul unei
anumite ceremonii ce se desfășura periodic în aceste două construcții.

Scopul și rolul sanctuarului
Timp de peste o mie de ani prezența lui Dumnezeu pe pământ a fost asociată în
Israel cu Sanctuarul. La scurtă vreme după ieșirea din robia egipteană, Dumnezeu a poruncit
lui Moise: „Să‐Mi facă un locaș sfânt și Eu voi locui în mijlocul lor”. (Exodul 25:8). Acest cort
sau sanctuar, a fost înlocuit mai târziu cu templul construit de Solomon și era locuința lui
Dumnezeu între oameni. „Acolo Mă voi întâlni cu copiii lui Israel, și locul acela va fi sfințit de
slava Mea. Voi sfinți pe Aaron și pe fiii lui, ca să fie în slujba Mea ca preoți. Eu voi locui în
mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor.” (Exod 29:43‐45). Din vremea lui Moise și
până la Domnul Hristos, Dumnezeu S‐a descoperit în sanctuar și acolo a comunicat cu
poporul Său. Dumnezeu a spus: „Acolo Mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului
ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile Mele
pentru copiii lui Israel”. (Exod 25:22). Pe lângă aceasta, Biblia mai relatează că Dumnezeu a
vorbit cu Moise „la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului.” (Exod 29:42). Ca loc al
prezenței lui Dumnezeu între oameni, Sanctuarul trebuia să mențină veșnic vie, în fața
copiilor lui Dumnezeu, semnificația profundă a acestui lucru.
Înainte ca Dumnezeu să le poruncească evreilor construirea unui sanctuar, le‐a făcut
cunoscut cele zece porunci scrise în Exodul, capitolul 20. El le‐a dat Legea Sa pentru ca ei să
știe ce anume dorește Dumnezeu de la ei. Poporul a stat în picioare în fața muntelui care
ardea cu foc, a auzit tunetul și a văzut fulgerele, iar atunci când Domnul a început să
vorbească poporului adunat „tot muntele s‐a cutremurat” și oamenii tremurau (Exodul
19:16‐18). Manifestarea aceea a fost atât de impresionantă și priveliștea aceea, atât de
înfricoșătoare încât Moise a zis: „sunt îngrozit și tremur”, iar poporul a cerut „să nu li se mai
vorbească.” (Evrei 12:19, 21). Poporul nu putea decât să vadă și să recunoască dreptatea
celor cerute de Dumnezeu, și atât înainte, cât și după vestirea Legii, ei au răspuns: „vom face
și vom asculta tot ce a zis Domnul!” (Exod 19:8; 24:3, 7). Evenimentele ce au urmat acestei
promisiuni arată că Israel a încercat să împlinească lucruri atât de mărețe, nedându‐și câtuși
de puțin seama de faptul că poporul era atât de lipsit de putere în acest sens. Din
experiențele trecutului ei ar fi trebuit să‐și dea seama de faptul că fără puterea
Dumnezeiască era imposibil ca Legea să fie împlinită. Așadar, deși făgăduiseră că vor
respecta preceptele divine, au trecut doar câteva zile și poporul Israel juca în jurul unui idol,
în jurul unui vițel de aur! Au călcat astfel în picioare Legea pe care se învoiseră să o respecte,
iar acum aceasta îi osândea, îi părăsea într‐o stare deznădăjduită. Dumnezeu avea un scop
când îngăduia aceasta, El dorea ca poporul Israel să conștientizeze că în om nu există vreo
posibilitate de a ține pe deplin Legea Lui divină. Și cu toate acestea, obligațiile erau necesare
pentru sfințenie, fără sfințenie nimeni neputând să vadă pe Dumnezeu. Acest fapt îi aducea
față în față cu adevărata lor stare. Legea care le fusese dată pentru viață le aducea
pedeapsa.
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Însă Cel Atotputernic nu i‐a lăsat în starea aceasta. După cum în grădina Eden mielul
jertfit Îl preînchipuia pe Domnul Hristos, la fel și acum, prin sacrificiile și serviciul sângelui,
Dumnezeu îi învăța pe evrei că El prevăzuse o cale de scăpare. Tatăl lor, Avraam, a înțeles
aceasta atunci când berbecul prins cu coarnele în tufiș a fost primit în locul fiului său. În
berbecul încurcat în tufiș, care a murit în locul fiului său, Avraam a văzut pe Hristos. El s‐a
bucurat și a fost fericit. Lecția pe care o învățase Avraam, voia Dumnezeu să o dea pe Sinai
urmașilor lui. Prin mielul de jertfă, prin taur, berbec, țap, turturea, porumbel, prin stropirea
sângelui pe altarul jertfelor mistuite de foc, pe altarul tămâierii, către perdea sau către
chivot, prin învățătura profeției, Israel trebuia să învețe cum să se apropie de Dumnezeu. Ei
nu trebuia să rămână în deznădejde când se confruntau cu condamnarea pe care le‐o
aducea sfânta Lege a lui Dumnezeu. Era o cale de scăpare. Nu animalul de jertfă era calea
sau mijlocul, ci Acela simbolizat de către jertfă. Mielul lui Dumnezeu, Fiul cel veșnic al lui
Dumnezeu, urma să moară pentru ei. Prin credința în sângele Lui ei puteau să intre în
comuniune cu Dumnezeu. Prin mijlocirea preoților, a căror slujbă arăta spre Domnul Isus ca
Mare Preot, se arată faptul că păcătosul putea să ajungă chiar în camera de audiență a Celui
Preamărit, prin singurul Mijlocitor dintre Dumnezeu și om (1 Timotei 2:5, 1 Ioan 2:1).

Sărbători și ceremonii
Apropierea de Dumnezeu și iertarea, care pot fi realizate numai prin Hristos, erau
simbolizate prin sărbătorile, ceremoniile și celelalte activități care aveau loc la cortul
întâlnirii.
Serviciile de la sanctuar includeau ceremonii zilnice, cum ar fi jertfa mistuită de foc
de dimineața și seara, sau anuale, precum paștele, și ziua ispășirii. Fiecare era o umbră a
lucrării lui Isus Hristos. Fiecare sărbătoare arăta spre o anumită fază a slujirii Fiului lui
Dumnezeu după ce Acesta se va fi jertfit, și apoi înălțat la ceruri. Spre exemplu, paștele, care
comemora ieșirea din robia egipteană, era un simbol pentru jertfa Domnului Isus, care
marca ieșirea din robia păcatului.
Jertfele pentru păcat, darurile de mâncare, arderile de tot, jertfa de mâncare, jertfa
de împăcare, serviciul zilnic erau un pedagog prin care Dumnezeu își instruia poporul să
privească spre Hristos, Mesia.
El i‐a învățat că oricine păcătuiește trebuie să moară, pentru că Legea lui Dumnezeu
este sfântă și nu trebuie încălcată, dar că pocăința călcătorului de Lege poate să aducă
iertarea acestuia. Astfel, evrei au înțeles că pentru a fi iertați trebuie să‐și recunoască
greșelile, apoi să le mărturisească, iar în locul lor trebuia să moară un animal nevinovat.
Jertfa arăta că Legea lui Dumnezeu nu putea fi anulată. Moartea Domnului Isus a avut loc
pentru că Dumnezeu nu putea abroga Legea Sa. Prin punerea mâinilor pe capul jertfei
(Leviticul 1:4; 3:2, 8, 13; 4:4, 15; etc.) evreii efectuau un transfer al păcatului lor asupra
animalului. Acesta murea ca purtător al păcatului și îl simboliza pe Mielul lui Dumnezeu care
ridică păcatul lumii (Ioan 1:29) și care poartă acest păcat (1 Petru 2:24). Preotul trebuia apoi
să stropească sângele jertfei, în diverse moduri în funcție de tipul jertfei, pe altarul de afară
și în sanctuar. Făcând aceasta el devenea un purtător de păcate și transfera păcatul
mărturisit asupra sanctuarului și asupra anumitor părți de mobilier. Prin consumul cărnii la
anumite jertfe preotul purta păcatul poporului (Leviticul 10:17). Preotul făcea ispășire
pentru om, îl curăța de păcat, dar păcatul mânjea sanctuarul, care avea astfel nevoie la
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rândul lui de o curățire (Leviticul 16:33). Păcatele erau transferate de la păcătosul iertat
asupra sanctuarului, dar ele nu puteau rămâne acolo. O dată pe an se efectua o ispășire a
sanctuarului și a altarului, pentru că nu putea exista o iertare totală fără această curățire. Și
odată cu aceasta și o ispășire finală pentru întregul popor (Leviticul 16:34) format din cei
care își mărturisiseră păcatele. Ziua aceasta se numea ZIUA ISPĂȘIRII.

Ziua Ispășirii
Ziua Ispășirii era ziua cea mai însemnată a lui Israel și este descrisă în detaliu în
Leviticul 16 și 23. Era o zi deosebit de sfântă și niciun fel de lucrare nu trebuia să se
săvârșească în timpul ei. Iudeii o numeau „yoma”, adică „ziua”. Era ziua centrală a sistemului
jertfelor. Oricine nu își umilea sufletul în ziua aceea, era tăiat din Israel. (Leviticul 23:29).
Ziua Ispășirii cădea în ziua a zecea a lunii a șaptea, numită Tișri, cam pe la sfârșitul lui
octombrie. Pregătirea specială pentru această zi începea cu zece zile mai de vreme, odată cu
sărbătoarea trâmbițelor care pregătea și vestea această mare zi. Cu privire la acestea,
Enciclopedia Iudaică1, explică definind expresiile „ispășire” și „ziua ispășirii” astfel:
„Primele zece zile ale lunii Tișri au ajuns să fie zece zile de pocăință ale
anului cu scopul de a aduce o desăvârșită schimbare a inimii, și de a face pe Israel
ca niște prunci nou născuți, culmea fiind atinsă în Ziua Ispășirii când urma să fie
dat omului cel mai mare dar al religiei: harul milostiv al lui Dumnezeu.”
“Dumnezeu, așezat pe tronul Său pentru ca să judece lumea, fiind în
același timp Judecător, Apărător, Expert și Martor, deschide Cartea de aducere
aminte; este citită în ea numele fiecărui om. Se sună cu trâmbița cea mare, se
aude o șoaptă, îngerii se cutremură zicând «E ziua judecății, deoarece nici
slujitorii Lui nu sunt curați înaintea lui Dumnezeu». După cum un păstor își
cercetează turma trecând‐o pe sub toiagul său, tot astfel El trece fiecare ființă pe
dinaintea Sa rânduindu‐i lungimea vieții și soarta. În ziua anului nou se scrie
decretul, în Ziua Ispășirii este sigilat cine să trăiască și cine să moară. Dar
pocăința, rugăciunea și milostenia pot înlătura un decret rău.”
Din descrierea Zilei Ispășirii, așa cum apare ea în capitolul 16 din Leviticul se nasc
câteva întrebări pe care am dori să le cercetăm acuma. O primă întrebare ar fi: ce anume se
săvârșea prin serviciul ceremonial din Ziua Ispășirii? Răspunsul care vine de la sine este că se
săvârșea ispășirea. Dacă se poate pune mai departe o altă întrebare: pentru cine sau pentru
ce se făcea ispășire, de vreme ce ispășirea se făcea atunci când păcătosul aducea jertfa?
Răspunsul se găsește în versetul 33, unde scrie că se făcea ispășire pentru locașul cel sfânt,
pentru cortul întâlnirii, pentru altar, pentru preoți și pentru întreg poporul. Aceasta împarte
ispășirea din acea zi în două părți: ispășire pentru sanctuar, adică pentru obiectele sfințite, și
ispășire pentru persoane, adică pentru preoți și pentru popor. Scopul ispășirii făcute pentru
popor era unul clar și el reiese din versetul 30: „să vă curățiți: veți fi curățiți de toate
păcatele înaintea Domnului.” În ceea ce privește sanctuarul, cuvântul zice „să facă ispășire
pentru sfântul locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin
1

The Jewish Encyclopedia, vol. II, pagina 281 și 286, sau http://jewishencyclopedia.com/articles/2092‐
atonement#anchor23 și http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2093‐atonement‐day‐of.
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care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii care este cu ei în mijlocul necurățiilor
lor.” (versetul 16). Cu privire la altar se spune: „Să se stropească pe altar cu degetul lui [n.a.
al marelui preot] de șapte ori din sânge, și astfel să‐l curețe și să‐l sfințească de necurățiile
copiilor lui Israel.” (versetul 19). Cuvântul acesta ne arată lămurit că ceea ce mânjea
sanctuarul și altarul erau păcatele lui Israel. Mânjirea sanctuarului se producea în decursul
anului, prin slujba zilnică. În fiecare dimineață și în fiecare seară era înjunghiat un miel, iar
sângele lui era stropit pe altar „de jur împrejur.” Acesta mânjea altarul, căci vinovații
aduceau jertfele lor pentru păcat și pentru vină. În cazul unui preot sau al întregii adunări,
sângele victimei era dus în prima încăpere a sanctuarului, această acțiune mânjind
sanctuarul. În cazul unui conducător sau al altcuiva din popor, sângele fusese pus pe
coarnele altarului arderilor de tot, iar carnea fusese mâncată de preoți. Aceasta transferase
păcatele asupra preoției și în același timp mânjise altarul. Prin mijloacele acestea sanctuarul
și altarul fusese mânjite cu păcat, iar preoțimea era obligată să poarte păcatele. Înțelegem
acum poate mult mai bine importanța pe care Ziua Ispășirii o avea în Israel, rolul ei fiind
acela de a șterge toate aceste păcate și pângăriri, curățând atât sanctuarul și preoțimea, cât
și întregul popor.
Ispășirea nu era finalizată în momentul jertfirii animalului sau în momentul jertfelor
de dimineață și de seară. Acestea erau doar o parte a ispășirii. Ele erau complete în felul lor,
dar acopereau doar o parte din ceea ce trebuia împlinit pentru ca totul să fie după voia lui
Dumnezeu. Curățarea sanctuarului, cea de‐a doua fază a ispășirii asigura că păcatele au fost
îndepărtate definitiv și păcătosul cu adevărat îndreptățit și sfințit.
Ziua Ispășirii era, deci, o zi a judecății pentru Israel. Zi după zi în cursul anului,
vinovații se prezentaseră la templu și primiseră iertare. În Ziua Ispășirii păcatele acestea
erau cercetate înaintea lui Dumnezeu sau după cum se spune în Evrei „aducerea aminte a
păcatelor este înnoită!” (Evrei 10:3). În ziua aceea fiecare israelit adevărat își înnoia
consacrarea față de Dumnezeu și își întărea credința. Ca rezultat, era nu numai iertat, ci și
curățit. „Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să vă curățiți: veți fi curățiți de
toate păcatele înaintea Domnului.” (Leviticul 16:30). Israeliții trebuie să fi plecat acasă cu
fericire în inima lor în seara acelei zile. „Curățiți de toate păcatele voastre”. Minunată
asigurare! Nu numai iertați, ci și curățiți! Curățiți de orice nelegiuire, de toate păcatele lor!
Cunoscând acum mai detaliat în ce consta Ziua Ispășirii și curățirea Sanctuarului,
putem avea o imagine mai clară asupra capitolului 8 din cartea profetului Daniel.

16

NOTA:

Nume și prenume_______________________________

Judecată în Templul Ceresc
1. Ce împărăție este reprezentată de berbecele cu două coarne?

0,5p.

a) Grecia
b) America
c) Medo‐Persia
2. Ce împărăție este reprezentată de țapul cu un corn mare între ochi?

0,5p.

a) Medo‐Persia
b) Grecia
c) Roma
3. Câte coarne au crescut în locul cornului dintre ochii țapului?

0,5p.

a) un singur corn mic
b) patru coarne
c) două coarne
4. Pe cine reprezintă coarnele care au crescut în locul cornului dintre ochii țapului?

0,5p.

a) Punctele cardinale
b) Cele patru imperii de la Babilon la Roma
c) pe generalii lui Alexandru și împărățiile lor care și‐au împărțit imperiul între ei
5. Când apare cornul cel mic?

1p.

a) Înainte de dispariția celor patru împărăți grecești
b) la sfârșitul stăpânirii celor patru împărății grecești, contribuind la nimicirea acestora
c) nu ni se spune timpul apariție, ci doar locul: din cele patru coarne sau din cele patru vânturi
6. Cine este cornul cel mic?

2p.

a) Antioh Epifanul
b) Biserica latină
c) Mahomed
7. Unde este situat sanctuarul care trebuie curățit?

2p.

a) la Ierusalim
b) la Șilo
c) în ceruri
8. Curățirea sanctuarului din Daniel 8 reprezintă același lucru ca judecata din Daniel 7?
a) nu se știe sigur
b) da
c) nu

2p.

9. Peste cât timp se va curăța sanctuarul?

0,5p.

a) 2.300 de seri și dimineți
b) 1.150 de zile
c) 3 ani
10. Cum va fi nimicit la timpul sfârșitului cornul cel mic?
a) fără ajutorul vreunei mâini omenești
b) prin lupte între împărății
c) cornul cel mic nu va exista la timpul sfârșitului

0,5p.

