Daniel – Studiul VI

Lupta împăraților
Introducere
Capitolul 10 al cărții lui Daniel face introducerea pentru ultima descoperire pe care
Dumnezeu i‐a dat‐o profetului Daniel. Frumoasele descoperiri pe care le‐am studiat până în
acest punct al lucrării de față, nu ar trebui să ne eclipseze în niciun caz interesul pentru
finalul studiului. Lumina pe care Daniel a primit‐o a fost dată în special pentru cei care
trăiesc în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Marele râu al țării Șinear, Hidechel (Tigru),
stă ca martor tăcut pentru profețiile care sunt pe cale să se împlinească în zilele pe care le
trăim acum. O parte din evenimentele descrise în capitolul 11 s‐au împlinit, cealaltă parte se
împlinește acum sub ochii noștri. Lumea este tulburată de spiritul războiului. În curând
scenele strâmtorării finale vor avea loc (Daniel 12:1). Zi după zi ochii noștri văd că Satana
obține cu rapiditate controlul minților oamenilor și că nu mai există frică de Dumnezeu.
Profețiile din capitolul 11 trebuie citite și înțelese pentru că suntem chiar pe punctul de a
intra în timpul de necaz despre care a vorbit profetul. În acele vremuri, marele voievod
Mihail se va scula pentru a izbăvi poporul sfinților. Timpul când aceste lucruri vor deveni
realitate nu este departe. Așteptând, nu trebuie să uităm, însă, sfatul particular dat de
Dumnezeu lui Habacuc, sfat de o mare importanță și în cazul profețiilor lui Daniel: „Scrie
proorocia, şi sap‐o pe table, ca să se poată citi uşor! Căci este o proorocie, a cărei vreme
este hotărâtă, se apropie de împlinire, şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteaptă‐o, căci va
veni şi se va împlini negreşit.” ‐ Habacuc 2:2‐3.

Preludiul ultimei profeții
(Daniel 10)
Socotit începând odată cu căderea Babilonului, fie din primăvara, fie din toamna
anului, al treilea an al domniei lui Cir ar trebui să fie 536/535 î.Hr. Daniel era acum în vârstă.
Atunci când a fost luat prizonier, în anul 605 î.Hr., era încă tânăr, dar de la acel moment
trecuseră 70 de ani. Atunci când primea ultima profeție, Daniel avea peste 80 de ani. Daniel
10:1 constituie introducerea la partea finală a cărţii, capitolul 10 oferind contextul vieţii
profetului pentru cea de‐a patra mare profeţie consemnată în capitolele 11 şi 12. Partea
principală a naraţiunii profetice începe cu capitolul 11, de la versetul 2 şi se încheie în
capitolul 12, la versetul 4, restul capitolului 12 fiind un postludiu al profeţiei.
Profeția pe care o vom analiza aici este singura profeție primită în timpul domniei
împăratului Cir peste Babilon. Lui Cir i se dă aici titlul de „împărat al Persiei”, ceea ce ar
părea să implice faptul că întregul imperiu era cârmuit de perşi, contrastând după cum se
pare, cu titlul mai restrâns, „împărat peste împărăţia Haldeilor”, dat lui Darius în capitolul 9,
versetul 1.
Capitolul 10 începe cu o mărturisire a profetului care, deja de trei săptămâni se afla
într‐o stare de durere profundă. În această perioadă el consumase doar alimente simple
care să îl ajute să își mențină puterile. Folosirea de ulei pentru înmuierea pielii era un
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procedeu obișnuit la popoarele din antichitate, mai ales la acelea care trăiau în ţările unde
climatul era foarte cald şi uscat. În timpul perioadei lui de post şi de rugăciune, profetul a
considerat de cuviinţă să renunţe la acest tratament al pielii. Alimentația simplă și faptul că
nu s‐a uns ne arată că Daniel a trecut printr‐o perioadă dificilă. Scriptura nu ne spune însă
care este motivul acestei stări. Putem presupune două cauze, dar ele vor rămâne la gradul
de presupunere, fiind dificil să aducem argumente pentru acestea.
a) E posibil ca Daniel să fi fost îngrijorat de starea lucrurilor de la Ierusalim. În
primul an al domniei sale, Cir îngăduise iudeilor să se reîntoarcă acasă și să
construiască templul, dar acolo aceștia au început să întâmpine opoziția națiunilor
învecinate.
b) Un alt motiv de îngrijorare ar fi putut fi legat de perioada de timp rămasă
neelucidată de explicațiile oferite la profețiile din capitolele anterioare. Fiecare
capitol a detaliat o anumită perioadă de timp și s‐a concentrat pe unele
evenimente. Rămăseseră totuși aspecte ce încă necesitau detaliere. Ce se va
întâmpla pe pământ și cu poporul lui Dumnezeu după sfârșitul perioadei de 2.300
de ani? Ce se va întâmpla după ce în ceruri va începe judecata (Daniel 7:9‐10) sau
curățirea Sanctuarului ceresc (Daniel 8:14)? Daniel se apropia de sfârșitul vieții.
Oare mai avea Dumnezeu ceva sa‐i descopere?
În preludiul acestei profeții apare pentru prima dată un personaj deosebit, omul cu
haina de in și cu brâul de aur. Cine este omul îmbrăcat în haină de in? Evident nu poate fi
îngerul Gabriel, pentru că el apare mai târziu pentru a vorbi cu Daniel. Răspunsul la această
întrebare trebuie să îl căutăm pe paginile Sfintei Scripturi. În Apocalipsa capitolul 1:10‐17 se
găsește o relatare identică. Fratele1 nostru Ioan, aflat pe insula Patmos, l‐a văzut în aceea
viziune pe Domnul Isus Hristos. Omul cu haina de in din Daniel 10 nu poate fi altcineva decât
Fiul lui Dumnezeu. Poate că Daniel nu a înțeles că omul în haină de in este Domnul. Noi,
însă, avem descoperirea din Apocalipsa și știm acest lucru. Din această identificare se naște
o întrebare: de ce apare Domnul Isus Hristos în fața lui Daniel în această profeție? Pesemne
că Fiul lui Dumnezeu a vrut să transmită ceva prin această teofanie. Deși existaseră multe
alte ocazii în care El s‐ar fi putut arăta profetului, în Daniel capitolele 2, 7, 8 sau 9, Isus apare
tocmai aici, în această ultimă profeție, iar acest fapt stârnește curiozitatea și provoacă la
găsirea unui răspuns.
Imaginea Omului cu haina de in l‐a determinat pe Daniel, ca și pe Ioan, să își piardă
puterile și să cadă jos. Îngerul Gabriel2 îl atinge și îl atinge pe profetul ce nu se mai putea
mișca și îl așază pe mâinile și genunchii acestuia. Daniel încă nu putea sta în picioare în fața
omului în haină de in. După ce îngerul îl invită să stea în picioare, încă tremurând, Daniel se
ridică și află că Gabriel a fost trimis la el pentru a‐i oferi unele explicații în legătură cu
dilemele pe care profetul le avea și pentru care, probabil, postea de trei săptămâni. Gabriel
îi spune că Dumnezeu a auzit cuvintele și durerea lui încă din prima zi (Daniel 10:12), dar că
el, îngerul nu a putut fi trimis la profet, deoarece căpetenia împărăției Persiei l‐a împiedicat
timp de 21 de zile, adică exact cele trei săptămâni de jale (Daniel 10:13).
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Apocalipsa 1:9.
Deși Daniel nu dă lămuriri cu privire la îngerul care îi vorbește, acesta trebuie să fi fost Gabriel, pentru că din
relația celor doi reiese că ei erau familiarizați unul cu celalalt.
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Cuvântul „śar” ‐ căpetenie, este un cuvânt care apare de 420 de ori în Vechiul
Testament, dar niciodată cu sensul de „rege”. Se referă la slujitorii principali ai regelui (vezi
Geneza 48:2 tradus prin „dregători”), la cârmuitori locali (vezi 1 Regi 22:26, tradus prin „mai
marele”), la subalternii lui Moise (vezi Exod 18:21, tradus prin „căpetenii de oştire”).
Termenul apare cu acest ultim sens, într‐o scrisoare (pe o ostracă din Lachiș) trimisă de un
ofiţer superiorului lui, probabil pe vremea cuceririi lui Iuda de către Nebucadneţar (588‐586
î.Hr.).
Fiinţa cerească ce i s‐a arătat lui Iosua la Ierihon este numită „Căpetenia (evreiește
„śar”) oştirii Domnului”, (Iosua 5:14‐15). Și Daniel foloseşte deseori cuvântul acesta cu
referire la fiinţe supranaturale (Daniel 8:11, 25; 10:13, 21; 12:1). Pe temeiul acestor
observaţii se poate concluziona că termenul „śar” semnifică o fiinţă supranaturală care pe
vremea aceea era în opoziţie cu îngerii lui Dumnezeu, şi se străduia să conducă treburile
împărăţiei persane împotriva celor mai bune interese ale poporului lui Dumnezeu. Satana a
fost întotdeauna doritor să se declare domnul acestei lumi. Subiectul principal de aici era
buna stare a poporului lui Dumnezeu în conflict cu vecinii lor păgâni. Întrucât Mihail este
denumit „marele voievod (śar), ocrotitorul copiilor poporului tău” (Daniel 12:1), nu pare
nerezonabil ca acela numit „căpetenia împărăţiei perşilor” să fie o ființă spirituală a
împărăției lui Lucifer care se afla la curtea Medo‐Persiei pentru a influența luarea deciziilor.
Este, așadar, limpede că lupta se dădea împotriva puterilor întunericului. Timp de trei
săptămâni îngerul Gabriel s‐a luptat cu aceste puteri, căutând să combată influenţele care
erau la lucru asupra minţii lui Cir. Tot ceea ce Cerul putea face în favoarea poporului lui
Dumnezeu a fost făcut. În cele din urmă biruinţa a fost câştigată; puterile vrăjmaşului au fost
ţinute în frâu în tot timpul domniei lui Cir. Acest conducător al puterii Persiei a stat
împotriva lui Gabriel timp 21 de zile. Unii au lansat ipoteza că „śar” este Cir, și că îngerul
Gabriel are rolul de a înmuia inima împăratului. Însă, având în vedere limbajul folosit, acest
lucru este greu de crezut ‐ termenii poartă în ei o nuanță a grozavei lupte ce se dă constant
între forțele binelui și răului pentru a deține supremația asupra vieții individului si asupra
planetei pământ.
Dar cine este acest Mihail? Ce este El de are o putere mai mare decât a îngerilor? Mihail (în
evreiește „Mika’el”) se traduce prin „cine este ca Dumnezeu?” El este descris de îngerul
Gabriel ca „una din căpeteniile cele mai de seamă (ebr. „sarim”). În versetul 1 din capitolul
12, solul ceresc îl descrie ca fiind protectorul special al poporului lui Dumnezeu. Identitatea
lui nu este dezvăluită cu exactitate, dar o comparaţie a acestor descrieri cu alte pasaje
biblice Îl identifică cu Isus Hristos. Spre exemplu, Iuda 9 Îl numeşte „arhanghel”. Potrivit cu 1
Tesaloniceni 4:16, „glasul unui arhanghel” este pus în legătură cu învierea sfinţilor la venirea
lui Isus, iar Domnul Hristos a spus că morţii vor ieşi din mormintele lor când vor auzi glasul
Fiului omului (Ioan 5:28). Astfel, făcând aceste conexiuni, pare clar că Mihail nu este
altcineva decât Însuşi Domnul Isus Hristos. Numele Mihail apare în Biblie numai în pasajele
apocaliptice (Daniel 10:13, 21; 12:1; Iuda 9; Apocalipsa 12:7). Mai mult, el este folosit numai
în împrejurările când Domnul Hristos este în conflict direct cu Satana. Numele ebraic („cine
este ca Dumnezeu?”) este concomitent o întrebare şi o provocare. Având în vedere faptul că
răzvrătirea lui Satana este în esenţă o încercare a acestuia de a se instala pe tronul lui
Dumnezeu şi de a fi „ca Cel Prea Înalt” (Isaia 14:14), numele Mihail este un nume cât se
poate de potrivit pentru Acela care a pornit să îndreptăţească sfântul caracter al lui
Dumnezeu şi să respingă acuzațiile și dorințele îngerului căzut. Acum putem avea un prim
indiciu pentru a afla de ce apare doar aici omul îmbrăcat în haina de in. Această viziune
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scoate în evidență în mod deosebit lupta dintre puterile întunericului și Dumnezeu, iar de
vreme ce Isus este comandantul oștirilor cerești este numai normal ca El să conducă bătălia
spirituală împotriva îngerului corupt. Lupta descrisă aici a fost în esenţă o luptă între îngerul
lui Dumnezeu, căutând să neutralizeze influenţele care lucrau asupra minţii lui Cir, şi puterile
întunericului. Odată cu intrarea în luptă a lui Mihail, Fiul lui Dumnezeu, puterile Cerului au
câştigat biruinţa, iar cel rău a fost constrâns să se retragă.
Expresia „am ieșit biruitor” este tradusă în alte versiuni prin „am rămas” adică
transmite sensul de „a rămâne pe mai departe”, când alţii au plecat sau au fost îndepărtaţi.
Astfel se foloseşte verbul acesta cu privire la Iacov când a rămas în urmă la pârâul Iaboc
(Geneza 32:24) şi cu privire la acei păgâni cărora Israel le‐a îngăduit să rămână în ţară (1
Împărați 9:20). De asemenea, acesta este termenul pe care Ilie îl folosește în dreptul lui
însuși când crede că toţi ceilalţi s‐au depărtat de adevărata închinare la Iehova: „Am rămas
numai eu singur”. (1 Împărați 19:10, 14). Aşa cum este termenul folosit de înger în pasajul
de faţă, ar putea să însemne că odată cu venirea lui Mihail, îngerul cel rău a fost constrâns
să plece, iar îngerul lui Dumnezeu „a fost lăsat acolo să rămână alături de împăraţii Persiei”.
Biruinţa a fost câştigată în cele din urmă, iar forţele răului au fost înfrânte.
Versetele 12 și 14 par a ne indica faptul că îngrijorările lui Daniel erau legate de
starea poporului lui Dumnezeu în timpurile de pe urmă. E foarte posibil ca Daniel să fi fost
îngrijorat și de starea lucrurilor de la Ierusalim și, de fapt, pentru acest motiv Gabriel se afla
lângă împăratul Cir, pe care îl îndruma în direcția planurilor divine. Îngrijorarea majoră a lui
Daniel pare să fi fost legată de perioada de timp care nu fusese explicată în nicio viziune,
adică timpul sfârșitului sau perioada care începe odată cu terminarea celor 2.300 de seri și
dimineți. Gabriel a fost trimis la Daniel pentru a‐i da lămuriri cu privire la „vremurile de
apoi” (Daniel 10:14).
În versetele 20‐21 Gabriel reamintește motivul vizitei sale: revelarea lucrurile scrise
în cartea adevărului (a se compara ideea de aici cu Daniel 4:17, Psalmul 139:16, Fapte
17:26). Va face acest lucru înainte de a merge pentru a lupta cu3 căpetenia Persiei și Greciei.
Aici se folosește același cuvânt, „śar”, ceea ce ne arată că Gabriel urma să se lupte și cu
forțele întunericului care controlau împărăția Greciei. Adevărul rostit de înger în versetul
acesta revarsă lumină asupra descoperirilor următoare și face introducerea spre lupta
spirituală nevăzută. Profeţia din capitolul 11, care ne prezintă un întreg șir de lupte,
primeşte o importanţă sporită când este înţeleasă în lumina a ceea ce îngerul spune aici. În
timp ce oamenii se luptă între ei pentru putere pământească, în spatele cortinei, ascunsă de
ochii omeneşti, se dă o luptă şi mai mare pentru controlul minților lor și dominația
pământului. Această luptă decide soarta fiecărui om, pentru că este o luptă în care nu există
neutralitate, fiecare om aflându‐se, fie sub steagul întunericului, fie sub steagul însângerat al
arhanghelului Mihail.

3

Împotriva căpeteniei. Sau „cu căpetenia”. Traducerile care folosesc cuvântul „cu” pot fi înţelese fie în sensul
că îngerul avea să se lupte alături de căpetenia Persiei, fie că avea să se lupte împotriva ei. Versiunea grecească
este la fel de ambiguă. Prepoziţia „meta”, „cu”, care este folosită, poate să implice fie alianţa, ca în 1 Ioan 1:3,
fie ostilitatea, ca în Apocalips 2:16. Totuşi, ebraica din pasajul acesta, pare să dea o indicaţie clară a sensului ei.
Verbul „lacham”, „a lupta”, este folosit de 28 ori în Vechiul Testament, urmat, ca aici, de prepoziţia „‘im”, „cu”.
În cazul acesta contextul arată clar că termenul trebuie să fie luat în sensul de „împotrivă” (vezi Deuteronomul
20:4; 2 Împărați 13:12; Ieremia 41:12; Daniel 11:11). Pare sigur, prin urmare, că îngerul vorbeşte aici despre
continuarea conflictului dintre el şi „căpetenia Persiei”. Că lupta aceasta a continuat multă vreme după
viziunea lui Daniel se arată în Ezra 4:4‐24.
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Luptele trecutului
(Daniel 11:1‐12:1)
Începem acum studiul capitolului 11 care este o continuare a celor spuse de înger în
capitolul 10, versetul 21. În cazul aceasta, împărţirea în capitole este regretabilă, ea creând
falsa impresie că aici începe o nouă secţiune a cărţii, când de fapt naraţiunea este evident o
continuare a capitolului anterior. Viziunea a fost dată în anul al treilea al domniei lui Cir
(Daniel 10:1), când îngerul îi relatează lui Daniel un eveniment care s‐a petrecut în primul an
al lui Dariu. În anul acela Dariu Medul fusese onorat de Cer printr‐o vizită a lui Gabriel cu
scopul declarat de înger: „ca să‐l ajut şi să‐l sprijinesc”4.
Partea principală a celei de‐a patra mari descoperiri din Daniel începe cu versetul 2.
Tot ce este înainte, de la capitolul 10, versetul 1 până la capitolul 11, versetul 1, reprezintă
cadrul şi introducerea, sau am spus noi preludiul. Întrucât viziunea aceasta i‐a fost dată lui
Daniel în anul al treilea al lui Cir, referirea la cei trei împărați care vor mai fi în Persia (Daniel
11:2) este, fără îndoială, făcută cu privire la cei trei împăraţi care i‐au urmat lui Cir pe tronul
acestei puteri mondiale. Aceştia au fost: Cambises (530‐522 î.Hr.), falsul Smerdis (Gaumata,
al cărui nume babilonian a fost Bardiya), un uzurpator (522 î.Hr.) şi Darius I (522‐486 î.Hr.).
Comentatorii cărții lui Daniel sunt în general de acord că al patrulea împărat (versetul
2) este Xerxe, dar variază în ce priveşte enumerarea diferiţilor împăraţi la care se face
referire în versetul acesta. Unii susţin că „al patrulea” împărat astfel desemnat a fost de fapt
ultimul din cei trei care mai avea să „fie”. Ei îl consideră pe Cir ca fiind primul din cei patru şi
îl omit pe falsul Smerdis, deoarece el nu făcea parte din linia legitimă şi a obţinut tronul
pentru doar câteva luni. Alţii îl omit pe Cir ca fiind primul din cei patru şi îl includ pe falsul
Smerdis ca fiind unul din cei trei care avea să‐i urmeze. Orice variantă am accepta, Xerxe
este al patrulea. Totuşi, cea de‐a doua din cele două concepţii ar părea să reprezinte mai
apropiat sensul natural al contextului.
Xerxe trebuie să fi fost Ahaşveroş din cartea Estera. Despre el se raportează că era
deosebit de mândru de „bogăţia strălucită a împărăţiei lui” (vezi Estera 1:4, 6‐7). Pasajul
acesta (versetul 2) poate fi tradus în două moduri. Aşa cum este tradus de preotul
Cornilescu, a fost considerat ca însemnând că Xerxe va răscula naţiunile lumii împotriva
Greciei. Acesta este un fapt istoric bine cunoscut. Pe vremea lui Xerxe, peninsula grecilor
rămăsese singurul teritoriu important din Mediterana răsăriteană care nu era sub dominaţie
persană. În anul 490 î.Hr., Darius cel Mare, predecesorul lui Xerxe, pe când încerca să‐i
subjuge pe greci, a fost oprit la Maraton. O dată cu urcarea pe tron a lui Xerxe, s‐au făcut noi
planuri pe scară largă şi cu un buget amplu pentru cucerirea Greciei. Herodot enumeră
peste 40 de naţiuni care au oferit trupe pentru oştirea lui Xerxe. În armata aceasta vastă se
găseau ostaşi din ţări foarte depărtate unele de altele cum ar fi India, Etiopia, Arabia şi
Armenia. Chiar şi cartaginezii se pare că au fost atraşi să participe la asalt atacând colonia
greacă a Siracuzei din Sicilia.
În anul 480 î.Hr., vastul imperiu persan s‐a ridicat cu oştirile sale împotriva grecilor.
Cetăţile‐stat greceşti, atât de des luptându‐se unele cu altele, s‐au unit pentru a‐şi salva
libertatea. La început au suferit câteva înfrângeri, fiind biruiţi la Termopile, iar Atena fiind
ocupată şi în parte arsă de către perşi. Dar apoi s‐a întors roata. Flota greacă, sub
conducerea lui Themistocles, s‐a găsit prinsă de către unităţile navale superioare ale perşilor
în golful Salamina, pe coasta Aticei, nu departe de Atena. La scurt timp după începutul
4

„ca să‐l întăresc şi să‐l împuternicesc” – alte traduceri.
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bătăliei s‐a observat că, corăbiile persane erau în formaţii prea strânse ca să poată manevra
în mod eficient. Sub atacurile violente ale grecilor multe au fost scufundate, şi n‐a scăpat
decât o parte din flotă. Odată cu această victorie, forţele navale persane au fost eliminate
din lupta pentru cucerirea Greciei. În anul următor, 479 î.Hr., grecii au înfrânt în mod decisiv
trupele Persiei la Plataea şi le‐au alungat pentru totdeauna de pe teritoriul grec.
Exprimarea din textul acesta (versetul 2) corespunde izbitor faptului că Xerxe a
răsculat „totul împotriva Greciei”. Dar este posibil să traducem cuvintele ebraice oarecum
obscure ale acestui pasaj şi într‐un fel oarecum diferit. Problema este dacă ebraicul „‘eth”,
tradus aici „împotrivă”, trebuie să fie înţeles ca o prepoziţie care însemnează „împotrivă”
sau ca un semn că verbul este în forma directă. Este o realitate şi că „‘eth” este uneori
folosit în felul acesta împreună cu alte verbe care denotă ceartă sau luptă (vezi Geneza
14:2). Dar este o realitate şi că verbul tradus aici „va răscula” apare de alte 12 ori în Vechiul
Testament urmat de „‘eth”, iar în fiecare din aceste cazuri textul arată clar că „‘eth” trebuie
să fie luat ca un complement direct. Dacă „‘eth” este luat aici în forma aceasta pasajul
spune: „El va răscula întreaga împărăţie a Greciei”. Dacă se preferă această ultimă
traducere, este rezonabilă următoarea interpretare: din punctul de vedere al istoriei
omenirii în linii mari, războiul dintre Persia şi Grecia constituie una din marile epoci istorice.
Istoria ulterioară a Europei, şi a lumii, ar fi putut să fie mult diferită dacă bătăliile de la
Salamina şi Plataea s‐ar fi încheiat cu un rezultat diferit. Civilizaţia apuseană, pe atunci
mărginită cu totul numai la patria ei, Grecia, a izbutit să scape de a fi înghiţită de către
despotismul oriental. Statele greceşti au dobândit astfel un sentiment al unităţii pe care nu‐l
avuseseră înainte. Victoria de la Salamina a dovedit Atenei importanţa puterii maritime, iar
în curând cetatea s‐a aşezat în fruntea unui imperiu maritim. Văzută în lumina aceasta,
ultima propoziţie din Daniel 11:2 constituie un cadru corespunzător pentru Daniel 11:3.
Lupta dintre Persia și Grecia a luat sfârșit în cele din urmă după ce în Grecia s‐a
ridicat un „împărat viteaz” (Daniel 11:3) – Alexandru cel Mare – care a distrus imperiul
Persan. Pe cât de rapid s‐a extins imperiul grecesc sub domnia lui Alexandru, pe atât de
repede a și fost divizat și împărțit în cele patru puncte cardinale (Daniel 11:4).
Începând cu versetul 5 sunt prezentate luptele ce au avut loc între două regate care
au apărut după moartea lui Alexandru. Luptele dintre aceste două regate nu sunt prezentate
întâmplător, ele au avut cele mai mari tangențe cu poporul lui Dumnezeu. Siria, stăpânită de
seleucizi, numită în profeție împărăția de nord (miazănoapte), este unul din cele două
regate, celalalt fiind Egiptul, stăpânit de ptolemei, numit în profeție împărăția de sud
(miazăzi). O identificare asemănătoare poate fi demonstrată din surse istorice. Una din cele
mai bine cunoscute inscripţii arabice sudice (Glaser numărul 1155) se referă la un război
între Persia şi Egipt şi îi numeşte pe împăraţii respectivi, „domnul de la miazănoapte” şi
„domnul de la miazăzi”.
În continuare vom prezenta cele mai importante aspecte cuprinse între versetul 5 și
versetul 30, fără a intra în detalii istorice ‐ acestea pot fi aprofundate citindu‐se cărțile în
domeniu. Dacă este posibil folosiți și alte traduceri în lecturarea capitolului 11 pentru că în
unele situații (spre exemplu versetul 22) traducerea Cornilescu este deficitară. Versetele 5‐
13 ne prezintă mai multe lupte între regatul de nord (Siria) și regatul de sud (Egipt). Versetul
14 creează un nou drum pentru interpretarea profeției. Este introdusă în scenă o altă
putere. Unii comentatorii înclină să considere că lupta dintre Siria și Egipt va continua până
la timpul sfârșitului și că marile bătălii care vor avea loc înainte de venirea Domnului vor fi
de origine orientală. Însă o astfel de interpretare nu poate fi acceptată din cel puțin trei
motive: 1) în zilele noastre Israelul nu mai este poporul lui Dumnezeu, pierzând această
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calitate după perioada de 70 de săptămâni (anul 34), 2) ținând cont de faptul că poporul lui
Dumnezeu se găsește astăzi în rândul creștinismului, trebuie ca luptele descrise în ultimele
versete din Daniel 11 să fie direct legate de acest popor răspândit pe tot pământul și 3) Siria
a pierit de multă vreme, fiind cucerită de romani.
Aceste lucruri ne provoacă să identificăm, începând cu versetul 16, împărăția de nord
ca fiind Roma în starea ei păgână deoarece în anul 65 î.Hr. Pompei învinge imperiul Siriei iar
Roma devine împăratul de la miazănoapte. În anul 63 î.Hr. Pompei intră în Palestina (țara
minunată) și o supune. A îndrăznit să intre în sfânta sfintelor, acolo unde doar marele preot
avea drept de acces, o singură dată pe an, și să privească înlăuntrul încăperii. Dar încăperea
era acum goală, pentru că arca legământului, sau chivotul, era ascunsă încă de dinainte de
exilul babilonian. Versetul 17 prezintă intenția Romei de a cuceri Egiptul. Aici se poate vorbi
despre Cleopatra (fata împăratului de sud), Iulius Cezar și Marc Antoniu. Versetele 18 și 19
prezintă îndreptarea atenției Romei spre alte părți și moartea lui Iulius Cezar. Versetul 20 îl
introduce în scenă pe Cezar August, cel care a crescut impozitele. După August la tron a
venit Tiberiu, un împărat neiubit (versetele 21‐22). Căpetenia legământului din versetul 22
este, desigur, Domnul Isus, care a fost omorât în timpul domniei lui Tiberiu. Următoarele
versete prezintă alte evenimente istorice oarecum mai greu de identificat, dar care au în
mod evident legătură cu dezvoltarea celei de a patra fiare, Roma păgână, care a luat locul
împăratului de la miazănoapte. Ceea ce este important de observat este că a dispărut din
narațiune împăratul de la miazăzi. Acesta mai apare doar la timpul sfârșitului (versetul 40).
Cum relatarea pare că este în ordine cronologică de la divizarea Greciei până la timpul
sfârșitului, este de așteptat ca versetele 30‐39 să relateze unele aspecte legate de istoria de
după căderea imperiului roman, cum ar fi faptul că roma papală creează alianțe cu împărații
pământului care au părăsit legământul sfânt, că acești împărați îi oferă Romei papale suport
militar, iar păgânismul este desființat din imperiul care devine creștin sub forma bisericii
latine. Au loc de asemenea persecuții ale sfinților, împăratul ridicându‐se mai presus de
orice dumnezeu. Aceste cuvinte comparate cu Daniel 7:25, precum și cu Daniel 8:24‐25 scot
în evidență același personaj – biserica latină.
Îngerul Gabriel îi spunea lui Daniel că a venit să îi descopere ce se va întâmpla la
timpul sfârșitului. Primele 39 de versete însă sunt o descriere a lucrurilor care pentru noi
acum sunt istorie, dar pentru Daniel au fost viitor. Odată cu versetul 40 apare în discuție
timpul sfârșitului, dar acesta nu este sfârșitul, ci perioada de timp cu care se va încheia
istoria acestui pământ. Limbajul ce apare după versetul 40 este identic cu cel regăsit în
versetele anterioare: împăratul de la miazăzi, împăratul de la miazănoapte, țara cea
minunată. Însă jucătorii trebuie să fie alții decât Siria, Egipt și Palestina. Siria a pierit de
mult, Palestina nu mai este țara în care trăiește poporul lui Dumnezeu, iar Egiptul este
astăzi nesemnificativ. Împăratul de la miazănoapte nu este greu de identificat. Mergând pe
linia istorică a profeției din Daniel 11, și presupunând că Daniel a primit viziunile cu o
anumită logică și într‐o anumită organizare pentru a ajuta la înțelegerea evenimentelor,
putem trage concluzia că această împărăție este biserica latină, o putere politică și religioasă
care a moștenit sistemul și geniul Romei păgâne. Nu ar fi necesară o dovadă istorică pentru
a susține această afirmație, de vreme ce Biblia ne prezintă cornul al unsprezecelea, sau
cornul cel mic, ca fiind o continuare a Romei păgâne, însă dovezile există, iar o parte din ele
au fost deja prezentate.
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Luptele prezentului
Până la versetul 39 inclusiv, profeția biblică ne duce pas cu pas, de‐a lungul istoriei,
spre timpul sfârșitului. Versetele 40‐45 ne informează asupra faptului că la timpul sfârșitului
va exista o luptă între împăratul de la miazăzi și împăratul de la miazănoapte. Pentru a
identifica despre ce este vorba în aceste cinci versete trebuie să identificăm cine sunt cei doi
împărați. De fapt, nu suntem atât de mult interesați de împăratul de la miazăzi, cât de cel de
la miazănoapte, care este subiectul principal al capitolului 11.
La începutul capitolului identificarea este ușoară. Împăratul de la miazănoapte este
reprezentantul regatului seleucid, iar împăratul de la miazăzi reprezintă Egiptul. Luptele
dintre aceste puteri au afectat poporul lui Dumnezeu. Urmărind firul istoriei ne dăm seama
că la timpul sfârșitului luptele nu se vor da între aceste puteri deoarece 1) împărăția
seleucidă a fost cucerită de către romani și nu mai există, 2) poporul lui Dumnezeu de astăzi
nu mai este Israelul și 3) de asemenea împărăția lui Ptolomeu nu mai există.
La timpul sfârșitului poporul lui Dumnezeu va fi afectat de luptele care se dau între
împăratul de la miazănoapte și cel de la miazăzi. Versetul 40 îi aduce în discuție pe cei doi
combatanți, ei ne mai fiind prezenți ca atare începând cu versetele 14‐15. În continuare,
vom încerca nu doar să facem anumite presupuneri cu privire la evenimente viitoare, ci,
apelând la cunoștințele obținute până în momentul de față din studiul profețiilor deja
împlinite, vom încerca să creionăm, atât cât ne este descoperit, unele din evenimentele care
vor avea loc înainte de revenirea Mântuitorului. Totuși trebuie să fim conștienți că în
interpretarea profeţiilor neîmplinite unde istoria este încă nescrisă și în curs de desfășurare,
oamenii n‐ar trebui să‐şi prezinte propunerile cu prea multă hotărâre, ca nu cumva să
ajungă să rătăcească pe teritoriul fanteziei. Acolo unde totul este clar și ne putem baza pe
un așa zice Domnul lucrurile stau diferit.
Ceea ce am ajuns să cunoaștem în mod sigur din capitolele anterioare este faptul că
o putere politico‐religioasă s‐a înălțat din ruinele vechiului Imperiu Roman. Această putere
este al unsprezecelea corn din Daniel 7 și cornul cel mic din Daniel 8. Știm despre această
putere că este în luptă deschisă cu Dumnezeu și Cuvântul Lui (Daniel 7:25, Daniel 8:25). Mai
știm că aceasta este o putere care a persecutat pe sfinții lui Dumnezeu, adică pe oamenii
care au apreciat și au ținut cont de Cuvântul Lui (Daniel 7:21, Daniel 8:24). Știm, de
asemenea, că această putere va fi nimicită de însuși Dumnezeu (Daniel 2:34, 44‐45; Daniel
7:11‐14, 24‐26, Daniel 8:25).
În Daniel 11 ni se spune că împăratul de la miazănoapte va fi nimicit și nimeni nu‐i va
veni în ajutor. În identificarea acestui împărat și a împărăției lui pornim de la următoarea
premisă:
 profețiile din cartea lui Daniel au fost scrise pentru a se aduce lumină asupra
evenimentelor de la timpul sfârșitului. Fiecare vis sau viziune descrie istoria lumii în
general și punctează în mod deosebit un anumit aspect istoric. Comparați Daniel 2 cu
7. Adăugați apoi capitolul 8 și 9 acestei imagini. Trebuie să ne așteptăm ca Daniel 10‐
12 să fie construit pe aceeași direcție. Cu alte cuvinte, este necesar ca aceste capitole
să ne detalieze unele din evenimentele trecutului și viitorului. În capitolul 11 primele
39 de versete ne duc de‐a lungul istoriei, de la cea de‐a doua fiară (ursul), care
domina lumea atunci când Daniel a primit viziunea, până înainte de timpul
sfârșitului. Următoarele versete ne prezintă detalii ale timpului sfârșitului.
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Folosind această premisă putem trage următoarea concluzie: dacă piatra din Daniel 2
se dezlipește din munte fără ajutorul unei mâini omenești și lovește chipul în partea de jos,
acolo unde este format din fierul Romei și lut, dacă fiarei a unsprezecea din Daniel 7 care s‐a
ridicat din mijlocul celor zece împărății (echivalentul a cele 10 degete) îi este luată
stăpânirea și dată sfinților, dacă cornul cel mic din Daniel 8 va fi nimicit fără ajutorul unei
mâini omenești, cine poate fi împăratul de la miazănoapte din Daniel 11, nimicit și el fără ca
cineva să‐i vină în ajutor, dacă nu este chiar cornul cel mic? Împărăția de nord a căzut în
mâinile romanilor, iar după divizarea Imperiului Roman din ruinele lui s‐a ridicat puterea
bisericii latine. Ea este împărăția de la nord, iar liderul ei este împăratul din nord.
O astfel de concluzie poate părea neobișnuită, dar este singura concluzie logică pe
care o putem trage fără a distorsiona textul Sfintelor Scripturi. La vremea sfârșitului
împăratul de la miazănoapte va fi stăpân peste mai multe țări. Va fi stăpân pe visterii, adică
pe finanțe. Unii vor merge în alai după el. Unul din planurile lui va fi să cucerească pe toți și
să‐și întindă corturile nespus de mult. Dar în timp ce va avea aceste planuri revenirea pe nori
a Domnului Isus îi va aduce nimicirea.
Dacă o astfel de interpretare este corectă, nu trebuie să fim surprinși de mulțimea de
teorii ale conspirației care există în lume. Satana, știind care este adevărul, urmărește să‐i
facă pe oameni să creadă ceva fascinant, cu un anumit sâmbure de adevăr, dar care să
distragă atenția lor de la evenimentul profetizat de Biblie. Dacă cercetarea noastră se
îndreaptă spre teorii lumești și lăsăm deoparte proorocia biblică, nu ne putem aștepta să
înțelegem vremurile pe care le trăim. Dacă studiul nostru este Cuvântul lui Dumnezeu,
atunci, prin credință, putem vedea glorioasa împărăție a Domnului Isus printre norii negri ai
acestei lumi.
Daniel ne spune că în vremurile din urmă, în timpul celor zece împărății, se va încerca
o restaurare a celei de a patra împărății. Din aceeași sursă aflăm că o astfel de împărăția nu
va mai exista, pentru că Dumnezeu își va instaura împărăția Lui. Astăzi ochii noștri trebuie
ațintiți în direcția planurilor împărăției de nord. Care să fie oare aceste planuri? Unele sunt,
într‐adevăr, ascunse cunoașterii oamenilor, dar din cele dezvăluite publicului larg putem
cunoaște daca Daniel a vorbit prin Duhul lui Dumnezeu sau nu și dacă concluziile la care am
ajuns sunt corecte.
În anul 1990, editura Simon and Schuster a publicat o carte căreia i‐a făcut
următoarea descriere:
„Doar Malachi Martin, un om bine informat al Vaticanului și expert în informații
secrete, a putut descoperii povestea nespusă din spatele rolului pe care îl joacă astăzi
Vaticanul în cursa «învingătorul ia totul» dusă împotriva timpului, pentru a stabili, menține
și controla primul guvern mondial.”
Cartea publicată de Simon and Schuster poartă pe copertă titlul „The Keys of This
Blood Pope John Paul II Versus Russia and the West for Control of the New World Order”
(„Cheile acestui sânge Papa Ioan Paul al II‐lea împotriva Rusiei și vestului pentru controlul
noii ordini mondiale”). Acesta este titlul de pe coperta cărții. Pe pagina de titlu apare scris:
„The Struggle for World Dominion Between Pope John Paul II, Mikhail Gorbaciov, and the
Capitalist West” („Lupta pentru dominaţia mondială dintre Papa Ioan Paul al II‐lea, Mihail
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Gorbaciov, şi vestul capitalist”). Titlul cărții transmite multe, însă important este și autorul:
Malachi Martin.
Malachi Brendan Martin a fost un preot catolic iezuit, teolog și scriitor. El a lucrat ca
profesor la Institutul Biblic Pontifical de la Vatican unde a predat limba aramaică,
paleografie, ebraică, iar în această perioadă a predat teologie cu jumătate de normă în
campusul din Roma a Universității Loyola din Chicago. Martin a lucrat ca secretar privat al
cardinalului Augustin Bea, slujindu‐i acestuia și ca traducător în divizia Vaticanului intitulată
Secretariatul pentru Promovarea Unității Creștine. Malachi Martin a fost nu numai un
eminent teolog catolic, dar și exorcist timp de 30 de ani. În 30 iunie 1965, după o slujbă de
25 de ani ca iezuit, a fost eliberat de către papă de sub jurământul iezuit și de sub
hirotonirea preoțească. În iulie a părăsit foarte repede Roma, plecând în Franța și mai apoi
în Irlanda. În 1966 s‐a stabilit în New York, SUA, dar a rămas totuși sub porunca castității. De
la papa Paul al VI‐lea a primit o recomandare generală prin care putea desfășura lucrări de
apostolat prin canale media și de comunicare.
Experiența lui de la Vatican, dar și mintea sclipitoare pe care a avut‐o, precum și
faptul că nu a fost dojenit de Roma, dovedesc integritatea celor spuse în cartea menționată
mai sus, din care vom cita cele ce urmează. Aceste pasaje trebuie citite având în minte că în
anumite aspecte, ceea ce pentru Malachi Martin a fost viitor pentru noi este prezent, sau
uneori chiar trecut.
„Vrând, nevrând, pregătiţi sau nepregătiţi, cu toţii
suntem implicaţi într‐o triplă competiţie hotărâtoare şi fără
bariere. Totuşi, cei mai mulţi dintre noi nu suntem concurenţi.
Noi suntem miza. Competiţia este cu privire la cine va înfiinţa
primul sistem de guvernământ mondial care a existat vreodată
în societatea naţiunilor. Cine va deţine şi va exercita dubla
putere a autorităţii şi controlului asupra fiecăruia dintre noi ca
indivizi şi asupra noastră a tuturor ca întreg şi ca societate; o
autoritate asupra tuturor celor şase miliarde de oameni la care
demografii se aşteaptă să populeze pământul până la începutul
mileniului al treilea.
Competiţia este hotărâtoare, deoarece odată ce a
început, nu există nicio posibilitate de a fi oprită sau inversată.
Nu există nicio barieră care să o reţină, deoarece odată
ce a fost hotărâtă, lumea şi tot ce se află în ea – modul nostru
de viaţă ca indivizi şi cetăţeni ai naţiunilor; familiile şi locurile
noastre de muncă; afacerile, comerţul şi banii noştri; sistemele
noastre de învăţământ, religiile şi culturile noastre; chiar şi
emblemele identităţii noastre naţionale, pe care cei mai mulţi
dintre noi le‐am primit de la sine – totul a fost modificat în mod
radical şi puternic pentru totdeauna. Nimeni nu poate fi scutit
de efectele competiţiei. Niciun sector al vieţii noastre nu va
rămâne neatins.
Competiţia a început şi continuă între trei concurenţi,
deoarece acesta este numărul de rivali care au suficiente
resurse pentru a înfiinţa şi menţine o nouă ordine mondială.
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Prin aceste cuvinte
Malachi Martin
recunoaște implicarea
statului Vatican și a
papei în lupta pentru
dominația mondială,
luptă care nu va lăsa
neafectat niciun
sector al vieților
noastre și care are ca
scop controlul
individului și a
societății de către o
singură putere.
Malachi consideră că
singurul care poate
conduce această lume
este papa.

Din punctul lui de
vedere există trei
jucători în acest joc
final. Dar poate exista
numai un învingător.
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Niciun om care este familiarizat cu planurile acestor trei
rivali nu are nicio îndoială cu privire la faptul că numai unul
dintre ei poate să învingă. Fiecare se aşteaptă ca ceilalţi doi să
fie copleşiţi şi înghiţiţi în furtuna viitoare a schimbării. În
situaţia dată, pare inevitabil ca această competiţie să sfârşească
printr‐o confruntare între concurenţi.
Din punct de vedere al factorului timp, cei care suntem
sub vârsta de şaptezeci de ani vom vedea instituite cel puţin
structurile de bază ale noii guvernări mondiale. Cei care suntem
sub vârsta de patruzeci de ani vom trăi cu siguranţă sub
autoritatea şi controlul legislativ, executiv şi judiciar al acesteia.
Într‐adevăr, cei trei rivali înşişi şi mulţi alţii care se adaugă pe
măsură ce trece timpul, vorbesc despre această nouă ordine
mondială nu ca despre ceva ce aşteaptă într‐un colţ îndepărtat
al timpului, ci ca despre ceva iminent; ca despre un sistem care
va fi introdus şi instaurat în mijlocul nostru, până la sfârşitul
acestui ultim deceniu al mileniului al doilea.

Au trecut mai mult de 20
de ani, de când Malachi a
scris această carte. Multe
din lucrurile descrise de
el s-au împlinit, iar în joc
au mai rămas două puteri, dintre care, desigur,
una singură va câștiga
lupta – Vaticanul.

„Aşadar, aceşti concurenţi vorbesc despre cea mai profundă şi răspândită modificare
a vieţii internaţionale, naţionale şi locale pe care lumea a văzut‐o pe parcursul a o mie de
ani. Iar competiţia în care sunt angajaţi poate fi descrisă destul de simplu ca fiind „jocul
sfârşitului de mileniu.”5 (sublinierile aparțin autorului cursului)
„În 16 octombrie, 1978 Karol Wojtyla a fost ales papă prin ceea ce a ajuns să fie în
cele din urmă realmente votul unanim al fraţilor săi cardinali. Alegerea lui a fost hotărâtă pe
baza a trei platforme principale. Asemenea predecesorilor lui, el va continua lucrarea
Conciliului Al Doilea al Vaticanului, început de Ioan al XXIII‐lea. El nu va decide printr‐un
simplu decret papal acea ambiguitate dezbinătoare. El se va îngriji în mod special de ceea ce
s‐a făcut deja în lumina previzibilei schimbări a „Estului” sovietic.”6
„În analiza finală, Ioan Paul al II‐lea este un papă geopolitic care a petrecut prima
parte a pontificatului său afirmându‐se pe sine şi sfântul scaun ca fiind nişte jucători
autentici în jocul final al mileniului, care, în aceeaşi perioadă, a devenit „singurul joc din
oraş” şi care, în acest ultim deceniu al celui de‐al doilea mileniu, va absorbi energiile,
eforturile şi interesele vitale ale marilor puteri din lumea noastră. El este un papă care
aşteaptă. Aceasta este esenţa acţiunilor lui.”7 (sublinierile autorului cursului)
Am subliniat un pasaj care vorbea despre implicarea Vaticanului în schimbarea estului
sovietic. Acest fapt este binecunoscut lumii, așadar nu ne vom opri asupra lui. Foarte
important pentru lumea creștină este însă Conciliul Vatican II. După acest conciliu imaginea
bisericii latine s‐a schimbat mult. A suferit o modificare și modul de abordare a politicii și
religiei cu scopul de a‐și atrage respectul și admirația oamenilor și bisericilor. Scopul este
unul precis – după o perioadă de dominație asupra Europei, Vaticanul a fost inactiv pentru
aproximativ 200 de ani, iar cornul cel mic trebuia să iasă din obscuritate și să devină din nou
5

Malachi Martin, The Keys of this Blood The struggle for World Dominion Between Pope John Paul II, Mikhail
Gorbachev and the Capitalist West, Simon & Schuster, New York, 1990, pagina 15‐16.
6
Idem, pagina 620.
7
Idem, pagina 638.
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vizibil, și asta pentru a împlini profeția din Apocalipsa 13. De această dată fără a mai folosi în
mod evident armele folosite în Evul Mediu. Unul din documentele emise în cadrul Conciliului
Vatican II a fost și „Unitatis redintegratio” – titlu tradus în română prin Decret despre
ecumenism, în care se spune:
„Promovarea REFACERII UNITĂŢII între toţi creştinii este unul din principalele ţeluri
ale sfântului Conciliu ecumenic Vatican II. Hristos Domnul a întemeiat o singură Biserică şi
totuşi mai multe comunităţi creştine se înfăţişează oamenilor ca adevărata moştenire a lui
Hristos: toţi afirmă că sunt ucenicii Domnului, însă ei nu simt la fel şi umblă pe căi diferite, ca
şi cum Hristos însuşi ar fi împărţit. Această împărţire contrazice pe faţă voinţa lui Hristos şi
este un scandal pentru lume, constituind chiar o piedică pentru cauza preasfântă a vestirii
evangheliei la toată făptura.”8
În felul acesta a fost deschis drumul spre ceea ce noi numim astăzi ecumenism, o
încercare de a aduce sub un numitor comun religiile noastre. Un astfel de plan este foarte
frumos promovat de către cei mai înalți lideri religioși și, deși poate părea un plan înțelept,
profeția Biblică ne spune că această încercare va eșua – imperiul al cincilea, un imperiu
politico‐religios nu va exista niciodată.
„Stăpânul veacurilor, care Îşi urmăreşte cu înţelepciune şi răbdare planul harului Său
faţă de noi, păcătoşii, în vremurile de pe urmă a început să reverse mai îmbelşugat asupra
creştinilor despărţiţi între ei părerea de rău lăuntrică şi dorinţa de unire. Nenumăraţi
oameni au fost pretutindeni îndemnaţi de acest har şi, sub acţiunea Duhului Sfânt, a apărut
şi între fraţii noştri despărţiţi o mişcare din zi în zi mai largă pentru restabilirea unităţii
tuturor creştinilor. La această mişcare pentru unitate, numită ecumenică, participă aceia
care Îl invocă pe Dumnezeu Întreit şi Îl mărturisesc pe Isus ‐ Domn şi Mântuitor: şi nu e
vorba numai de persoane izolate, ci şi adunate în comunităţi în care li se vesteşte Evanghelia
şi pe care le numesc, fiecare dintre ei, Biserica sa şi a lui Dumnezeu. Însă aproape toţi, deşi
în mod diferit, aspiră la Biserica lui Dumnezeu una şi vizibilă, ‐ care să fie cu adevărat
universală şi trimisă către lumea întreagă pentru ca lumea să se întoarcă la Evanghelie şi
astfel să fie mântuită spre slava lui Dumnezeu.”9
Există un numitor comun, un liant care va face posibilă o oarecare apropiere inter‐
bisericească. Este vorba despre spiritualitatea contemplativă, o formă de apropiere
spirituală promovată în special la religiile orientale și în biserica latină, dar care astăzi se
regăsește în aproape orice biserică protestantă sau neoprotestantă.
„Misticismul poate avea o mare semnificaţie pentru spiritualitatea timpurilor
noastre, în mod special pentru mişcările de creştere şi reînnoire spirituală personale. [...]
Misticismul nu este în niciun caz limitat la creştinism, şi în anii recenţi creştinii au descoperit
bogăţiile spiritualităţii altor credinţe, deseori cufundate în misticism. O întâlnire a WCC
asupra Spiritualităţii în Dialogul Interconfesional (Kyoto 1987) a explorat câteva aspecte a
unei asemenea spiritualităţi şi semnificaţia lor pentru relaţiile interconfesionale."10

8

Paragrafl 1.
Idem.
10
Dictionary of the Ecumenical movement, Geneva: WCC Publications: Eerdmans Publishing, 1991.
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Ochii noștri privesc zilnic o luptă pentru dominația politică, din care Malachi Martin
vedea biruitor doar un singur jucător: sfântul scaun. Această luptă afectează fiecare aspect
al vieților noastre. Malachi notează câteva aspecte de ordin material. Există însă o altă luptă
dusă pe plan spiritual și moral, miza fiind mintea și sufletul nostru. Ecumenismul este în fond
o desființare a barierelor dintre convingerile religioase și acceptarea bisericii universale.
Cităm în continuare din cartea The Keys of this Blood.
„Timp de o mie cinci sute de ani, şi mai mult, Roma îşi
menţinuse mâna, cu cât de multă putere posibilă, în fiecare
comunitate locală din întreaga lume. Totuşi, pentru că un element
Cei 1.500 de ani
de care vorbește
care ar putea fi avantajos pentru o comunitate locală ar putea fi
Malachi Martin
dezavantajos pentru o alta, Roma şi‐a păstrat întotdeauna practica
reprezintă
esenţială de a lua deciziile ei importante pe premiza că binele geo‐
perioada în care
comunităţii trebuie să fie prioritar faţă de ansamblul tuturor
biserica latină s-a
afirmat politic și a
avantajelor locale. Politica internaţională poate fi motivată şi
dominat Europa
coordonată în conformitate cu beneficiul care poate fi obţinut de
până în anul 1798.
anumite grupe sau naţiuni, cu preţul dezavantajelor altora. Totuşi, o
geopolitică desfăşurată în mod corespunzător trebuie să împlinească
nevoile absolute ale unei întregi societăţi a naţiunilor.
În general vorbind şi admiţând unele excepţii, aceea a fost concepţia romană până la
cei două sute de ani de inactivitate care îi fuseseră impuși papalităţii de către puterile
seculare principale ale lumii. În general vorbind, aceea fusese concepţia poloneză, de
asemenea, până la cei aproximativ două sute de ani de inexistenţă oficială ce le fusese
impusă polonezilor ca naţiune, de către aceleaşi puteri.
Anul 1798 a adus
Prima trăsătură distinctivă a carierei lui Ioan Paul în calitate
căderea
de pontif a fost aceea că el a dat jos haina inactivităţii papale în
suveranității
principalele afaceri ale lumii.
bisericii latine, dar
aceasta numai
În călătoria lui în Polonia, în 1979, la numai aproximativ opt
pentru
aproximativ
luni după alegerea lui, el a anunţat începerea jocului de sfârşit de
200 de ani.
mileniu. El a devenit primul dintre cei trei jucători care a intrat pe
noua arenă geopolitică.”11
„Mentorul lui Karol Wojtyla, cardinalul Wyszynski de Varşovia,
obişnuia să spună că «anumite evoluţii istorice sunt hotărâte de
Domnul istoriei, iar ele va trebui să aibă loc. Iar multe alte evoluţii
istorice – în majoritate minore – sunt hotărâte de acelaşi Domn». El
le acordă oamenilor libertatea de a alege între diferite opţiuni şi îi
însoţeşte în acele alegeri, deoarece, în final, toate alegerile omeneşti
vor fi cooptate ca nişte boabe de măcinat în moara lui Dumnezeu,
care macină încet, dar macină întotdeauna nespus de fin”. Din acel
punct de vedere neaflat la modă, nu urma a fi de mirare că, pe
neaşteptate şi fără nicio manevră politică mondială elaborată care
însoţeşte în mod normal astfel de lucruri, Karol Wojtyla a fost plasat

11

Anul 1798 este anul
în care s-a împlinit
profeția din Daniel
7:25. Atunci s-a pus,
pentru o vreme, capăt supremației bise
ricii latine. Cei 1.260
de ani de stăpânire
asupra
poporului
lui Dumnezeu s-au
încheiat.

Malachi Martin, The Keys of this Blood The struggle for World Dominion Between Pope John Paul II, Mikhail
Gorbachev and the Capitalist West, Simon & Schuster, New York, 1990, pagina 22‐23.
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în capul lumii existente şi a condus pe deplin instituţia geo‐religioasă:
organizaţia universală a Bisericii sale Romano‐Catolice.”12
În calea marelui plan al bisericii latine stau câțiva dușmani declarați:
„În cea de a doua încăpere a situaţiei provincial globaliste, un set de hărţi şi modele
de acţiune sunt împărtăşite de câteva grupe de creştini (sectele adventistă, baptistă şi
evanghelică), precum şi câteva grupe de necreştini (Ştiinţa Creştină, Martorii lui Iehova,
Mormonii şi Unitarienii), care sunt la fel de exclusiviste ca şi contrapartea lor musulmană,
dar fără ambiţii politice explicite şi fără un extremism revoluţionar.
Unii dintre asociaţii lui Ioan Paul denumesc aceste grupuri ca fiind minimaliste,
deoarece ei se aşteaptă ca, până la o zi (încă necunoscută), ca fiind „Ultima zi” a istoriei
omenirii, aceste grupuri să constituie un minim al populaţiei lumii. Termenul de minimalist
este un termen adecvat pentru a descrie aceste grupuri din punct de vedere al numărului lor
de membri, cu excepţia sectelor baptistă şi anglicană, în care numărul este aproximativ în
jur de 50‐70 de milioane în întreaga lume, dar niciunul dintre celelalte nu depăşeşte 7
milioane, cel mai mic număr fiind cel al Martorilor lui Iehova (aproape de şase cifre). În
termenul de minimalist se însumează, în mod corespunzător, esenţa oricărei imagini
exterioare globaliste care a fost dezvoltată de aceste grupuri. Fiind intenţionat restrictive în
ideea lor cu privire la modul în care majoritatea vastă a omenirii va înainta pe termenul lung
şi final, ele se aşteaptă ca imaginea lor religioasă, acum împărtăşită de un minimum de
oameni, va deveni norma absolută pentru toţi aceia care vor înainta cu bine şi vor ajunge la
fericirea veşnică.
Deoarece niciunul dintre aceste grupuri nu sunt constituite din «biserici ale
săracilor», fiind localizate în mare parte în clasele economice superioare şi superior mijlocii
ale influenţei, pot fi disproporţional mai mari decât ar permite dimensiunea lor din punct de
vedere numeric. Majoritatea acestor grupuri se angajează oficial într‐o lucrare misionară
foarte activă şi bine coordonată, în care concurează cu încercările misionare romano‐
catolice. Fiecare dintre ele manifestă o împotrivire profund înrădăcinată care ajunge până la
o vrăjmăşie cultivată faţă de tot ce reprezintă Ioan Paul ca om al bisericii şi ca geopolitician.
În globalismul lor destul de evident, nu pot fi detectate nici măcar liniile de bază ale
gândirii geopolitice. Deoarece îşi pun speranţele centrale pentru victorie în sosirea unei
anumite «zile a Domnului» şi le lipseşte orice experienţă vie a acţiunii geopolitice, aceste
grupuri apar a fi globaliste, dar nu intră în competiţia geo‐religioasă. Interesul lor faţă de
Ioan Paul constă în elementul de împotrivire faţă de el. Acea împotrivire printre minimaliştii
necreştini este evidentă dacă, asemenea mormonilor şi adepţilor Ştiinţei Creştine, neagă
elementul central al creştinismului lui Ioan Paul, şi anume pe Isus. Printre creştinii
minimalişti, împotrivirea este virulentă şi are o istorie lungă. În ciuda deosebirilor reciproce,
de exemplu aceea dintre Biserica Creştină Adventistă, Biserica Codului Credinţei Avraamice
şi Adventiştii de Ziua a Şaptea, aceste grupuri sunt una în împotrivirea faţă de Roma ca fiind
«Desfrânata cea roşie a Mediteranei».
Din cauza perspectivelor lor separate şi separatiste cu privire la lume, într‐un anumit
sens, aceste grupuri sunt în cel mai bun caz nişte aliaţi neliniştiţi. Dar există motive
întemeiate pentru a fi încadrate de Ioan Paul într‐un centru de comandă unic. Motivul este
acela că originile lor le unesc cu privire la un anumit punct de vedere cu privire la papa Ioan
12
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Paul. Toate aceste grupuri au apărut în contextul răzvrătirii împotriva autorităţii şi puterii
învăţăturii privilegiate a Bisericii Romei. În timpuri şi locuri diferite, fiecare grup minimalist a
ieşit din rândurile lovite, dar mereu înaintând ale caravanei geopolitice a Bisericii papale.
Fiecare grup a rămas în locul în care a debarcat şi fiecare îşi păstrează obiecţiunile profunde
faţă de autoritatea întruchipată acum de pontificatul şi persoana lui Ioan Paul II.
O altă trăsătură importantă şi practică împărtăşită de minimalişti este că toate
grupurile au răsărit în contextul democraţiilor occidentale, iar vasta majoritate a acestora
sunt produse autohtone ale Statelor Unite. Ele s‐au format în însuşi pântecele principiilor
democratice occidentale ale drepturilor omului şi demnităţii individuale. Cu puţine excepţii,
ele acceptă interpretarea americană târzie cu privire la «zidul» care separă biserica şi statul.
Dificultatea pentru Ioan Paul şi, desigur, pentru grupurile minimaliste însele este că
principiile democratice de care s‐au ataşat sunt pe punctul să inunde sistemul ideilor de
bază prin care se identifică ele însele şi pe temeiul cărora doresc să interacţioneze cu restul
lumii. În ochii lor, respectul propriu faţă de principiile democratice le impune obligaţia atât
religioasă, cât şi civilă şi politică de a apăra dreptul fiecărui om de a fi greşit. Fiecare om
trebuie să aibă dreptul nu numai de a crede în iadul celor condamnaţi, ci şi în cerul celor
mântuiţi. Fiecărui om trebuie să‐i fie asigurat literalmente dreptul de a alege iadul în locul
cerului. Această obligaţie dusă la extrem, nu numai îi separă pe minimalişti de Ioan Paul, ci îi
aşază împotriva lui. Nimeni nu poate fi forţat să creadă în cer sau iad, sau să aleagă unul sau
altul. Cu toate acestea, pentru Ioan Paul este axiomatic faptul că nimeni nu are dreptul
democratic sau de altă natură de a fi greşit din punct de vedere moral şi nicio religie bazată
pe revelaţia divină nu are dreptul moral de a susţine o greşeală morală sau de a adera la ea.
Într‐o lume care a ajuns să se vadă pe sine din perspectiva «dreptului de a fi greşit», care
este comună minimaliştilor, pretenţia fiecăruia dintre aceste grupuri de a fi auzit pe baze
egale de oricine altcineva nu poate fi ocolită.”13
Există un plan bine pus la punct la care se lucrează cu răbdare. Frânturi din acest
plan, ceea ce poate fi făcut public, ne sunt împărtășite de Malachi Martin.
„Prin urmare, încă de la început, la orizontul minţilor unite la Davos14 a scânteiat
posibilitatea ca în viitorul apropiat să fie format un puternic nou bloc alcătuit din douăzeci şi
cinci de naţiuni europene (aproximativ 500 milioane de oameni). Acesta a fost considerat ca
fiind cercul interior al viitoarei structuri a naţiunilor. «Dacă sovieticii înaintează cu
reformele», a declarat ministrul economiei Germaniei de Vest, Haussmann, «ar trebui să
garantăm că ei sunt o parte a spaţiului european». Aceasta ar fi o lărgire a cercului interior –
un al doilea centru concentric faţă de primul. Puteţi fi siguri că domnul Gorbaciov s‐a simţit
şi încă se simte destul de încrezător că poate să satisfacă cerinţele de reforme adresate de
Occident. Pe lângă aceasta, împreună cu alţi lideri, el poate să vadă acum schiţele Marelui
lor Plan pentru o nouă ordine mondială. Acesta a fost obiectul celei mai atente cercetări a
lui Ioan Paul.”15
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„Desigur, la Davos, participanţii au contemplat deja un al treilea cerc al Marelui Plan,
unul care să includă America de Nord. Toţi au fost de acord că, deşi deceniul nouăzeci va fi
«deceniul Europei», secolul al douăzeci şi unulea va asista la o emergenţă a «orizontului
Pacificului» ca fiind un posibil membru al marelui sistem, deoarece ţările din Asia/Pacific
erau deja înclinate în favoarea capitalizării «noului spaţiu economic european». Desigur, aşa
cum a spus Haussmann din Germania de Vest, naţiunile europene vor concura cu economiile
Americii de Nord şi ale naţiunilor de la «Orizontul Pacificului». Termenul «geopolitic» a fost
rar folosit la Davos, dar este singurul termen adecvat pentru a acoperi acel al treilea cerc
(împreună cu primul şi al doilea cerc) al Marelui Plan. Secolul al douăzeci şi unulea va fi
secolul Pământului Geopolitic.
Pentru prima dată, la Davos, un grup reprezentativ al societăţii naţiunilor a aruncat o
privire dincolo de limitele tradiţionale ale politicilor internaţionale şi ale globalismului
transnaţional, suficient de îndelungată pentru a grava liniile de bază ale lumii geopolitice
care va urma – noua ordine mondială, lumea Marelui Plan al naţiunilor.”16
Aceste pasaje par a fi luate dintr‐o carte care prezintă o teorie a conspirației. Însă
cartea lui Malachi Martin este departe de a fi așa ceva. Ea este o lucrare magistrală care
expune o competiție în desfășurare pentru controlul lumii. Cartea este foarte bine
documentată din toate punctele de vedere și nu are nicio legătură cu vreo teorie a
conspirației. Mai mult, planurile Vaticanului, pe care Malachi Martin le‐a expus în cartea sa
sunt prezente și în declarațiile oficiale ale statului și bisericii latine.
În 29 iunie 2009 papa Benedict al XVI‐lea a semnat o enciclică intitulată „Caritas in
Veritate”, în traducere „Caritatea în adevăr”. Ea a fost prezentată pe 7 iulie 2009 în Biroul de
Presă al Sfântului Scaun. Această enciclică afirmă preocuparea pontifului în ceea ce privește
respectul pentru viață și tot ceea ce ține de ea. Este o enciclică care promovează viața,
libertatea religioasă, moralitatea economică, fraternitatea, justiția, dreptatea, securitatea
alimentară etc. Fiecare dintre locuitorii acestui pământ dorește aceste lucruri, dar nu toți le
au acum. Din câte se pare, marele plan de care vorbea Malachi Martin include asigurarea
acestor lucruri. Benedict afirma:
„În faţa creşterii de neoprit a interdependenţei mondiale, este simţită puternic, şi în
prezenţa unei recesiuni la fel de mondiale, urgenţa reformei atât a Organizaţiei Naţiunilor
Unite cât şi a arhitecturii economice şi financiare internaţionale, ca să se poată da o
concreteţe reală conceptului de familie a naţiunilor. Este simţită, de asemenea, urgenţa de a
găsi forme inovatoare pentru a realiza principiul responsabilităţii de a ocroti şi pentru a
atribui şi naţiunilor mai sărace o voce eficientă în deciziile comune. Acest lucru apare
necesar tocmai în vederea unei orânduiri politice, juridice şi economice care să mărească şi
să orienteze colaborarea internaţională spre dezvoltarea solidară a tuturor popoarelor.
Pentru conducerea economiei mondiale, pentru a vindeca economiile lovite de criză,
pentru a preveni înrăutăţiri ale crizei şi ulterioare dezechilibre majore; pentru a realiza o
dezarmare integrală corespunzătoare, siguranţa alimentară şi pacea, este urgentă
prezenţa unei adevărate autorităţi politice mondiale, care a fost deja schiţată de
predecesorul meu, fericitul Ioan al XXIII‐lea. O asemenea autoritate va trebui să fie
reglementată de drept, să respecte în mod coerent principiile de subsidiaritate şi de
16
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solidaritate, să fie menită pentru realizarea binelui comun, să se angajeze în realizarea unei
autentice dezvoltări umane integrale inspirată din valorile carităţii în adevăr. În afară de
aceasta, o asemenea autoritate va trebui să fie recunoscută de toţi, să se bucure de putere
efectivă pentru a garanta fiecăruia siguranţa, respectarea dreptăţii, respectarea
drepturilor. Desigur, ea trebuie să se bucure de facultatea de a face să fie respectate de
către părţi propriile decizii, precum şi măsurile coordonate adoptate în diferitele foruri
internaţionale. De fapt, în lipsa acestora, dreptul internaţional, în pofida marilor progrese
făcute în diferitele domenii, ar risca să fie condiţionat de echilibrele de putere între cei mai
puternici. Dezvoltarea integrală a popoarelor şi colaborarea internaţională cer să fie
instituit un grad superior de orânduire internaţională de tip subsidiar pentru conducerea
globalizării şi să se actualizeze, în sfârşit, realizarea unei ordini sociale conforme cu
ordinea morală şi cu acel racord între sfera morală şi socială, între politică şi sfera
economică şi civilă care este deja prospectată în statutul Naţiunilor Unite.”17
Cine este cel care poate conduce economia mondială în sens moral? Cine este cel
care poate garanta pacea și dezarmarea? Cine poate fi interesat de binele comun? Malachi
Martin sugera un singur jucător – biserica latină. Dar dacă biserica latină este cu adevărat
cornul cel mic din Daniel 8 sau jucătorul al unsprezecelea din divizia destrămării Imperiului
Roman? Cu siguranță viitorul apropiat ne va spune povestea acestui corn mic.
Unitatea promovată astăzi pe cele șapte coline ale Romei este definită de alte
declarații ale Vaticanului care trebuie citite cu mare atenție. Un document important a fost
emis în anul 2007 de către Congregația pentru Doctrina Credinței. Documentul conține
răspunsuri la câteva întrebări legate de aspecte ale doctrinei bisericii. El este formulat sub
formă de întrebări și răspunsuri.
„Prima întrebare – Conciliul Vatican II a modificat doctrina catolică în ceea ce privește
biserica?
Răspuns – Conciliul Vatican II nici nu a schimbat, nici nu a intenționat să schimbe această
doctrină, ci mai degrabă să o dezvolte, să o adâncească și să o explice mai profund.
A doua întrebare – Care este înțelesul afirmației că biserica lui Hristos subzistă în Biserica
Catolică?
Răspuns – Hristos a stabilit aici pe pământ doar o singură biserică și a instituit‐o ca o
comunitate vizibilă și spirituală, care de la început și de‐a lungul secolelor a existat
întotdeauna și va exista întotdeauna […]. Această biserică, constituită și organizată în
această lume ca o societate, subzistă în Biserica Catolică, guvernată de succesorul lui Petru și
episcopii aflați în comuniune cu el.
A patra întrebare – De ce Conciliul Vatican II folosește termenul «biserică» cu referire la
bisericile orientale separate de comuniunea deplină cu Biserica Catolică?
Răspuns – Conciliul a dorit să adopte utilizarea tradițională a termenului deoarece aceste
biserici , deși separate, au adevăratele taine și pe deasupra – datorită succesiunii apostolice
– preoția și împărtășania, iar prin acestea ele rămân legate cu noi prin legături foarte
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apropiate și merită titlul de «biserici locale sau particulare» fiind numite biserici surori ale
Bisericilor Catolice.
A cincea întrebare – De ce textele Conciliului și cele ale Magisteriului încă de la Conciliu nu
folosesc titlul de «biserică» în ceea ce privește comunitățile creștine născute din
Reformațiunea secolului al XVI‐lea?
Răspuns – În conformitate cu doctrina catolică, aceste comunități nu se bucură de
succesiunea apostolică în taine și de aceea sunt lipsite de un element constitutiv al bisericii.
Aceste comunități eclesiastice […] în conformitate cu doctrina catolică nu pot fi numite
«biserici» în adevăratul sens al cuvântului.”18
Aceste declarații afirmă clar supremația pe care biserica latină crede că o are.
Ecumenismul este deci o încercare de a aduce „acasă” pe cei pierduți. În consecință, nu ar
trebui să fim surprinși să vedem în bisericile protestante practici care aparțin bisericii latine.
Încetul cu încetul se lucrează la modelarea creștinismului de astăzi care trebuie să fie cât
mai aproape de doctrina latină. Când generațiile următoare vor descoperi că au multe
puncte în comun cu micul corn, în vreme ce interpretările futuriste și preteriste deja domină
teologia, nu le va fi greu să accepte ca guvernare mondială acea putere care se aseamănă
gândirii și practicilor lor și care are suficiente resurse să deruleze un sistem global de
guvernământ (conform lui Malachi Martin „competiţia a început şi continuă între trei
concurenţi, deoarece acesta este numărul de rivali care au suficiente resurse pentru a
înfiinţa şi menţine o nouă ordine mondială.”).
Papa Leo al XIII‐lea confirmă indirect într‐o enciclică motivul pentru care biserica
latină se luptă să guverneze națiunile. „Dar de vreme ce noi ținem pe acest pământ locul
Dumnezeului Celui Preaînalt…”19 indică faptul că biserica latină se așteaptă să guverneze pe
acest pământ în locul lui Dumnezeu. Această viziune geopolitică este umbrită de așteptarea
unora dintre minimaliști care, spunea Malachi „deoarece îşi pun speranţele centrale pentru
victorie în sosirea unei anumite «zile a Domnului» şi le lipseşte orice experienţă vie a acţiunii
geopolitice, aceste grupuri apar a fi globaliste, dar nu intră în competiţia geo‐religioasă.”
Aceste entități religioase care nu apar ca și competitori trebuie în cele din urmă să se alieze
acestui sistem. Viziunile lui Daniel abundă de o informație precisă: cornul cel mic se află în
opoziție față de Dumnezeu. „Biserica este deasupra Bibliei”20 este o declarație care trebuie
să ne dea de gândit, Biblia fiind Cuvântul lui Dumnezeu.
„Papalitatea și organizația ei instituțională, Biserica Romano‐Catolică, a avut nevoie
de aproximativ 2.000 de ani ca să atingă într‐un sens precis nivelul și condiția de geo‐religie.
A durat acest interval de timp și urcarea și coborârea a 264 de pontificate pentru ca filozofia
politică și țintele acestei geo‐religii să fie purificate și epurate de acumulările culturale și
civilizaționale care de‐a lungul drumului au împiedicat dezvoltarea geopoliticii papale și
18

Congregation for the doctrine of the faith ‐ Responses to some questions regarding certain aspects of the
doctrine on the church. Pontiful suprem Benedict al XVI‐lea în audiența acordată subsemnatului cardinal
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pe 20 iunie 1894.
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Romano Catolice. […] Ioan Paul al II‐lea nu este doar liderul spiritual al unui corp mondial de
credincioși ci și șeful executiv al unui stat suveran care este un membru recunoscut al
societății de state de la sfârșitul secolului al XX‐lea. Cu structură și țintă politică? Da, cu
structură și țintă geopolitică. Pentru că, la o ultimă analiză, Ioan Paul al II‐lea care pretinde a
fi vicarul21 lui Hristos pretinde a fi ultima instanță de judecată asupra societății statelor ca o
societate.”22
Unul din competitorii jocului este pe cale să învingă. Estul sovietic a capitulat. Unii
comentatori biblici spun că acesta ar fi împăratul de la miazăzi, pentru că filozofia sovietică l‐
a scos din calcul pe Dumnezeu, tot așa cum a făcut faraonul Egiptului. Celălalt jucător, vestul
capitalist din jocul sfârșitului de mileniu, nu se află în aceste momente în opoziție față de
împăratul de la miazănoapte. În anul 538 ultimul dușman al cornului cel mic a fost înfrânt.
Iustinian recunoscuse deja pe episcopul Romei ca și cap al tuturor bisericilor. Stăpânirea
acestui corn și puterea asupra oamenilor lui Dumnezeu urma, conform profeției din Daniel
7:25 (o vreme este un an), să dureze 1.260 de ani. În anul 1798 puterea papală în Europa
este nimicită pentru aproape 200 de ani. „Pe 4 octombrie 1978 o nouă eră a început pentru
Biserica Romano Catolică și pentru cei aproape un miliard de adepți din întreaga lume.”23
Papa Ioan Paul al II‐lea a fost pontiful în timpul căruia rana de moarte primită în 1798 a fost
vindecată.
Acest plan geo‐politic și geo‐religios, marele plan al bisericii latine, promovat prin
declarații frumoase nu se va realiza. Vremurile acestea au fost descrise lui Daniel prin
cuvintele: „aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n‐a mai fost de când sunt neamurile şi
până la vremea aceasta.” În aceste vremuri viitoare „se va scula marele voivod Mihail,
ocrotitorul copiilor poporului” și „în vremea aceea, poporul […] va fi mântuit, şi anume
oricine va fi găsit scris în carte.” – Daniel 12:1.
Profețiile din Daniel ne‐au fost date pentru a înțelege unele evenimente care se vor
desfășura înainte de venirea Domnului Isus, adevăratul împărat al acestui pământ. Ele ne
dezvăluie o putere spre care ochii noștri trebuie să stea ațintiți, pentru că ea se află în
conflict cu Dumnezeu. Lupta se dă între Lucifer și fiara căreia el i‐a încredințat scaunul său
de domnie (Apocalipsa 13:2) și Hristos, în persoana sfinților Săi. Acesta este adevărul măreț
al ultimului capitol.

Postludiul ultimei profeții
(Daniel 12:1‐3)
Daniel și‐a început cartea povestind despre experiența lui și a tovarășilor săi la curtea
Babilonului și apoi cea din timpul domniei lui Dariu Medul. Încercarea credinței a fost
subiectul capitolelor 1, 3, 4 și 6. Dumnezeu a lăsat aceste scrieri pentru ca noi să putem
vedea lupta pentru credință pe care au purtat‐o cei de care lumea nu a fost vrednică.
Babilonul lui Nebucadnețar a fost nimicit, spiritul lui, însă, a rămas. Chipul din Daniel
2 va fi lovit în partea de jos alcătuită din fier amestecat cu lut, iar în urma loviturii întregul
chip este nimicit. Chiar dacă aceste patru imperii au dispărut, duhul lor a rămas. Spiritul de
21
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dominație, dorința după putere, lepădarea lui Dumnezeu, lupta împotriva sfinților sunt
caracteristicile Babilonului modern.
După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt
înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat
de slava lui. El a strigat cu glas tare, şi a zis: «A căzut, a
căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor,
o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a
oricărei păsări necurate şi urâte; pentru că toate
neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi
împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii
pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.»
Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: «Ieşiţi din
mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la
păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!»”
Apocalipsa 18:1‐4
Babilonul modern este un loc al luptei împotriva legii divine și împotriva a tot ceea ce
e moral și biblic. Babilonul de astăzi așază ca stindard moral în conștiințele noastre orice
trăire pe care Dumnezeu o numește abominație sau urâciune. Dar acum, înainte de final,
Dumnezeu își cheamă afară poporul.
În Daniel 12:3 ni se spune că cei ce vor învăța pe oameni să umble în neprihănire vor
străluci în veșnicie. Ei au numele scris în carte (Daniel 12:1). Dar pentru a putea învăța pe
alții să umble în neprihănire, aceștia trebuie mai întâi ei înșiși să cunoască neprihănirea.
Poporul Celui Preaînalt va trece la timpul sfârșitului printr‐o încercare cum nu a mai
fost niciodată. El trebuie să rămână strâns legat de Dumnezeu, urmând exemplul lui Daniel
în Babilon.
În Babilon, Daniel şi tovarăşii săi au fost, în tinereţea lor, numai în mod aparent ceva
mai favorizaţi de Providență, decât a fost Iosif în Egipt, în anii de început ai vieţii sale; cu
toate acestea, ei au fost supuşi la teste ale caracterului nu mai puţin severe. De la
simplitatea căminului lor din Iudea, aceşti tineri de descendenţă regală au fost duşi în cel
mai măreţ oraş, la curtea celui mai mare monarh, şi au fost aleşi să fie educaţi pentru a fi în
slujba specială a împăratului. Puternice au fost ispitele care i‐au înconjurat în acea curte
stricată şi luxoasă. Faptul că ei, închinătorii lui Iehova, erau prizonieri în Babilon, că vasele
locaşului lui Dumnezeu fuseseră puse în templul dumnezeilor Babilonului, că împăratul
Israelului era el însuşi prizonier în mâinile babilonienilor ‐ toate acestea erau amintite cu
orgoliu de către învingători, ca o dovadă că religia şi obiceiurile lor erau superioare religiei şi
obiceiurilor evreilor. În aceste împrejurări, tocmai prin umilirea pe care Israel o atrăsese
asupra sa prin aceea că se depărtase de poruncile Sale, Dumnezeu a dat Babilonului dovezi
ale supremaţiei Lui, dovezi privind sfinţenia cerinţelor Sale şi urmarea sigură a ascultării. Şi
mărturia a fost dată, în singurul mod în care se putea face aceasta, prin aceia care îşi păstrau
încă neclintită loialitatea faţă de El. Acest lucru se va repeta la timpul sfârșitului pe o scară
mult mai înaltă.
Daniel şi tovarăşii lui fuseseră instruiţi cu credincioşie în principiile Cuvântului lui
Dumnezeu. Ei învăţaseră să jertfească ce este pământesc în favoarea a ceea ce este spiritual,
să caute cel mai înalt bine. Şi au cules răsplata. Obiceiurile lor în direcţia cumpătării şi simţul
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responsabilităţii ca reprezentanţi ai lui Dumnezeu au avut ca urmare cea mai nobilă
dezvoltare a puterilor trupului, minţii şi sufletului. La sfârşitul pregătirii lor, cu ocazia
examinării alături de ceilalţi candidaţi la onorurile împărăţiei „nu s‐a găsit nici unul ca Daniel,
Hanania, Mişael şi Azaria”.
Nevoia cea mai mare pe care o are lumea este aceea de oameni ‐ oameni care să nu
se lase cumpăraţi sau vânduţi, oameni care să fie cinstiţi şi credincioşi în adâncul sufletului
lor, oameni care să nu se teamă să spună păcatului pe nume, oameni a căror conştiinţă este
la fel de bine orientată către datorie, precum este acul busolei către pol, oameni care vor lua
poziţie neclintită pentru adevăr, chiar dacă s‐ar prăbuşi cerurile. Însă un asemenea caracter
nu este rezultatul accidentului; nu se datorează unor favoruri sau înzestrări deosebite ale
providenţei divine. Un caracter nobil este rezultatul subordonării firii inferioare celei
superioare ‐ predarea eului pentru a‐L sluji din iubire pe Dumnezeu şi pe om. Dumnezeu
doreşte acum la timpul sfârșitului să descopere prin poporul Lui de astăzi aceleaşi adevăruri
pline de putere care au fost dezvăluite prin Daniel și tovarășii săi.
În revelațiile primite pe insula Patmos Ioan a văzut grupul biruitorilor cornului cel mic
din Daniel.
Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc;
şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână,
stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului
numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui
Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi
minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule,
Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale,
Împărate al Neamurilor!”
Apocalipsa 15:2‐3
Cartea lui Daniel mai conține, pe lângă lucrurile deja studiate, câteva aspecte care
necesită atenția noastră și studii viitoare. Din Daniel 12:7 înțelegem că puterea poporului lui
Dumnezeu trebuie să fie zdrobită de tot, dar cum se vor desfășura aceste evenimente,
cartea lui Daniel nu relatează. Evenimentele finale ale istorie acestui pământ, care sunt
strâns legate de cărțile Daniel și Apocalipsa trebuie să fie studiate cu seriozitate.
Un alt lucru care poate ar trebui să ocupe atenția noastră este legat de două
referințe la timp, strâns legate de perioada de dominație a cornului cel mic, perioada de
1.290 de zile, respectiv de 1.335 de zile. Daniel, dar și Apocalipsa ne spun că acesta îi va avea
în mână pe sfinți și îi va persecuta timp de 1.260 de ani. Perioada cuprinsă între 538 și 1798
a fost confirmată în istorie ca fiind o împlinire a acestei profeții. Cei 1.290 (v. 11) și 1.335 (v.
12) de ani sunt legați de perioada de 1.260 de ani, dar sunt legați și de expresia „jertfa
necurmată” (Daniel 8:11, 11:31, 12:11) pe care nu am analizat‐o. Cuvântul „jertfă” nu apare
în textul original, ci a fost adăugat de traducători pentru că au crezut că „necurmata” are
legătură cu jertfa zilnică. Nu am discutat în acest curs despre „necurmată”, deoarece nu s‐a
ajuns la o concluzie care poate fi susținută pe dovezi solide. Cert este că „necurmata” a fost
înlocuită de cornul cel mic (Daniel 11:31) și locul îi va fi luat de „urâciunea pustiitorului”
(Daniel 12:11). De asemenea, se înțelege că acest corn mic deține un control perfect asupra
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„necurmatei”. (Daniel 8:11). Este posibil ca profeția din Daniel despre „necurmată” să fie o
profeție cu dublă aplicație precum cea din Matei 24. Isus folosește cartea lui Daniel când
face dubla aplicație din Evanghelia după Matei, capitolul 24, El vorbind atât despre
distrugerea Ierusalimului, cât și despre venirea Fiului omului. Distrugerea Ierusalimului a
avut loc în timpul dominației celei de a patra fiare (Imperiul Roman), iar venirea Fiului
omului va avea loc în timpul dominației cornului cel mic, care va încerca să își exercite
autoritatea și controlul asupra pământului. Reprezentantul Romei la Ierusalim a decretat
moartea Fiului lui Dumnezeu, conducătorul cornului cel mic se pretinde înlocuitorul Lui.
Acest lucru așază cornul cel mic în opoziție directă cu Dumnezeu. Planurile cornului cel mic
de a ridica o împărăție pe acest pământ sunt în opoziție cu planurile lui Dumnezeu de a da
împărăția Sa lui Hristos și sfinților Săi.
Cartea profetică a lui Daniel are un complement în cartea scrisă de Ioan pe Patmos,
Apocalipsa. Ambele cărți vorbesc despre credincioșie și despre profeție. Niciunul din aceste
două elemente nu trebuie date la o parte din viața celor ce Îl urmează pe Domnul Isus. În
cartea lui Daniel au fost sigilate părțile profetice care fac referire la zilele din urmă, iar în
Apocalipsa acestea ne sunt prezentate în simboluri. Cerul i‐a transmis lui Daniel (12:10) că
cei răi nu vor înțelege nici la timpul sfârșitului acele evenimente profetizate, dar cei
credincioși vor înțelege. Astfel, principala noastră căutare trebuie să fie credincioșia, pentru
ca profeția să ne poată fi, mai apoi, revelată. Orice om care îl mărturisește pe Isus ca Domn
trebuie să vadă dacă este cu adevărat credincios, dacă a înțeles Evanghelia și dacă trăiește
viața de credință așa cum dorește Dumnezeu.
Ținând cont de faptul că în competiția descrisă de Malachi Martin toate aspectele
vieții noastre vor fi afectate, trebuie să cercetăm cu seriozitate Cuvântul lui Dumnezeu,
pentru a nu ne lăsa afectate acele aspecte care ne‐ar putea așeza în opoziție față de Cel
Atotputernic. Vaticanul consideră că agenda sa este planul lui Dumnezeu: „Evident, noua
agendă – agenda Cerului, Marele Plan al Cerului pentru noua ordine mondială – a
început.”24 Însă cărțile biblice, Daniel și Apocalipsa prezintă un cu totul alt mesaj.
Cuvântul lui Dumnezeu, chemarea Lui la o viață curată și neprihănită trebuie să
preocupe mintea noastră acum când căpeteniile care stau pe lângă împărații acestei lumii
încearcă să afecteze fiecare aspect al vieților noastre și să dețină controlul minților
oamenilor. În multe împrejurări suntem puși să alegem între două alternative; iar acum în
fața noastră stă o astfel de situație.
Pe pagina următoare sunt prezentate două declarații din care putem învăța câte ceva
despre atitudinea pe care trebuie să o avem acum, când puterile întunericului mai sunt doar
pentru puțină vreme ținute în frâu25.
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În general vorbind şi admiţând unele
excepţii, aceea a fost concepţia romană
până la cei două sute de ani de inactivitate
care îi fuseseră impuși papalităţii de către
puterile seculare principale ale lumii. […]
Prima trăsătură distinctivă a carierei lui
Ioan Paul în calitate de pontif a fost aceea
că el a dat jos haina inactivităţii papale în
principalele afaceri ale lumii.
[…]
În liniștea propriilor sale convingeri în
legătură cu agenda cerului pentru națiuni,
până una alta, este rezonabil să gândim că
însuși Ioan Paul așteaptă pe deplin ca el,
ca papă, să fie într‐o zi din viitorul nu prea
îndepărtat
salutat
de
majoritatea
contemporanilor săi în aceleași condiții în
care președintele Havel al Cehoslovaciei i‐a
urat bun venit în Praga pe data de 21
apriliep1990.
După ce pontiful, urmând obiceiul său
familiar de acum, a coborât din avion și a
sărutat pământul, Havel a spus lumii că
«mesagerul Domnului vine astăzi într‐o
țară devastată de ideologia urii […]
Simbolul viu al civilizației vine într‐o țară
devastată de legea sălbăticiei […] Am
onoarea să fiu un martor când pământul
este sărutat de către apostolul spirituali‐
tății.»”26

26
27

Idem, pagina 22‐23, 52‐53.
Apocalipsa 13:3‐9.
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„Unul din capetele ei părea rănit de
moarte; dar rana de moarte fusese
vindecată. Şi tot pământul se mira după
fiară.
Şi au început să se închine
balaurului, pentru că dăduse puterea lui
fiarei. Şi au început să se închine fiarei,
zicând: «Cine se poate asemăna cu fiara, şi
cine se poate lupta cu ea?» I s‐a dat o gură,
care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s‐a dat
putere să lucreze patruzeci şi două de luni.
Ea şi‐a deschis gura, şi a început să
rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să‐
I hulească Numele, cortul şi pe cei ce
locuiesc în cer. I s‐a dat să facă război cu
sfinţii, şi să‐i biruiască. Şi i s‐a dat
stăpânire peste orice seminţie, peste orice
norod, peste orice limbă şi peste orice
neam. Şi toţi locuitorii pământului i se vor
închina, toţi aceia al căror nume n‐a fost
scris, de la întemeierea lumii, în cartea
vieţii Mielului, care a fost junghiat. Cine are
urechi, să audă!” 27

NOTA:

Nume și prenume_______________________________

Lupta împăraților
1. Cine este omul îmbrăcat în haine de in?

1p.

a) Îngerul Gabriel
b) Domnul Isus Hristos
c) Unul din cei 24 de bătrâni
2. Cine este marele voievod Mihai?

1p.

a) Îngerul Gabriel
b) Un arhanghel ceresc
c) Domnul Isus Hristos
3. Daniel 10:14 ne spune că profeția este cu privire la vremurile îndepărtate. La ce ar trebui noi să
fim atenți?
1p.
a) La nimic, pentru că nu este de datoria noastră
b) La progresul umanității
c) La lucrurile care pot afecta credincioșia poporului lui Dumnezeu și care au de‐a face cu
lupta dintre împăratul de la miazănoapte și alți combatanți.
4. Cine este împăratul de la miazănoapte în primele 13 versete?

0,5p.

a) Siria
b) Egipt
c) Palestina
5. Cine este împăratul de la miazănoapte în versetele 14‐30?

0,5p.

a) Siria
b) Egipt
c) Imperiul Roman
6. Cine este împăratul de la miazănoapte în versetele 31‐45?

2p.

a) Antioh
b) Biserica latină
c) Siria
7. Cum trebuie să trăiască sfinții în zilele conflictului final?
a) Cu frică
b) În neprihănire
c) Cu mândria victoriei lor

1p.

8. Cine este căpetenia împărăției Persiei și Greciei?

1p.

a) Împăratul
b) Un conducător important
c) O ființă spirituală

9. Până când trebuia pecetluită cartea?

1p.

a) Nu a fost pecetluit nimic
b) Până când va fi înțeleasă
c) Până la vremea sfârșitului
10. Cine va veni în ajutorul împăratului de la miazănoapte?
a) nimeni
b) Domnul Isus
c) Oștile Siriei

1p.

