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1 

Cea mai mare înșelătorie din istorie. 

 
2 

Una dintre cele mai mari înșelătorii cu opere de artă a avut loc la 
sfârșitul anilor ’60. David Stein, un tânăr francez foarte talentat, a 
reușit să imite stilul de pictură al marilor maeștri moderni. El a 
contrafăcut lucrările lui Picasso, Chagall, Modigliani, Klee, 
Braque și alții.  A semnat contrafacerile cu numele artiștilor și apoi 
le-a vândut diferiților colecționari ca picturile originale. 
Operele sale erau capodopere ale contrafacerii. Atât de bine 
realizate erau falsurile, că până și Picasso însuși a crezut că una 
dintre ele era opera mâinilor sale! 

 
3 

După o vreme, Chagall a anunțat autoritățiile că în câteva din 
galeriile de artă din New York erau prezentare falsuri ale operelor 
sale. Stein a fost arestat și a stat în închisoare în New York și în 
Franța. Stein a arătat tuturor că nu este întotdeauna ușor să faci 
deosebire între opera originală și falsul, nici chiar pentru experți. 
 

4 

Cel mai mare înșelător al tuturor timpurilor este Satana! Diavolul 
nu are pereche atunci când vine vorba de a înșela, trișa sau 
contraface. 
Desigur că Satana nu lucrează pe față. 
El lucrează prin alți oameni, puteri sau diferiți agenți. 
Dacă el ar fi un dușman pe față al lui Dumnezeu și al adevărului, 
pericolul ca și creștinii să fie păcăliți ar fi foarte mic. 

 
5 

Astfel că el lucrează sub acoperire, ascunzându-ze chiar în spatele 
măștii religiei – amestecând cu ingeniozitate adevărul și minciuna 
pentru a îndepărta pe oameni de la adevărata închinare înaintea lui 
Dumnezeu. Aceasta a fost pasiunea lui arzătoare de mii de ani. 
Dumnezeu nu dorește să ne lase la mână acestui mare înșelător, ci 
ne-a avertizat prin Biblie despre cea mai mare dintre toate 
înșelătoriile care vor avea loc la sfârșitul timpului. 
Însuși profetul Daniel a avut un vis în care a văzut niște fiare 
ridicându-se din mare. 
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6 

(Text: Daniel 7:2, 3) 
... În vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi 
ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare. 

 
7 

Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta. 
Daniel 7:2, 3. 

 
8 

Fiare care ies din mare? 
Oare ce să însemne aceasta? 
Să dăm, așadar, voie Bibliei să ne ofere cheia care deslușește 
această profeție simbolică. 
În primul rând, în acest vis avem simbolul apei. 

 
9 

(Text: Apocalipsa 17:15) 
Apocalipsa 17:15 spune: Apele pe care le-ai văzut ... sunt 
noroade, gloate, neamuri şi limbi. Așadar, apele din care ies 
fiarele reprezintă regiunile populate ale pământului. Dar ce putem 
spune despre fiarele respective? Îngerul i-a spus lui Daniel 
următoarele: 

 
10 

(Text: Daniel 7:17, 23) 
Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi care se vor ridica 
pe pământ. 
 

 
11 

... Fiara a patra este o a patra împărăţie care va fi pe pământ 

...  
Daniel 7:17, 23 
Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că o fiară reprezintă un împărat 
sau o împărăție. 
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12 

Fiarele care ies din regiunile populate ale pământului reprezentau 
anumite națiuni care aveau să apară la un moment dat. 
Să observăm cum le descrie îngerul în Daniel 7:3: 

 
13 

(Text: Daniel 7:3) 
Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta. 
 

 
14 

(Text: Daniel 7:4) 
Cea dintâi semăna cu un leu şi avea aripi de vultur ... 
Daniel 7:4 
 

 
15 

(Text: Daniel 7:5) 
Şi iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într-o rână;  
 

 
16 

avea trei coaste în gură, între dinţi ... 
Daniel 7:5 
 

 
17 

(Text: Daniel 7:6) 
După aceea m-am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos, 
care avea pe spate patru aripi ca o pasăre ...  
Daniel 7:6 
 

 
18 

(Text: Daniel 7:7) 
După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte şi iată că 
era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de 
puternică;  
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19 

avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma şi călca în 
picioare ce mai rămânea;  
 

 
20 

era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte şi avea 
zece coarne. 
Daniel 7:7. 
 

 
21 

Ce vizine uimitoare! După cum vedem, aceste fiare nu sunt 
animale normale. 
Fiecare dintre ele are niște caracteristici care ne ajută să înțelegem 
viziunea. 

 
22 

Daniel și-a amintit, cu siguranță, de visul marelui împărat 
Nebucadnețar. Această nouă viziune descrie iarăși cele patru 
imperii ale lumii antice și se termină cu împărăția plină de slavă a 
lui Dumnezeu! Dar să ne întoarcem la aceste fiare sau națiunii care 
ies din cele mai populate părți ale pământului: 

 
23 

(Text: Daniel 7:4) 
Cea dintâi semăna cu un leu şi avea aripi de vultur. M-am 
uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile  

 
24 

şi, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om 
şi i s-a dat o inimă de om.   
Daniel 7:4. 

 
25 

Ce ar putea simboliza mai bine Babilonul, primul imperiu mondial 
(reprezentat de capul de aur din statuia cea uriașă), decât leul – 
regele animalelor? 
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26 

Babilonienii înșiși foloseau chiar leul pentru a-și reprezenta 
imperiul. 
Arheologii au descoperit în ruinele Babilonului acest simbol al 
leului cu aripi de vultur. Să observăm că Dumnezeu folosește acest 
simbol al leului pentru a reprezenta Babilonul și în altă parte a 
Bibliei: 

 
27 

(Text: Ieremia 4:7) 
Leul se aruncă din tufarul său, nimicitorul neamurilor a 
pornit,  
 

 
28 

şi-a părăsit locul, ca să-ţi pustiască ţara ...  
Ieremia 4:7. 

 
29 

Acest împărat mândru și plin de fală și-a închipuit că împărăția sa 
va stăpâni pe vecie. După câte se pare, el nici măcar nu a conceput 
ideea că vreun alt neam ar putea să domnească asupra pământului 
în locul său. 

30 

Dar împărăția nu a durat pe vecie. Pe 13 octombrie 539 î.Hr., 
Imperiul Babilonian (reprezentat de capul de aur în visul cu statuia 
și de leul cu aripi de vultur în visul lui Daniel) și-a ajuns sfârșitul, 
fiind cucerit în mod rușinos.  

31 

Împărăția, sau imperiul, reprezentat de cea de-a doua fiară, ursul, 
este chiar împeriul Medo-Persan, care a cucerit Babilonul. Este 
același imperiu reprezentat de brațele și pieptul de argint din 
statuia capitolului al doilea. 
Uitându-se la ursul din visul său, Daniel continuă descrierea: 
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32 

(Text: Daniel 7:5) 
... stătea într-o rână; avea trei coaste în gură, între dinţi ... 
Daniel 7:5.  
Daniel afirmă că ursul avea trei coaste în gură, între dinți. Biblia 
nu spune exact ce înseamnă aceste trei coaste. 

 
33 

Cu toate acestea, mulți interpreți de seamă ai Bibliei spun că ele 
reprezintă Lidia, Babilonul și Egiptul – cele trei teritorii principale 
cucerite de armatele medo-persane. 
Dar nici Imperiul Medo-Persan nu avea să dureze veșnic. 
Dumnezeu ne-a descoperit că avea să se ridice și o a treia fiară, sau 
împărăție: 

 
34 

(Text: Daniel 7:6) 
... Iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o 
pasăre ... 

 
35 

fiara aceasta avea şi patru capete şi i s-a dat stăpânire. 
Daniel 7:6. 

 
36 

Și precum ursul lent nu poate întrece leopardul cel rapid, tot așa 
nici armatele persane nu au fost în stare să reziste cuceririlor 
rapide ale lui Alexandru cel Mare. 

37 

În visul profetic al lui Nebucadnețar, pântecele și coapsele de 
aramă reprezentau cel de-al treilea imperiu mondial, Grecia. Aici, 
în capitolul 7, este reprezentat de un pardos, sau leopard.  
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38 

Cele patru aripi descriu iuțeala cuceririlor lui Alexandru. El l-a 
învins pe Darius al III-lea, împăratul persiei, la bătălia de la Arbela 
în 331 î.Hr., și a devenit, în mai puțin de doisprezece ani, 
conducătorul celui mai întins imperiu pe care îl cunoscuse 
vreodată lumea. 
Cele patru capete ale pardosului reprezentau cele patru împărății în 
care s-a divizat imperiul lui Alexandru.  

 
39 

(Text: Daniel 8:22) 
... patru împărăţii care se vor ridica din neamul acesta ... 
Daniel 8:22.  
Istoria ne spune că Imperiul lui Alexandru s-a împărțit, într-
adevăr, în patru alte împărății. 

 
40 

Alexandru a murit la vârsta de treizeci și doi de ani, la doar șapte 
ani după marea victorie de la Arbela. 
Chiar înainte de a fi îngropat, a început lupta pentru putere, mai 
întâi între rudele sale și apoi între generalii săi. 
În cele din urmă, patru dintre generalii lui Alexandru au câștigat 
controlul asupra Imperiului. 

41 

Acum, fiara leopard, sau Grecia, avea patru capete! 
Casandru, Lisimah, Ptolemeu și Seleuc. 
Cei patru generali ai lui Alexandru erau cu toții bărbați lacomi și 
ambițioși care voiau să conducă întregul imperiu. 

 
42 

Fiecare dintre ei a întors sabia împotriva celuilalt, iar imperiul 
s-a prăbuşit, răvăşit de lupte interne.  
- Alexandru cel Mare, p. 494. 

 
43 

Tulburările și luptele au continuat între cele patru părți ale 
imperiului până când, în cele din urmă, “pe data de 22 iunie, 168 
î.Hr, Imperiul lui Alexandru cel Mare s-a prăbușit cu ocazia 
bătăliei de la Pydna, la 144 de ani de la moartea sa.” 
– Istoria Romei, volumul 3, capitolul 10. 
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44 

Dar cum rămâne cu cea de-a patra fiară fioarasă pe care Daniel a 
văzut-o că avea să se ridice după Imperiul lui Alexandru? 

 
45 

Îngerul i-a spus lui Daniel că această cea de-a patra împărăție avea 
să fie diferită de celelalte împărății. 
Fiara care reprezintă această împărăție era foarte puternică și avea 
dinți uriași de fier cu care își sfâșia prada. 
Puterea descrisă aici avea să să fie crudă și nemiloasă. 

 
46 

Cu greu poate fi găsită o descriere mai potrivită ridicării 
Imperiului Roman. 
Roma era chiar mai crudă și mai fără milă decât toate imperiile ce 
o precedaseră. 
 

47 

Această fiară înspăimântătoare avea dinți de fier, în timp ce 
reprezentarea ei din visul lui Nebucadnețar era prin picioarele de 
fier. 

 
48 

(Text: Daniel 7:8) 
Daniel continuă: M-am uitat cu băgare de seamă la coarne şi 
iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor 

 
49 

şi, dinaintea acestui corn, au fost smulse trei din cele dintâi 
coarne.  
Daniel 7:8. 
 

 
50 

(Text: Daniel 7:24) 
Cele zece coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor 
ridica zece împăraţi ...  
Daniel 7:24. 
 



17 – Cum să identifici un fals (Daniel 7) 

 
 

9 

51 

Până în 476 d.Hr., triburile barbare din nordul Europei distruseseră 
cea mai mare parte a Imperiului Roman. Șapte dintre aceste regate 
(sau națiuni) există și în Europa de astăzi. 

 
52 

Dar ceea ce l-a intrigat pe Daniel cel mai mult a fost cornul cel mic 
ce crescuse în mijlocul celor trei coarne, smulgând trei coarne în 
lupta sa pentru supremație. 

 
53 

(Text: Daniel 7:8) 
Daniel observă: 
... Şi cornul acesta avea nişte ochi ca ochii de om şi o gură care 
vorbea cu trufie.  
Daniel 7:8. 

 
54 

(Text: Daniel 7:15) 
Acest lucru l-a tulburat farte mult pe Daniel. Iată ce scrie el: Eu, 
Daniel, m-am tulburat cu duhul şi vedeniile din capul meu m-
au înspăimântat.  
Daniel 7:15. 

55 

De ce l-a tulburat această descriere a cornului celui mic atât de 
mult pe Daniel? 
Daniel și-a dat seama că această fiară nu descria doar o putere 
seculară, ci avea de-a face cu poporul lui Dumnezeu 

 
56 

(Text: Daniel 7:21, 25) 
deoarece ... cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit. 
 

 
57 

El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt,  
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58 

va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să 
schimbe vremurile şi legea,  
 

 
59 

şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două 
vremuri şi o jumătate de vreme. 
Daniel 7:21, 25. 

 
60 

Cornul cel mic s-a războit cu sfinții lui Dumnezeu și chiar i-a 
biruit pentru o bucată de vreme. 
Era clar că avea să fie o putere ostilă și care va persecuta pe 
poporul lui Dumnezeu – o putere pe care Satana avea să o 
folosească pentru a se război cu Dumnezeu, poporul Său și 
adevărul Său. 
 

 
61 

(Text: Daniel 7:28) 
Daniel spune: Pe mine ... m-au tulburat nespus de mult 
gândurile mele 

 
62 

şi mi s-a schimbat culoarea feţei, dar am păstrat cuvintele 
acestea în inima mea.  
Daniel 7:28. 
 

 
63 

Cine este acest “corn mic”? Trebuie să fim atenți la descrierea pe 
care i-o face Biblia și să vedem cum s-a împlinit aceasta în istorie. 
Daniel descrie cea de-a patra fiară, adică Imperiul Roman, ca fiind: 
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64 

(Text: Daniel 7:7) 
... nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică ... şi 
avea zece coarne.  
Daniel 7:7. 

 
65 

(Text: Daniel 7:24) 
Daniel 7:24 ne spune că cele zecea coarne înseamnă că ... se vor 
ridica zece împăraţi ... 
 

 
66 

În loc ca un alt imperiu mondial să apară pe scena istoriei după 
prăbușirea celui de-al patrulea, profeția a prezis că Imperiul 
Roman avea să fie împărțit în zece împărății mai mici. Istoria 
confirmă și această parte din profeția lui Daniel. 
 

 
67 

Istoricii afirmă că împărțirea Imperiului Roman a luat sfârșit în 
anul 476 d.Hr. 
Potrivit istoricului englez, Edward Elliott, în cartea sa Horae 
Apocalypticae, următoarele triburi barbarice au început să rupă 
câte o bucată din Imperiul Roman între 351-476 d.Hr. 

68 

Următoarea listă ne oferă numele triburilor barbarice și a 
națiunilor moderne provenite din ele: [prezentatorul poate decide 
doar să întrepte atenția ascultătorilor către ecran fără a mai citi 
numele.] 
Alemanii – Germanii, Burgunzii – Elvețienii, Francii – Francezii, 
Lombarzii – Italienii, Saxonii – Englezii.  

69 

Suevii – Portughezii, Vizigoții – Spaniolii, Herulii – Dispăruți, 
Ostrogoții - Dispăruți, Vandalii - Dispăruți. 
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70 

Acestea sunt cele zece coarne ale celei de-a patra fiare văzute de 
Daniel în viziune.  
Și, potrivit profeției, cornul cel mic avea să devină un jucător 
important după apariția celor zece coarne, sau diviziuni, ale 
Imperiului Roman. 

 
71 

(Text: Daniel 7:24) 
Cele zece coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor 
ridica zece împăraţi.  
 

 
72 

Iar după ei se va ridica un altul ... şi va doborî trei împăraţi. 
Daniel 7:24. 
 

 
73 

În anul 493 d.Hr., Herulii au fost nimiciți cu ajutorul Împăratului 
Zeno. 

 
74 

Un alt împărat, Iustinian, i-a exterminat pe Vandali în 534, d.Hr. și 
apoi le-a slăbit puterea Ostrogoților în anul 538, d.Hr. 
Astfel, cele trei coarne din profeția lui Daniel, au „fost smulse din 
rădăcină,” pavând calea pentru creșterea puterii bisericii din Roma. 

 
75 

În această perioadă Iustinian a dat un decret prin care stabilea că 
Episcopul Romei era liderul religios al bisericii apusene. 
Daniel a mai prezis și faptul că acest corn mic avea să fie diferit 
față de toate celelalte împărății: 

 
76 

(Text: Daniel 7:24) 
... se va deosebi de înaintaşii lui ... 
Daniel 7:24. A fost această fiară diferită? Cu siguranță că da! 
Celelate împărății erau puteri politice, dar cornul cel mic era o un 
sistem religos exercitând putere politică. 
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77 

Toate indiciile profetice par să arată fără îndoială căte Biserica 
Catolică din Evul Mediu ca fiind cornul cel mic din Daniel 7, după 
cum au afirmat și liderii Reformei Protestante. 
Daniel ne mai oferă încă o caracteristică distinctivă a cornului 
celui mic: 

 
78 

(Text: Daniel 7:21) 
Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război 
sfinţilor şi i-a biruit. 
Daniel 7:21. 

 
79 

(Text: Daniel 7:25) 
El a mai spus și că … sfinţii vor fi daţi în mâinile ... acestei 
puteri. 
Versetul 25. 
 

 
80 

S-a ocupat biserica din Evul Mediu cu persecuția? 
Din păcate, da! 
Inchiziția pornită împotriva diferitelor grupări religioase, precum 
Hughenoții, Valdenții și Albigenzii, și folosirea diferitelor metode 
de tortură și de execuție, toate fac parte din istoria bine cunoscută 
a bisericii. 

 
81 

Sute de mii de oameni au fost arși pe rug.  
Dar mai găsim o caracteristică distinctivă și mai importantă a 
puterii reprezentate de corul cel mic. 

 
82 

(Text: Daniel 7:25)  
Profeția prezisese că acest corn mic se va încumeta să schimbe 
vremurile şi legea.  
Daniel 7:25.  
A încercat puterea papală din Evul Mediu să schimbe legea divină 
a lui Dumnezeu? 
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83 

Da, biserica, apelând în primul rând la tradiție, a afirmat că a 
schimbat Sabatul de la ziua de sâmbătă la duminică, după cum 
deja am văzut în prezentările de până acum. 

 
84 

Ultima caracteristică pe care o vom studia are de-a face cu 
momentul în care această putere va fi la supremație și cu perioada 
cât va putea persecuta pe sfinții lui Dumnezeu:  
 

 
85 

(Text: Daniel 7:25) 
... şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două 
vremuri şi o jumătate de vreme.  
Daniel 7:25.  
Aici avem mai multe simboluri Biblice. 

 
86 

Cuvântul “vreme” înseamnă an, “două vremi” înseamnă doi ani, 
iar “jumătate de vreme”, jumătate de an. Toate împreună 
însumează 1260 de zile. 
Potrivit lui profetul Ezechiel, o zi profetică înseamnă un an. “Îți 
pun câte o zi pentru fiecare an.” Ezechiel 4:6. 
Așadar, 1260 de zile profetice înseamnă 1260 de ani. 
Istoria confirmă acuratețea acestei perioade de timp. 

 
87 

Ostrogoții, ultimul din cele zece triburi care opus Bisericii 
Romane, a fost eliminat în anul 538 d.Hr., lăsând cale liberă ca 
biserica Romei să își exercite atât puterea civilă cât și cea 
eclesiastică. 

 
88 

La exact 1260 de ani după aceea, în 1798, puterea politică a 
Bisericii Catolice a fost în mod evident frântă de Berthier, unul din 
generalii lui Napoleon. Să trecem acum în revistă toate 
caracteristicile prin care Biblia identifică această putere. 
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89 

1. Acest corn mic avea să apară în Europa Occidentală de printre 
cele zece împărății care au ieșit din fragmentarea Romei. Daniel 
7:8.  

 
90 

2. În lupta pentru sa pentru putere, cornul cel mic a smuls trei alte 
regate. Aceste trei regate erau Herulii, Ostrogoții și Vandalii. 
Aceste trei popoare aveau credințe ariene și refuzau să accepte că 
papa era capul bisericii.  
Daniel 7:8. 

 
91 

3. Profeția spune că acest corn mic avea să apară printre alte 
coarne după ce acestea este au fost bine stabilite. Daniel 7:20. 
Aceasta înseamnă că împărăția aceasta urmă să apară după 476 
d.Hr. 

 
92 

4. Această putere urma să fie diferită de toate celelalte împărății. 
Avea să fie atât o împărăție religioasă cât și politică. 
Daniel 7:24. 
  

 
93 

(Text: Daniel 7:21, 25) 
5. Cornul cel mic va persecuta sau asupri pe sfinți (aceștia “vor fi 
dați în mâinile” lui). Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta 
a făcut război sfinţilor şi i-a biruit. Daniel 7:21, 25. 

 
94 

(Text: Daniel 7:25) 
6. Această putere se va încumeta să schimbe vremurile şi legea. 
În alte cuvinte, această biserică va pretinde că are puterea de a 
schimba vremile și legea lui Dumnezeu. Daniel 7:25. 

 
95 

(Text: Daniel 7:25) 
7. Profeția arată că această putere va domni fără concurență pentru 
o perioadă de 1260 de ani. Pentru că Biblia spune: sfinţii vor fi 
daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate 
de vreme. 
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Daniel 7:25. 

 
96 

Datorită acestei profeții putem vedea că este o singură putere din 
lume care a apărut la timpul potrivit, în locul potrivit pentru ca să 
împlinească toate aceste lucruri. Aceasta este Biserica Catolică. 
Mi-aș dori să înțelegem foarte clar un lucru aici – nu vorbim 
despre oameni, ci despre sistem – un sistem care a permis ca 
adevărul să fie înlocuit de tradiție. 

 
97 

Să facem acum un salt înainte la punctul culminant al acestei 
profeții umitoare a lui Dumnezeu, pentru că aici găsim un sfârșit 
fericit pentru poporul lui Dumnezeu. După ce Daniel vede cum 
puterile de pe pământ se luptă pentru putere politică și religioasă, 
atenția sa a fost mutată brusc de la pământ la cer. 

 
98 

(Text: Daniel 7:9, 10) 
Mă uitam la aceste lucruri până când s-au aşezat nişte scaune 
de domnie.  
 

 
99 

Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca 
zăpada şi părul capului Lui era ca nişte lână curată;  
 

 
100 

scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc şi roţile Lui, 
ca un foc aprins. 
 

 
101 

Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui.  
 



17 – Cum să identifici un fals (Daniel 7) 

 
 

17 

 
102 

Mii de mii de slujitori Îi slujeau 
 

 
103 

şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut 
judecata şi s-au deschis cărţile. Daniel 7:9, 10. 
  
 

 
104 

Daniel L-a văzut pe Tatăl, numit aici cel Îmbătrânit de Zile, 
așezându-se pe tronul slavei, ca pregătire pentru scenele finale ale 
luptei pentru stăpânirea acestui pământ.  

 
105 

(Text: Daniel 7:10) 
... S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.  
Daniel 7:10. 
 
Daniel a văzut judecata din ceruri, unde Dumnezeu va judeca 
puterea cornului celui mic, cel care a făcut război împotriva 
sfinților. 
Daniel a văzut, de asemenea, și rezultatul acestei judecăți: 

 
106 

(Text: Daniel 7:26) 
Apoi va veni judecata şi i se va lua stăpânirea,  
 

 
107 

care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna.  
Daniel 7:26. 
Apoi, Daniel a văzut un lucru minunat și foarte special, care a avut 
loc după ce Tatăl S-a așezat, iar judecata era gata să înceapă:  
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108 

(Text: Daniel 7:13) 
M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe 
norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului;  
 

 
109 

a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea 
Lui. Daniel 7:13. 
 

 
110 

Cine este această Persoană deosebită, numită “Fiul omului,” care a 
fost adus înainte Judecătorului celui Veșnic? 

 
111 

Când Isus vorbea despre Sine în Noul Testament, de multe ori a 
folosit titlul de “Fiu al Omului”. De exemplu, El l-a întrebat pe 
Iuda, cel care L-a trădat: 

 
112 

(Text: Luca 22:48) 
... cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Luca 22:48, NIV. 
Așadar, iată-L pe Hristos apropiindu-Se de Tatăl la momentul 
începerii judecății! 

 
113 

Hristos vine la judecată pentru a-i reprezenta pe toți păcătoșii care 
L-au acceptat pe El ca Avocat, sau Mijlocitor.  
Și fiind avocatul nostru în tribunalul ceresc, El nu a pierdut nici un 
caz. 
Biblia spune că s-au deschis cărțile. 

 
114 

(Text: Daniel 7:10) 
... S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.  
Daniel 7:10, ultima parte. 
Cărțile acestea conțin fiecare aspect al vieții noastre, fie el bun sau 
rău. 
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115 

Dacă L-am acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor, atunci când 
cazul nostru ajunge înaintea lui Dumnezeu, Hristos intervine și 
declară că El este Mântuitorul nostru și că moartea Sa a plătit 
prețul fiecărui păcat pe care l-am comis vreodată! 

 
116 

În momentul acela, cărțile cerești vor nota că viața Sa fără de păcat 
a luat locul vieții păcatoase pe care noi am dus-o, iar singurul lucru 
pe care îl va vedea Tatăl când se uită la cazul nostru este viața fără 
de păcat a lui Hristos care a fost pusă în locul nostru. 

 
117 

Noi vom primi viața veșnică, nu datorită lucrurilor pe care le-am 
făcut noi, ci datorită a ceea ce a făcut Hristos pe cruce pentru noi. 
Viziunea lui Daniel ne explică foarte clar că rezultatul judecății 
este o rezolvare finală a problemei păcatului și suferinței. Judecata 
este o veste bună. Observați ce a văzut Daniel: 

 
118 

(Text: Daniel 7:14) 
S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească,  
 

 
119 

pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii 
de toate limbile.  
 

 
120 

Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece 
nicidecum 
 

 
121 

şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. 
Daniel 7:14. 
Daniel continuă și ne prezintă și alte vești bune cu privire la 
această împărăție: 
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122 

(Text: Daniel 7:27) 
Dar domnia, stăpânirea ... se vor da poporului sfinţilor Celui 
Preaînalt. ...  
Daniel 7:27. 
Poporul lui Dumnezeu, sfinții Săi, vor fi co-moștenitori cu Hristos 
și vor împărăți cu El în împărăția Sa cea veșnică: 

 
123 

(Text: Daniel 7:18) 
... sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni 
împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.  
Daniel 7:18. 

124 

Este evident că trăim astăzi în ultimul capitol al istoriei acestului 
pământ! Viziunea lui Daniel se apropie de împlinire totală. Mai 
rămâne ca judecata să se termine, iar după aceasta, poporul lui 
Dumnezeu și împărăția Sa vor domni pe vecie. 

125 

Poate că studiul din seara aceasta ne-a tulburat. Realitatea istorică 
a acestei mari înșelăciuni, intrigile din istoria de mii de ani a 
bisericii, chiar și supriza de a afla că o tradiție îndelung respectată 
este, de fapt, un fals anunțat în profeție – toate acestea ne-ar putea 
tempta să ne întreptăm atenția asupra erorii și nu asupra 
adevărului. 

126 

Dar oricât de tulburat ar fi fost Daniel de cornul cel mic, este clar 
că atenția sa s-a întreptat în principal nu asupra cornului celui mic, 
ci asupra Fiului Omului care venea pe norii cerului pentru a începe 
judecata. Atenția sa a fost întreptată asupra biruinței lui Isus și a 
celor ce-L urmează și a faptului că ei au primit împărăția. 

127 

În seara aceasta, trebuie să ne îndreptăm privirea asupra lui Isus! 
El este Acela pe care diavolul caută să-L contrafacă. El este acela 
căruia noi trebuie să ne I ne închinăm “în spirit și adevăr.” El este 
acela care, prin intermediul judecății, vrea să încheie această mare 
bătălie dintre bine și rău. El este Acela asupra Căruia trebuie să ne 
îndreptăm toată atenția! 
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128 

În seara aceasta, mă întreb oare câți dintre cei de aici vor să mi se 
alăture în acest angajament. Ați răspuns chemării și apelurilor din 
serile precedente și ați luat diferite decizii. Dar în seara aceasta, 
cred că trebuie să mai luăm încă o decizie importantă. Pe măsură 
ce aflăm tot mai mult din adevăr, există pericolul de a uita 
contextul. Am putea uita de ce este adevărul relevant. 
Isus este punctul culminant al întregului adevăr. Putem studia 
despre starea omului în moarte, dar punctul culminant al acestui 
adevăr este tot Isus, care este învierea și viața. Putem studia 
adevărul despre Sabat, dar punctul culminant este Isus, Creatorul 
și Cel care este demn de adevărata noastră închinare. Putem studia 
cea de-a doua venire, judecata, botezul și orice alt adevăr care a 
fost supus contrafacerii, dar trebuie să înțelegem că Isus este chiar 
punctul culminant al fiecăruia dintre ele. El ESTE “calea, adevărul 
și viața.” 
În seara aceasta, angajamentul pe care vă invit să îl luam împreună 
este acela de a ne aținti mereu privirea asupra lui Isus. Studiind și 
împărtășind aceste adevăruri cu alții, aceste versete biblice care ne 
învață adevărul, să Îl facem pe Isus punctul culminant al studiului 
nostru. 
Să prezentăm și altora adevărul așa cum este în Isus. Contrafacerea 
poate fi dată pe față și contracarată în mod ușor prin dezbatere și 
aducerea de argumente, dar adevărul, așa cum este el în Isus, este 
demonstrat și descoperit prin inimile pline de dragostea Sa și prin 
mințile care își îndreaptă toată atenția asupra Lui. 
Ați vrea să facem acest angajament în seara aceasta? Ai vrea să 
spui pur și simplu: “Vreau să-mi îndrept privirea asupra lui Isus!” 
[Ridicați mâna cînd spuneți aceasta.] Dacă aceasta este și dorința 
ta, în seara aceasta, ridică mâna acum când ne vom ruga! 
 
 [Sugestie de rugăciune] 
 
Iubite Doamne, în seara aceasta, vrem să ne dedicăm nu doar 
adevărului, dar și la a ne aținti privirea asupra Aceluia care este 
Adevărul. În seara aceasta, Tu vezi fiecare mână care s-a ridicat, 
Tu știi dorința fiecărei inimi. Vrem să ne angajăm să ne îndreptăm 
atenția asupra lui Isus, Cel care este centrul întregului adevăr. 
După ce am aflat aceste adevăruri istorice și profetice, în seara 
aceasta, vrem să studiem mai mult dragostea Ta, Doamne, și să ne 
întreptăm din nou atenția către Acela care este adevăratul nostru 
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Preot, Cel care este Creatorul, Răscumpărătorul și Mijlocitorul 
nostru la judecată. Ajută-ne să ne ațintim privirea noastră  
spirituală asupra Lui până când Îl vom vedea venind pe norii 
cerului. Aceasta este ruga noastră, în numele lui Isus, Amin!  

 


