Rezumatul Studiului 9 - Curăţirea sanctuarului
A Cele patru vânturi. Daniel 8:1-8, 15-22
 În doar două alte ocazii găsim berbecul şi ţapul menţionaţi împreună:
— Consacrarea sanctuarului (Numeri 7)
— Ziua ispăşirii (Leviticul 16)
 Berbecul a fost sacrificat înaintea ţapului în ambele cazuri.
 Aparte de însemnătatea viziunii, sanctuarul şi judecata din ziua ispăşirii sunt puse în
lumină prin simboluri.
 În viziune, mişcările sunt descrise în relaţie cu punctele cardinale.
— Persia (Iranul contemporan) cucerit de la Est la Vest (Europa);
— De acolo, Alexandru cel Mare a venit dinspre Vest (Grecia);
— Când Alexandru a murit, generalii săi s-au răspândit în cele patru puncte cardinale
(vânturi).
B Dintr-unul din ele… Daniel 8:9, 23
 Versetele 8 şi 9 par ambigue în unele traduceri în ceea ce priveşte locaţia de unde provine
cornul cel mic, fie dintre unul din cele patru coarne fie din cele patru vânturi. Cu toate
acestea, textul original din ebraică e foarte limpede:
— Coarne – kehren => feminin
— Vânturi – ruhot => feminin
— Ceruri – hassamaoyim => masculin, plural
— Unu – ahat => feminin
— Ele – mehem => masculin, plural
 Genul gramatic al „coarnelor” (f) şi al „vânturilor” (f) se potrivesc cu „cel” (f). Cu toate
acestea, „ele” (m) se potriveşte doar „cerurilor” (m, cuvântul ebraic folosit aici este la
plural). Aşadar, această secţiune trebuie citită astfel:
— Dintr-unul din ele(f) cele patru vânturi (f).
— Dintre ele (m, p) cerurile (m).
 Puterea reprezentată de cornul cel mic este paralelă cu a patra fiară din Daniel 7.
 Ea nu a ieşit dintr-unul dintre cele patru regate (coarne) de după Alexandru cel Mare, ci
după domnia lor (Dan. 8:22-23) dinspre Vest (unul din cele patru vânturi).
 Imperiul Roman a răsărit în acea perioadă. Acesta a cucerit întregul Imperiu Grec.
 Evoluţia Imperiului Roman ca o putere religioasă coincide cu „cornul cel mic” în Daniel 7.
C Atacarea sanctuarului. Daniel 8:10-12, 24-25
 Roma L-a atacat pe Isus (prinţul), a încheiat ritualurile jertfelor ( jertfele zilnice) şi a distrus
templul din Ierusalim (sanctuarul).
 Cu toate acestea, evenimentele din acest capitol se extind până la Sfârşitul Timpului
(v. 17,19). Din moment ce nu mai sunt alte puteri după cornul cel mic, aceste versete
trebuie să aibe un înţeles mai amplu.
 Roma papală a atacat sanctuarul. Nu sanctuarul pământesc care a fost distrus deja, ci pe
cel ceresc menţionat de Pavel în Evrei 9.
— Oştirea şi stelele (v. 10): Reprezentau poporul lui Dumnezeu şi cetăţenii cerurilor
(Exodul 12:41; Daniel 12:3; Filipeni 3:20);
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— Persecuţia (v. 24): Este perioada de 1,260 de ani din Daniel 7:25;
— Isus este atacat (v. 11, 25): El este înlocuit de un om, un vicar pe pământ.
— „Jertfa zilnică” este înlăturată (v. 11): Mijlocirea lui Isus ca Mare Preot în Sanctuarul
Ceresc este înlocuită cu mijlocirea oamenilor şi a sfinţilor.
— Apoi adevărul este trântit la pământ (v. 12): Sunt învăţate doctrine false, iar autoritatea
Bibliei este înlocuită de tradiţie.
D Purificarea sanctuarului. Daniel 8:13-14, 26-27
 Cum va fi?
— Sanctuarul (templul) a fost reconstruit în timpul Imperiului Persan (berbecul). A fost
atacat de atunci, în special în timpul Imperiului Grec (ţapul).
— Imperiul Roman (cornul cel mic) l-a distrus definitiv.
— Atacarea sanctuarului nu s-a sfârşit atunci. Roma papală (a doua fază a cornului cel mic)
şi-a înteţit atacurile asupra Sanctuarului Ceresc.
— Astfel că momentul purificării sanctuarului a sosit în sfârşit. Acesta a fost simbolizat
prin Ziua Ispăşirii (Leviticul 16).
— Cu toate acestea, registrul păcatelor nu este şters decât după ce viaţa noastră este
judecată în perioada curăţirii Sanctuarului (Leviticul 16:30).
— Mulţumită jertfei şi mijlocirii lui Isus vom fi declaraţi neprihăniţi la judecată. Amintiţi-vă
că potrivit cu Daniel 7:26-27, scopul judecăţii este acela de a da Împărăţia Cerurilor
sfinţilor.
 Când va fi?
— Procesul de curăţire va începe înaintea sfârşitului deoarece distrugerea „cornului cel
mic” va depinde de decizia luată la Judecată (ex. curăţirea sanctuarului).
— 2,300 de zile sunt puţin mai mult de 6 ani. Timpul acesta este mult prea scurt pentru
derularea evenimentelor menţionate în acest capitol. Aşadar trebuie aplicat principiul o
zi pentru un an.
— Perioada de 2,300 de ani a început cu decretul lui Artaxerxe. El a fost regele persan
care l-a trimis pe Ezra la Ierusalim (după cum este explicat în Daniel 9:25).
— Curăţirea Sanctuarului Ceresc a început în anul 1844 d.Hr., curând după asuprirea
făcută de cornul cel mic ce a avut loc între anii 538 d.Hr. şi 1798 d.Hr.
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