Rezumatul Studiului 10 - Statele Unite şi Babilonul
A FIARA RIDICATĂ DIN MARE. Apocalipsa 13:1-10.
 Putem identifica această fiară, comparând-o cu „cornul cel mic” din Daniel.
— Vorbeşte lucruri mari (Apocalipsa 13:5)  Se va gândi să schimbe vremile şi legea
(Daniel 7:25)
— Acţionează 42 de luni (Apocalipsa 13:5)  Acţionează 3 ½ ani (Daniel 7:25)
— Huleşte împotriva lui Dumnezeu (Apocalipsa 13:6)  Huleşte împotriva celui Prea
Înalt (Daniel 7:25)
— Face război împotriva sfinţilor (Apocalipsa 13:7)  Va asupri pe sfinţi (Daniel 7:25)
 Singura instituţie care îndeplineşte toate aceste cerinţe este papalitatea,
moştenitoarea imperiului roman, şi care a avut o hegemonie de 1.260 de ani (42 luni,
3 ½ ani).
B FIARA IEŞITĂ DIN PĂMÂNT. Apocalipsa 13:11-13.
 Caracteristicile acestei fiare o identifică drept fiind Statele Unite ale Americii.
 Se ridică din pământ: Statele Unite se formează într-un loc puţin populat. Îşi declară
independenţa cu puţin timp înainte de sfârşitul celor 1.260 de ani (1776).
 Are două coarne ca de miel: Se formează cu două puteri clar definite: una civilă şi una
religioasă. Aceasta garantează libertatea de conştiinţă. La început, este blândă, ca un
miel.
 Vorbea ca un balaur. Cu timpul, acţionează opresiv.
 Face ca toţi să se închine papalităţii. Nu este o putere religioasă, dar sprijină
papalitatea şi face minuni.
C IMAGINEA FIAREI. Apocalipsa 13:14-17.
 Când puterea civilă şi religioasă vor înceta să mai fie separate în Statele Unite, se va
crea o „icoană” papei.
 În acel moment, poporul lui Dumnezeu va trebui să aleagă între a se închina fiarei şi
icoanei ei sau Creatorului (Apocalipsa 14:6-11).
D BABILONUL CEL MARE. Apocalipsa 17:1-6.
 Turnul Babel a fost o dorinţă de înălţare „pe vârful norilor” şi de a fi „ca Cel Prea
Înalt” (Isaia 14:14). De atunci, orice încercare de deviere de la adorarea Creatorului
poate fi considerată ca fiind parte din Babilonul cel mare.
 Babilonia este o falsificare a bisericii adevărate prezentată în capitolul 12.
E ÎNGERUL CARE LUMINEAZĂ PĂMÂNTUL. Apocalipsa 18:1-5.
 Ultimul mesaj include închinarea la Creator, căderea Babilonului şi pedeapsa pentru
cei care primesc semnul fiarei.
 Astăzi, acestea sunt încă avertizări. Va veni ziua în care primirea semnului fiarei sau
rămânerea voluntară în Babilon vor marca diferenţa dintre închinarea la Dumnezeu
sau la oameni.
 Dumnezeu are încă mulţi oameni care nu ştiu cum să se închine Creatorului. Când va
veni momentul, Duhul Sfânt va coborî cu putere şi poporul rămăşiţei va răspunde
puternicului anunţ: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul meu!” (Apocalipsa 18:4)
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