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„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă 
război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc 

poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus 
Hristos.”

(Apocalipsa 12:17)



Fiara ridicată din mare. 
Apocalipsa 13:1-10.

Identitatea sa. Apocalipsa 13:1-2.

Activitatea sa. Apocalipsa 13:3-10.

Fiara ridicată din 
pământ. Apocalipsa 
13:11-13.

Identitatea sa. Apocalipsa 13:11.

Activitatea sa. Apocalipsa 13:12-13.

Chipul fiarei. 
Apocalipsa 13:14-18.

Identitatea sa. Apocalipsa 13:14.

Activitatea sa. Apocalipsa 13:15-18.

După ce şi-a arătat ura faţă de rămăşiţă, 
balaurul se aşează pe nisipul mării. 

Începând din acest moment, în 
Apocalipsa 13, i se arată lui Ioan 
strategia Satanei de atac asupra bisericii 
lui Dumnezeu, începând cu zilele lui şi 
până la lupta finală împotriva rămăşiţei.

Pentru a-şi duce la bun sfârşit planurile, 
balaurul foloseşte trei puteri politico-
religioase.



„Fiara pe care am văzut-o semăna cu un 
leopard, avea labe ca de urs şi gură ca o gură 
de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui 
de domnie şi o stăpânire mare” (Apocalipsa 13:2)
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Înaintea lui Ioan apare o fiară, care este o 
îmbinare a celor patru fiare descrise în Daniel 7. 

Daniel trăia în perioada leului (Babilonia), Ioan 
în perioada celei de-a patra bestii (Roma, în cele 
două faze ale ei: politică şi religioasă).

Cum viziunea se centrează pe activitatea sa în 
cele 42 de luni (din 538 până în 1798 d.Hr.), 
putem deduce cu certitudine că este vorba de 
papalitate, în faţeta sa de putere religioasă 
persecutoare.

Aceasta şi-a primit tronul – oraşul celor şapte 
coline (vezi Apocalipsa 17:9) – şi puterea 
balaurului.



„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.” (Apocalipsa 13:5)

În 538, după expulzarea Ostrogoţilor (religie ariană), Iustinian predă 
Episcopului Romei puterea civilă asupra oraşului Roma.

La 7 martie 1798 s-a declarat Republica Romană iar Papa Pius al VI-lea a 
fost arestat şi deportat în Franţa. Papalitatea nu şi-a mai recuperat 

niciodată puterea.

La 20 septembrie 1870 îşi stabilea curtea la Roma regele Victor Manuel al II-
lea încheind definitiv cu Statele Papale.

La 11 februarie 1929, Pius al XI-lea şi Benito Mussolini semnează tratatul 
de la Lateran în urma căruia biserica Catolică recunoaşte suveranitatea 

Italiei, iar Italia recunoaşte independenţa Vaticanului. Cel din urmă 
devenind astfel un stat independent de 44 de hectare aflat sub jurisdicţia 

Papalităţii.

Când se împlinesc cele 42 de luni, rana de moarte şi vindecarea ei?



„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.” (Apocalipsa 13:5)

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.

Cele zece coarne înseamnă că din 
împărăţia aceasta se vor ridica zece 
împăraţi. Iar după ei se va ridica un 

altul, care se va deosebi de 
înaintaşii lui şi va doborî trei 

împăraţi.

Va asupri pe sfinţii Celui 
Preaînalt

El va rosti vorbe de hulă
împotriva Celui Preaînalt,

şi se va încumeta să schimbe 
vremurile şi legea,

şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui 
timp de o vreme, două vremuri 

şi o jumătate de vreme.



„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.” (Apocalipsa 13:6)

Comparând Apocalipsa 13:5-7 cu Daniel 7:24-25, 
putem vedea că marile lucruri rostite de această 
fiară reprezintă o schimbare în lege pentru a 
permite: (1) închinarea la idoli; şi (2) schimbarea 
zilei de închinare, din sâmbătă în duminică.

Blasfemiile împotriva lui Dumnezeu sunt declaraţii 
împotriva Celui Preaînalt. Acestea implică înlocuirea 
mijlocirii lui Isus în sanctuarul ceresc cu mijlocirea 
umană şi jertfa realizată odată pentru totdeauna cu 
jertfirea zilnică de la slujbă (Evrei 10:10-12).

Cei care s-au opus, au fost aspru persecutaţi. Odată 
restaurată puterea (dacă nu a fost deja restaurată), 
va reuşi să determine întreaga lume să i se închide.



FIARA RIDICATĂ DIN 
PĂMÂNT

„Apoi am văzut ridicându-se din 
pământ o altă fiară, care avea 
două coarne ca ale unui miel şi 
vorbea ca un balaur.” (Apocalipsa 

13:11)

Această a doua fiară are câteva 
caracteristici care ne ajută să o 
identificăm cu claritate:

Singura naţiune umană care 
îndeplineşte aceste caracteristici 
sunt Statele Unite.



„Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca 
pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană 
de moarte fusese vindecată.” (Apocalipsa 13:12)

Balaurul i-a dat autoritate fiarei din mare. Aceeaşi autoritate este exercitată acum 
de cea de-a doua fiară. De aceea, exercitând-o, vorbeşte ca un balaur. 

La fel cu papalitatea în timpul Evului Mediu, Statele Unite sunt ascultate şi 
consultate în conflicte mondiale. Opinia şi acţiunile sale influenţează întreaga 
lume. 

Pretinzând că acţionează conform voii divine, protestantismul apostat (simbolizat 
de SUA) va face minuni care vor scutura conştiinţa şi vor determina mulţimi de 
oameni să recunoască autoritatea primei fiare (papalitatea).



„Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se 
dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului 
să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.” 
(Apocalipsa 13:14)

Odată ce a reuşit să atragă atenţia mondială. A 
doua fiară propune înălţarea unei icoane a primei 
fiare. 

Aceasta implică formarea unei organizaţii 
politico-religioase care, asemenea papalităţii din 
Evul Mediu, să îşi folosească puterea civilă pentru 
a impune doctrine religioase.

„Când bisericile principale ale Statelor 
Unite, unindu-se în puncte de doctrină 
comune, influenţează Statul pentru a 
impune decrete şi a susţine instituţiile lor, 
atunci America Protestantă îşi va contura o 
imagine asemănătoare ierarhiei romane.” 
(CS 437).



Semnul fiarei nu este un cip, un cod de bare sau un 
mecanism secret de control al persoanelor. 

Este o formă de închinare. Înseamnă acceptarea legii lui 
Dumnezeu sau a legii oamenilor. Este un semn distinctiv 
care separă oamenii în două grupuri imediat înainte de a 
Doua Venire a lui Isus. 

Este o decizie pe care tu trebuie să o iei, deoarece 
salvarea ta veşnică depinde de cui te închini şi de ce. 

În Biblie, numele este un sinonim al 
caracterului. De aceea, cei 144.000 sunt 
sigilaţi cu numele – caracterul – lui 
Dumnezeu (Ap. 14:1), iar restul sunt marcaţi 
cu caracterul fiarei. Alţii vor primi semnul 
doar din interes (pe mâna dreaptă).



„Dacă lumina adevărului vi-a fost

prezentată, descoperind ziua de închinare a

poruncii a patra şi arătând că în Cuvântul lui

Dumnezeu nu există niciun fundament pentru

păzirea duminicii, şi totuşi vă agăţaţi de

falsa zi de odihnă, negând sfinţirea zilei de

închinare pe care Dumnezeu o numeşte „ziua

mea cea sfântă", veţi primi semnul fiarei.

Când se va întâmpla acest lucru? Când veţi

auzi decretul care vă porunceşte că nu mai

trebuie să lucraţi duminica ci să vă închinaţi

înaintea lui Dumnezeu, ştiind că nu există în

Biblie un singur cuvânt care să arate că

duminica este mai mult decât o zi de lucru

obişnuită, acceptaţi să primiţi semnul fiarei

şi să respingeţi sigiliul lui Dumnezeu”

E.G.W. (Comentarii Biblice Adventiste, asupra Apocalipsa 13:9-12)


