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Partea întâi
Fiara din groapa fără fund

„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta 
va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar 
în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.” (Daniel 12:1)

Niciun cercetător serios al Bibliei nu se poate 
îndoi de faptul că această criză descrisă în 
pasajul de mai sus este foarte aproape. Așa cum 
spune cântecul, „semnele timpului sunt 
pretutindeni”. Evenimentele politice, sociale și 
religioase care au loc pe planetă ne spun faptul 
că profețiile din Biblie, și mai ales cele din 
cartea Daniel și Apocalipsa, sunt pe cale să se 
împlinească.
Una din profețiile care este în mod deosebit 
interesantă pentru acest timp este cea 
referitoare la fiara cea puternică din Apocalipsa 
și semnul acestei fiare. Biblia ne spune că 
tuturor celor ce trăiesc pe pământ li se va cere 
să primească semnul fiarei, și că, în final, vor fi 
amenințați cu moartea dacă refuză să se 
supună. Am ajuns oare la momentul în care 

această profeție se împlinește? Indică 
evenimentele prezente că totul este pregătit pentru implementarea acestui semn? În 
următoarele articole vom examina dovezile care indică către faptul că trăim într-adevăr în 
acel timp și că semnul fiarei, sau ceva apropiat, va fi impus tuturor. A sosit timpul să ne 
asigurăm că ne sprijinim pe Hristos și numai pe El.

Aș dori să afirm chiar de la început că această interpretare a profeției nu se dorește a fi 
dogmatică și că nici nu afirm că ideile acestea sunt de neschimbat. Atunci când vine vorba 
despre împlinirea profețiilor, numai Dumnezeu poate fi dogmatic. Numai Dumnezeu 
cunoaște adevărul cu o certitudine absolută. Însă ideile prezentate aici au fost formulate 
după o cercetare atentă și cu rugăciune a 
Cuvântului lui Dumnezeu pe parcursul câtorva 
ani, în încercarea de a le reconcilia cu 
evenimentele prezente. Eu crede că aceste idei 
au un sprijin biblic solid și speranța și 
rugăciunea mea este că ele se vor constitui într-o 
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Sodoma și fiara
David Clayton, iulie 2013



binecuvântare pentru toți cei ce vor citi, și că toți cititorii vor fi pregătiți pentru ceea ce va 
veni ... ba nu: pentru ceea ce deja a venit!

O scurtă trecere în revistă

În Apocalipsa capitolul 13 ne sunt prezentate două fiare. Una, prima, se ridică din mare. 
Această fiară constituie subiectul principal al profeției. Ea are șapte capete și zece coarne și, 
cu toate că are trupul de leopard, picioarele îi sunt de urs și gura de leu. Pe cap avea scris 
numele de blasfemie. Această fiară primește o rană de moarte care este vindecată, și face 
război împotriva poporului lui Dumnezeu timp de 42 de luni. Toți cei ce trăiesc pe pământ i 
se închină și o preamăresc.

Mai târziu în acest articol vom discuta despre o altă putere care se ridică din pământ. 
Aceasta este a doua fiară care este numită ulterior „profetul fals”. Are două coarne ca un 
miel, dar vorbește ca un balaur. Acest profet fals face eforturi pentru a direcționa atenția și 
închinarea lumii către fiara care s-a ridicat din mare. Ea poruncește oamenilor să facă o 
imagine fiare, și ea îi dă viață acestei imagini. Ea face semne și minuni mari pentru a 
convinge oamenii să facă această imagine. Apoi face ca toți să primească semnul fiarei, sau 
numele și numărul ei. Cei care refuză, nu vor mai putea cumpăra sau vinde și, în final, vor fi 
condamnați la moarte. Cu alte cuvinte, Biblia prezintă această fiară ca fiind profetul fiarei, 
agentul acesteia. Sigur că este un profet fals pentru că îi atrage pe oameni către fiară și nu 
către Dumnezeu.

Mai târziu, în Apocalipsa 17, o descoperim din nou pe prima fiară. De data aceasta este 
călărită de o femeie, o mare prostituată a cărui nume este „Babilon”. În acest capitol ni se 
spune că cele șapte capete ale fiarei reprezintă șapte munți și șapte regi. Cinci dintre aceștia 
s-au dus, unul există în prezent iar cel de-al șaptelea încă nu a venit. Cele zece coarne 
reprezintă zece regi care vor primi putere după ce toate cele șapte capete vor dispare.

După ce cel de-al șaptelea cap va dispare, fiara va deveni cel de-al șaptelea rege. La vremea 
aceea cele zece coarne vor primi putere împreună cu fiara și vor oferi puterea și tăria lor 
fiarei. Prin aceste zece coarne, fiara va distruge femeia Babilon. Cu toate că ea a călărit fiara 
în tot acest timp, la sfârșit, coarnele fiarei se vor întoarce împotriva ei și o vor distruge. 
Aceeași fiară, împreună cu cele zece coarne, vor face de asemenea război împotriva lui 
Hristos.

Aceeași entitate

Există opinia potrivit căreia fiara din Apocalipsa 13 și cea din Apocalipsa 17 reprezintă 
două puteri diferite. Acest lucru nu este adevărat. Dovezile demonstrează faptul că ambele 
fiare reprezintă aceeași entitate, cu toate că descrierea lor este puțin diferită în cele două 
capitole. Să aruncăm o privire asupra asemănărilor dintre ele:

1. Ambele au șapte capete și zece coarne. (Apocalipsa 13:1; 17:3).
2. Ambele apar la sfârșitul timpului.
3. Ambele au numele „blasfemie” scris pe cap. (Apocalipsa 13:1; 17:3).
4. Ambele luptă împotriva lui Hristos și a poporului Său. (Apocalipsa 13:7; 17:13, 14).
5. Omenirea se miră de ambele. (Apocalipsa 13:8; 17:8).
6. Ambele traversează o perioadă în care se pare că dispar, dar mai apoi recâștigă puterea. 

(Apocalipsa 13:3; 17:8).
7. Ambele primesc închinare de la cei ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții. 

(Apocalipsa 13:8; 17:8).
Asemănările sunt uimitoare. Nu este posibil ca două asemenea entități să existe pe pământ 

în același timp în ultimele zile. Nu, este vorba despre aceeași fiară care este descrisă în două 
ipostaze diferite. Să urmărim și alte dovezi în sprijinul ideii că este vorba despre aceeași 
entitate.
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Fiara din Apocalipsa 19

În Apocalipsa 19 descoperim mai multe dovezi ale faptului că fiarele din capitolele 13 și 17 
reprezintă aceeași identitate.

„Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor adunate ca să facă război cu Cel ce şedea 
călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos 
care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră 
icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă.” (Apocalipsa 
19:19, 20).

Care dintre fiare este cea descrisă aici, care face război împotriva lui Hristos? Acest 
eveniment are loc la a doua venire a lui Isus: versetele 11-16 clarifică acest fapt. La timpul 
sfârșitului, această fiară împreună cu regii pământului fac război împotriva lui Hristos. Este 
aceasta fiara din capitolul 13, sau cea din capitolul 17?

În primul rând, Apocalipsa 17 ne spune că fiara din capitolul 17 este cea care face război 
împotriva lui Hristos prin intermediul celor zece coarne care își oferă puterea și tăria fiarei.

„Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care n-au primit încă împărăţia, ci vor 
primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toţi au acelaşi gând şi dau fiarei 
puterea şi stăpânirea lor. Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul 
domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea, îi 
vor birui.” (Apocalipsa 17:12-14).

Putem vedea acest lucru clar? Aici descoperim cele zece coarne care își oferă puterea fiarei 
din Apocalipsa 17, iar apoi ni se spune că ei vor face „război cu Mielul”. Acest lucru tocmai l-
am văzut întâmplându-se în capitolul 19 în pasajul citat mai sus. Ni se spune că Hristos îi va 
birui pentru că El este Regele regilor și Domnul domnilor. Observați același nume cu care El 
este numit: acesta este numele pe care l-am văzut scris pe haina lui Hristos când revine 
pentru a se lupta împotriva fiarei la timpul sfârșitului (Apocalipsa 19:16). Așadar, există 
indicii clare pentru faptul că fiara care se luptă împotriva lui Hristos la timpul sfârșitului în 
Apocalipsa 19, este aceeași pe care o călărește femeia în capitolul 17.

Dar este aceasta o altă fiară decât cea din Apocalipsa 13?
Nu, căci există de asemenea dovezi clare care arată că este aceeași fiară ca cea descoperită 

în capitolul 13.
„Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse 

înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei 
ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă.” (Apocalipsa 
19:20).

Acest pasaj se referă în mod clar la fiară și la profetul fals din capitolul 13. Fiara apare aici 
împreună cu profetul fals care făcea minuni „înaintea ei”. Aceasta este o referire clară la cele 
două puteri din Apocalipsa 13, la fiara din mare și la fiara din pământ care au făcut minuni 
pentru a-i determina pe oameni să se închine fiarei.

Așadar, dovezile sunt clare că fiara din Apocalipsa 17 și cea din Apocalipsa 13 reprezintă 
aceeași entitate.

Observați faptul că Biblia se referă la fiară simplu prin „fiara”. Se presupune faptul că știm 
despre care fiară vorbește, și asta pentru că nu este decât o singur fiară. Este „fiara”, nu „o 
fiară”, nici „una dintre fiare”, ci simplu „fiara” pentru că nu există decât una. Cea din 
capitolul 13 și cea din capitolul 17 sunt una și aceeași. Nu există mai multe fiare care fac 
război împotriva poporului lui Dumnezeu la timpul sfârșitului, ci numai una, împreună cu 
prietenul ei, profetul cel fals. 

Un compus european

Următorul lucru important pe care trebuie să-l observăm este că fiara este europeană, sau o 
putere a unei lumi vechi. Ni se spune că fiara are picioarele unui urs, gura unui leu și trupul 
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unui leopard. Aceste detalii ne conduc înapoi la cele patru fiare pe care Daniel le-a văzut în 
viziunea sa din capitolul 7. El a văzut un leu, un urs, un leopard și o mare și teribilă fiară. 
Aceste patru fiare reprezintă imperiile Babilonului, Medo-Persiei, Greciei și Romei. Aici 
descoperim aceleași puteri reprezentate în această fiară, dar în loc de a reprezenta numai 
aceste patru imperii, această fiară are șapte capete. Ea reprezintă șapte mari imperii, nu 
numai patru. Ceea ce descoperim în această fiară nu este numai un singur regat politic, și 
mai degrabă un singur regat satanic. Descoperim întregul regat al lui Satan de-a lungul 
secolelor, lucrarea lui Satan împotriva lui Dumnezeu reprezentată într-un singur simbol, 
fiara, cu șapte manifestații ale acelei împărății reprezentate de capetele fiarei.

Acesta este motivul pentru care descoperim că Satan este reprezentat de balaurul din 
Apocalipsa 12, care are de asemenea șapte capete și zece coarne. Aceste capete și coarne 
reprezintă totalitatea lucrării sale împotriva lui Dumnezeu de-a lungul secolelor, dar, de 
vreme ce agentul său este fiara, fiara este de asemenea reprezentată ca având șapte capete și 
zece coarne. Aceste șapte capete reprezintă șapte mari puteri pe care Satan le-a folosit în 
campania sa împotriva lui Dumnezeu și a poporului Său de-a lungul veacurilor.

În Apocalipsa 17:10 ni se spune că aceste capete reprezintă șapte regi (regate / imperii). 
Dar cinci s-au dus, în timp ce unul există și un altul încă nu a apărut. Așadar, nu putem să nu 
înțelegem că fiara este o entitate compozită care lucrează în diferite perioade de timp. La 
orice moment din timp, fiara nu are decât un sigur cap. Nu a avut niciodată mai mult decât 
un cap, dar pentru că Dumnezeu ne-o prezintă de la început până la sfârșit, El ne arată toate 
cele șapte capete, chiar dacă la momentul prezent cinci dintre el nu mai există și unul încă nu 
a apărut.

Acest conflict împotriva lui Dumnezeu și a poporului Său s-a concentrat în Europa și în 
Orientul Mijlociu în ultimii aproximativ 4000 de ani, din timpul în care Dumnezeu l-a chemat 
pe Israel pentru a fi poporul Său, până când europenii au descoperit Lumea Nou și 
creștinismul s-a răspândit în restul lumii. 

Împărățiile

De când Dumnezeu a chemat pentru prima dată un popor, Satan a încercat să-l distrugă. 
Prima mare putere pe care el a folosit-o pentru a încerca să-i distrugă, a fost Egiptul. 
Egiptenii au înrobit poporul lui Dumnezeu timp de sute de ani și, de fapt, faraonul a semnat 
un decret prin care a ordonat ca toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți. Egiptul a 
constituit primul mare dușman și, din acest motiv, credem că primul cap al fiarei reprezintă 
Egiptul.

Următoarea putere mare folosită de Satan a fost Asiria. Această împărăție a distrus Israelul 
și a luat în robie cele zece seminții din împărăția de nord. Aceste seminții nu au mai revenit 
niciodată în Israel și, cu timpul, au fost absorbite de neamurile păgâne. Ceea ce azi numim 
„evrei” sau Israelul fizic, este de fapt alcătuit din cele trei seminții care au mai rămas: Iuda, 
Beniamin și Levi.

Următoarele puteri care au dominat, persecutat și subjugat poporul lui Dumnezeu au fost 
Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Roma a persecutat atât pe Israelul fizic, pe evrei, cât 
și pe Israelul spiritual, biserica creștină și, de fapt, această persecuție a continuat cu o mai 
mare furie atunci când Roma politică a fost înlocuită de cea religioasă, cunoscută și sub 
numele de „Papalitate”.

Așadar, primele șapte capete ale fiarei reprezintă Egiptul, Asiria, Babilon, Medo-Persia, 
Grecia și Roma (în ambele sale ipostaze: politică și religioasă). Cele cinci care trecuseră sunt 
Egiptul, Asiria, Babilon, Medo-Persia și Grecia. Cea care este în prezent, este bineînțeles, 
Roma. Potrivit profeției, trebuie să apară un alt cap, un al imperiu care va ființa pentru o 
perioadă scurtă de timp. O sugestie a fost că acest al șaptelea cap reprezintă Papalitate ca o 
putere separată și distinctă de Roma, dar nu pare fezabilă. Biblia afirmă că acest cap va 
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rămâne un „timp scurt”. Papalitatea a continuat să domine Europa pentru mai bine decât 
timpul dominației tuturor imperiilor de dinaintea ei, motiv pentru care nu se poate spune 
despre ea că a dominat un „timp scurt”.

Acest lucru sugerează faptul că o altă putere dominantă se va ridica în Europa, putere care 
va persecuta poporul lui Dumnezeu pentru un timp scurt, înainte ca fiara însăși să se ridice 
ca cel de-al optulea rege, pentru a prelua controlul asupra Europei prin intermediul celor 
zece coarne. Va trebui să vedem în viitor cine este acest al șaptelea cap. Bineînțeles că știm că, 
potrivit profeției din Daniel 2, nu va mai exista un imperiu mondial după împărăția de fier a 
Romei. Însă, ceea ce vedem este o altă putere care se ridică pentru un timp scurt pentru a 
domina și controla Europa. O putere europeană nu va putea fi numită o putere universală 
deoarece în ultimii cinci sute de ani lumea a crescut mai mare decât numai Europa. Așadar, 
ceea ce așteptăm să se întâmple este ca un al șaptelea cap să se ridice din Europa pentru a 
domina un timp scurt. Nu-și va menține poziția căci ni se spune că națiunile Europei „nu se 
vor lipi una de cealaltă”. Această putere desigur că se va ridica în fostul Imperiu Roman 
divizat. Înțelegem din capitolele 2 și 7 din cartea lui Daniel faptul că Roma, dintr-un punct 
de vedere, rămâne până la sfârșit. Însă, această profeție ne sugerează faptul că în cadrul 
acelui Imperiu Roman divizat, se va ridica o putere și va domina pentru un timp scurt.

Alții sugerează de asemenea că acest al șaptelea cap se aplică Statelor Unite ale Americii, 
dar acest lucru nu este posibil pentru că SUA nu este o lume veche, sau o putere Europeană. 
În plus, SUA este reprezentată de fiara cu două coarne sau profetul cel fals, iar această putere 
este văzută la sfârșit luptându-se alături de fiară împotriva lui Hristos. De aceea, este evident 
faptul că fiara și profetul cel fals (SUA) sunt entități total diferite iar SUA nu poate fi 
reprezentată de niciunul dintre capetele fiarei. 

Religios sau secular?

Biblia spune că criza semnului fiarei va rezulta într-o persecuție a celor care nu-l vor primi. 
Ei nu vor mai putea munci, nu vor mai putea cumpăra și nici vinde și, în final, vor fi 
condamnați la moarte. Această situație pare puțin probabilă atunci când ne uităm la lumea 
de azi, mai ales în țările dezvoltate unde libertatea și democrația par a fi idealuri atât de 
dorite. Cu sute de ani în urmă, în zilele când regii și guvernatorii aveau putere absolută și 
puteau cu ușurință să execute pe oricare dintre supușii care îndrăzneau să li se opună, un 
asemenea scenariu ca criza semnului fiarei era ușor de imaginat, dar nu azi. Astăzi, chiar 
condamnarea la moarte a fost abolită în majoritatea țărilor din lume, iar democrația pare să 
fie adânc înrădăcinată încât pare imposibil ca oamenii să fie omorâți datorită unui crez 
religios. Dar Biblia spune că se va întâmpla.

Singurul fel de sistem care poate implementa criza semnului fiarei descrisă în Apocalipsa 
13, este un sistem de guvernare totalitar care domină complet viețile cetățenilor. Pentru ca un 
guvern să-și controleze cetățenii până acolo încât să instituie un decret de moarte datorită 
închinării, este uimitor. Azi nu putem vedea asemenea exemple decât în două feluri de 
societăți: societățile islamice extreme în care legile religioase sunt strict impuse și în care 
oamenii sunt uneori executați numai pentru încălcarea uneia dintre cele mai simple dintre 
acestea. Celălalt timp de societate este cea marxist comunistă în cadrul căreia statul domină 
și controlează în mod desăvârșit viețile oamenilor până acolo încât orice dizidență este 
pedepsită cu severitate, uneori prin moarte.

Dar acestea nu sunt genul de sisteme care există în societățile democratice din Europa și 
din vestul de azi. Dar dacă Biblia se va împlini, aceasta TREBUIE să se dezvolte în toate țările 
din lume. Întrebarea este: va avea loc datorită religiei, ca în țările islamice, sau datorită 
ateismului, ca în cele comuniste?  Întotdeauna am crezut că acest ultim sistem tiran va 
constitui o dictatură religioasă globală, dar sprijină profeția această idee? 
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Din groapa fără fund

„Fiara pe care ai văzut-o era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din groapa fără fund şi are să se 
ducă la pierzare.” (Apocalipsa 17:8 - KJV).

Ni se spune că fiara dispare un timp. Când reapare, ni se spune că se ridică „din groapa 
fără fund”. Ce înseamnă asta?

Expresia „groapa fără fund” apare în patru locuri pe parcursul cărții Apocalipsa. Fraza este 
de fapt tradusă dintr-un cuvânt care literalmente înseamnă „abisul”. Ce înseamnă această 
expresie? Ce ideea dorește Dumnezeu să ne transmită atunci când citim această expresie?

În Apocalipsa 9:1, 2 ni se spune că din această groapă se ridică creaturi teribile care au 
putere să tortureze omenirea. În Apocalipsa 20:1, 2 este scris că Satan este legat în această 
groapă timp de o mie de ani. În Apocalipsa 11:8 și în 17:8 este scris că fiara se ridică din 
această groapă la timpul sfârșitului. Felul în care este folosită această expresie în toate aceste 
locuri ne conduce la concluzia că această „groapă fără fund” nu este un loc literal, ci mai 
degrabă se referă la o condiție spirituală. Implică o stare în care nu există nicio speranță, o 
stare de completă răutate și întunecime spirituală. Acestea sunt condițiile din care fiara se va 
ridica pentru conflictul final. Atunci când condițiile omenirii devin pe deplin nelegiuite, 
atunci când cunoașterea de Dumnezeu a fost pe deplin eradicată din societate, când spiritul 
lui Dumnezeu este aproape pe deplin alungat din rasa umană, acest sistem-fiară pe deplin 
nelegiuit va reapare în adevărata sa formă. De aceea este scris că se va ridica din „groapa 
fără fund”, dintr-o stare spirituală fără speranță.

Acest lucru ne sugerează bineînțeles că atunci când fiara se ridică pentru ultima oară, se va 
despărți de orice formă de religie, o putere care este pur ateistă. Satan a folosit mereu religia, 
sau puterile religio-politice, pentru a persecuta poporul lui Dumnezeu, dar aici descoperim o 
nouă manifestare a lucrării lui Satan, ceva ce n-a fost văzut până atunci. Asta este ceea ce 
reprezintă fiara din groapa fără fund: o putere nelegiuită, pur ateistă. 

Femeia nimicită de fiară

În Apocalipsa 17 găsim și mai multe dovezi ale faptului că la reapariția fiarei la timpul 
sfârșitului, ea va fi o putere anti-religioasă:

„Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală. 
Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire 
planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini 
cuvintele lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 17:16, 17).

Aceste zece coarne își oferă puterea și tăria fiarei. Apoi, prin aceste zece coarne, fiara o 
nimicește pe femeia Babilon. Acest Babilon reprezintă marele sistem al falsei religii care 
domină în prezent omenirea. Cele zece coarne „îi mănâncă carnea, o lasă goală și o ard cu 
foc.” De vreme ce această fiară (prin cele zece coarne) distruge religia falsă (Babilonul) și 
luptă apoi împotriva lui Hristos și a poporului Său, nu poate fi ea însăși o putere religioasă 
deoarece, evident, ea urăște atât religia falsă cât și pe cea adevărată. De aceea este normal să 
concluzionăm că acest ultim dușman al poporului lui Dumnezeu va fi o entitate ateistă, 
nelegiuită.

Așadar, dovezile sunt foarte puternice pentru faptul că dușmanul final al poporului lui 
Dumnezeu de la timpul sfârșitului nu va fi o putere religioasă, ci mai degrabă o entitate pe 
deplin ateistă. Religia falsă (Babilonul) va conlucra cu fiara până aproape de sfârșit, dar în 
ultimele momente fiara o va distruge.

Împlinit prin comunism

În ultimii 100 de ani comunismul ateist s-a ridicat ca un sistem de guvernare care a 
demonstrat setea de a ucide milioane dintre proprii supuși din niciun alt motiv decât acela că 
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7

acești cetățeni n-au fost de acord cu filozofiile sale. Mulți dintre cei care au fost astfel uciși nu 
doreau nimic altceva decât să-și practice religia fără obstrucții.

În regimurile comuniste din China, Rusia, Coreea și Cambogia, zeci de milioane au fost 
omorâți pur și simplu pentru că n-au căzut de acord cu politica guvernelor lor. Dacă un 
asemenea sistem ar deveni universal, atunci nu ar fi dificil de preconizat faptul că o teribilă 
persecuție va fi direcționată către oameni numai datorită credinței religioase. Aceste profeții 
sugerează că aceasta va fi natura marelui dușman de la sfârșit al poporului lui Dumnezeu. Va 
fi „fiara din groapa fără fund”, o putere care este pe deplin satanică, ateistă, umanistă și 
determinată să șteargă cunoașterea de Dumnezeu de pe această planetă.

Situația prezentă (2013)

Privind la ceea ce se petrece în lume astăzi, descoperim indicatori ai unei rapide creșteri ai 
unui sistem de guvernare global totalitarist, ateist și socialist. Nu atât de mult o entitate 
religioasă, cât una seculară. Interesant este că Europa de astăzi este cel mai ateist continent de 
pe planetă. Potrivit lui Nigel Barber, „credința în Dumnezeu scade în cele mai dezvoltate țări 
și mai ales în țări din Europa ca Suedia (64% necredincioși), Danemarca (48%), Franța (44%) și 
Germania (42%).” („Psihologia astăzi”, mai 2010).

Europa este de asemenea continentul cel mai ateist și socialist și este de asemenea locul în 
care comunismul totalitarist a fost pentru prima dată înrădăcinat cu putere. Mulți observatori 
de astăzi văd că tendința clară a Europei este aceea de a reveni la sistemul totalitarist 
comunist, dar sub un alt nume și pe o altă cale decât cea a forței și constrângerii.

Simboluri blasfemiatoare ale Uniunii Europene

Una dintre dovezile evidente care indică către Europa ca fiind un participant major în 
această criză care se apropie, o constituie uimitoarele simboluri pe care Uniunea Europeană 
le-a adoptat pentru a-i reprezenta efortul de a uni Europa.

Alături este un desen care reprezintă EU și 
care poată sloganul: „Europa: multe limbi, o 
singură voce”. Ceea ce este uimitor este 
desenul care însoțește acest slogan. Desenul 
reprezintă foarte clar turnul Babel despre 
care vorbește Biblia, locul în care Dumnezeu 
a împrăștiat rasa umană și în care a încurcat 
limbile omenirii. Dumnezeu i-a împrăștiat 
pe ctitorii Babelului pentru că El a văzut că 
în sistemul lor de centralizare exista 
potențialul pentru putere nelimitată iar 
aceasta ar fi contribuit la sfidarea lui 
Dumnezeu și la pervertirea scopurilor Sale 
cu omenirea. Uniunea Europeană , folosind 
turnul Babel ca propriul său logo, afirmă cât 
se poate de clar: „Îl sfidăm pe Dumnezeu, și 
stricăm ceea ce Tu ai stabilit.” Este un lucru 
să încerci să unifici Europa; este un cu totul 
alt lucru să alegi ca simbol al acelei unități 
ceva ce-L contrazice în mod deliberat pe 
Dumnezeu. Numai o putere blasfemiatoare, 
nelegiuită și nerușinată L-ar sfida pe 
Dumnezeu într-o manieră atât de evident.
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Clădirea Parlamentului European de asemenea a fost proiectat după aceeași formă cu a 
turnului Babel. Alături este o fotografie a clădiri. Este ușor de ghicit intenția din spatele 
formei. Acesta este un alt exemplu al legăturii dintre Europa și puterea fiarei din Apocalipsa.

Următoarea imagine arată un alt simbol care a fost ales de Uniunea Europeană pentru a 
ilustra încercarea sa de a deveni o entitate unită. Este o imagine a unei femei care călărește un 
taur.

Se ridică întrebarea: este un accident sau chiar se 
dorește ca atâtea detalii să corespundă cu simbolismul 
din Apocalipsa? Femeia pare a avea o înfățișare 
nefirească a femeii Babilon din Apocalipsa 17 care 
călărește pe o fiară stacojie. Dacă acesta este numai un 
accident, atunci cu siguranță că există o mână 
supranaturală în spate care manipulează și călăuzește 
Europa în alegerea simbolurilor. Dar dacă nu este un 
accident, atunci cu siguranță EU trebuie să fie cel mai 
blasfemiator sistem de guvernare de pe planetă, 
pentru că aceasta ar însemna că a ales în mod 
deliberat să se reprezinte printr-un simbol care-l 
identifică pe marele dușman al lui Dumnezeu.

Chipul american

Chiar mai înfricoșător este faptul că același fel de 
sistem de guvernare se dezvoltă cu rapiditate în SUA. 
America crează un „chip fiarei” care, potrivit 
profeției, va exercita toată puterea primei fiare 
(Europa). Vedem cu acest lucru se împlinește cu 

rapiditate sub ochii noștri.
Mulți trăiesc cu iluzia faptului că SUA reprezintă un bastion al libertății, o națiune 

democratică în care fiecărui cetățean îi sunt garantate libertățile și drepturile fundamentale 
tuturor oamenilor. Acest lucru se poate să fi fost adevărat în urmă cu o sută de ani, dar nu și 
acum. Azi, America este o altă țară. Învățăturile evoluționismului au penetrat sistemul 
educațional iar națiunea este învățată că Dumnezeu nu mai are loc într-o societate modernă, 
orientată spre știință. Respectul pentru Dumnezeu nu mai este o trăsătură a societății 
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americane și, pe măsură ce ateismul și secularismul preiau controlul, există și un declin al 
moralității și al libertății.

În fiecare zi apar rapoarte ale unor noi măsuri ale guvernului care violează din ce în ce mai 
mult drepturile oamenilor.

În numele anti-terorismului și drepturilor omului, guvernul își asumă un control din ce în 
ce mai mare asupra oamenilor. Activitățile cetățenilor sunt monitorizate îndeaproape în 
fiecare clipă, fiecare tranzacție financiară, fiecare apel telefonic, fiecare email. Oamenii sunt 
încurajați să-și spioneze vecinii și să raporteze autorităților orice activitate neobișnuită. 
Există legi care îngăduie agențiilor statului să rețină oamenii pe termen nelimitat fără a fi 
obligați să-i acuze de vreo crimă. Unele dintre aceste măsuri draconice au fost prezente în 
alte țări timp se secole întregi, dar în America de acum 20 de ani, erau de neimaginat.

Este evident faptul că America face în mod rapid o imagine fiarei. Ultima criză se apropie 
cu viteza luminii.

Partea a doua
Cum se va dezvolta semnul?

Implicațiile unui semn

Scopul principal al unui semn este identificarea. El este un mijloc de deosebire dintre o 
persoană sau mai multe, și restul. Prima dată când Biblia menționează un semn o face în 
legătură cu Cain, primul criminal. În Geneza 4:15 ni se spune că Dumnezeu a așezat un semn 
pe Cain pentru a-l proteja. Lui Cain îi era teamă că cineva o să-l omoare ca revanșă pentru că 
l-a ucis pe Abel, dar Dumnezeu a așezat acest semn pe el ca mijloc de protecție împotriva 
unui atac.

În Apocalipsa 13 citim că toți locuitorii pământului vor fi forțați să primească un anumit 
semn, numit „semnul fiarei”. Scopul acestui semn este să-i identifice în mod clar pe cei care 
cooperează cu sistemul și care se închină fiarei, și să facă deosebire clară între aceștia și cei 
care se opun fiarei și sistemului său.

Este evident așadar că semnul trebuie să fie foarte clar, trebuie să așeze o linie clară și 
dramatică de demarcare. Nu trebuie să existe loc de ambiguitate. Acesta este scopul unui 
semn; acesta este motivul pentru care oamenilor li se ordonă să primească semnul. Este un 
mijloc de a face distincție clară între două grupări de oameni.

Caracteristicile fundamentale

Semnul fiarei va fi ceva implementat de stat, o cerință impusă tuturor prin intermediul 
puterii guvernatoare. De aceea este evident faptul că în această controversă a semnului fiarei, 
principiile statului trebuie să ajungă în opoziție cu principiile religioase. Statul nu va apăra 
nimic decât pe sine, iar creștinii nu-și vor da viața pentru nimic altceva decât pentru 
principiile religioase. Cumva, în criza semnului fiarei, ambele trebuie să fie implicate. De 
partea statului, va fi o hotărâre de a apăra și impune autoritatea guvernului, în timp ce de 
partea celor care refuză semnul, va fi o determinare de a fi sinceri față de angajamentul lor 
față de Dumnezeu. Așadar, semnul fiarei trebuie să fie o chestiune care, din punctul de 
vedere al guvernului, reprezintă o chestiune politică și socială, în timp de partea creștinilor, 
reprezintă o chestiune morală.

Evident, această chestiune nu poate fi ceva relativ minor. Pentru guvern este o chestiune 
critică, până la punctul în care un decret de moarte devine necesar. Poziția celor care se opun 
ajunge să fie percepută ca serioasă, ca o amenințare la ceva foarte apreciat de puterile statale. 
Pentru creștin este atât de important încât amenințarea cu moartea nu-l va determina să 
renunțe.
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Putem de asemenea observa faptul că trebuie să fie o chestiune foarte clar definită, atât de 
bine definită încât determină o polaritate evidentă și un conflict cu pedepse severe. O 
chestiune vagă nu se poate ridica la asemenea proporții.

Trebuie să fie o criză de o asemenea natură, de asemenea implicații critice încât justifică, în 
lumea noastră „liberă”, pedeapsa cu moartea pentru nesupunerea față de stat. Acest fel de 
tratament este în mod normal aplicat pentru trădare.

Acestea sugerează o chestiune care implică viața și moartea, la fel de serioasă ca și crima 
(singura pentru care este acceptată azi pedeapsa cu moartea).

Sau trebuie să fie o dezvoltare a unui sistem global de guvernare atât de tiran, atât de 
totalitar încât va ucide în masă pe cei care i se opun, chiar și pentru chestiuni relativ minore.

Acesta este un scenariu uimitor! Ce ar putea determina guvernele lumii să ajungă într-un 
astfel de loc? Un posibil motiv este că ei percep un grup de oameni ca amenințare pentru 
stabilitatea politică. Chestiunea pentru care guvernele sunt aproape paranoide, este 
„securitatea națională”.

Poate această chestiune care cauzează furie și pedeapsa cu moartea, nu este de 
magnitudinea crimei, ci are natura nesupusă a rezistenței. (așa se întâmpla în țările 
comuniste unde orice rezistență era percepută ca importantă și trebuia stârpită). Nu crima 
este subiectul, ci opunerea rezistenței.

Va exista o cale de a descrie această rezistență ca fiind trădare, ca „instigare la ură”. 
Cumva, oponentul va ajunge să fie privit ca dușman al statului. O asemenea criză se va naște 
deoarece omenirea va ajunge în locul în care statul va fi suprem. Nu numai că deține puterea 
supremă, dar se ajunge ca închinarea și supunerea să-i fie legitime.

Ce putem învăța din istorie?

Istoria ne descoperă calea pe care viitorul conflict se va dezvolta. Cezarii Romei au privit 
creștinismul ca pe o amenințare pentru că acesta amenința stabilitatea imperiului. Nu că 
creștinii ar fi fost distructivi sau criminali antisociali, ci că ei destabilizau liniștea stilului de 
viață de atunci, dezvoltând, cum se spune, un stat în stat. Creștinii au fost omorâți pentru că 
au distrus conceptul că statul era autoritatea căreia trebuie să-i fie acordată supunerea 
supremă.

Aceasta a fost problema în FIECARE caz de persecuție a poporului lui Dumnezeu din 
trecut. Acesta va fi modelul în dezvoltarea crizei semnului fiarei. 

Dezvoltând arii de conflict

Deja putem vedea arii de conflict clare. Există aspecte ale vieții oamenilor în care guvernul 
a intrat și și-a asumat controlul, când nu avea niciun drept de a interveni. Aceste chestiuni 
reprezintă mici bombe pregătite de explozie pentru că ele crează arii în care conștiința 
individului poate intra în conflict cu statul. Iată câteva dintre ele:

1. Statul are dreptul exclusiv de a educa copiii.
2. Statul are dreptul exclusiv de a decide ce este acceptabil ca copiii tăi să învețe (subiecte 

ca evoluționismul și homosexualitatea sunt predate fără nicio problemă în școli, fără 
cunoștința sau acordul părinților).

3. Statul are dreptul de a dicta dacă îți poți pedepsi copiii sau nu.
4. Statul are dreptul de a decide ce este acceptabil din punct de vedere moral.
5. Statul deține drepturile asupra trupului tău (dreptul de vaccinare, dreptul de a impune 

tratament medical etc.).
6. Statul are dreptul de a decide cu cine să te întâlnești în propria ta casă. 
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Scuze pentru măsuri mai aspre

Nu este dificil de observat cum se strânge cureaua pe măsură ce guvernele își asumă un 
control din ce în ce mai mare asupra cetățenilor. Guvernele pretind că aceste măsuri sunt 
necesare și că sunt spre binele cetățenilor și în mod deosebit spre binele statului. Ceea ce se 
întâmplă este că indivizii devin din ce în ce mai nesemnificativi, în timp ce statul devine 
dumnezeul căruia toți trebuie să i se închine și pe care toți să-l venereze. Acestea sunt 
condițiile în care semnul fiarei va fi impus. Următoarele au fost folosite ca motive pentru 
creșterea controlului pe care guvernele îl exercită asupra oamenilor: controlul imigranților, al 
drogurilor, siguranța sănătății, drepturile omului, drepturile civile, controlul crimelor și al 
armelor, genocidul, siguranța națională, spălarea banilor, evaziunea fiscală. 

Niciun factor stabilizator

Omenirea a trecut prin multe stadii, prin multe crize în ultimii 6000 de ani. Însă un singur 
lucru a constituit mereu un factor în fiecare veac și anume faptul că oamenii au recunoscut 
mereu prezența și autoritatea unei puteri mai mari numită „Dumnezeu”. Chiar și în cele mai 
barbare și distorsionate imagini pe care oamenii le-au avut despre Dumnezeu, recunoașterea 
unei ființe supreme a cărui sfat trebuia respectat, a limitat mereu mâinile conducătorilor într-
o anumită măsură. Chiar dacă conducătorului nu-i păsa de Dumnezeu, faptul că supușii săi 
se temeau de o ființă supremă și-i priveau autoritatea ca superioară chiar și celei a regelui, a 
făcut ca conducătorii să fie prevăzători să nu meargă prea departe.

Însă azi am ajung în sfârșit în punctul în care cunoașterea de Dumnezeu a fost ștearsă 
pentru generațiile viitoare. Satan și-a realizat capodopera prin implementarea 
evoluționismului în școli. Tinerii de azi au o mai mare lipsă de respect față de religie și de 
Dumnezeu decât orice altă generație din trecut. Evoluționismul și-a făcut lucrarea sinistră iar 
noi vom vedea pentru prima dată cum este să trăiești într-o lume în care oamenii nu cred în 
Dumnezeu. Înlăturându-L pe Dumnezeu, înțelepciunea omenească este singura cârmă pe care 
o mai avem, iar asta este înfricoșător. Omul nu știe de fapt nimic, în ciuda faptului că 
evoluționiștii l-au etichetat pe om ca „homo sapiens” (omul, înțeleptul). Omenirea bâjbâie în 
întuneric, experimentând cu lucruri de care habar n-are, învățându-i pe copii că 
homosexualitatea este normală, stricând mediul înconjurător, redefinind moralitatea. Atunci 
când aceste experimente încep să dea roade așa cum deja fac, singurul remediu pentru 
această lume va fi distrugerea ei totală, și un nou început. 

Micro-cipul

Unul dintre factorii care au făcut ca criza semnului fiarei să pară mereu ca o fantezie, este 
faptul că nu a existat niciodată un sistem de control statal care să poată implementa genul de 
control total descris de Biblie. Ni se spune că fiecărei persoane de pe pământ, „bogat și sărac, 
liber sau rob, mic sau mare”, i se va porunci să primească acest semn al fiarei și că nimeni nu 
va putea cumpăra sau vinde decât dacă are acel semn. Cum va putea guvernul-fiară să 
implementeze o asemenea lege? Cum va putea statul să controleze comerțul și să 
monitorizeze toate formele acestuia atât de îndeaproape încât anumiți indivizi să fie în mod 
desăvârșit excluși?

Până în urmă cu câțiva ani, acestea erau genul de întrebări care făceau ca criza semnului 
fiarei să pară o imposibilitate. Dar acum nu mai este cazul. Astăzi tehnologia a explodat 
dincolo de cele mai îndrăznețe vise ale omului. Acum este posibil ca guvernele să 
monitorizeze activitățile cetățenilor aproape în fiecare secundă din zi. Odată cu inventarea 
internetului, a tehnologiei telefonului celular, a comunicațiilor prin microunde și prin satelit, 
îi este dificil oricărui om să se ascundă dacă puterea vrea să-l urmărească. Majoritatea țărilor 
pretind deja fiecărui cetățean să fie identificat printr-un număr, fie că este numit „număr 
social de securitate”, sau „număr de identificare” sau „număr de înregistrare a taxelor” („cod 
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numeric personal” în România). Pentru a obține un pașaport sau un permis de conducere, 
fiecare cetățean trebuie să fie înregistrat într-o bază de date care conține informații cruciale 
referitoare la identitatea și locația sa, printre alte lucruri.

Acum, odată cu inventarea micro-cipului, în sfârșit a fost perfecționată tehnologia prin care 
fiecare persoană poate fi monitorizată zi și noapte. Majoritatea dintre noi sunt conștienți de 
faptul că micro-cipul este un mic cip computerizat, închis într-o sticlă care nu se poate 
sparge, de dimensiunea unui bob de orez. Cererea ca cetățenii să aibă acest cip implantat în 
corp, este din ce în ce mai mare; dacă este posibil undeva în mâna dreaptă.

Micro-cipul este o invenție minunată care deține posibilități minunate. La prima vedere se 
pare că este o idee minunată ca fiecare om să aibă implantat acest cip. Micro-cipul va conține 
toate informațiile necesare pentru a identifica o persoană și pentru a-i permite să facă orice 
tranzacție. Gândiți-vă: nimeni nu va mai trebui să poarte un portmoneu, un card de credit, un 
permis de conducere, pașaport, sau orice altă formă de identificare. Toate informațiile vor fi 
conținute într-un cip mic așezat sub piele într-un loc convenabil și disponibil pentru a fi 
scanat oricând este necesar ca o persoană să fie identificată sau să facă afaceri. În plus, dacă o 
persoană are cipul implantat, va fi foarte ușor de găsit.

Pentru guvernanți va fi un vis împlinit. Va face ca banii lichizi să devină inutili. Cei care fac 
afaceri nu vor trebui decât să transfere credit de pe un cip pe altul. Spălarea banilor, comerțul 
cu droguri și evaziunea fiscală vor fi foarte dificil de realizat. Este ușor de înțeles motivul 
pentru care guvernele doresc ca cipul să fie implantat în toți cetățenii. Problema este că mulți 
se opun cu violență ideii implementării unui sistem care să permită guvernului să dețină 
informații atât de intime despre acțiunile lor. Însă strigătul crescând pentru o mai mare 
siguranță, creșterea criminalității și a terorismului, i-a făcut pe oameni să devină din ce în ce 
mai dispuși de a renunța la libertățile lor în numele siguranței personale. Din ce în ce mai 
mult oamenii ajung să creadă că un control mai mare exercitat de guvern este un lucru bun 
de vreme ce ei cred că este singura cale de a controla crima și terorismul.

Acest lucru va deschide ușa pentru introducerea micro-cipului ca obligatoriu pentru fiecare 
persoană de pe planetă. Dacă nu micro-cipul, atunci o tehnologie similară. Ideea este că 
pentru ca semnul fiarei să devină o realitate, trebuie să fie implementat un sistem care să 
faciliteze guvernelor lumii să dețină un control absolut asupra finanțelor, comerțului 
cetățenilor, cumpăratului și vândutului, un mijloc de a controla în mod desăvârșit activitățile 
lor financiare, o cale prin care să monitorizeze îndeaproape fiecare activitate. Tehnologia 
micro-cipului oferă un astfel de sistem. În sfârșit omenirea este pregătită din punct de vedere 
tehnologic pentru ca semnul să fie instituit.

Ar trebuie să notăm faptul că nu este nimic greșit din punct de vedere moral cu micro-cipul 
în sine. In sine micro-cipul este o idee minunată și o invenție majoră. Problema este că el 
reprezintă potențialul ca viețile oamenilor să fie controlate în mod desăvârșit. Cu alte 
cuvinte, a avea micro-cipul implantat nu constituie un păcat. Micro-cipul NU este semnul 
fiarei. Însă ideea este că micro-cipul constituie tehnologia necesară pentru a implementa și 
impune semnul. Nu micro-cipul reprezintă problema, ci felul în care va fi folosit. 

Un chip fiarei

Ce este „chipul fiarei”?  Apocalipsa 13:13-15 ne spune că fiara cu două coarne care s-a 
ridicat din pământ a poruncit ca toți cei ce locuiesc pe pământ să facă un chip sau o imagine 
fiarei, și că avea putere de a da viață acestui chip al fiarei.

Aceasta indică faptul că în lumea cea nouă reprezentată de SUA, va fi stabilit un sistem de 
guvernare care se aseamănă cu și funcționează după același sistem de guvernare care există 
în prima fiară (Europa). Aceasta nu înseamnă că trebuie implementat un sistem de guvernare 
care are șapte capete și zece coarne, ci mai degrabă că în Americi va fi implementat un sistem 
care va avea următoarele caracteristici:

1. O unire a mai multor țări (posibil America, Canada și Mexic);
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2. Un guvern secularizat, nelegiuit;
3. Un stat în care moralitatea a fost alungată.
Acestea sunt caracteristicile primei fiare, un sistem de guvernare pe care deja l-am văzut 

dezvoltându-se în Europa: un tip de guvernare secular, ateist, totalitar. Potrivit profeției, 
America va face o imagine a acestui sistem. Ne putem aștepta să vedem dezvoltându-se 
același fel de guvernare ca cel ce există în Europa. 

Problema este închinare

Potrivit cu Apocalipsa, toți trebuie să se închine chipului, sau va fi omorât. Este interesant 
că se folosește termenul „închinare”. Închinarea reprezintă o experiență unică care sugerează 
o supunere supremă a trupului, sufletului și spiritului. Sugerează o supunere necondiționată. 
Poate implica admirație, dar nu neapărat. Asta este ceea ce toți trebuie să ofere acestei 
imagini a fiarei. Este o condiție în care statul ia locul lui Dumnezeu (ca în comunism).

Toți cei care trăiesc în lume trebuie să se supună sistemului de guvernare, trebuie să 
acceptate filozofia sa indiferent de conștiință, sau să moară. Aceasta este, de fapt, închinarea. 

Semnul, numele sau numărul

Atunci când citim Apocalipsa 13 cu atenție, se pare că nu toată lumea va primi obligatoriu 
semnul. Fiecare va primi fie semnul, FIE numele, FIE numărul fiarei. Nu toți vor primi 
semnul, dar toți trebuie să aibă o formă de loialitate față de fiară: fie numărul sau numele. 
Care este deci diferența între acestea: semnul, numărul și numele? 

Semnul

Un semn în acest context reprezintă un mijloc de identificare (Ezechiel 9:4-6), este un mijloc 
de deosebire a unui grup de persoane de un altul. Atunci când citim cartea Apocalipsei, ar 
trebui să înțelegem că aceasta este o carte plină de simboluri. Imaginile pe care le descoperim 
acolo nu sunt oferite pentru a fi luate literal (în cea mai mare parte), ci pentru a fi interpretate 
aplicând înțelesul simbolului. Atunci, semnul nu înseamnă obligatoriu un semn literal, vreun 
simbol, tatuaj sau ștampilă, așa cum mulți gândesc. Ceea ce semnifică este un mijloc prin care 
un grup de oameni poate fi deosebit de un altul.

Dumnezeu condamnă primirea semnului fiarei. În Apocalipsa 14:9-12 El afirmă că mânia Sa 
va fi turnată neamestecată peste cei care primesc acest semn. Acest lucru sugerează că semnul 
fiarei este un păcat care este foarte ofensator pentru Dumnezeu. În plus, textul sugerează că 
cei care-l primesc s-au decis deliberat să-l sfideze pe Dumnezeu, motiv pentru care pedeapsa 
este atât de grea. Așadar, putem fi siguri că acest semn nu este ceva superficial, ca un tatuaj 
sau o ștampilă puse pe corpul unui om. Trebuie să implice conștiința și inima. Trebuie să 
implice un comportament, o decizie pentru ceva ce reprezintă un păcat strigător la cer, ceva 
ce este evident greșit, dar care a fost îmbrățișat de cei care primesc semnul.

Acest semn este primit fie pe frunte, fie pe mâna dreaptă. Ce înseamnă asta? Acest detaliu 
sugerează că această caracteristică distinctivă poate fi văzută fie în modul în care o persoană 
gândește (fruntea), fie în lucrurile pe care le face (mâna dreaptă). Așadar, trebuie să existe un 
sistem care va demonstra ceea ce oamenii gândesc și fac. Acest sistem trebuie să fie foarte 
eficient în identificarea celor care se conformează și celor care nu o fac pentru că este vorba 
despre o chestiune de viață și de moarte. 

Numele

Mult timp n-am avut nici cea mai mică idee despre ceea ce înseamnă numele fiarei. Am citit 
diverse teorii, dar recent am studiat din nou iar răspunsul pe care l-am primit a fost atât de 
simplu, încât părea ridicol. Pare uimitor că nu-mi pot aminti să fi auzit vreodată acest 
răspuns:

„Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte 
capete; pe coarne avea zece coroane, şi pe capete avea nume de blasfemie.” (Apocalipsa 13:1 - KJV)
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Este clar: pe capetele fiarei este numele „blasfemie”. Același lucru este scris și în 
Apocalipsa 17:3. Acolo, clar ca lumina zilei este numele fiarei. Numele său este „blasfemie”.

Un nume în Biblie este deseori folosit pentru a exprima caracterul celui numit. De mai 
multe ori în Biblie o persoană a primit un nume nou atunci când caracterul i-a fost schimbat, 
sau ca rezultat al unei experiențe neobișnuite pe care a avut-o. Două exemple sunt Avram al 
cărui nume a fost schimbat în Avraam, și Iacob al cărui nume a fost schimbat în Israel.

Așadar, atunci când Biblia vorbește despre numele fiarei, se referă la caracterul, la natura 
fiarei. Natura acestei fiare este una nelegiuit, o putere ateistă care are ca și caracteristică 
identificatoare atitudinea de blasfemie. Nu toți primesc semnul fiarei; unii vor primi numele 
sau numărul ei. Acest lucru sugerează faptul că vor exista cei care vor avea aceeași natură sau 
același caracter ca și fiara, adică că vor manifesta aceeași nelegiuire ateistă ca și fiara și astfel, 
vor avea același nume. 

Numărul

Ce semnifică numerele în Biblie? Două numere care ne vin în minte sunt șapte și 
doisprezece. Aceste numere apar foarte des în legătură cu lucrările lui Dumnezeu. Ziua a 
șaptea, luna a șaptea din anul al șaptelea, șapte plăgi, șapte trâmbițe, șapte sigilii, șapte 
biserici etc. De asemenea vedem doisprezece seminții, doisprezece apostoli și multiplii ai 
acestui număr cum ar fi 24 de bătrâni (12x2) și 144.000 (12x12). Ceea ce putem vedea este că 
numerele șapte și doisprezece reprezintă modelul de lucrare al lui Dumnezeu. Ele reprezintă 
principiul potrivit căruia Dumnezeu Își desfășoară activitățile pe pământ și în mijlocul 
poporului Său.

Atunci când aplicăm această idee la numărul fiarei, descoperim că acest număr, 666, 
reprezintă modelul de lucrare al fiarei. El descrie principiul de la baza dominării fiarei pe 
pământ.

Așa cum am menționat mai devreme, atunci când studiem cartea Apocalipsei, descoperim 
multe indicii de interpretare prin studiul pasajelor din Vechiul Testament care folosesc același 
limbaj și vorbesc despre aceleași lucruri. Cartea Apocalipsei este scrisă în limbajul și 
simbolismul Vechiului testament. Atunci când aplicăm această regulă la numărul fiarei, 
descoperim ceva interesant. Potrivit cu Apocalipsa 13:18, numărul fiarei este numărul unui 
om, și anume 666. Atunci când căutăm prin Biblie pentru a găsi aceeași expresie, descoperim 
că mai apare numai într-un singur loc:

„Greutatea aurului care venea lui Solomon, pe fiecare an, era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi 
de aur...” (1 Regi 10:14).

Acest lucru este foarte interesant. În zilele lui Solomon, Israel atinsese vârful slavei sale. A 
fost cel mai înalt punct pe care omul l-a putut atinge în ceea ce privește gloria lumească, iar 
Biblia o măsoară în aur, sau financiar. Semnul fiarei va fi impus prin controlul asupra 
finanțelor întregii planete. Cei care nu vor fi în armonie cu sistemul, nu vor putea cumpăra 
sau vinde.

Sistemul financiar reprezintă astfel „numărul omului”, cel mai înalt punct pe care omenirea 
îl poate atinge fără de Dumnezeu. Acesta este adevărul absolut. Scoteți-L pe Dumnezeu din 
viața societății, și ce mai rămâne pentru a motiva omenirea? Mereu va fi dorința după avere, 
glorie și putere. Acesta este cel mai mare deziderat în ceea ce privește scopurile umanității; 
omul nu se poate ridica mai mult decât atât.

Azi, ateismul evoluționist a alungat cunoașterea de Dumnezeu din societatea modernă. 
Teoria evoluției este predată în școli ca fiind un fapt, în timp ce este interzisă rugăciunea sau 
numai menționarea Numelui lui Dumnezeu. Alături de această schimbare, a fost implementat 
un alt sistem de valori decât cel care a existat în urmă cu o sută de ani. Azi, banii reprezintă 
totul. Orice este justificat în numele câștigului financiar.

Așadar, cei care primesc numărul fiarei sunt cei care sunt prinși în sistemul financiar al 
planetei controlată de fiară, cei care sunt motivați de aceleași valori de câștig lumesc. Din 
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acest motiv, ei îmbrățișează filozofiile și ideile fiarei și astfel, este scris despre ei că primesc 
numărul fiarei.

Motivația implementării și acceptării semnului fiarei va fi câștigul financiar. Acest sistem 
este implementat și impus asupra întregii planete pentru că unii vor profita de pe urma lui. 
Despre asta este vorba; acesta este numărul fiarei: banii. 

De la persecuție la execuție

Când semnul fiarei este pentru prima dată implementat, va exista o procedură pașnică. Ca 
și toate celelalte legi, va urma procedura discuțiilor, votării și, în final, implementării. Atunci 
va începe necazul. Dar de ce va escalada până în punctul în care va exista persecuție, arestări 
și, în final, un decret de moarte?

Se pare că va exista o opoziție de asemenea natură încât va amenința cu subminarea 
statului. Guvernele nu persecută în mod normal oamenii, decât dacă se simt amenințate. De 
obicei, guvernele se simt amenințate atunci când clocotește rebeliunea și insurecția. În acest 
caz, nu poate să fie astfel deoarece ținta sunt creștinii, iar creștinii nu instigă la insurecție.

Această rezistență a creștinilor vine ca urmare a faptului că ei sprijină unele principii 
creștine care sunt diametral opuse politicii guvernamentale, atrăgând astfel mânia 
guvernului. Așadar, guvernul trebuie să promoveze cu putere și să stabilească unele practici 
care vor fi acceptate de toți cetățenii, dar care vor fi categoric respinse de creștini.

Mai mult, trebuie să fie o practică care este de o asemenea natură încât mulți dintre 
pretinșii creștini (cei care nu-L cunosc pe Hristos cu adevărat) se vor simți liberi să coopereze 
cu guvernul și să respingă sfatul lui Dumnezeu în acea chestiune. Trebuie să fie o chestiune 
care, cu toate că este în mod clar fie alb, fie negru, este de o asemenea natură încât negrul este 
prezentat ca alb, iar albul este prezentat ca negru și este acceptat cu toată inima de marea 
majoritate a lumii. Poate fi de asemenea o chestiune de o asemenea natură încât va produce 
un atac asupra Bibliei și care va putea chiar conduce la intitularea Bibliei ca „literatură 
instigatoare la ură”.

Autoritatea este problema

Întrebarea încă rămâne: ce trebuie să se întâmple pentru ca o chestiune atât de inofensivă să 
escaladeze la a fi o chestiune de viață și de moarte, în care țările acestei lumi vor porunci 
uciderea cetățenilor lor pentru a obține o conformare absolută în această chestiune?

Nu poate fi chestiunea însăși. Trebuie că această chestiune escaladează până în punctul în 
care devine o chestiune de amenințare subminare a autorității statului.

Evident, statul o va impune cu agresivitate. Comunitatea creștină va răspunde agresiv (ce 
altceva ar putea să facă?). Consecința este că forța irezistibilă întâlnește obiectul de neclintit. 
Cineva trebuie să cedeze. Natura statului (ațâțat de Satan) este de a se asigura că nimeni nu 
rezistă autorității sale. Și cu atât mai mult atunci când principiile ateismului și comunismului 
au infectat toate națiunile. Comunismul a ucis deja zeci de milioane pentru nicio altă crimă în 
afară de crima de a se opune statului. Acesta este spiritul care guvernează comunismul ateist.

Nu este o chestiune a dimensiunii chestiunii în discuție, căci aceasta nu este mare. 
Adevărata problemă este ce fel de sistem de guvernare privim atunci când ne uităm la chipul 
fiarei? Aceasta este adevărata problemă. Atunci când sistemul devine ateist și comunist, 
opoziția față de stat nu va fi tolerată. Neînțelegerea cu statul va fi tratată ca rebeliune 
împotriva statului, ca „război împotriva fiarei”, iar acest lucru va fi tratat ca trădare, 
pedeapsa fiind moartea.

Lucrul interesant este că masele societății vor admira și vor sprijini fiara în acest demers. Ei 
se vor mira de fiară, se vor închina balaurului și fiarei, și vor întreba: „Cine este asemenea 
fiarei, cine poate să facă război împotriva ei?”. Evident, această întrebare se referă la Hristos 
și la poporul Său.

- Va urma -
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Heilung in Christus

16

Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.

La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le 

descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege

care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.

La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic, 
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre 

subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în

lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și 

audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale 
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă 
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul 

robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii 
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma 

experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în 
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta, 

descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o 
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar 

noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Nr.  67    Iulie  2015
Tiraj  660  exemplare

Scopul  revistei  Divina  Vindecare  este  acela  de  a-‐i  
motiva  pe  cititori  să  se  dedice  fără  nici  o  rezervă  pregătirii  
personale  pentru  revenirea  Domnului  Isus  Hristos  printr-‐

o  relaţție  directă  și  personală  cu  Mântuitorul.  Revista  
Divina  Vindecare  este  tipărită  lunar  şi  este  trimisă  gratuit  
oricui  dorește.  Multiplicarea  este  nu  numai  permisă,  ci  și  

puternic  încurajată.  Pentru  orice  informaţții  şi  alte  
materiale,  vă  rugăm  să  ne  contactaţți.

Ne puteți urmări și pe canalul Divina 
Vindecare de pe YouTube (copiind în browser-

ul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele 

video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul 
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe” 
pentru a primi în mod automat știri de fiecare 

dată când postăm noi prezentări. Aceste 
prezentări video au fost înregistrate începând cu 

anul 2006 și tratează diverse aspecte ale 
Evangheliei strict din punct de vedere biblic. 
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă 

recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică. 
Vizionare binecuvântată!

Linkuri  utile

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Hitből hitbe

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect 
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca 
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul 

timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru 
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre 

materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la 
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte 

gânduri și sugestii legate de acest proiect.
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