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Am ajuns la cel de-al treisprezecelea capitol al cărții Apocalipsa. Acest capitol ne oferă o 
descriere detaliată a celor două mijloace principale pe care Satan le va folosi în această ultimă 
încercare de a distruge adevăratul Creștinism. Capitolul începe cu o descriere a unei fiare care 
se ridică din mare.

„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 cununi împărăteşti şi pe 
capete avea nume de hulă.” (Apocalipsa 13:1).
Acest verset apare diferit în traducerea 
„America Standard Version”:
„Apoi el a stat pe nisipul mării. Şi eu am văzut 
ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte 
capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe 
capete avea nume de hulă.” (Apocalipsa 13:1).
Observați diferența: prima traducere afirma „Eu 
am stat pe nisipul mării”, sugerând că Ioan este 
cel care stă pe malul mării. Cea de-a doua 
traducere și majoritatea celorlalte traduceri 
afirmă „el a stat pe nisipul mării”, indicând 
către balaurul care stă pe malul mării. Acest 

detaliu face o mare diferență în modul în care înțelegem evenimentele următoare. În ultimul 
verset al capitolului anterior ni s-a spus că Satan merge să facă război cu rămășița Seminței 
femeii. Atunci când Satan (balaurul) stă pe malul mării, din mare se ridică o fiară care are 
șapte capete și zece coarne. Se sugerează faptul că Satan este cel care cheamă această fiară din 
mare pentru a fi mijlocul său în acest război împotriva rămășiței. În capitolul 13 descoperim o 
descriere a acestui război împotriva rămășiței seminței femeii.

Împărății politice 
Înainte de a încerca să identificăm această fiară, trebuie să ne reamintim de ceea ce 

reprezintă o fiară în profețiile din Daniel și Apocalipsa:
„Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi care se vor ridica pe pământ. ... Fiara a patra este o a 

patra împărăţie care va fi pe pământ.” (Daniel 7:17, 23).
Versetul 17 afirmă că fiara reprezintă un împărat, 

dar versetul 23 explică că referința nu se face la un 
anume împărat, ci mai degrabă la o împărăție ceea 
ce face clar faptul că este vorba despre o împărăție 
politică. Trebuie să reținem această definiție.

Există multe idei și interpretări ale acestor 
profeții, iar unele dintre ele nu sunt consistente cu 
ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne-a descoperit. 
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Fiara din mare



Dacă vrem să nu ajungem confuzi, atunci trebuie să fim consecvenți în modul în care 
interpretăm simbolurile. Dacă Dumnezeu ne spune ce reprezintă un anumit simbol, atunci 
acea interpretare trebuie aplicată în toate cazurile.

Așadar, o fiară reprezintă un simbol al unei împărății politice. Aceasta nu se aplică însă 
marelui balaur roșu din capitolul 12. Acest balaur nu este numit „fiară”, ci este o creatură 
deosebită care este identificată în mod clar cu Satan, și nu cu o împărăție politică.

Observați de asemenea că o fiară nu reprezintă o biserică. O biserică este reprezentată de o 
femeie: biserica lui Dumnezeu fiind acea femeie curată și frumoasă din Apocalipsa 12, iar 
biserica cea mare și apostaziată fiind reprezentată ca o prostituată în Apocalipsa 17.

În mod clar, fiara și femeia reprezintă două lucruri total diferite. Această fiară care iese din 
mare a fost în mod general identificată cu sistemul Bisericii Romano Catolice, dar acea 
instituție este o biserică și nu o împărăție politică. Mai mult decât atât, în capitolul 17 din 
Apocalipsa descoperim că această fiară este călărită de o mare prostituată. Este mult mai 
consecvent să identificăm această prostituată ca fiind Biserica Romano Catolică decât fiara. 
Dacă Biserica călărește fiara, atunci evident că Biserica nu poate fi și fiara în același timp!

Un compus European 
„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).
Următorul aspect important pe care trebuie să-l observăm este că fiara este Europeană, o 

putere din Lumea Veche. Pe parcursul întregii istorii Biblice și pe parcursul primilor 4000 de 
ani ai istoriei planetei, conflictul dintre Satan și Dumnezeu și copiii Săi a fost concentrat în 
Europa, în acea parte a lumii care este numită „Lumea Veche”. Numai când europenii au 
descoperit Lumea Nouă, Creștinismul s-a răspândit și în restul lumii.

Așadar, în acest conflict împotriva rămășiței Seminței, Satan cheamă Europa ca unul dintre 
mijloacele sale de seamă. Descoperim că Europa s-a ridicat „din mare”. Apele în cartea 
Apocalipsei reprezinte mulțimile de oameni (Apocalipsa 17:15). Așadar, Europa s-a născut 
într-o parte a lumii care era dens populată.

Este scris că fiara are picioarele ca de urs, gura ca de leu și trupul ca de leopard. Această 
descriere ne trimite înapoi la cele patru fiare pe care Daniel le-a văzut în viziunea din capitolul 
7. El a văzut un leu, un urs, un leopard și o fiară mare și îngrozitoare. Aceste patru fiare 
reprezintă cele patru imperii: Babilon, Medo-Persia, Grecia și Roma, imperii care au ființa în 
Lumea Veche. Descoperim aceleași puteri reprezentate în această fiară ceea ce face clar faptul 
că această fiară din Apocalipsa reprezintă lucrarea lui Satan din Lumea Veche. Dar în loc de a 
reprezenta aceste patru imperii, această fiară are șapte capete, ceea ce ne spune că ea 
reprezintă șapte imperii, nu numai patru. Realitatea este că lucrarea lui Satan împotriva 
poporului lui Dumnezeu din Lumea Veche a fost desfășurată prin șapte împărății, nu prin 
patru.

Acesta este motivul pentru care atunci când îl vedem pe Satan reprezentat ca un balaur în 
Apocalipsa capitolul 12, și el are șapte capete și zece coarne. Aceste capete și coarne reprezintă 
totalitatea lucrării sale împotriva lui Dumnezeu de-a lungul secolelor, dar de când mijlocul lui 
de acțiune este fiara, și aceasta la rândul ei este reprezentată ca având șapte capete și zece 
coarne. Fiecare împărăție / corn reprezintă o diviziune a împărăției lui Satan.

În Apocalipsa 17:10 ni se spune că aceste capete reprezintă șapte împărați (împărății / 
imperii). Dar cinci au trecut, în timp ce unul este iar cel din urmă va veni. Aceste șapte capete 
nu există în același timp. La orice moment din timp, fiara nu are decât un singur cap. Nu a 
avut niciodată mai mult decât un singur cap, dar datorită faptului că Dumnezeu ne-o 
reprezintă de la începutul ei și până la sfârșit, El ni le arată pe toate șapte, chiar dacă la acest 
moment cinci dintre ele nu mai există și un altul încă nu a venit. Așadar, nu putem să nu 
înțelegem faptul că fiara este o entitate compusă care se întinde în diferite perioade de timp.

„Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă şi, când va veni, el va 
rămâne puţină vreme.” (Apocalipsa 17:10).
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Care împărății? 
De la momentul în care Dumnezeu a chemat pentru prima oară un popor, Satan a încercat 

să-l distrugă. Prima mare putere pe care a folosit-o pentru distrugere, a fost Egiptul. Egiptul a 
înrobit poporul lui Dumnezeu timp de sute de ani și, de fapt, la final a semnat un decret de 
moarte care-i viza pe toți cei de parte bărbătească. Egiptul a constituit primul mare dușman al 
poporului lui Dumnezeu și din acest motiv credem că primul cap al acestei fiare reprezintă 
Egiptul.

Următoarea putere folosită de Satan a fost Asiria. Această împărăție a distrus Israelul și a 
luat cele zece seminții ale împărăției de nord în robie. Aceste seminții nu au mai revenit 
niciodată în Israel și, în timp, au fost absorbite de națiunile păgâne. Ceea ce numim „Israel” 
azi este de fapt alcătuit numai din cele trei seminții care au mai rămas: Iuda, Beniamin și Levi.

Egiptul și Asiria nu sunt menționate în profețiile lui Daniel pentru că acestea își încep 
relatarea cu împărăția care exista la timpul la care Daniel a primit viziunea, și anume 
Babilonul. Însă, în Apocalipsa, Dumnezeu aruncă o privire înapoi în toată istoria fiarei și a 
lucrării lui Satan prin aceasta de-a lungul timpului. Egiptul și Asiria sunt incluse aici pentru 
că acestea constituie primele împărății pe care Satan le-a folosit, chiar înainte de timpul în care 
a trăit Daniel.

Următoarele puteri care au dominat, persecutat și subjugat poporul lui Dumnezeu au fost 
Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Roma a persecutat atât Israelul fizic, pe evrei, cât și 
Israelul spiritual, Biserica Creștină.

Așadar, primele șase capete ale fiarei sunt reprezentate de Egipt, Asiria, Babilon, Medo-
Persia, Grecia și Roma. Cele cinci care trecuseră au fost Egiptul, Asiria, Medo-Persia și Grecia. 
Cea care este trebuie să fie Roma, împărăția care a domnit în timpul în care Ioan a primit 
această viziune. Potrivit profeției, trebuia să apară un alt cap, un al imperiu care trebuia să 
domnească pentru un timp scurt.

Cel de-al șaptelea cap 
Desigur, știm că nu va mai exista niciodată un alt imperiu universal după împărăția de fier a 

Romei (Daniel 2:43). Însă, ceea ce studiem acum este o putere care se ridică pentru un scurt 
timp pentru a domina și controla Europa, nu lumea. O putere europeană nu poate fi o putere 
universală, dar în ultimii 500 de ani am descoperit că lumea este mai mult decât Europa. 
Așadar, ceea ce ne așteptăm este ca cel de-al șaptelea cap să se ridice din Europa și să domine 
pentru o scurtă perioadă de timp.

Cine este atunci cel de-al șaptelea cap? Aceasta este o întrebare dificilă. Potrivit profeției, 
acest cap va rămână pentru un scurt timp. De aici concluzionăm că această putere se va ridica 
din Europa și va domina pentru un timp scurt înainte de a fi înlăturată. Acest lucru a început 
să se împlinească deja. Europa încearcă să se reunească ca un trup unificat sub umbrela a ceea 
ce se numește „Uniunea Europeană”. Dacă acesta este cel de-al șaptelea cap, atunci ne 
așteptăm ca această uniune să dureze un timp scurt.

Unii au sugerat că acest al șaptelea cap este SUA, dar acest lucru nu este posibil deoarece 
SUA nu este o lume veche și nici o putere europeană. Mai mult decât atât, SUA este 
reprezentată ca fiind fiara cu două coarne sau profetul mincinos iar această putere este văzută 
la sfârșit, luptând cot la cot cu fiara împotriva lui Hristos. Fiara și profetul cel fals există ca 
două entități complet diferite, motiv pentru care SUA nu poate fi niciunul dintre capetele 
fiarei.

Fiara nu este Papalitatea 
O altă sugestie este că cel de-al șaptelea cap reprezintă Papalitatea, ca putere separată de 

Roma politică, dar acest lucru nu pare realist. Biblia afirmă că acest cap trebuie să rămână un 
timp scurt. Papalitatea a continuat să domina Europa pentru un timp mai lung decât toate 
celelalte imperii adunate, motiv pentru care nu se poate afirma despre ea că a continuat un 
timp scurt.

De ce mulți concluzionează că fiara este sistemul Bisericii Romano Catolice? Pentru că ei 
leagă Apocalipsa 13 de Daniel 7. În Daniel 7, Roma este reprezentată ca având zece coarte sau 
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zece divizii. Între aceste coarne se ridică un alt corn care este diferit de celelalte și care 
persecută poporul lui Dumnezeu și provoacă mari daune cauzei lui Dumnezeu. Pare clar 
faptul că acest corn reprezintă sistemul Romano Catolic care a dominat Europa timp de sute 
de ani.

Acum, când citim despre fiara din Apocalipsa 13, descoperim că fiara săvârșește aceleași 
lucrări pe care le făcea și acest corn din Daniel 7. Ambii îi persecută pe sfinții lui Dumnezeu, 
amândoi rostesc blasfemii, amândoi exercită putere pentru o perioadă de timp asemănătoare 
(trei ani și jumătate). Acesta este motivul pentru care mulți concluzionează că fiara și cornul 
reprezintă aceeași entitate. Dar să citim mai atent.

Ultimul dușman
În capitolul 7 din Daniel, ultimul dușman al poporului lui Dumnezeu este declarat a fi 

Roma (cea de-a patra fiară), nu Papalitatea (cornul). Roma este în final judecată și aruncată în 
foc. Nu Papalitatea este aruncată în foc la sfârșit, ci fiara. Așadar, în timp ce cornul a vorbit în 
numele fiarei, fiara este ultimul dușman, și nu cornul. Această fiară (Roma) există și azi într-o 
formă divizată, ca Europa modernă.

Așadar, cum putem explica similaritatea dintre lucrarea cornului din Daniel 7 și cea a fiarei 
din Apocalipsa 13 dacă acestea nu reprezintă aceeași putere?

Biserica Romano Catolică și-a folosit influența pentru a domina Europa și pentru a o 
conduce atât în trecut cât și în prezent. În Daniel 7, când cornul este reprezentat ca 
persecutându-i pe sfinți, Biserica Romano Catolică i-a omorât pe Creștini? În majoritatea 
cazurilor, răspunsul este nu. Diferitele guverne au împlinit voința Bisericii Romano Catolice în 
persecutarea celor care aveau crezuri diferite. Roma politică a fost cea care a persecutat cu 
adevărat, dar Biserica Romano Catolică a fost cea care a instigat la aceasta. Este asemănător cu 
evreii care i-au influențat pe romani să-L omoare pe Isus, dar nu ei au făcut-o în mod fizic. 
Așadar, datorită faptului că Biserica Romano Catolică a instigat persecuția, ea este 
reprezentată în Daniel 7 ca fiind persecutorul.

Distinct și separat
În Apocalipsa, fiara și Biserica Romano Catolică sunt identificate ca fiind două entități total 

diferite. Apocalipsa 17 ne înfățișează Biserica Romano Catolică ca fiind o femeie care călărește 
o fiară, dar în niciun caz parte din fiară. Așadar, atunci când citim despre fiară în Apocalipsa 
13, trebuie să înțelegem că aceasta nu este Biserica Romano Catolică, ci mai degrabă Europa 
politică. Dacă Dumnezeu dorea să reprezinte Biserica Romano Catolică, ar fi folosit simbolul 
femeii prostituate, pentru că El este consecvent. Așadar, atunci când ne uităm la persecuțiile și 
atrocitățile săvârșite de fiară, trebuie să înțelegem că citim despre faptele săvârșite de Europa 
politică. Bineînțeles că aceste fapte au fost influențate de Biserica Romano Catolică, dar 
accentul este pus pe Europa politică; Europa este centrul profeției, nu Biserica Romano 
Catolică! Acest aspect este important de înțeles deoarece mai târziu, când vom ajunge la 
subiectul semnului fiarei, nu vom trage concluzii greșite dacă nu vom identifica greșit fiara.

Numele de blasfemie
Această fiară Europeană are nume de blasfemie scrise pe capete. Aceste „nume” descriu 

natura profană a imperiilor care au guvernat Europa. Chiar și azi, și poate că mai mult ca 
niciodată înainte, unul dintre cele mai proeminente semne ale Europei este natura 
ireverențioasă și profană a continentului. Interesant este faptul că Europa de azi este cel mai 
ateist continent din lume. Potrivit cu Nigel Barber, „credința în Dumnezeu scade în multe țări 
dezvoltate și este concentrată în Europa în țări ca Suedia (64% necredincioși), Danemarca 
(48%), Franța (44%) și Germania (42%).” (Psihologia azi, Mai 2010).

Europa este de asemenea cel mai socialist continent și este locul în care comunismul totalitar 
și-a avut prima și cea mai puternică redută. Mulți observatori de azi văd o direcție clară în 
care Europa revine la sistemul totalitar comunist, dar sub un nume diferit și pe o cale diferită 
de cea a forței și impunerii vădite.
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Simboluri blasfemiatoare
Una dintre dovezile uimitoare care indică spre Europa ca fiind participantul major în 

această criză majoră care se apropie, o constituie uimitoarele simboluri pe care Uniunea 
Europeană le-a ales pentru a-și reprezenta efortul de a unifica Europa.

Iată mai jos un exemplu care reprezintă Uniunea Europeană și care are drept slogan: 
„Europa: multe limbi, o singură voce.” Ceea ce uimește este desenul care însoțește sloganul. El 

indică foarte clar către turnul Babel, locul în care 
Dumnezeu a împrăștiat rasa umană și a amestecat 
limbile omenirii. Dumnezeu i-a împrăștiat pe 
clăditorii Babelului pentru că El a văzut că în planul 
lor de centralizare stătea un potențial de putere 
nelimitată ceea ce ar fi contribuit la defăimarea lui 
Dumnezeu și la pervertirea scopurilor Sale cu 
omenirea. Alegând turnul Babel ca logo, Uniunea 
Europeană afirmă cât se poate de clar: „Îl sfidăm pe 
Dumnezeu și refacem ceea ce Tu ai stabilit.” Este un 
lucru să cauți unificarea Europei, și un cu totul alt 
lucru să alegi ca simbol a acestei unificări un obiect 
care Îl provoacă în mod deliberat pe Dumnezeu. 
Numai o putere blasfemiatoare și nelegiuită L-ar 
sfida pe Dumnezeu într-o manieră atât de deschisă.
Arhitectura clădiri Parlamentului Uniunii Europene a 
fost de asemenea gândită pentru a înfățișa același 
turn Babel. Iată o fotografie a acelei clădiri. Este ușor 
de observat intenția din spatele arhitecturii acestei 
clădiri. Acesta este un alt exemplu ciudat al legăturii 

dintre Europa și puterea fiarei din 
Apocalipsa.

Dacă această asemănare este 
accidentală, atunci există cu 
adevărat o mână supranaturală în 
spatele scenei care manipulează și 
direcționează Europa în alegerea 
simbolurilor. Dar dacă este 
intenționat, atunci cu adevărat 
Uniunea Europeană trebuie să fie 
cel mai evident sistem blasfemiator 
de guvernare omenească, pentru că 
acest lucru înseamnă că ei au ales 
în mod deliberat (din nou) să se 
reprezinte printr-un simbol care se 
identifică ca fiind în directă 
rebeliune cu Dumnezeu.

Vindecarea rănii
„Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se 

mira după fiară.” (Apocalipsa 13:3).
Ultimul mare Imperiu care a controlat lumea (cea Veche), a fost Roma. Roma și-a pierdut 

puterea cu mai bine de 1500 de ani în urmă și orice urmă a Romei este pentru totdeauna 
dispărută. De fapt, Biblia însăși profetizează că Imperiul Roman va fi divizat și că nu va mai fi 
niciodată unit într-o singură împărăție (Daniel 2:43).
Și totuși, în ultimul secol se poate vedea o reapropiere graduală a țărilor Europei, acțiune 

care a uimit omenirea. Uniunea Europeană reprezintă o uniune politică și economică a 28 de 
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țări. Ea a fost înființată sub acest nume în anul 1993. Fiecare dintre țările membre este 
independentă, dar decisă să ființeze sub acordurile dintre aceste națiuni. În momentul de față 
28 de țări sunt membre ale Uniunii Europene (cu toate că numărul va scădea la 27 prin ieșirea 
Marii Britanii în cursul acestui an).

Ceea ce vedem aici în mod clar reprezintă vindecarea rănii fiarei. Roma reușește în sfârșit să 
devină din nou un imperiu cu putere și influență în lume. Nu revine sub forma Imperiului 
Roman, ci sub forma Uniunii Europene însă, în fapt, nu constituie decât o renaștere a fiarei. 
Biblia afirmă că această uniune nu va dura, ci numai pentru un timp scurt rana de moarte a 
fiarei va fi vindecată.

42 de luni
„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).
Această perioadă de timp apare în cărțile lui Daniel și Apocalipsa în diferite forme. În 

Daniel 7 este exprimată ca „o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme” (Daniel 7:25). În 
Apocalipsa 11:3 este exprimată ca „o mie două sute şaizeci de zile.” Toate aceste perioade 
reprezintă trei ani și jumătate (anul evreiesc având 360 de zile).

Mulți au concluzionat că această perioadă trebuie interpretată într-o manieră simbolică și că 
se aplică domniei Papalității care a dominat Europa timp de 1260 de ani, interpretare în care o 
zi este folosită pentru a reprezenta un an. Există dovezi suficiente pentru acest principiu de 
interpretare. Profeția despre Mesia din Daniel 7, spre exemplu, nu are sens dacă nu este 
aplicat acest principiu.

Însă există suficiente dovezi care sugerează faptul că în anumite pasaje, această perioadă de 
timp are o aplicabilitate literală. Cu alte cuvinte, va există un timp literal la vremea sfârșitului 
în care poporul lui Dumnezeu va trece printr-o aprigă persecuție timp de trei ani și jumătate. 
Nu putem detalia acest subiect în cadrul acestui articol, dar în viitorul apropiat vom studia și 
această chestiune.
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Profetul fals
David Clayton, iulie 2016

Europa nu constituie singura putere pe care Satan o folosește la timpul sfârșitului. 
Dumnezeu ne arată o altă putere dominatoare care se ridică din pământ și care cooperează cu 
puterea Europeană pentru a-i persecuta pe copiii Săi.

„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 mai este numită și „profetul fals” în Apocalipsa 16:13; 19:20; 20:10. Aici 
descoperim o putere politică căreia Dumnezeu îi pune o etichetă religioasă. De fapt, acest 
profet fals nu este niciodată numit „fiara”. Acest nume este folosit cu exclusivitate pentru fiara 
Europeană. Însă aici Dumnezeu descrie acest profet fals ca o fiară pentru că El dorește să 
clarifice faptul că avem de-a face cu o entitate POLITICĂ, chiar dacă este etichetată ca fiind 
„profetul fals”.

Pare foarte clar faptul că acest profet fals sunt Statele Unite ale Americii. Să studiem câteva 
detalii care ne conduc la această concluzie.

Din pământ
În primul rând, acest profet fals se ridică din pământ, foarte diferit de locul din care s-a 

ridicat prima fiară, și anume din mare. Simbolismul primei fiare care se ridică din mare indică 
către faptul că originile Europei se găsesc în mijlocul mulțimii de popoare. Originea acestui 
profet fals este pământul. Pare normal să interpretăm acest simbol ca însemnând faptul că 
această putere s-a ridicat dintr-un cu totul alt loc decât cel din care s-a ridicat Europa, un loc 



care nu prea era populat. În profeție, prima fiară reprezintă întreaga Lume Veche, motiv 
pentru care este clar faptul că acest profet fals se ridică în Lumea Nouă, nu în Lumea Veche. În 
Lumea Nouă el are putere și influență în așa măsură încât poate porunci pământului și poate 
face ca cei care locuiesc pe pământ să primească un semn numit „semnul fiarei”.

„Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna 
dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele 
fiarei, sau numărul numelui ei.” (Apocalipsa 13:16, 17).

Acest lucru ne clarifică faptul că avem de-a face cu Statele Unite ale Americii. Nu există 
nicio altă putere politică care deține influența și puterea de a îngenunchea pământul în fața ei 
în afară de SUA. Am văzut lucrul acesta întâmplându-se din nou și din nou în ultimii 50 de 
ani. Indiferent de ceea ce-și dorește, America primește. Indiferent de agenda pe care dorește s-
o impună lumii, America poate să convingă toate celelalte puteri mondiale să fie de acord. 
Așadar, în timp ce puterea Europeană dorește să distrugă cauza lui Dumnezeu în Lumea 
Veche, SUA va fi mijlocul principal în Lumea Nouă pentru atingerea aceluiași scop.

Un profet?
SUA este numită „profetul fals”. De ce aceasta? Pentru că acționează ca porta-vocea, avocatul 

fiarei care s-a ridicat din mare. Nu-și promovează propriile idei și principii, ci prezintă ideile 
și principiile altcuiva. În felul acesta operează un profet. În Biblie profeți ca Ioan Botezătorul, 
Ilie, Moise etc. au fost cu toții porta-vocea lui Dumnezeu. Ei nu au vorbit de la ei înșiși sau 
pentru ei înșiși, ci pentru o altă Persoană. Aceasta este ideea principală atunci când vine vorba 
despre un profet. El vorbește și promovează principiile care provin de la puterea fiarei, 
Europa. Ea este profetul sau porta-vocea Europei.

Câte fiare?
Fiara apare în patru pasaje din Apocalipsa. Este văzută în capitolele 11, 13, 17 și 19. În 

capitolul 11 face război împotriva celor doi martori ai lui Dumnezeu și-i omoară. În capitolul 
13 îi persecută pe sfinți timp de 42 de luni și semnul ei este impus întregii omeniri. În capitolul 
17 este călărită de femeia Babilon, iar în capitolul 19 stă cu regii pământului pentru a face 
război împotriva lui Hristos.

Unii au interpretat aceste patru referințe la fiară ca reprezentând diferite puteri politice sau 
chiar religioase. Însă în toate aceste patru pasaje, această fiară este identificată prin cuvintele 
„FIARA”. Nu „o fiară”. Cu alte cuvinte, Biblia vorbește despre o anumită entitate în patru 
circumstanțe diferite. Este adevărat faptul că în capitolul 11 este descrisă ca fiind „fiara care se 
ridică din adânc” și, datorită acestei descrieri, unii au sugerat că este diferită de fiara din 
capitolul 13 care se ridică din mare. Însă aceste două descrieri sunt armonizate în capitolul 17 
unde ni se spune că fiara „era şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc şi are să se ducă la 
pierzare.” (Apocalipsa 17:8). Fiara s-a ridicat mai întâi din mare. S-a ridicat din mulțimea de 
oameni. Însă, la un anumit moment ea dispare și se pare că nu mai există. Capitolul 13 se 
referă la aceeași perioadă de timp și o descrie ca fiind fiara care a primit o rană de moarte. Dar 
fiara se ridică din nou și când o face, Biblia spune că se ridică din groapa fără fund.

Această expresia „groapa fără fund” („adânc” în traducerea în limba română) se referă la 
condiția spirituală, morală și politică care există pe pământ la momentul în care fiara preia din 
nou puterea. Așadar, mai întâi se ridică din mare, dar după ce primește rana de moarte, 
dispare pentru o perioadă de timp, iar când revine, se ridică din groapa fără fund.

Apocalipsa 19 - cheia
Informația oferită despre fiară în capitolul 19 din Apocalipsa clarifică faptul că fiara din 

capitolul 13 este aceeași cu cea din capitolul 17. Acea fiară pe care o vedem în capitolul 19 este 
identificată cu fiara din capitolul 13 și de asemenea cu fiara din capitolul 17. În capitolul 19 
citim:

„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 

7

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 !
 N

r. 
80

  A
ug

us
t 2

01
6



icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.” (Apocalipsa 
19:19, 20).

Aici putem vedea în mod clar faptul că fiara care face război împotriva lui Hristos la 
revenirea Sa, este aceeași fiară pe care am văzut-o în capitolul 13, cea care s-a ridicat din mare. 
Este aceeași fiară care a fost promovată de profetul fals care a înșelat omenirea să primească 
semnul ei. Dar este clar că aceasta este de asemenea și fiara din capitolul 17, fiind călărită de 
femeia Babilon. Această fiară are aceleași șapte capete și zece coarne și spune despre coarne:

„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 17:13, 14).

Aceasta constituie o referire directă la ceea ce se întâmplă în capitolul 19 când Îl vedem pe 
Isus revenind pe pământ:

„Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: ,Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.’ ... 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.” (Apocalipsa 19:16, 19).

Așadar, nu există decât o singură putere care este numită „fiara” în cartea Apocalipsa. 
Această putere este una politică care face război împotriva lui Hristos și a poporului Său în 
ultimele zile. Celălalt dușman este numit „profetul mincinos”. Acestea sunt cele două mijloace 
pe care le va folosi Satan în ultimele zile în efortul său final de a distruge adevăratul 
Creștinism de pe planetă.
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Chipul fiarei
David Clayton, iulie 2016

Natura fundamentală a Americii este exprimată în expresia „vorbea ca un 
balaur” (Apocalipsa 13:11). America este de fapt un mijloc deghizat al lui Satan. Are două 
coarne ca de miel, dar în realitatea inima este de balaur. Isus a spus că din inimă vorbește 
gura, așadar prin folosirea acestui simbol, Dumnezeu ne arată că SUA are inimă de balaur și 
ar trebui să ne amintim că balaurul este Satan.

Clonarea fiarei Europene
Observați că principala caracteristică a fiarei Europene și a profetului mincinos American 

este faptul că ei stau în opoziție cu Dumnezeu și-I persecută poporul în mod teribil. Azi 
vedem cum problemele încep să apară în America. Spre exemplu se înregistrează o creștere a 
dominației principiilor seculare și ateiste care guvernează societatea și guvernul. Principiile 
inițiale ale Americii sunt exprimate în sloganul imprimat pe dolarul american: „În Dumnezeu 
ne încredem.” Dar nu mai este așa. Simbolurile religioase de azi, și în mod deosebit cele 
Creștine, sunt înlăturate din locurile publice, rugăciunea este interzisă în școli și în timpul 
ceremoniilor publice. Învățătura evoluționismului domină sistemul educațional într-o manieră 
atât de eficientă încât SUA a devenit o națiune fără de Dumnezeu, cu toate că folosește în 
continuare sloganul „o singură națiune sub Dumnezeu”. Ceea ce este interesant este faptul că 
acest sistem social secular, nelegiuit, a existat inițial în Europa, înainte de a invada SUA. Prin 
adoptarea acestei structuri sociale, America nu face altceva decât să copieze ceva ce a existat 
înainte în Europa. Ea crează o „imagine fiarei”. Suntem de asemenea martorii unei incredibile 
decăderi morale a Europei care este adoptată de SUA, practici homosexuale și acum căsătoria 
homosexuală celebrată și instituționalizată ca aspect normal al vieții sociale.

Așadar, cu toate că America a fost proslăvită ca bastion al libertății civile și religioase în 
lume, ea nu este decât deghizată pentru a ascunde scopul lui Satan cu SUA. În realitate, 
America va lucra și lucrează pentru a stabili un sistem de control absolut asupra propriilor 
cetățeni, tot atât de absolut și dictatorial ca cel care a existat în Europa în perioada evului 
mediu întunecat și care există încă într-o mare măsură în Lumea Veche. Nu este nicio îndoială 
asupra faptului că guvernul SUA are din ce în ce mai mult control în timpul nostru și că a 
înlăturat în mod sistematic drepturile și privilegiile de care cetățenii ei s-au bucurat odinioară. 



În fiecare zi auzim rapoarte despre o nouă măsură prin care guvernul restrânge din ce în ce 
mai mult drepturile poporului.

Spre exemplu, există un efort continuu al guvernului de a anula dreptul cetățenilor de a 
purta arme, un drept puternic statutat în Constituție. În plus, conturile bancare au început să 
fie monitorizate, convorbirile telefonice înregistrate alături de fiecare conversație purtate pe 
canalele de socializare, poșta electronică poate fi deschisă de guvern, călătoriile sunt 
restricționate, oamenii sunt închiși pe perioade de timp nedefinite fără a fi puși sub acuzare, 
întâlniri private sunt monitorizate etc. etc. Cu alte cuvinte, în America este implementat un 
sistem de guvernare care are un control absolut asupra vieților cetățenilor săi. Ceea ce este și 
mai alarmant este faptul că America impune același sistem tuturor celorlalte națiuni ale lumii.

Minuni
Cum a putut guvernul SUA să opereze asemenea schimbări fără a provoca o mare revoltă 

din partea poporului? Cum a putut această țară să „înșele” oamenii din vest până într-acolo 
încât să fie capabilă de a implementa un sistem politic opresiv similar fiarei Europene, fără a 
provoca proteste? Biblia spune că a făcut aceasta folosindu-se de „minuni”. Oamenii sunt 
înșelați prin minuni. Minunile reprezintă evenimente extraordinare care atrag atenția 
publicului. În acest caz, aceste „minuni” sunt evenimente care conferă putere argumentelor 
profetului mincinos și-i conving pe oameni să coopereze cu el în clădirea chipului fiarei.

Pentru că Biblia afirmă că va face minuni, unii au concluzionat că acest profet fals reprezintă 
o putere religioasă mai degrabă decât una seculară, pentru că minunile aparțin tărâmului 
religios, nu politic. Așadar, ei au concluzionat că această profeție se referă la organizațiile 
religioase din SUA mai degrabă decât SUA ca putere politică. Însă, în Apocalipsa avem de-a 
face cu simbolismul. Totul este prezentat din perspectivă religioasă pentru că în toate afacerile 
acestei lumi, Satan este cel care caută să fie venerat în locul lui Dumnezeu. În această profeție 
nu există puteri seculare, ci totul este implicat fie de partea lui Satan, fie de partea lui 
Dumnezeu. În felul acesta prezintă Dumnezeu puterile care sunt implicate. El ne spune că 
fiara aduce blasfemii Numelui lui Dumnezeu, că oamenii se închină fiarei și balaurului. Asta 
nu înseamnă că ei se pleacă și se roagă fiarei și lui Satan, ci se referă la comportamentul lor 
prin care în realitate îi oferă loialitate supremă lui Satan și fiarei. Așadar, vorbim despre 
minuni săvârșite de o putere politică, sau avem de-a face cu un limbaj simbolic care indică 
spre ceva care este făcut de o putere seculară? De vreme ce o fiară reprezintă în mod clar o 
împărăție politică, credem că aici este vorba despre lucrarea unei puteri seculare, SUA, motiv 
pentru care minunile trebuie să fie interpretate într-o manieră simbolică nu literală.

Ceea ce trebuie să vedem sunt evenimente extraordinare care captează atenția lumii și-i 
determină pe oameni să se supună cerințelor profetului mincinos, în mod deosebit cerinței de 
a implementa un sistem similar celui care există în Europa.

În promovarea acestor principii ale Europei, SUA folosește mijloace neobișnuite pentru a-i 
convinge pe oameni să coopereze și să accepte aceste principii. Ce mijloace? Biblia le descrie 
ca fiind „minuni mari”, dar să nu uităm că acesta este un limbaj simbolic. Pentru a înțelege ce 
sunt aceste minuni, trebuie să ridicăm întrebarea: „care sunt evenimentele care au oferit 
guvernului acea putere de a implementa aceste schimbări pentru a lua drepturile oamenilor?”

Evenimente uimitoare
În primul rând este evenimentul „11 septembrie” în care turnurile gemene din New York au 

fost distruse. Acesta a fost unul dintre cele mai vizibile evenimente din istoria lumii. Stăteam 
în sufrageria mea din Jamaica și priveam în direct evenimentul în stare de șoc și neîncredere, 
întrebându-mă dacă nu cumva visez. Acela a fost un eveniment major care a schimbat viața în 
SUA și în întreaga lume pentru totdeauna. De atunci, în numele „siguranței naționale” viața a 
fost schimbată dramatic. Acum oamenii sunt atât de speriați de terorism și acceptă treptat 
înlăturarea drepturilor lor fundamentale de cetățeni în numele unei mai mari securități. 
Sistemul prezent este tolerat și chiar îmbrățișat de cetățeanul obișnuit pentru că el a ajuns să 
accepte ideea că aceasta este singura cale pentru siguranță. Guvernului trebuie să i se 
îngăduie să dețină controlul absolut dacă dorim să protejeze cetățenii.
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Atacul de la 11 septembrie, detonările de la Boston, masacrul de la Sandy Hook, crimele de 
la clubul de noapte homosexual din Florida și altele asemănătoare au servit pentru a-i îngrozi 
pe cetățenii SUA și pentru a-i determina să accepte orice măsuri decide guvernul că trebuie 
luate, indiferent câte libertăți individuale le sunt luate. Unii au sugerat că multe dintre aceste 
așa numite atacuri teroriste, au fost orchestrate cu grijă și aduse la îndeplinire de forțe din 
interiorul SUA (unii susțin că guvernul însuși a fost implicat!).

Indiferent dacă aceste teorii conspirative sunt sau nu adevărate, realitatea este că aceste 
evenimente au conferit guvernului scuza de a lua oamenilor libertăți fundamentale în numele 
siguranței. Multe schimbări pe care americanii nu le-ar fi tolerat în urmă cu 30 de ani, sunt 
acum pe rând acceptate. Este posibil ca aceste evidente și spectaculoase „atacuri teroriste” să 
fie unele dintre „marile minuni” pe care America le folosește pentru a convinge „pământul” și 
pe caei care locuiesc pe el să se alinieze în lucrarea de a face un chip fiarei și de a i se închina?

De fapt, aceștia sunt cei care sugerează că SUA deține chiar și capacitatea de a manipula 
vremea, de a cauza furtuni sau inundații și chiar secete. Ceea ce știm cu certitudine este faptul 
că SUA este una dintre cele mai avansate națiuni din punct de vedere tehnologic și că folosește 
această tehnică pentru propriul avantaj pentru a-i supune pe toți cei care se opun agendei sale. 
Țări ca Kuwait, Iran, Irak, Libia, Panama, Afganistan și chiar state ca Grenada au simțit recent 
consecințele deciziilor neplăcute Americii.

SUA este singura țară din istoria planetei care a folosit vreodată bombe atomice, aruncând 
două asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki în timpul celui de-al doilea război 
mondial. De atunci majoritatea țărilor au decis că este mai bine să fie prietenoase cu America 
și să coopereze cu ea, decât să i se opună. Este posibil ca tocmai folosirea acestor arme să fie 
unul dintre „minunile” despre care vorbește Biblia?

Sfârșitul poate fi mai aproape decât ne gândim. Timpul ne va arăta.
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Sfârșitul este aproape
LA UȘI!Ardeiaș Vlad, iunie 2016

„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la 
uşi.” (Matei 24:33).

Iulie 2016: Evenimentele profetice
Profeție: persecuția Creștinilor.
„Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele 

Meu.” (Matei 24:9).
„Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. ... Dacă M-au prigonit pe Mine, şi 

pe voi vă vor prigoni.” (Ioan 15:18, 20).
Organizația mondială „Christian Freedom International” afirmă că există peste 200 de 

milioane de Creștini persecutați în 105 țări din cele 196 din lume, și că, la fiecare 5 minute, un 
Creștin este omorât pentru credința lui în Isus.

Împlinire:
Vineri, 1. Egipt. Un număr îngrijorător de mare 
de fete și femei Creștine sunt răpite și violate de 
musulmani în Egiptul de sus.
Într-una dintre ultimele înregistrări publicate, 
ISIS decapitează 5 bărbați și amenință că vor 
omorî și mai mulți Creștini.
Marți, 5. Irak. Numărul Creștinilor se 
împuținează îngrijorător sub o persecuție 
descrisă ca fiind mai cumplită decât sub Saddam 
Hussein.
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Miercuri, 6. Egipt. Un farmacist Creștin a fost înjunghiat și decapitat de un grup de 
musulmani.

Joi, 7. Egipt. O mulțime de 300 de musulmani au incendiat mai multe case Creștine deoarece 
aceștia plănuiau să construiască o Biserică Creștină.

Joi, 7. Un fost luptător ISIS a povestit că dintre prizonieri, Creștinii sunt omorâți pe loc iar 
cadavrele le sunt mutilate.

Marți, 12. Nigeria. O Creștină, mamă a șapte copii, a fost omorâtă de militanți musulmani, 
trupul ei mutilat fiind descoperit într-o baltă de sânge alături de Biblia și megafonul pe care le 
folosea pentru a predica în fiecare dimineață.

Joi, 14. Iran. Maryam Zargaran, o Creștină iraniană a declarat din nou greva foamei după ce 
autoritățile au arestat-o pentru credința ei și i-au refuzat tratamentul medical de care are nevoie.

Joi, 14. Malaezia. Cei care se părăsesc credința musulmană sunt închiși cel puțin 3 luni în 
centre de purificare a credinței.

Vineri, 15. Sudan. 14 Creștini au fost arestați pentru că s-au opus transferării de proprietate a 
bisericii Creștine pe care o administrează unui afacerist musulman.

Luni, 18. Egipt. 15 musulmani au fost arestați pentru incendierea căminelor și infirmeriei unor 
Creștini, de teama că acestea ar putea fi folosite ca locașuri de închinare Creștină.

Marți, 19. Pakistan. Tatăl unei fete Creștine de 14 ani a fost împușcat mortal după ce acesta a 
încercat s-o salveze pe fiica lui care a fost răpită și forțată să se căsătorească cu un musulman la 
care lucra ca menajeră.

Marți, 19. Turcia. Două biserici Creștine au fost atacate și vandalizate.
Vineri, 22. India. Sute de Creștini sunt supuși presiunilor și torturii fizice și psihice pentru a 

se reconverti la hinduism.
Vineri, 22. Nigeria. Un musulman a tăiat o parte din mâna stângă a unui pastor baptist care 

lucra la propria fermă.
Duminică 24. Kenya. Pentru că susținea o lucrare de evanghelizare și refuza să cedeze un 

teren pentru construirea unei moschei, un grup de musulmani l-au omorât pe pastorul Robert 
Bakulubanywa.

Luni, 25. Egipt. Un grup internațional care monitorizează drepturile omului, avertizează că 
violența împotriva Creștinilor este în creștere, fără ca poliția să intervină în apărarea lor.

Luni, 25. Congo. Un grup de musulmani au ucis 9 Creștini.
Marți 26. Franța. Un grup de musulmani au invadat o biserică din Normanidia în timpul 

slujbei, omorând preotul și luând două călugărițe și mai mulți închinători ostatici. Poliția a 
reușit să-i omoară și să elibereze ostaticii, nu înainte de unii dintre ei să fie grav răniți.

Joi, 28. Nigeria. Numărul Creștinilor uciși până acum în 2016 este egal cu numărul Creștinilor 
uciși în tot anul 2015.

Joi, 28. Coreea de Nord a interzis importul tuturor bunurilor care au pe etichetă sau pe 
ambalaj crucea Creștină.

Profeție: apostazia Creștinismului
„Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de 

duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor...”
(1 Timotei 4:1).
Împlinire:
Sâmbătă, 16. SUA. Sfidând poziția oficială a Bisericii Metodiste, jurisdicția de vest a 

hirotonisit-o pe lesbiana Karen Oliveto ca preot.
Duminică, 31. Rusia. Jim Mulcahy, un pastor american, a fost arestat în localitatea Samara 

pentru că plănuia să oficieze o căsătorie între doi homosexuali.

Profeție: ca în Sodoma
„Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, 

sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe 
toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.” (Luca 17:28-30).D
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Împlinire:
Luni, 4. Canada. Premierul analizează posibilitatea de a introduce sexul neutru în actele de 

identitate.
SUA. 15 persoane LGBT candidează pentru locuri în Congresul American la alegerile de anul 

acesta.
Miercuri, 6. SUA. Din toamna anului 2017, toate instituțiile publice de învățământ din statul 

american Washington vor începe să le predea copiilor, începând de la grădiniță, că „genul” este 
un „construct social”.

Joi, 7. Canada. Primul ministru Justin Trudeau este prima persoană care ocupă această funcție 
și care a participat la un marș al homosexualilor.

Joi, 7. SUA. Locotenentul Shacher este primul militar evreu transsexual.
Vineri, 8. SUA. Guvernatorul statului Massachusetts a semnat legea care permite persoanelor 

LGBTI să utilizeze toaletele publice în conformitate cu identitatea sexulă aleasă.
Luni, 11. Anglia. Primul Ministru Theresa May și-a schimbat radical poziția față de statutul 

persoanelor LGBT în societate, declarând că acum ar vota diferit decât a făcut-o la începutul 
anilor 2000.

Luni, 11. Anglia. Unul din șase adulți trebuie să aștepte mai mult de un an pentru a-i veni 
rândul la o consultație programată la o clinică ce tratează persoanele care au probleme cu 
identitatea sexuală.

Marți, 12. Franța. Adunarea Națională a votat în favoarea acceptării transsexualilor să-și 
schimbe identitatea sexuală în mod legal, fără a-și face operație de schimbare de sex.

Miercuri, 13. UE. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că refuzul de a oferi 
rezidență unui partener dintr-un cuplu format de persoane de același sex, constituie violarea 
drepturilor sale.

Joi, 14. SUA. Consiliul pentru Educație al statului California a votat un nou curriculum 
pentru cursurile de istorie socială în care include istoria LGBT, „un studiu al rolului și 
contribuției lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor și transsexualilor americani.

Joi, 14. Bosnia Herțegovina. Parlamentul a adoptat amendamente care definesc mai precis 
identitatea sexuală, adăugându-le pe toate la lista grupurilor protejate prin lege.

Vineri, 15. SUA. Autoritatea Statală pentru Educație a statului California a votat un nou 
curriculum care include informații despre istoria LGBT și un studiu al rolului și contribuțiilor 
aduse de lesbiene, homosexuali, bisexuali și transsexualii americani.

Sâmbătă, 16. Anglia. Serviciul naţional de sănătate al Regatului Unit vrea să extindă 
programul prin care băieţii începând de la vârsta de 13 ani vor primi gratuit prezervative și 
lubrifiant sexual chiar de pe terenurile de sport, cluburi, librării, farmacii sau frizerii fără 
acordul prealabil al părinților.

Marți, 19. SUA. Cazurile celor ce au contactat boli cu transmitere sexuală sunt în creștere, 
atingând în unele locuri nivelul de epidemie.

Joi, 21. India. Legea pentru protecția transsexualilor a fost aprobată de Cabinet, lege care le 
oferă acestora protecție și drepturi sociale, economice și educaționale.

Vineri, 22. Germania. Ludovic-Mohamed Zahed este primul imam care și-a dedicat viața 
pentru a lupta împotriva celor ce cred că islamul și homosexualitatea sunt incompatibile.

Marți, 26. În Iordan a fost publicată prima revistă LGBT în limba arabă.
Joi, 28. Oamenii de știință apelează la forurile de conducere a Organizației de Sănătate 

Mondială să scoată identitatea transsexuală de pe lista bolilor mentale.

Profeție: moartea în masă a animalelor.
„De aceea, ţara se va jeli, toţi cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului şi păsările cerului; 

chiar şi peştii mării vor pieri.” (Osea 4:3).
„Pier vitele şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor.” (Ieremia 12:4).
Împlinire: În luna iulie 2016 au avut loc 39 de evenimente de moarte în masă a animalelor. 

Din lipsă de spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
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Sâmbătă, 2. Italia. Mii de pești morți în apele Catanzaro din motive necunoscute.
Duminică, 3. Olanda. Câteva tone de pește mort au fost descoperite într-un rând din 

Deventer.
Vineri, 8. Canada. Peste 14000 de gâște au murit în Ontario datorită gripei aviare.
Sâmbătă, 9. SUA. Peste 100 de rechini descoperiți morți pe plaja din Mobile Bay.
Miercuri, 13. Olanda. Peste 40000 de păsări vor fi omorâte datorită gripei aviare.
Luni, 18. Milioane de păsări de casă mor în Africa Centrală datorită gripei aviare.
Miercuri, 20. Chile. 70 balene au fost descoperite moarte pe plajele din sudul țării.
Sâmbătă, 23. Portugalia. 17 delfini morți au fost descoperiți pe plaja din Mira.
Miercuri, 27. Bulgaria. 91 delfini morți au fost descoperiți pe plaje.
Joi, 28. Rusia. Peste 1500 de căprioare au murit datorită antraxului în Peninsula Yamal.

Profeție: Dezastre climaterice ca urmare a intervenției negative a omului în natură; fenomene 
stranii.

„...a venit vremea ... să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” (Apocalipsa 11:18).
„Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Luca 21:11).
Împlinire:
Sâmbătă, 2. China. Inundații apocaliptice în provincia Yunan.
Sâmbătă, 2. Liberia. Inundațiile au condus la închiderea principalului aeroport.
Sâmbătă, 2. Pakistan. Peste 40 de persoane și-au pierdut viața în inundații.
Luni, 4. Coreea a fost devastată de inundații și vânt foarte puternic.
Luni, 4. Cuba. Peste 40 de persoane au fost rănite de tornade.
Joi, 7. Taiwan. Taifunul Nepartak a lovit țara cu vânturi de până la 300km/h.
Joi, 7. China. Inundațiile au devastat orașul Zhaotong.
Sâmbătă, 9. China. Condițiile meteorologice extreme au devastat provincia Fujian. 32 de 

milioane de oameni din 26 de provincii sunt afectați.
Duminică, 10. China. Inundațiile devastează provincia Hunan.
Marți, 12. SUA. Mai multe tornade devastează Minnesota.
Marți, 12. Polonia este afectată de furtuni violente.
Vineri, 15. Etiopia se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimii 50 de ani.
Vineri, 15. India se confruntă cu cea mai severă secetă.
Vineri, 15. SUA. California se confruntă cu o secetă severă.
Marți, 19. China. Inundațiile din provincia Hunan continuă să fie devastatoare.
Joi, 21. SUA se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate.
Sâmbătă, 23. 2016 va fi probabil cel mai călduros an din istorie.
Luni, 25. SUA. Inundații masive în Oahu.
Luni, 25. SUA. Temperaturile ridicate din 14 state au făcut deja mai multe victime.
Miercuri, 27. China se confruntă cu 

temperaturi extrem de ridicate.
Joi, 28. Nepalul a fost lovit de inundații 

puternice.
Sâmbătă, 30. SUA. Statul Maryland a fost 

lovit de inundații masive.
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Heilung in Christus

14

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. 80  August 2016
Tiraj 800 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 relaţie 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 
informaţii şi alte materiale, vă rugăm să ne contactaţi.

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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