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Unde suntem

“În timp ce lumea protestant face concesii Romei, i
pericolul cre te în orice loc, s ne ridic m i s în elegem
pericolul, s în elegem situa ia i s vedem pericolul în 
adev rata lui m re ie. Str jerii s - i ridice glasul, i s
propov duiasc cu claritate mesajul care este adev rul
prezent pentru aceast timp. ‘Dac trâmbi a ar da un sunet
nesigur, cine se va preg ti de lupt ? S ar t m poporului
unde ne afl m în istoria profetic , i s c ut m s ridic m
un spirit de adev rat protestantism, pentru a trezi lumea c tre
un sens al adev ratului protestantism i al valorii pe care 
libertatea religioas o are, de care ei s-au bucurat atâta
timp.” Semnele timpului, 28 Noiembrie, 1900
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Puterile spirituale ?

“În acest timp de un interes special, pov uitorii
turmei lui Dumnezeu trebuie s înve e poporul c
puterile spirituale sunt în r zboi. Nu sunt fiin ele
umane care creaz  o a a intensitate de sim uri care 
exist acum. O putere din sinagoga spiritual a lui
Satana influen eaz elementele religioase ale lumii, 
ridicând oameni pentru ac iune decis pentru a 
aduce avantajele câ tigate de Satana, conducând
lumea religioas  într-un r zboi împotriva acelora
care au f cut din cuvântul lui Dumnezeu ghidul lor, 
i fundamentul doctrinei lor. Buletinul conferin ei

generale, 4 Martie 1895
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Istorie i Profe ie

“Biblia este propriul ei interpret. Pasaj cu pasaj
trebuie comparat. Elevul trebuie s înve e s vad
cuvântul lui Dumnezeu ca întreg i s vad
rela iile dintre p r i. El trebuie s dobândeasc o
cuno tin despre m rea a tem central , despre
planul original pentru lume, despre începerea
marelui conflict, i despre lucrarea de 
r scump rare. El ar trebui s în eleag natura
celor dou principii care se lupt pentru
suprema ie i s înve e s urm reasc lucrarea lor
în rapoartele istoriei i ale profe iei, pân la
marele sfâr it.” Education, 190
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...... alal doileadoilea senssens

•• ““LinLiniiaa profeticprofetic îîn care se gn care se g sescsesc acesteaceste simbolurisimboluri
îîncepencepe îînn ApocalipsaApocalipsa 12, cu 12, cu balaurulbalaurul care a ccare a c utatutat ss îîll
distrugdistrug pepe HristosHristos lala nana tereaterea luilui.. BalaurulBalaurul esteeste spusspus
cc esteeste SatanaSatana ((ApocalipsaApocalipsa 12:912:9); el a ); el a fostfost celcel care a care a 
conduscondus pepe IrodIrod ca sca s omoareomoare pepe MMâântuitorntuitor.. DarDar agentulagentul
dede fruntefrunte alal luilui SatanaSatana,, îînn timpultimpul rr zboaielorzboaielor dindin primeleprimele
secolesecole, a, a fostfost ImperiulImperiul Roman,Roman, undeunde religiareligia pp ggâânn
dominadomina.. AstfelAstfel îînn timptimp cece în primul rândîn primul rând balaurulbalaurul îlîl
reprezintreprezint pepe SatanaSatana,, elel esteeste îînn alal doileadoilea senssens unun
simbolsimbol al al RomeiRomei pp ggâânene..”” The Great ControversyThe Great Controversy,,
438438
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Scaunul puterii

Fiara pe care am v zut-o, sem na cu un leopard,
avea labe ca de urs i gura ca o gur de leu.
Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie
i o st pânire mare. Apocalipsa 13:2

“În veacul al aselea, papalitatea devenise puternic
întemeiat . Scaunul puterii ei a fost stabilit în 
cetatea imperial , iar episcopul Romei a fost
declarat cap peste întreaga biseric . P gânismul
d duse locul papalit ii. Balaurul d duse fiarei
puterea lui, tronul lui i o mare st pânire.”
Apocalipsa 13:2. i acum au început cei 1260 de 
ani de persecu ie papal , prevesti i în profe iile lui
Daniel i Apocalips .” Tragedia Veacurilor, 46-47
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Puterea Militar

Fiara pe care am v zut-o, sem na cu un leopard,
avea labe ca de urs i gura ca o gur de leu. Balaurul
i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie i o 
st pânire mare. Apocalipsa 13:2

apul îns este împ r ia greciei, i cornul cel mare 
dintre ochii lui este cel dint i împ rat. Cele patru
coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt
patru împ r ii, care se vor ridica din neamul acesta, 
dar care nu vor avea atâta putere. Daniel 8:21–22
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Autoritate civil

Fiara pe care am v zut-o, sem na cu un leopard, avea
labe ca de urs i gura ca o gur  de leu. Balaurul i-a dat
puterea lui, scaunul lui de domnie i o st pânire mare. 
Apocalipsa 13:2
“Vorbirea acestei na iuni reprezint ac iunile
puterilor ei legislative i juridice. Prin astfel de 
ac iuni vor fi contrazise principiile liberale i pa nice 
pe care le puser odinioara la temelia politicii ei.
Profetizarea c va vorbi ca un balaur i va folosi toat
puterea fiarei dint i, preveste te în mod clar
dezvoltarea unui spirit de intoleran i persecu ie, pe
care l-au dat pe fa na iunile reprezentate prin balaur
i prin fiara care sem na cu un leopard.”

Tragedia veacurilor, 387-388
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Balaurul-Autoritate (1/2)

“În scena care reprezint lucrarea lui Hristos
pentru noi, i în acuza ia cu remu c ri împotriva
noastr , Iosua st ca mare preot… Împ ra i i
conduc tori i guvernatori (pre edin i) au luat
asupra lor semnul anticristului, i reprezint
balaurul care merge s fac r zboi sfin ilor – care 
p zesc poruncile lui Dumnezeu i in credin a lui
Isus. În ura lor împotriva copiilor lui Dumnezeu,
ei se fac vinova i deasemenea de alegerea lui
Baraba în locul lui Hristos.
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Balaurul-Autoritate (2/2)

“Dumnezeu are o lupt cu lumea ... Lumea va fi tras la 
r spundere pentru moartea unicului s u fiu, pe care lumea cu 
toate inten ile i scopurile l-a crucificat din nou, i batjocorât pe
fa în persecu ia copiilor s i. Lumea l-a respins pe Hristos în 
persoana sfin ilor s i, a refuzat mesajele sale prin refuzarea
mesajelor profe ilor, apostolilor i mesagerilor. Ei au refuzat pe
cei ce au colaborat cu Hristos, i pentru aceasta ei vor trebui s
dea socoteal .” Testimonies to Ministers, 38–39

i cele zece coarne pe care le-ai v zut sunt zece împ ra i
Ace tia vor face r zboi cu mielul,

i mielul îi va birui pentru c El este Domnul Domnilor,
Împ ratul Împ ra ilor, i cei ce sunt cu el sunt chema i, ale i i

credincio i. Apocalipsa 17:12–14
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Uneltirea celui r u (1/2)

“Uneltirea lui Satana se preg te te pentru lupt . Conflicte serioase
ne stau în fa . Uni i- v fra i i surori, uni i- v împreun . Lega i- v
strâns de Hristos. ‘Nu numi i, uneltire;  spune Isaia 8:12- 15
“Sunt instruit s spun celor ce cunosc adev rul, Isaia 8:13- 20
- este citat.
“‘Apoi am v zut ie ind din gura balaurului, i din gura fiarei i din 
gura proorocului mincinos trei duhuri necurate care sem nau cu 
ni te broa te. Ace tia sunt duhuri de draci, care fac semne
nemaipomenite i care se duc la împ ra ii p mântului s- i strâng
pentru r zboiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. 
Iat Eu vin ca un ho . Ferice de cel ce vegheaz i î i p ze te
hainele, ca s nu umble gol f r haina îndrept irii lui Hristos- “ i
s i se vad ru inea!” …
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Uneltirea celui r u (2/2)

“Aceste subiecte sunt de o importan major . Îndemna i
poporul s le ia serios în considerare. Când vor face a a,  
min ile lor vor fi ocupate pe deplin cu lucruri de interes vecinic
a a încât vor uita micile diferen e care i-a suparat cândva. Ei î i
vor da seama c profe ia se împline te chiar acum. Dac min ile
oamenilor lui Dumnezeu n-ar fi ocupate cu lucruri de 
consecven minor , ar putea vedea c semnele timpului se 
împlinesc cu o viteza mare, i c evenimente de cea mai mare 
importan se întâmpl în lume i în bisericile denumite prin
cuvintele ‘A c zut, a c zut, Babilonul cel mare, i a devenit o 
locuin a dracilor, i a oric rui duh necurat, o închisoare a 
oric rei p s ri necurate i urâte.’” Bible Training School,
December 1, 1902

Lua i aminte
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Lumea cre tin (1/2)

“A a numita lume cre tin va fi scenariul de ac iuni m re e
i decisive. Oameni în func ie vor aduce legi care s

controleze con tiin a, dup exemplul papalit ii. Babilonul
va face ca toate na iunile s bea din vinul mâniei curviei ei. 
Fiecare na iune va fi implicat . Despre acest timp Ioan
din Apocalips declar :
“Apocalipsa 18:3–7 este citat .
“‘To i au acela i gând, i dau fiarei puterea i st pânirea
lor. Ei se vor r zboi cu Mielul; dar Mielul îi va birui, 
pentru c El este Domnul domnilor i Împ ratul
împ ra ilor. i cei chema i ale i i credincio i, care sunt cu 
el, deasemenea îi vor birui.’ Apocalipsa 17:13-14
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Lumea cre tin (2/2)

“În lupta care va fi dat în ultimele zile vor fi
unite contra poporului lui Dumnezeu, toate
puterile corrupte care au apostaziat de la 
credincio ia fa de legea lui Dumnezeu. În 
aceast lupt Sabatul poruncii a patra va fi marele
punct de controvers ; pentru c în porunca
sabatului marele d t tor de lege se identific pe
sine ca creator al cerurilor i al p mântului.”
Manuscript Releases, volume 1, 296–297
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496 - 508: Putere (1/4)

C l toria papalit ii pentru a marca “botezul” Fran ei
De DIANA GEDDES Editie special  a registrului
PARIS—Ioan Paul II vine în Fran a în aceast lun  - a cincea vizit
de când a devenit pap în 1978- pentru a s rb torii 15 secole de la 
botezul lui Clovis, primul rege cre tin al vestului i întemeietor al 
na iunii moderne franceze.
A fost rezultatul acelui botez- tradi ional a fost crezut c a avut loc 
în Reims în 496 d.Chr. – c Fran a triumfa titlul de “fiica cea mai
veche a bisericii.” ...
A fost în Roma când Clovis, conduc tor p gân al francilor saliani, 
a fost botezat de St. Remi, bi of al Reimsului, în prezen a tuturor
regilor nobili. El trebuia s dea numele fran ei (cunoscut pân
atunci ca Galia), s denumeasc capitala, prima dinastie roial
(Merovingianii numi i dup bunicul lor Merovec) i credin a
oficiala.
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496 - 508: Putere (2/4)

Unii au sugerat c botezul lui Clovis a fost deasemenea i botezul
Fran ei … Botezul regelui a marcat îns prima recunoa tere oficial a
cre tinismului într- o tar  înc  dominata de p gânism i arianism
(erezia timpurie cre tin care nega divinitatea lui Hristos).
Istoria Fran ei i a Europei nu va fi aceea i, i deasemenea istoria
bisericii catolice nu ar fi fost la fel, dac botezul nu ar fi avut loc ... 
S rb torirea botezului lui Clovis înt re te ideea tradi ional c
convertirea lui a marcat fondarea Fran ei. “Prin s rb torirea botezului
lui Clovis, Republica Fran a sus ine unilateral, o anume imagine 
cre tin a Fran ei” a scris el. “A ne aminti de Clovis înseamn a
aminti religiile monarhice i drepturile divine ale regilor” ...
La scurt timp dup stabilirea lui ca rege, s- a îndr gostit i s- a 
c s torit cu Clotilda, o frumoas prin es burgundian care fusese
l sat  orfan f r bunuri, dup uciderea brutal a p rin ilor ei, de 
c tre unchiul ei, regele Burgundiei. O devotat catolic , Clotilda va
juca un rol important în convertirea so ului ei p gân la cre tinism.
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496 - 508: Putere (3/4)

În concordan cu tradi ia, punctul de întoarcere al lui Clovis a avut loc 
în anul 496, în timpul luptei la Tobiac împotriva Alamannilor (alt trib
german invadator). Când totul p rea pierdut pentru franci, Clovis i-a
ridicat ochii spre cer i a strigat: “Dumnezeul Clotildei, dac îmi dai
izbânda, voi deveni cre tin”. Alamanni s-au întors i au fugit.
Nu la mult timp dup aceasta, în timpul botezului lui Clovis, o a doua
minune raportat a avut loc. Preotul care oficia botezul, fusese trimis s
aduc uleiul sfânt la bazinul de botez. El nu a mai fost în stare s se 
întoarc prin mul imea de lupt tori franci care înconjurau catedrala. 
Situa ia a fost salvat prin apari ia instantanee a unui porumbel alb, care 
a fost v zut coborând cu o fiol sfânt , care a pus-o cu grij în mâinile
lui Clovis.
În cei 25 de ani în care a domnit, Clovis … a manevrat scoaterea
valurilor de invadatori barbari, i i-a întins mult grani ele împ r iei în 
spre est i sud, consolidându- i puterea printr-o alian cu biserica …
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496 - 508: Putere (4/4)

Nu se tie acum dac pre edintele francez Jacques 
Chirac, care se va întâlni cu Papa la venirea lui pe 19 
septembrie, va merge la întâlnirea de aniversare a 
botezului lui Clovis trei zile mai târziu în catedrala
Reims. El ar putea-o vedea politic ca ceva
nesemnificativ, dar este pu in dubiu c predecesorul
s u i mentorul s u politic, generalul Charles de Galle
se va duce.
“Pentru mine,” spunea de Galle, “istoria Fran ei începe
cu Clovis. ara mea este cre tin i eu calculez istoria
Fran ei cu apari ia unui rege cre tin care poart nume
de franci. The National Catholic Register, September 8, 
1996
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Scaunul – 330 (1/2)

“Urm torul simbol c tre care trebuie s ne
îndrept m aten ia este fiara leopard a capitolului
13, c ruia balaurul îi d scaunul, puterea i o 
st pânire mare. În acest punct ar fi sufficient s
vedem c rei puteri balaurul, Roma p gân , i-a 
transferat scaunul i i-a dat puterea. Scaunul
fiec rui guvern este cu siguran capitala. Ora ul
Roma a fost scaunul balaurului. Dar în 330 d.Chr.,  
Constantin a transferat scaunul imperiului de la 
Roma la Constantinopol i Roma a fost dat …
cui? Dec derii, desolare, i ruina?

Seminar de profe ie 2009 No. 20Apocalipsa: Puterea, Scaunul & Autoritatea
www.1843-chart.com

Scaunul – 330 (2/2)

“Nu; dar pentru a deveni mult mai s rb torit decât
fusese vreodat înainte, nu ca scaunul domnitorilor
p gâni, ci ca ora ul urma ilor sfântului Petru, scaunul
ierarhiei spirituale care nu trebuia s devin doar mai
puternic decât orice prin secular, ci prin vr jitoria
magic s exerseze domina ie peste împ ra ii
p mântului. Astfel a fost dat Roma papalit ii; i
decretul lui Justinian, eliberat în 533, i pus în vigoare
în 538, considerându-l pe pap  capul tuturor bisericilor
i corectorul ereticilor, a fost investirea lui papa cu 

aceea putere i autoritate pe care profetul a prev zut-
o.” Uriah Smith, The United States in the Light of 
Prophecy, 26
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Autoritate: 533 – 538 (1/6)

“Acum, în 533, întrebarea a fost ridicat din nou, i
Justinian a intrat în controversa … de data aceasta o 
grup de c lug ri s-au contrazis, c dac o persoan a
trinit ii nu a suferit pe cruce, atunci o persoan a
trinit ii nu a fost n scut din fecioara Maria, i astfel ea 
nu mai trebuie numit mama lui Dumnezeu. Al ii au 
r spuns: Dac unul din sfânta treime nu a suferit pe
cruce, atunci Hristos care a suferit pe cruce nu a fost
din sfânta treime.’ Justinian s-a împotrivit ambelor idei
i a declarat c Maria a fost într-adev r mama lui

Dumnezeu, c Hristos a fost în sensul cel mai strict 
unul din sfânta treime; i c oricine neag pe una sau
pe cealalt este un eretic. Aceasta i-a însp imântat pe
c lug ri pentru c stiau c opiniile lui Justinian cu 
privire la eretici erau foarte brutale.
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Autoritate: 533 – 538 (2/6)

Deaceea ei au trimis doi dintre num rul lor pentru a- i 
prezenta lui papa întrebarea. Îndat ce Justinian a aflat
de aceasta, s- a decis i el s- l întrebe pe papa. El 
deasemenea a scos o m rturisire de credin , i anume
c o persoan a trinit ii a suferit în carne, apoi a trimis- o
prin doi bi ofi bi ofului de Roma.
“Pentru a face cât mai pl cut punctul lui de vedere, 
Justinian a trimis un dar bogat din pahare de aur i alte
vase de aur, împodobite cu pietre pre ioase ad ugând
urm toarea scrisoare lingu itoare: —
“‘Justinian, pios, norocos, renumit, triumf tor, împ rat,
consul, etc., c tre Ioan, cel mai sfânt arhibi of al ora ului
nostru Roma i  patriarh: —
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Autoritate: 533 – 538 (3/6)

“‘Dând onoare scaunului apostolic, i sfin eniei voastre, cum 
mereu a fost dorin a noastr i este, i onorând binecuv ntarea
ta de tat , ne- am gr bit s aducem la cuno tin a sfin eniei toate
problemele legate de statutul bisericilor. În toate timpurile a fost
dorin a noastr s p str m unitatea scaunului t u apostolic, i
constitu ia sfintelor biserici ale lui Dumnezeu, dup cum a fost
inut pân acuma i mai este inut .

“‘Deaceea nu am întârziat în supunerea i unirea c tre sfin enia
dumneavoastr a tuturor preo ilor din întregul est.
“‘Din acest motiv ne- am gândit temeinic s aducem la cuno tin a
dumneavoastr motive de tulburare, cu toate c ele sunt
manifestate i de nepus la îndoial , i mereu inute i declarate
de întreaga preo ie potrivit cu doctrina scaunului dumneavoastr
apostolic.
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Autoritate: 533 – 538 (4/6)

“C ci noi nu putem suporta orice lucru care este în 
leg tur cu statutul bisericii, oricât de evident i de 
nesigur ar fi, s fie dat la o parte, f r luarea la 
cuno tin a sfin eniei dumneavoastr , CARE ESTE 
CAPUL TUTUROR FINTELOR BISERICI, pentru c în
orice lucru, dup cum am i afirmat, ne d m silin a s
m rim onoarea i autoritatea scaunului
dumneavoastr apostolic” ...
Este adev rat c Justinian a scris aceste cuvinte f r
ca însemn tatea lor s se r spândeasc prea
departe, dar aceasta nu a contat; cuvintele au fost
scrise; i precum toate afirma iile de felul acesta, ele
au putut fi i au i fost, f cute pentru orice
însemn tate, bi oful Romei ar alege s g seasc în
ele.
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Autoritate: 533 – 538 (5/6)

“Deaceea, anul 538 d.Chr., care marcheaz cucerirea Italiei, 
eliberarea Romei, i distrugereea împ r iei ostrogo ilor,
este data adev rat care marcheaz întemeierea temporal
a autorit ii papale, i exersarea autorit ii ca putere
mondial . Tot ce a avut loc mai t rziu în leg tur cu
aceasta, a fost f cut numai pentru a l rgi prin uzurp ri i
daruri teritoriile, pe care le poseda la data aceea bi oful
Romei, i peste care pusese jurisdic ie civil .
“Atunci a început politica fatal a m rii romane, pentru c ea
îns i era o putere a lumii, posedând temporalit i peste
care ea i- a asumat i a exersat domina ia, i pe baza
c rora ea a putut s intre în conflict cu alte st pâniri i s se
prezinte pe acela nivel cu ele.
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Autoritate: 533 – 538 (6/6)

“ i ceea ce a f cut ca papalitatea s fie i mai
dominant în aceast fatal politic a fost
predarea lui Justinian fa de ea. Când cel mai
mare st pânitor care a stat vreodat pe tronul
de est, nu a dat numai un a a mare omagiu
papalit ii, dar a i dezr d cinat i ultima
putere care îi st tea în cale, aceasta fiind
pentru ea o baz de a- i justifica domina ia
asupra tuturor celorlalte st pâniri, i disputa
cu privire la st pânire cu puterile p mântului.”
A. T. Jones, Ecclesiastical Empire, 202–208
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Puterea fiarei ca de miel (1/2)

“Dar f r s dea gre pana profetic descoper o
schimbare în aceast scen pa nic . Fiara cu 
coarne ca de miel vorbe te cu vocea unui balaur, i
‘exersa toat puterea fiarei dintâi dinaintea ei.’
Profe ia spune c ea va spune celor ce locuiesc pe
p mânt s fac o icoan fiarei, i s fac ca to i,
mici i mari, boga i i s raci, s primeasc un semn
pe mâna lor dreapt sau pe frunte, i nimeni s nu
poat cump ra sau s  vând , f r s aib semnul,
sau numele fiarei, sau num rul numelui ei.” Astfel
protestantismul urmeaz urmele papalit ii.
Signs of the Times, November 1, 1899
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Puterea fiarei ca de miel (2/2)

Apoi am v zut ridicându-se din p mânt o alta fiar , care avea dou
coarne ca ale unui miel, i vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toat
puterea fiarei dint i înaintea ei i f cea ca p mântul i locuitorii lui s se 
închine fiarei dint i, a c rei ran de moarte fusese vindecat . S vâr ea
semne mari, pân acolo c f cea chiar s se pogoare foc din cer pe
p mânt în fa a oamenilor. i am gea pe locuitorii p mântului prin
semnele pe care i se d duse s le fac în fa a fiarei. Ea a zis locuitorilor
p mântului s fac o icoan fiarei, care avea rana de sabie i tr ia. I s-a 
dat putere s dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei s vorbeasc i
s fac s fie omorâ i to i cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. i a 
f cut ca to i mici i mari, boga i i s raci, slobozi i robi s primeasc un 
semn pe mâna dreapt sau pe frunte, i nimeni s nu poat cump ra
sau vinde f r s aib semnul acesta, adic numele fiarei, sau num rul
numelui ei. Apocalipsa 13:11-17
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Femeia pe scaun

Curva cea mare care ade pe ape multe: 
O femeie ade pe o fiar purpurie i colorat
Cele apte capete sunt apte mun i, pe care ade
femeia
Apele pe care le-ai v zut pe care ade femeia

i femeia pe care ai v zut-o este ora ul cel mare, 
care domne te peste împ ra ii p mântului

“Îns sub un singur cap – puterea papal – oamenii se 
vor unii contra copiilor lui Dumnezeu în persoana
reprezentan iilor s i.” Testimonies, vol. 7, 182
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Autoritatea civil

Cu care împara ii p mântului au preacurvit
Cele zece coarne pe care le- aiv zut sunt zece împ ra i, care 
n- au primit nici o împ r ie, dar primesc putere ca împ ra i o

or împreun cu fiara. Ace tia sunt una,
i vor da puterea i t ria fiarei. 

Ace tia vor face r zboi cu mielul
Cele zece coarne o vor urâ pe curva, i o vor pustii

i o vor l sa goal , i îi vor mânca carnea,
i i- ovor arde în foc

C ci Dumnezeu le- a pus în inima lor s- i împlineasc voia
i s consimt , i s dea împ r ia fiarei

Împ ra i i conduc tori i guvernatori i- au luat asupra lor
stigmata anticristului, i sunt reprezentan i ai balaurului
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Fiara, balaurul i profetul mincinos (1/3)

Fiara:
Manifestarea civil — monarhia
Religia — catolicismul

Profetul mincinos:
Religia — protestantismul
Manifestarea civila — republicanismul

Balaurul:
Manifestarea civila — socialismul
Religia — spiritualismul
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Fiara, balaurul i profetul mincinos (2/3)

Fiara: Roma, ora ul pe apte mun i
Cei apte mun i pe care st femeia

Profetul mincinos: America
Balaurul: câmpia Sinar, Babilonul, 
Pergamos, Roma, cele zece na iuni ale 
Europei, apte împ ra i europeni, Fran a,
Rusia, Na iunile Unite (ONU)
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Fiara, balaurul i profetul mincinos (3/3)

Fiara: rana de moarte, st pâne te 1260 de ani, 
persecuta, schimba legea lui Dumnezeu, 
vorbe te lucruri mari, nu se schimb niciodat ,
ade ca o împ r teas

Profetul mincinos: se schimb din miel în balaur, 
dou coarne se schimb , vorbe te ca un balaur, 
am ge te lumea, exerseaz putere, persecut
Balaurul: se mut prin istorie, multiple manifest ri,
înfiin eaz i exerseaz legea civil , 10,
persecuta, întemeiaz leg minte


