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Nisipul M rii

Apoi am st tut pe nisipul m rii. i am v zut ridicându- se din mare o 
fiar  cu zece coarna i apte capete; pe coarne avea zece cununi 
împ r e ti, i pe capete avea nume de hul .

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

Unul din capetele ei p rea r nit de moarte; dar rana de moarte fusese 
vindecat . i tot p mântul se mira dup  fiar .

i au început s  se închine balaurului, pentru c  d duse puterea lui 
fiarei. i au început s  se închine fiarei, zicând: “Cine se poate asem na
cu fiara, i cine se poate lupta cu ea?” Apocalipsa 13:1- 4
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Retrospectiv

“A a cum în prima linie balaurul simbolizeaz  pe satana, el este i
simbolul Vaticanului din Roma.” Tragedia Veacurilor, pag. 438

Apoi am st tut pe nisipul m rii. i am v zut ridicându- se din mare o 
fiar , cu apte capete

i cu zece coarne; pe coarne avea zece cununi împ r te ti, i pe capete 
avea nume de hul .

Fiara pe care am v zut- o, sem na cu un leopard;

avea labe ca de urs,

i gur  ca o gur  de leu
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Locul în istorie

Am v zut o fiar
i patru fiare mari au ie it din mare, deosebite una de alta. Daniel 7:3

Avea apte capete
un alt corn mic a ie it din mijlocul lor, i dinaintea acestui corn au fost 
smulse trei din cele dintâi coarne. Daniel 7:8

i zece coarne
Era cu totul deosebit  de toate fiarele de mai înainte, i avea zece 
coarne. Daniel 7:7

Ca un leopard
i iat  alta ca un pardos. Daniel 7:6

Ca un urs
a doua fiar  era ca un urs. Daniel 7:5.

Ca un leu
Cea dintâi sem na cu un leu. Daniel 7:4
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Retrospectiv în istorie

Am v zut o fiar
cu apte capete

Daniel 7:8 538 d.Chr.
i cu zece coarne

Daniel 7:7 330 d.Chr. 
Ca un pardos

Daniel 7:6 331 î.Chr.
Ca un urs

Daniel 7:5 538 î.Chr.
Ca un leu

Daniel 7:4 605 î.Chr.

      Apoi am st tut pe nisipul m rii. i am v zut ridicându-se din mare o fiar

... Apoi am v zut din p mânt ridicându-se o alt  fiar
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Pe nisipul m rii

Apoi am st tut pe nisipul m rii. i am v zut ridicându- se din mare o fiar
Apoi am v zut din p mânt ridicându- se o alt  fiar

Urm toarele personaje care vin pe scen

“Am v zut c  fiara cu dou  coarne avea o gur  de balaur, i puterea 
pornea din capul ei, i decretul ie ea din gura ei. Pe urm  am v zut pe 
mama tuturor viciilor. Am v zut c  mama nu era identic  cu fiica ci erau 
separate i diferite. Timpul care li se acordase era terminat, i fiica ei, 
comunitatea protestant , erau urm torii care apar pe scen , i acela i duh 
(de indulgen ) îl vor avea ca i mama care în trecut a persecutat pe sfin i.
Am v zut c  în timp ce mamei îi sc dea puterea, fiica devenea mai 
puternic i în curând î i va exercita puterea în acela i mod precum fusese 
exercitat   de mam .” Spalding and Magan, 1
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Pe nisipul m rii

Numai o na iune
“Care na iune din lumea nou  a fost în 1798 ridicat  la putere i a atras 
aten ia lumii? Aplica ia simbolului din biblie nu d  voie la îndoieli. 
Numai o na iune corespunde cu indica iile profetice. Ele se refer  cu 
siguran  la Statele Unite ale Americii.” Tragedia Veacurilor, pag. 440

     O putere nou
În acela i timp în care papalitatea sa v zut r pit  de puterea ei i era 
for at  s  înceteze prigonirea cre tinilor, Ioan a v zut o nou  putere 
venind i având voce de balaur, comi ând acelea i fapte crude i
blasfemie. Aceast  putere, este ultima care va lupta împotriva bisericii i
legilor lui DUMNEZEU, i care este reprezentat  printr- o bestie cu 
coarne de miel. Bestiile se ridicau de obicei din mare, dar aceasta se 
ridic  din p mânt, cea ce simbolizeaz  ascenden a pa nic  a Statelor 
Unite ale Americii.“ Signs of the Times, 8. Februar 1910
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42 de Luni

I s-a dat o gur  care rostea vorbe mari i hule. i i s-a dat 
putere s  lucreze patruzeci i dou  de luni. Apocalipsa 13:5

“Perioadele men ionate aici – 42 de luni i 1260 de zile, sunt 
identice; în aceast  perioad  sa permis ca biserica cre tin  s
fie persecutat  de Roma. Cei 1260 de ani în care papalitatea 
de inea puterea suprem  au început în anul 538 dup
CHRISTOS, i s-au încheiat în anul 1798.” Tragedia
Veacurilor, pag. 266
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Nume care nu sunt scrise în Cartea Vie ii

... i tot p mântul se mira dup  fiar .

i au început s  se închine balaurului, pentru c  d duse
puterea fiarei ...

i to i locuitorii p mântului i se vor închina, to i aceia al 
c ror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea 
vie ii Mielului, care a fost junghiat. Apocalipsa 13:3-4,8
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Statele Unite ale Americii

Apoi am v zut ridicându-se din p mânt o alt  fiar , care 
avea dou  coarne ca unui miel, i vorbea ca un balaur. 
Apocalipsa 13:11

“Vorbea” simbolizeaz  puterea legislativ i judiciar  pe 
care un stat o exercit .“ Tragedia Veacurilor, pag. 442
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“Vorbea”

i vorbea ca un balaur

“Când bisericile lidere ale Statelor Unite ale Americii se vor 
uni în principiile lor de doctrin i vor influen a statul, ca 
doctrina bisericii catolice s  fie aplicat , i biserica s  fie prin 
lege protejat , atunci America protestant  va ajuta s  se 
construiasc  un tablou al ierarhiei Romane i persecutarea 
celor care au alt  credin  va fi inevitabil  ...”
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“Vorbea”

“Chipul fiarei simbolizeaz  formele pe care protestantismul dec zut le 
va lua, atunci când biserica protestant  va c uta suportul statului pentru 
a- i introduce doctrina.”
“Semnul fiarei” este urm torul care necesit  explica ie. Tragedia
Veacurilor, pag. 445

Eliberarea decretului duminical din partea bisericii protestante, este o 
constrângere pentru ca lumea s  se închine papalit ii - fiarei.
“Pentru cei care au în eles principiile celei de-a patra porunci, i totu i
in ziua liber  fals i nu sabatul, dovedesc prin aceasta acceptan a lor 

fa  de autoritatea care a instaurat-o. Prin acest act religios obligatoriu i
cu ajutorul statului, se construie te chipul fiarei, ca atare este decretul 
duminical în S.U.A. o obliga ie de a se închina fiarei i chipului ei.”
Tragedia Veacurilor, pag. 448
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Puterea bisericii i puterea statului

Noi am ajuns la un punct unde lucrarea sacr  al lui DUMNEZEU 
este reprezentat  prin statuia din Daniel i anume degetele de la 
picioare care erau f cute din fier i lut. Dar conduc torii statelor 
vor ridica ziua liber  fals  peste Sabat, care este sfin it i
binecuvântat de DUMNEZEU, l sat pentru oamenii pentru al 
sfin ii ca un leg mânt între EL i poporul LUI, pentru mii de 
genera ii.

Amestecul dintre biseric i stat este reprezentat prin fierul i
cleiul degetelor de la picioare ale statuii din Daniel.
The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Bd. 4, 1168
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Tronul i muntele

Tu ziceai în inima ta: “M  voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de 
domnia mai pe sus de stelele lui DUMNEZEU; voi edea pe 
muntele adun rii, pe partea nordului! Iesaia 14:13–14
(traducere dup  Biblia King James)

Partea Nordului

O Cantare; un Psalm. Al fiilor lui Core. Mare este Domnul i
l udat de to i, în cetatea DUMNEZEULUI nostru, pe muntele LUI 
cel sfânt.
Frumoas  în în l ime, bucuria întregului p mânt, este muntele 
Sionului pe partea nordului, cetatea marelui REGE” Psalm 48:1–2
(traducere dup  Biblia King James)
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Cetatea i Turnul

i au zis: S  ne zidim o cetate i un turn al c rui vârf s  ating
cerul, i s  ne facem un nume, ca s  nu fim împr tia i pe toat
fa a p mântului.” 1. Moise 11:4-5
“Pe fundamentul pe care Christos la a ezat, apostolii au construit 
biserica lui DUMNEZEU.
În Scriptur  expresia de formare al unui templu este des întâlnit .
Pentru a crea o imagine se vorbe te despre construirea unui 
templu care de fapt reprezint  construirea bisericii lui 
DUMNEZEU. Faptele Apostolilor, pag. 58.

cetatea
Apocalipsa 14:8; 17:5,18; 18:2,10,16,18-19,21; 21:2.
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Fierul i lutul

“Tr im în timpul i am ajuns la punctul în care lucrarea 
sfânt  a lui DUMNEZEU este reprezentat  prin picioarele 
statuii, la care fierul era amestecat cu p mânt noroios.
... Dar oamenii statului vor ridica ziua de odihn  fals i vor 
amesteca credin a lor religioas  cu observarea acestei 
institu ii papal . Ei îl vor pune peste Sabat, pe care 
DOMNUL l-a sfin it i l-a binecuvântat, i-a fost pus de EL la 
o parte pentru omenire, pentru a fi sfin it, ca s  fie un semn 
între EL i poporul LUI pentru mii de genera ii.
Aceast  amestecare dintre biseric i puterea statului 
este reprezentat  prin fierul i lutul amestecat.” The
Seventh-day Adventist Bible Commentary, Bd. 4, 1168
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Regatul de fier

Pentru c  în mijlocul bel ugului tuturor lucrurilor, nu ai slujit DOMNULUI, 
DUMNEZEULUI t u cu bucurie i cu drag  inim ,
Vei sluji în mijlocul foamei, setei, goliciunii i lipsei de toate, vr jma ilor t i, pe 
care îi va trimite DOMNUL împotriva ta. EL i i va pune pe grumaz un jug de fier, 
pân  te va nimici.
DOMNUL va aduce de departe, de la marginile p mântului, un neam care va 
c dea peste tine cu zbor de vultur, un neam a c rui limb  nu o vei în elege,
Un neam cu înf i area s lbatic , i care nu se va sfii de cel b trân, nici nu va avea 
mil  de copii.
El va mânca rodul turmelor tale i rodul p mântului t u, pân  vei fi nimicit; nu- i
va l sa nici grâu nici must, nici undelemn, nici vi eii de la vaci, nici mieii de la oi; 
pân  te va face s  pieri.
Te va împresura în toate cet ile tale pân  i i vor c dea zidurile, aceste ziduri înalte 
i tari în care î i pusese încrederea pe toat  întinderea ri tale; te va împresura în 

toate cet ile tale, în toat ara pe care i-o d  DOMNUL, DUMNEZEUL t u
Deuteronom 28:47–52
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Roma de fier (Vaticanul)

Va fi o a patra împ r ie, tare ca fierul; dup  cum fierul sf râm i rupe 
totul, i ea va sf râma i va rupe totul, ca fierul care face totul buc i.
Daniel 2:40

La sfâr itul st pânirii lor când p c to ii vor fi umplut m sura
nelegiuirilor, se va ridica un împ rat f r  ru ine i viclean.
El va fi tare, dar nu prin puterea lui însu i; el va face pustiiri de 
necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici i
chiar pe poporul sfin ilor.
Din pricina prop irii lui i izbândirii vicleniilor lui, inima i se va 
îngâmfa, va pierde pe mul i oameni care tr iau lini ti i, i se va ridica 
împotriva DOMNULUI domnilor, dar va fi zdrobit f r  ajutorul 
vreunei mâini omene ti. Daniel 8:23,25
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Toiagul de fier - Puterea statului

Celui ce va birui i celui ce va p zi pân  la sfâr it lucr rile Mele, îi voi 
da st pânire peste neamuri.
Le va conduce cu un toiag de fier, i le va zdrobi ca pe ni te vase de lut, 
cum am primit i Eu putere de la Tat l Meu. Apocalipsa 2:26-27

Ea a n scut un fiu, un copil de parte b rb teasc . El are s  conduc  toate 
neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost r pit la DUMNEZEU i la 
scaunul de domnie. Apocalipsa 12:5

Din gura lui ie ea o sabie ascu it , ca s  loveasc  neamurile cu ea, pe 
care le va conduce cu un toiag de fier. i va c lca cu picioarele teascul 
vinului mâniei aprinse a atotputernicului DUMNEZEU.
Apocalipsa 19:15
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Lut - Biserica

Nu este nimeni care s  cheme Numele T u, sau care s  se trezeasc i s
se alipeasc  de Tine: de aceea ne-ai ascuns Fa a Ta, i ne la i s  pierim 
din pricina nelegiuirilor noastre. Isaia 64:7

“Nu pot EU s  fac cu voi ca olarul acesta, cas  a lui Israel?” zice 
DOMNUL. “Iat , cum este lutul în mâna olarului, a a sunte i voi în 
mâna Mea, cas  a lui Israel!” Ieremia 18:6

     Dar mai degrab , cine e ti tu omule, ca s  r spunzi împotriva lui 
DUMNEZEU? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a f cut: Pentru 
ce mai f cut a a?

     Nu este olarul st pân pe lutul lui, ca din aceea i fr mânt tur  de lut s
fac  un vas pentru o întrebuin are de cinste, i un alt vas pentru o 
întrebuin are de ocar ? Romani 9:20–21
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Va face semne mari

Ea lucra cu toat  puterea fiarei dintâi înaintea ei; i f cea ca 
p mântul i locuitorii lui s  se închine fiarei dintâi, 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.
Apocalipsa 13:12-14
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Ea le zicea

Ea a zis locuitorilor p mântului

Ei s  fac  o icoan  fiarei,

Care avea rana de sabie i tr ia. Apoclipsa 13:14

DEFINI IE: “Icoana fiarei” reprezint  combina ia dintre 
biseric i stat – Biserica fiind pe o pozi ie mai înalt !

    Ea a zis locuitorilor p mântului
    ca s  formeze un guvern civil, care s  se asimileze 

bisericii, iar biserica de inând puterea suprem .
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Icoana fiarei vorbea

i Ea (S.U.A.) avea putere s  dea suflare icoanei fiarei
    Ca icoana fiarei s  vorbeasc

i s fac
Ca to i s  fie omorâ i cei care nu se vor închina icoanei fiarei.
Apocalipsa 13:15 (dup  KJV)
“s  vorbeasc ” este exercitarea de for  ale autorit ilor
pe plan legislativ i juridic.

    Chipul icoanei fiarei, care va fi pe tot globul p mântesc,
trebuie s  ac ioneze prin decrete i verdicte!
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S  vorbeasc i s  fac

Chipul fiarei care apare pe plan mondial, va vorbi i va face,

Ca to i care nu se vor închina fiarei, s  fie omorâ i.
Apocalipsa 13:15 (dup KJV)
Chipul fiarei trebuie s  aib  puterea legislativ i juridic  pentru a 
elibera legi i verdicte.

“A vorbi” reprezint  simbolic legile (decretele),
Iar sentin a de moarte este simbolic reprezentat  prin “A face”
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P mântul

Ea a zis locuitorilor p mântului,

Ei s  fac  o icoan  fiarei

Chipul icoanei fiarei va fi pe tot p mântul
“A a zis  lume cre tin va fi arena celor mai importante i
deciz toare ac iuni. Oameni în pozi ii înalte, vor elibera legi care 
vor controla con tiin a, a a cum odat  a f cut i papalitatea.
Babilon va realiza, ca toate na iunile s  bea din paharul mâniei din 
cauza imoralit ilor lor. Fiecare na iune va avea parte. Selected
Messages III, 392
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Succesiunea divin

“Cu cât acuza ia direct  adresat  oficialit ilor i politicienilor va fi mai 
mic , cu atât mai mare va fi lucrarea care va putea fi realizat  în 
America precum i în alte ri.

Celelalte ri vor urma exemplul Statelor Unite ale Americii.

De i S.U.A. va face primul pas, aceea i criz  va veni peste to i cre tinii
loiali din întreaga lume.” Testimonies, vol. 6, 395

S.U.A. va construi chipul fiarei i va elibera decretul duminical, apoi va 
obliga întreaga lume s -i urmeze exemplul.



Tema 23
www.1843-chart.com

18.02.2009

Apocalipsa 13. Chipul fiarei. 14

Seminar de profe ie 2009 No. 27Apocalips  capitolul 13. Chipul fiarei
www.1843-chart.com

Daniel & Apocalipsa

În prim plan Statele Unite ale Americii: Apocalipsa 13:11
Apoi întreaga lume: Apocalipsa 13:14-15

ara cea minunat : Daniel 11:41
Apoi Egipt: Daniel 11: 4, 42
În prim plan Statele Unite ale Americii - apoi ara minunat .
Apoi întreaga lume - Egipt.
“Apocalipsa este o carte sigilat i în acela i timp deschis  pentru fiecare.

     Raporteaz  despre mari evenimente care vor avea loc în ultima perioad  de 
timp a lumii. Înv turile acestei c r i sunt definite clar, nu codificate sau de 
neîn eles.
În Apocalipsa exist  aceea i succesiune de evenimente ca i în cartea lui 
Daniel.
Anumite profe ii sunt repetate de DUMNEZEU, iar prin aceasta EL ne arat
importan a acestor profe ii.
EL nu repet  lucruri care nu sunt relevante” Manuscript Releases, vol. 8, 413


