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Fiecare fapt

“Astfel fiind cercetate i aduse laolalt , ele se vor
dovedi a fi în perfect  concordan a una cu cealalt .
Fiecare evanghelie este o completare a celorlalte, 
fiecare profe ie o explica ie a alteia, fiecare adev r o 
dezvoltare a unui alt adev r. Tipurile economiei iudaice
sunt f cute clar de c tre evanghelie. Fiecare principiu
în cuvântul lui Dumnezeu î i are locul, i fiecare
lucru urm rile. i structura complet , în dizain i
execu ie, poart m rturia autorului. O asemenea
structur  nici o minte nu o poate gândi sau creea ci
numai cea infinit .” Education, 123–124



Tema 24
www.1843-chart.com

18.02.2009

Apocalipsa 17. “… ma dus în pustiu”. 2

Seminar de profe ie 2009 No. 3Apocalipsa: capitolul 17 …dus în pustie
www.1843-chart.com

Unul din cei apte îngeri

Apoi unul din cei apte îngeri, cari ineau
cele apte potire, a venit de a vorbit cu mine, 
i mi-a zis: “Vino s - i ar t judecata curvei

celei mari, care ade pe ape mari. Cu ea au 
curvit împ ra ii p mântului; i locuitorii
p mântului s-au îmb tat de vinul curviei ei!”
Apocalipsa 17:1–2
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Curvia

Judecata curvei celei mari, care ade pe ape 
mari. Cu ea au curvit împ ra ii p mântului.

“Femeia (Babilonul) din Apocalipsa 17 ... este 
Roma.” Tragedia Veacurilor, pag. 382

“Regi i conduc tori i guvernatori i-au luat 
asupra lor semnul anticristului, i sunt 

reprezentan i ai balaurului.”
Testimonies to Ministers, pag. 38
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Curvia

Judecata fiarei, curva Romei cu care împ ra ii,
conduc torii i guvernatorii au curvit, îl 

simbolizeaz  pe balaur.
Curvia: o rela ie nelegitim , profetic: combina ia

dintre stat i biseric !

Judecata fiarei, curva Romei, papalitatea cu 
care împ ra ii, conduc torii i guvernatorii, care 
reprezint  balaurul i împreun  cu papalitatea 

au format o icoan  fiarei.
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Vindecarea r nii de moarte

Judecata fiarei, curva Romei, papalitatea cu 
care împ ra ii, conduc torii i guvernatorii, care 
reprezint  balaurul i împreun  cu  papalitatea 

au format o icoan  fiarei.
Curvia dintre fiara i balaur este impus  asupra 

lumii de profetul mincinos.
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i m-a dus în duh în pustie: Apocalipsa 17:3

“Duhul sfânt a format în a a fel lucrurile, atât 
circumstan ele în inspirarea profe iei cât i
evenimentele profetizate descrise, pentru ca noi s
înv m din aceasta, c  agentul uman s  fie ascuns din fa a
privirilor, ascuns în Hristos, i c  Dumnezeul cerurilor i
legea Lui s  fie glorificate.” M rturii pentru predicatori, 
pag. 112 (Testimonies to Ministers, page 112)

i femeia a fugit în pustie, într-un loc preg tit de 
Dumnezeu, ca s fie hr nit acolo o mie dou sute ase
zeci de zile (1260). Apocalipsa 12:6

i cele dou aripi ale vulturului celui mare au fost date 
femeii, ca s zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este
hr nit o vreme, vremi, i jum tatea unei vremi, departe
de fa a arpelui. Apocalipsa 12:14
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Pustia: 538 – 1798

i femeia a fugit în pustie, într-un loc preg tit
de Dumnezeu, ca s fie hr nit acolo o mie
dou sute ase zeci de zile. Apocalipsa 12:6

i cele dou aripi ale vulturului celui mare au 
fost date femeii, ca s zboare cu ele în pustie,
în locul ei unde este hr nit o vreme, vremi, i
jum tatea unei vremei, departe de fa a
arpelui. Apocalipsa 12:14

Pe m rturia a doi martori se stabile te o 
afirma ie!
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Femeia îmb tat

i m-a dus, în Duhul, într-o pustie. i am v zut o 
femeie, ezând pe o fiar de culoare stacojie, plin cu
nume de hul , i avea apte capete i zece coarne. 
Femeia aceasta era îmbr cat cu purpur i stacojiu; 
era împodobit cu aur, cu pietre scumpe i cu 
m rg ritare. inea în mân un potir de aur, plin de 
spurc ciuni i de necur iile curviei ei. Pe frunte purta
scris un nume, o tain : “Babilonul cel mare, mama 
curvelor i spurc ciunilor p mântului.” i am v zut pe
femeia aceasta, îmb tat de sângele sfin ilor i de 
sângele ucenicilor lui Isus. Când am v zut-o, m-am 
mirat minune mare. Apocalipsa 17:3–6
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Un sfert de secol

“În discu ia mântuitorului cu ucenicii s i pe muntele 
m slinilor, dup  descrierea lungii perioade de 
persecu ie pentru biseric  - cei 1260 de ani de 
persecu ie papal , referindu-se la promisiunea c  cei 
1260 de ani vor fi scurta i, el a amintit astfel 
evenimente principale, care vor precede revenirea sa, 
i a fixat data când primele din acestea se vor întâmpla:

“Dar, în zilele acelea, dup necazul acesta, soarele se 
va întuneca, luna nu- i va mai da lumina ei, Cele 1260 
de zile, sau ani sau terminat in anul 1798. Un sfert de 
secol mai devreme, persecu ia tocmai încetase. 
Urmând acestei persecu ii, potrivit cuvintelor lui Hristos 
soarele trebuia s  fie întunecat. În 19 Mai, 1780, 
aceast  profe ie a fost împlinit .” Tragedia Veacurilor,
pag. 306
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V-a fi încetat

“Persecu ia bisericii nu a continuat pe tot 
timpul perioadei de 1260 de ani. Dumnezeu în 
îndurarea lui a scurtat timpul probei de foc. În
prezicerea marelui necaz ce urma asupra 
bisericii mântuitorul a afirmat: “ i dac zilele
acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar
sc pa; dar, din pricina celor ale i, zilele
acelea vor fi scurtate.” Matei 24:22 Prin 
influen a reforma iunii persecu ia a fost sfâr it
înainte de anul 1798.” Tragedia Veacurilor,
pag. 266–267
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MAMA DESFRÂNATELORMAMA DESFRÂNATELOR

i am fost dus în duh în pustie: i am v zut o i am fost dus în duh în pustie: i am v zut o 
femeie.femeie. Pe frunte purta scris un nume, o 
tain : “Babilonul cel mare, mama curvelor i
spurc ciunilor p mântului.”

Ioan este în perioada anului 1798Ioan este în perioada anului 1798.. Persecu iaPersecu ia
a încetat. Curva a devenit mama tuturor a încetat. Curva a devenit mama tuturor 
curvelor. Ioan este la sfâr itul timpului din curvelor. Ioan este la sfâr itul timpului din 
pustie. Biserica a persecutat i a reformat pustie. Biserica a persecutat i a reformat 
biserici care sunt considerate fiice cbiserici care sunt considerate fiice c zute!zute!
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Taina femeii i a fiarei

i îngerul mi- a zis: “De ce te miri?” Î i voi spune taina acestei
femei i a fiarei care o poart , i care are cele apte capete i
cele zece coarne. Apocalipsa 17:7

Un mister
Vreau s zic: taina inut ascuns din vecinicii i în toate
veacurile, dar descoperit acum sfin ilor Lui, c rora Dumnezeu
a voit s le fac cunoscut care este bog ia slavei tainei
acesteia între Neamuri, i anume: Hristos în voi, n dejdea
slavei. Coloseni 1:26- 27

C ci taina f r delegii a i început s lucreze; trebuie numai ca 
cel ce o opre te acum, s fie luat din drumul ei.
2 Tesaloniceni 2:7
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Fiara care o ducea pe femeie

i îngerul mi-a zis: “De ce te miri?” Î i voi
spune taina acestei femei i a fiarei care o 
poart , i care are cele apte capete i
cele zece coarne. Apocalipsa 17:7

Împ ra ii sunt capete
Tu, împ rate, e ti împ ratul împ ra ilor, c ci
Dumnezeul cerurilor i-a dat împ r ie, putere, bog ie
i slav . El i-a dat în mâini, ori unde locuiesc ei, pe

copiii oamenilor, fiarele câmpului i p s rile cerului, i
te-a f cut st pân peste toate acestea: tu e ti capul de
aur! Daniel 2:37–38
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Împ ra ii, capetele, 
coarnele sunt împ r ii

Fiarele sunt împ ra ii
Aceste patru fiare mari, sunt patru împ ra i, care se vor

ridica pe p mânt. Daniel 7:17
Fiarele sunt împ r ii

El mi-a vorbit a a: “Fiara a patra, este o a patra împ r ie,
care va fi pe p mânt. Ea se va deosebi de toate
celelalte, va sfâ ia tot p mântul, îl va c lca în picioare
i-l va zdrobi. Daniel 7:23

Coarnele sunt împ ra i
Cele zece coarne, pe care le-ai v zut, sunt zece
împ ra i, care n-au primit înc împ r ia, ci vor primi
putere împ r teasc timp de un ceas împreun cu
fiara. Apocalipsa 17:12
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Coarnele sunt puteri

“Cele dou  coarne ca de miel reprezint  bine caracterul 
guvernului statelor unite, cum este el exprimat în cele
dou  principii fundamentale, Republicanismul i
Protestantismul. Aceste principii sunt secretul puterii 
i prosperit ii noastre ca na iune. Signs of the 

Times, November 1, 1899
“Zaharia a v zut puterile care au împr tiat pe Iuda, 
Izraelul i Ierusalimul simbolizate prin patru coarne..
Imediat dup  acesta el a v zut patru dulgheri, 
reprezentând agen ii folosi i de Domnul în refacerea 
poporului s u i a casei lui de rug ciune.” Profe i i
Regi, pag. 581
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Fiara

Fiara, pe care ai v zut-o, era, i nu mai
este. Ea are s se ridice din Adânc, i are 
s se duc la pierzare. i locuitorii
p mântului, ale c ror nume n-au fost
scrise de la întemeierea lumii în cartea
vie ii, se vor mira când vor vedea c fiara
era, nu mai este, i va veni. – Apocalipsa 
17:8
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Fiara din adânc

Se va ridica 
La vremea sfâr itului, împ ratul de la miaz zi se va împunge cu el. 
i împ ratul de la miaz noapte se va n pusti ca o furtun peste el

Daniel 11:40

împotriva-5921: Prim. R d cina a se ridica, intrans. (a fi mare) sau a 
ac iona. (munte); folosit într-o mare varietate de sensuri, primar i
secundar, literar. i fig. (cum urmez ): - a se ridica.

Tu ziceai în inima ta: “M voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de 
domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi edea pe muntele
adun rii dumnezeilor, la cap tul miaz -noaptei; m voi sui pe vârful
norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” Isaia 14:13–14
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Ridicarea pierdut

Se va ridica 
“În acest timp în care predomin  nelegiuirea, bisericile 
protestante care au respins un “a a zice Domnul” vor 
urma un curs str in. Ei vor fi converti i c tre lume. În 
desp r irea lor de Dumnezeu ei vor c uta s  fac
necredincio ia i apostazia fa  de Dumnezeu ca lege a 
na iunii. Ei vor influen a conduc torii rii s  fac  legi 
care s  restabileasc  ridicarea pierdut , a omului 
p catului, care st  în templul lui Dumnezeu, i se d
ca drept Dumnezeu. Principiile romane-catolice vor 
trece sub protec ia statului. Protestul adev rului biblic, 
nu va mai fi tolerat de c tre cei ce nu i-au f cut legea 
lui Dumnezeu regula lor de via .” Review and Herald,
December 21, 1897
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Din adânc

”Când ei î i vor fi sfâr it timpul m rturisirii lor.” Perioada 
în care cei doi martori au trebuit s  m rturiseasc
îmbr ca i în saci, s-a sfâr it în anul 1798. Pe când se 
apropiau de terminarea lucrului lor în obscuritate, 
trebuia s  se fac  r zboi împotriva lor, de c tre fiara 
care este reprezentat ca fiara care iese din adânc. În
multe na iuni ale Europei puterile care au condus în 
biseric i în stat, au fost controlate timp de secole de 
Satana, prin mediul papalit ii. Dar aici ne este adus în 
fa  o nou  manifestare a puterii satanice“ Tragedia
Veacurilor, pag. 268
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Adânc

“C  expresia “adânc” reprezint  p mântul într-o
stare de confuzie i întuneric este evident  din 
alte versete din scriptur .” Tragedia Veacurilor,
pag. 658.
“I-am spus c  Domnul mi-a ar tat în viziune c
mesmerismul este de la Diavolul, din adânc i c
se va duce curând acolo împreun  cu cei ce 
continu  s  îl foloseasc .” Review and Herald,
July 21, 1851.

Islamul, Ateismul i Catolicismul
Apocalipsa 9:2; 11:7; 17:8
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La pierzare

i se va duce la pierzare
Nimeni s nu v am geasc în vreun chip; c ci
nu va veni înainte ca s fi venit lep darea de 
credin , i de a se descoperi omul f r delegii
(Sau: omul p catului), fiul pierz rii,
2 Tesaloniceni 2:3
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Cei ce locuiesc pe p mânt

cei ce locuiesc pe fa a p mântului se vor mira, a c ror
nume nu a fost scris în cartea vie ii de la întemeierea 
lumii

Cei ce locuiesc pe p mânt se vor mira, cei a c ror nume 
nu a fost scris.

i tot p mântul se mira dup  fiar .
i to i locuitorii p mântului i se vor închina, cei a c ror
nume nu sunt scrise în cartea vie ii mielului care a fost 
junghiat de la întemeierea lumii.

Apocalipsa 13:3-4,8
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Fiara care era, nu mai este, se va 
ridica i totu i este

Fiara pe care ai v zut-o era
În 1798, Ioan a v zut fiara la trecut, i de aceea este 

fiara  care era. În Daniel capitolul opt versetul unu:
În anul al treilea al domniei împ ratului Bel a ar,
eu, Daniel, am avut o vedenie, afar  de cea pe 
care o avusesem mai înainte.

Dar în versetul dou zeci, prima împ r ie a profe iei
biblice este Mezii i Per ii. Tehnic înc  mai domina 
Babilonul, dar profetic el c zuse – el fusese!
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Fiara care era, nu mai este, se va 
ridica i totu i este

Fiara pe care ai v zut-o era, i se va ridica, i
acum totu i nu este:

“Cei 1260 de ani de suprema ie papal  au început 
în 538, i se vor sfâr i în 1798. În acel timp o 
armat  francez  a intrat în Roma i l-au luat pe 
papa ca prizonier, i a murit în exil. Chiar dac
curând dup  aceea un nou pap  a fost ales, 
ierarhia papal  nu a mai fost în stare s  î i
recapete puterea pe care o avusese.” Tragedia
Veacurilor, pag. 266

Fiara nu mai este
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Era, nu mai este, se va ridica i
totu i este

Fiara pe care ai v zut-o era, i se va ridica, 
i totu i este.

SE VA RIDICA:
“Influen a Romei în rile care cândva i-au 
recunoscut suprema ia este departe de a fi 
distrus . i profe ia prezice o restaurare a 
puterii ei.” Tragedia Veacurilor, pag. 578

Fiara se va ridica
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Era, nu mai este, se va ridica i
totu i este

“Cuvântul lui Dumnezeu a avertizat de pericolul care se 
apropie, dar dac  aceast  avertizare nu va fi luat în seam ,
atuncea el va fi descoperit i lumea protestant  va înv a care 
sunt în realitate scopurile Romei, îns  atunci va fi prea târziu 
de a sc pa din curs . Ea cre te în lini te în putere. Doctrinele 
ei î i împr tie influen a lor în s lile legislative, în biserici, i în 
inimile oamenilor. Ea î i ridic  înaltele i masivele cl diri, în 
locurile secrete în care persecu iile din trecut se vor repeta. Pe 
furi i nesuspectat  ea î i înt re te for ele pentru a- i urm ri
elurile, pentru timpul când va veni pentru ea s  dea lovitura. 
Tot ceea ce ea dore te e o ipotez  avantajoas , i aceasta i- a
i fost d ruit  deja. Noi vom vedea i vom sim i curând care 

este scopul elementului roman. Oricine crede i ascult  de 
cuvântul lui Dumnezeu va trebui s  îndure împotrivire i
persecu ie.” Tragedia Veacurilor, pag. 581
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Dup aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, i iat
c era o a patra fiar , nespus de grozav de 
însp imânt toare i de puternic ; avea ni te din i mari de 
fier, mânca, sf râma, i c lca în picioare ce mai r mânea;
era cu totul deosebit de toate fiarele de mai înainte, i
avea zece coarne. M-am uitat cu b gare de seam la
coarne, i iat c un alt corn mic a ie it din mijlocul lor, i
dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi 
coarne. i cornul acesta avea ni te ochi ca ochii de om, i
o gur ..., care vorbea cu trufie. El mi-a vorbit a a: “Fiara a 
patra, este o a patra împ r ie, care va fi pe p mânt. Ea se 
va deosebi de toate celelalte, va sfâ ia tot p mântul, îl va
c lca în picioare i-l va zdrobi. Cele zece coarne, înseamn
c din împ r ia aceasta se vor ridica zece împ ra i. Iar
dup ei se va ridica un altul, care se va deosebi de 
înainta ii lui, i va doborâ trei împ ra i. Daniel 7:7,8,23-24

Roma
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Împ r ia a aptea
Se va împ r i în zece împ r ii
O alt  împ r ie se va ridica dup  ele

i va doborâ trei împ r ii

Cele zece împ r ii ale vechii Europe
Heruli, Ostrogo ii i Vandalii au fost ter i
Apoi a fost stabilit  papalitatea
Papalitatea este localizat  în Italia, una din cele apte împ r ii
r mase din Europa
Cornul cel mic este deci al optulea corn i este din cei apte
r ma i europeni.

Roma (aici Roma papal ) apare ca a opta, dar este din cei apte.

Roma – Daniel 7
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DOU  COARNE
Un berbece care are dou  coarne. Versetul 3.

ÎNC  UN CORN:
apul avea un corn de remarcat. Versetul 5.

ÎNC  PATRU COARNE:
S-au ridicat în locul lor patru coarne remarcabile. Versetul 8.

CORNUL AL OPTULEA:
Dintr-unul din ele a crescut un corn mic. Versetul 9.

Roma (aici Roma p gân ) se ridic  al optulea, dar este din 
cele apte.

Pe m rturia a doi sau trei ...

Roma – Daniel 8
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i am v zut ridicându-se din mare o fiar cu apte
capete; Versetul 1
Unul din capetele ei p rea r nit de moarte; dar rana de 
moarte fusese vindecat . Versetul 3

apte capete. Unul din capete este mort. Unul reînvie. 
Capul înviat este al optulea, i este din cei apte.

Roma (aici Roma modern ) se ridic  ca a opta, dar 
este din cele apte.
Roma întotdeauna se ridic  ca a OPTA, i este din cele 

APTE.

Pe m rturia a doi sau trei ...

Roma – Apocalipsa 13
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Apocalipsa 17

i fiara, care era, i nu mai este, 
ea îns i este al optulea împ rat: este din 
num rul celor apte,
i merge la pierzare.

Apocalipsa 17:11


