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ddee JJeeffffeerreeyy PPiippppeennggeerr
8. CCuurr iirreeaa BBiisseerriicciiii LLuuii DDuummnneezzeeuu ((PPaarrtteeaa 33--aa))

„Apoi am v zut ridicându-se din p mânt o alt
fiar , care avea dou  coarne ca ale unui miel, 

i vorbea ca un balaur.” (Apocalipsa 13:11). 

Dac  dorim s  în elegem ac iunile balaurului din 
timpul sfâr itului, atunci este important s
cunoa tem exact no iunea „vorbirii” în profe ia 
biblic .

„”Vorbirea” acestei na iuni reprezint  ac iunile
puterilor ei legislative i juridice.” (Tragedia 
veacurilor, p. 442). 

Statele Unite care vorbesc ca un balaur aici în 
Apocalipsa 13:11 - nu este singurul loc în Scriptur
unde o putere în profe ia biblic  vorbe te:

„El va rosti vorbe de hul  împotriva Celui Prea 
Înalt, va asupri pe sfin ii Celui Prea Înalt, i se va 
încumeta s  schimbe vremurile i legea; i sfin ii
vor fi da i în mâinile lui timp ... de o vreme, dou
vremuri, i o jum tate de vreme.” (Dan. 7:25). 

Cum a putut vorbi papalitatea, aici în versetul 25 
cuvinte de hul  împotriva Celui Prea Înalt? Potrivit 
„Marii Lupte” aici este vorba de ac iuni legislative. 
În timpul evului mediu papalitatea a vorbit 
împotriva Celui Prea Înalt prin legifer rile pe care 
le-a f cut. Toate acele bule papale folosite pentru a 
nimici între 50 i 100 de milioane de vie i omene ti, 
se sprijineau pe legisla ia papal .

Dac  ne baz m pe inspira ie „vorbirea”
na iunilor reprezint  ac iunile organelor ei 
legislative i juridice. De i pre edintele Statelor 
Unite are puterea de a semna un ordin executiv 
(executive order), acesta este doar o ordonan
executiv , iar el este cel care îl execut  (puterea 
executiv ). Legea duminical  va fi dat  de organele
legislative i juridice.

Legea duminical , despre care vorbim, are dou
dimensiuni: 

1) trebuie s ii duminica, 

2) va persecuta pe cei care in sabatul. 

Când Statele Unite va vorbi ca un balaur, atunci 
cel pu in dou  lucruri se vor întâmpla: 

1. Icoana fiarei în Statele Unite va fi format
pe deplin. 

Chipul fiarei ajunge la maturitate, î i
des vâr e te cre terea profetic  la darea legii 
duminical . De i un proces lung conduce la 
dezvoltarea lui, la legea duminical  ea va ajunge la 
plin tate. Este vorba de ceva ascendent, ceva ce va 
fi o încercare important  într-un anumit fel pentru 
poporul Lui Dumnezeu. O încercare foarte 
important .

Profe iile biblice care descriu o dat i un 
proces

Sunt profe ii care vorbesc despre o dat  anume. 
De exemplu rana de moarte a papalit ii. Este legat 
de un proces, dar când vorbim de rana de moarte a 
papalit ii, atunci ne aducem aminte de 1798. Chiar 
dac  mult mai multe lucruri stau în spatele 
evenimentului, aceast  dat  în istorie a fost un semn 
profetic, un singur eveniment. 

Dar sunt profe ii care descriu un proces. Anul 
330 reprezint  un eveniment profetic, bazat pe 
Apoc. 13:2: „Fiara, pe care am v zut-o, sem na cu 
un leopard; avea labe ca de urs, i gur  ca o gur
de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de 
domnie i o st pânire mare.”

330 d.Hr. este o dat  important  pentru Roma 
p gân . Atunci Constantin a mutat capitala 
imperiului din Roma la Constantinopol. Apocalipsa 
13:2 spune c  balaurul (Roma p gân ) i-a dat 3 
lucruri papalit ii, dar totodat  istoria ne confirm  c
Roma p gân  a i îndep rtat 3 lucruri în favoarea 
papalit ii (3 coarne: herulii, vandalii i ostrogo ii),
pentru ca tronul institu iei papale s  fie stabilit  pe 
p mânt. 

496 d.Hr. este data când Roma p gân  îi d i
st pânirea ei papalit ii. Ca împlinire a lui Daniel 7 
au venit 7 împ ra i europeni în ajutorul papalit ii
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pentru a îndep rta cele 3 coarne (herulii, vandalii i
ostrogo ii). I-au oferit ajutorul militar papalit ii, 
legând puterea lor civil  de papalitate, iar rezultatul 
acestui proces a fost combinarea bisericii cu statul. 

Astfel a început în 496 un proces, când 
CLOVIS, regele Fran ei i-a unit puterea civil  cu 
papalitatea i i-a dedicat armata pentru îndep rtarea 
celor 3 coarne. Celelalte 6 na iuni europene, care 
vor face acela  lucru, nu au f cut aceasta în 496. Dar 
mai târziu, la rândul lor, au urmat una dup  cealalt .

Un alt element important în acest proces, este 
faptul c  to i i-au schimbat religia de stat de la 
p gânism la catolicism. Anglia a fost ultima care a 
f cut la fel, în 508. 

Cele trei lucruri date papalit ii sunt: puterea, 
scaunul de domnie i st pânirea – ele cuprind 
evenimente exacte, dar în acela i timp ele cuprind i
un proces lung pân -n 538. 

Prin urmare unele profe ii sunt un eveniment 
singular, iar alte profe ii sunt un proces. 

Chipul fiarei este un proces, care a început deja. 
Chipul fiarei este unirea bisericii cu statul i a 
început deja înaintea d rii legii duminicale. Necesit
o schimbare în protestantism. Protestantismul 
trebuie s  se schimbe – i acesta este un proces: 
trebuie s  adopte principiile catolice – ceea ce au 
f cut deja, dar probabil c  vor mai adopta mai 
multe. 

Dar are loc o schimbare i aceast  schimbare se 
va face în întuneric. Unele le vom putea vedea, dar 
celelalte vor avea loc în spatele scenei. Î i va atinge 
împlinirea deplin  atunci când Statele Unite o s
vorbeasc  ca un balaur. 

2. Va apare semnul fiarei 
Aceasta este semnul autorit ii Romei, i const

dintr-un singur eveniment. Semnul fiarei i chipul 
acesteia sunt distincte i diferite, dar totodat i
foarte strâns legate. 

„”Chipul fiarei” reprezint  acea form  a 
protestantismului dec zut, care se va dezvolta 
atunci când bisericile protestante vor c uta
ajutorul puterii civile pentru impunerea dogmelor 
lor. „Semnul fiarei” urmeaz  s  fie definit în 
continuare.” (Tragedia veacurilor, p. 445). 

Sora White declar  clar aici c  este o distinc ie 
între chipul fiarei i semnul fiarei. 

„Impunerea p zirii duminicii din partea 
bisericilor protestante este o impunere a închin rii 
la papalitate - la fiar . Aceia care, în elegând
cerin ele poruncii a patra, aleg s  p zeasc  sabatul 

fals în locul celui adev rat aduc prin aceasta 
închinare acelei puteri prin care a fost poruncit .
Îns , chiar prin actul impunerii unei datorii 
religioase de c tre puterea civil , bisericile vor face 
un chip fiarei; de aceea, impunerea p zirii 
duminicii, în Statele Unite, va fi o impunere a 
închin rii la fiar i la chipul ei.” (Tragedia 
veacurilor, p. 448-449). 

Avem de-a face cu închinare. Iar serbarea 
duminicii va fi obligat  de o putere lumeasc .

La legea duminical , se vor întâmpla dou
lucruri: 1) chipul fiarei va ajunge la plin tatea ei – 
deci este vorba de un proces, i 2) cu legea 
duminical  va apare i semnul fiarei – este vorba de 
un eveniment. În elegerea profetic  a acestor dou
lucruri e important !

„Atunci când prima biseric  a dec zut,
dep rtându-se de simplitatea Evangheliei, i a 
primit riturile i obiceiurile p gâne, a pierdut 
Spiritul i puterea Lui Dumnezeu; dar, pentru a 
st pâni totu i con tiin ele oamenilor, a c utat
sprijinul puterii p mânte ti. Astfel a rezultat 
papalitatea, o biseric  ce a subjugat chiar i
puterea statului i a folosit-o pentru realizarea 
planurilor ei, mai ales pentru pedepsirea "ereziei". 
Pentru ca Statele Unite s  fac  un chip fiarei, 
puterea religioas  trebuie s  st pâneasc  asupra 
guvernului civil, astfel încât îns i autoritatea 
statului s  fie folosit  de biseric  pentru a- i
ajunge scopurile ei.” (Tragedia veacurilor, p. 443). 

Nu este vorba de o simpl  combinare a statului 
cu biserica, ci este o combinare a bisericii i a 
statului unde biserica controleaz  rela ia. Nu statul 
controleaz  biserica, ci biserica controleaz  statul.
Aceast  distinc ie o g sim în scrierile inspirate i
trebuie s  fie recunoscut  de noi. Chipul fiarei este 
acea unire a bisericii cu statul, unde biserica 
controleaz  rela ia.

„Deja preg tirile avanseaz , iar mi c rile sunt 
în plin  desf urare având ca rezultat facerea 
icoanei fiarei. Pe scena istoriei lumii vor apare 
evenimente care vor împlini prezicerile profe iei 
pentru aceste ultime zile. 

Domnul mi-a ar tat clar c  icoana fiarei va fi 
terminat înainte de închiderea timpului de prob
[legea duminical ], pentru c aceasta va fi marea 
prob  pentru copii Lui Dumnezeu, prin care va fi 
hot rât  soarta lor ve nic .

Acesta este testul pe care poporul Lui 
Dumnezeu trebuie s -l treac  înainte de a fi sigila i. 
To i cei care au dovedit credincio ie fa  de 
Dumnezeu prin p zirea poruncilor Lui i refuzarea 
sabatului fals, se vor aduna sub steagul Domnului 
Dumnezeu JAHWE i vor primi sigiliul viului 
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Dumnezeu. Cei care refuz  adev rul de origine 
divin i accept  sabatul duminicii, vor primi 
semnul fiarei.” (Seventh Day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 976). 

Un test legat de chipul fiarei este testul pe care 
trebuie s -l trecem înainte ca harul s  se închid i
înainte de a fi sigila i. Este marea prob  pentru noi 
copii Lui Dumnezeu, prin care va fi hot rât  soarta 
noastr  ve nic .

Întinderea mâinii 
Un simbol pentru identificarea legii duminicale 

este întinderea mâinii. 
„Merg oare doi oameni împreun ,

f r  s  fie învoi i?”
(Amos 3:3). 

„Când na iunea noastr  va renun a la 
principiile guvern rii sale, astfel încât s  promulge 
o lege duminical , prin acest act, protestantismul va 
da mâna cu papalitatea.” (M rturii, vol. 5, p. 712). 

Protestan ii din America se unesc oficial cu 
puterea papal i practica lui, la legea duminical ,
dându- i mâna. Darea mâinii nu este un lucru 
simplu. 

„Atunci când America, ara libert ii religioase, 
se va uni cu papalitatea pentru constrângerea 
con tiin ei i îi oblig  pe oameni s  onoreze sabatul 
cel fals, oamenii din fiecare ar  de pe glob vor fi 
determina i s  urmeze exemplul ei.” (M rturii, vol. 
6, p. 18). 

Mai întâi Statele Unite, apoi celelalte ri de pe 
glob, vor urma exemplul lui. 

„Na iunile str ine vor urma pilda Statelor 
Unite. De i ea st  în frunte, ca exemplu, totu i
aceea i criz  va veni asupra poporului nostru din 
toate p r ile lumii.” (Idem, p. 395). 

Câteva reguli pentru în elegerea profe iilor 
biblice:

1. „Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe 
m rturia a doi sau trei martori.”

2. Profe ii din vechime au vorbit despre sfâr itul
lumii povestindu-ne to i aceea i istorie v zut din 
unghiuri diferite de vedere i cu alte simboluri. 

3. “Duhurile proorocilor sunt supuse 
proorocilor”, proorocii trebuie s  fie în armonie 
unul cu cel lalt. Dac  profe ii din vechime au vorbit 
despre sfâr itul lumii, asta înseamn  c  to i au spus 
aceia i istorie. Nu înseamn  c  fiecare ne transmite 
istoria complet  a sfâr itului lumii. Un profet ne 
spune aceast  parte mic , cel lalt o alt  parte (pu in 
aici, pu in acolo). 

4. Profe ia biblic  se poate portretiza pe o linie a 
timpului ce duce la sfâr itul lumii. Lucrarea 
studentului profe iei este s  a eze diferitele m rturii 
profetice la sfâr itul lumii i s  le alinieze acolo 
corect.

5. Evenimentele istorice de pe aceast  linie a 
timpului demonstreaz  împlinirea profe iilor biblice. 
Aceste evenimente istorice sunt numite de sora 
White în unele ocazii marcaje, adic  semne de-a 
lungul drumului. Aceste marcaje se leag  unul de 
altul, de aceea nu ajunge doar recunoa terea lor ca 
evenimente istorice, ci trebuie s tim cum 
influen eaz  ele evenimentele ce le urmeaz , i ce 
influen  au evenimentele anterioare asupra lor. 

6. Evenimentele istorice care ilustreaz
marcajele de drum sunt uneori figurative. Ele 
prefigureaz  evenimentele viitoare. 

7. Caracteristica primordial  a lui Hristos este, 
c  EL este Primul i Ultimul. De la început ne spune 
sfâr itul.

Unul din teste, dac  am în eles o profe ie biblic
corect: vedem între începutul i sfâr itul acelei 
profe ii anume o armonizare? 

I. Exemplu: ce eveniment istoric putem folosi 
pentru a identifica punctul de pornire a celor 1260 
de ani de domina ie papal ? Sfâr itul „celor trei 
coarne”. Ultimul dintre cele 3 coarne a fost 
îndep rtat în Martie 538. Acesta este un 
evenimentul istoric care identific  începutul 
profe iei celor 1260 de zile. Acesta este Alfa –ul 
acestei profe ii. Acesta este începutul. Datorit
faptului c  aceasta este o profe ie a Lui Isus la 
sfâr itul acestei profe ii trebuie s  c ut m ceva 
asem nare cu începutul. 

Deci cum identific m sfâr itul celor 1260 de 
ani? Este când generalul Bertier a venit - i ce a 
f cut? L-a luat pe pap  captiv. Deci punctul de 
început al celor 1260 de ani ne indic  c  un rege 
este izgonit din ora ul Roma, iar i sfâr itul celor 
1260 de ani este identificat tot printr-un rege care 
este izgonit (luat captiv) din ora ul Roma. Isus ne 
vorbe te prin primul i ultimul. 

II. Exemplu: Cu ce începe profe ia de 2300 de 
ani? Al treilea decret. (Au fost trei decrete.) Cu ce se 
sfâr e te profe ia celor 2300 de ani? Cu a treia solie 
îngereasc . Lucrarea pe care Neemia a f cut-o la 
începutul celor 2300 de ani profetici simbolizeaz
lucrarea pe care o vom face i noi în timpul acestei 
perioade de timp. 

Isus vorbe te prin început despre sfâr it. 
Amin


