
FIARA

Puterea Fiarei din Apocalipsa 13:1-10 a intrigat creÕtinii de sute de ani.  Au fost multe
speculaÛii destre ce este aceasta, natura ei, Õi timpul când va apare.  Aceasta îngrijorare e bine plasat|,
pentru c| Biblia d| o avertizare foarte puternic| despre aceast| putere a Fiarei.  Îns| speculaÛia nu e
necesar|.

In profeÛie biblic|, puterile politice de multe ori sunt reprezentate prin animale, sau “Fiare”.
Aceasta practic| nu este limitat| doar în timpurile biblice, pentru c| noi si ast|zi folosim simboluri de
animale pentru a reprezenta Û|ri.Îns| aparenÛa acestei Fiare particulare este diferit| de oricare alt animal
pe care-l Õtim Õi se pare s| fie format| din alte diferite fiare toate puse împreun|.  Astfel nu  suntem
capabiliB s-o nimim cu vre-un nume al unui animal particular, asemenea unui leu sau un urs; Õi aÕa
a fost numit| în general ca fiind cunoscut| de Fiara, sau Fiara ca un leopard, sau Fiara compus|.

Aceast| Fiar| e de un asemenea interes pentru c| pretinde închinare în opoziÛie lui Dumnezeu.
Ôi este împotriva acestui sistem fals de închinare, împreun| cu aceia care formeaz| o parte cu aceasta,
c| mânia lui Dumnezeu, neamestecat| cu înduare, va fi turnat|. (vezi Apocalipsa 14:9-10).

Prin a ne uita la versetele care corespund acestei Fiare, noi observ|m c| sunt multe
caracteristici sau chei care ne ajut| s| identific|m pe cine reprezint|.  Dup| cum le vom examina pe
fiecare din aceste puncte, ar trebui s| devin| foarte clar cine este aceast| putere a Fiarei.

“Apoi am st|tut pe nisipul m|rii.  Ôi am v|zut ridicându-se din mare o fiar| cu zece coarne Õi
Õapte capete; pe coarne avea zece cununi împ|r|teÕti, Õi pe capete avea nume de hul|.  Fiara, pe care
am v|zut-o, sem|na cu un leopard; avea labe de urs, Õi gur| ca o gur| de leu.  Balaurul i-a dat puterea
lui, scaunul lui de domnie Õi o st|pânire mare.  Unul din capetele ei p|rea r|nit de moarte; dar rana de
moarte fusese vindecat|.  Ôi tot p|mântul se mira dup| fiar|.  Ôi au început s| se închine balaurului,
pentru c| d|duse puterea lui fiarei.  Ôi au început s| se închine fiarei, zicând: ‘Cine se poate asem|na
cu fiara, Õi cine se poate lupta cu ea?’  I s-a dat o gur|, care rostea vorbe mari Õi hule.  Ôi i s-a dat
putere s| lucreze patruzeci Õi dou| de luni.  Ea Õi-a deschis gura, Õi a început s| rosteasc| hule
împotriva lui Dumnezeu, s|-I huleasc| Numele, cortul Õi pe cei ce locuiesc în cer.  I s-a dat s| fac|
r|zboi cu sfinÛii, Õi s|-i biruiasc|.  Ôi  i s-a dat st|pânire peste orice seminÛie, peste orice norod, peste
orice limb| Õi peste orice neam.  Ôi toÛi locuitorii p|mântului i se vor închina, toÛi aceia al c|ror nume
n-a fost scris de la întemeierea lumii, în cartea vieÛii Mielului, care a fost înjungheat.”   Apocalipsa
13:1-8.

MulÛi oameni se uit| pentru o putere diabolic| care-Õi va forÛa intrarea în arena politic|, silind
creÕtini s|-Õi abandoneze credinÛa prin a-Õi aÕeza o forÛ| nereligioas| a guvernului.  Noi trebuie s|
observ|m c| în aceasta este implicat| închinarea.  Versetul 8 spune c| toate popoarele p|mântului  i
se vor închina, cu excepÛia acelora care nu-Õi au numele scrise în cartea vieÛii Mielului.  Ôi c| doar
aceia sunt salvaÛi care-Õi au numele scrise în cartea vieÛii!  Isus a spus foarte clar c| “strâmt| este poarta
Õi îngust| este calea care conduce la viaÛ|, Õi puÛini sunt ceice o g|sesc.” Matei 7:14.  

PuÛin mai târziu în aceiaÕi predic| Isus a spus iar|Õi o declaraÛie foarte solemn|:
“Nu oriÕicine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în împ|r|Ûia cerurilor, ci celce face voia

Tat|lui Meu care este în ceruri.  MulÛi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne!  N-am prorocit
noi în numele T|u?  N-am scos noi draci în Numele T|u?  Ôi n-am f|cut noi multe minuni în Numele
T|u?’  Atunci le voi spune curat: “Niciodat| nu v-am cunoscut; departaÛi-v| de la Mine, voi toÛi care
lucraÛi f|r|delege.” Matei 7:21-23.



Din aceste versete concludem c| majoritatea creÕtinilor nu vor fi gata s|-L întâmpine când El
va reveni.  Dup| profeÛie, toÛi aceÕtia vor fi g|siÛi închinându-se puterii Fiarei.  Aceat| fapt| trebuie
s| ne spun| ceva despre natura Fiarei; pentru c| dac| aceast| putere ar fi pretins s| fie anti-creÕtin|,
dup| cum atât de mulÛi aÕteapt|, foarte puÛini în lumea creÕtin| ar fi g|siÛi închinându-se la aceasta.

Urm|torul punct de notat este ca aceast| Fiar| are trupul ca un leopard, iar în Daniel 7:6
naÛiunea Greac| a fost reprezentat| printr-un leopard (scrieÛi v| rog pentru broÕura Ridicarea Õi
C|derea Împ|r|Ûiilor).  PuÛini oameni realizeaz| cât de complet filozofia p|gân| a Greciei a capturat
lumea, Õi deasemenea a jucat un rol important în formarea gândirii din biseric|.

CâÛiva dintre filozofii Greci sunt renumiÛi pentru pentru impactul pe care l-au avut în gândirea
omeneasc|.  În timpul anilor mijlocii, când Biblia a fost interzis|, oamenii s-au uitat la Plato,
Aristotele, Õi Socrate pentru lumin|.  Dup| cum cineva se poate aÕtepta, filozofia lor p|gân| a p|truns
foarte mult în gândirea religioas|, ajutând s| formeze multe dintre conceptele care au devenit o parte
al credinÛei creÕtine, îns| pentru care nu a existat nici un suport biblic.

De exemplu: Plato a crezut în inmotalitatea sufletului.  În înÛelegerea sa, eroi Õi persoane de
vaz| au mers imediat în locuri de r|splat| Õi palate, în timp ce oamenii de rând au mers jos în locurile
infernale pentru a fi pedepsiÛi pentru poluÛii p|catoase pân| când ar fi fost cur|ÛaÛi.  Aici vedem
credinÛa religioas| a sfinÛilor în|lÛaÛi la cer la moartea lor, Õi deasemenea doctrina purgatoriului.

Plato a crezut deasemenea în conceptul separ|rii sufletului de trup.  El a crezut c| aceasta a fost
obÛinut| prin chinuirea trupului, prin destituÛie, Õi prin separare de societate.  Astfel a fost aÕezat|
temelia pentru înaintarea credinÛei pentru m|n|stiri Õi penitenÛe.

Un alt punct de notat este c| aceast| Fiar| s-a ridicat din apele m|rii.  Dupa Apocalipsa 17:15,
apele reprezint| “popoare, mulÛimi, naÛiuni Õi limbi.”  AÕa c| ceeace acest text spune este c| atunci
când aceast| putere a Fiarei a ieÕit, s-a ridicat dintr-o zon| care a fost dens populat| – asemenea
Europei, Õi nu din deÕert–sau o zon| care a fost mai puÛin populat|.

E important de înÛeles c| aceast| putere a Fiarei a fost deasemenea profeÛit| s| continue 42 de
luni, sau trei ani Õi jum|tate  în timp profetic.  Folosind calendarul iudeu de 30 de zile pentru fiecare
lun|, 42 de luni sau 3 ½ de ani ar însemna 1260 de zile profetice.  În profeÛia biblic|, fiecare zi
profetic| este egal| cu un an în timp literal (vezi Numeri 14:34; Ezechiel 4:6).  Astfel noi înÛelegem
c| aceast| Fiar| va domnii pentru 1260 de zile profetice sau 1260 de ani literali.

Cornul Mic

În Daniel 7, aceiaÕi putere a Fiarei este legat|de Cornul Mic sau împaraÛia care dezr|dacineaz|
Õi distruge trei cornuri sau împ|r|Ûii, Õi apoi vorbeste cuvinte de blasfemie împotriva lui Dumnezeu
(vezi Daniel 7:8, 20-25).  Aceast| putere a trebuit s| st|pâneasc| “pentru  un timp, timpuri Õi o
jum|tate de timp” Daniel 7:25.  Un “timp” reprezint| un an în profeÛie biblic|.  Astfel aceast| putere
a Corn Mic a trebuit s| st|pâneasc| pentru un timp – sau un an, timpuri – doi ani, Õi o jum|tate de timp
– sau o jum|tate de an.  Aceasta va face un total de trei ani Õi jum|tate, sau iar|Õi 42 de luni sau 1260
de zile profetice sau ani literali.  Astfel profeÛiile Fiarei Õi al Cornului Mic se refer| la aceiaÕi putere
religioas|.

În timp ce aceste amândou| profeÛii indic| c| puterea identificat| a trebuit s| st|pâneasc| pentru
1260 de ani literali, când a început acest timp?  Un alt lucru semnificant care ne ajut| s| stabilim
timpul pentru începerea acestei puteri, este c| a fost s| i se dea scaunul, autoritatea, Õi puterea, de
balaur.



În timp ce balaurul se refer| la Satana (vezi Apocalipsa 12:9), mai specific se refer| la
împ|r|Ûia  Roman| din vechime prin care Satana a încercat s| distrug| pe copilul Hristos – imediat
dup| ce a fost n|scut (vezi Matei 2:1-18; Apocalipsa 12:2-5).  Scaunul vechi al Împ|r|Ûiei Romane a
fost îns|Õi Roma.  Ôi dup| cum data pentru c|derea Împ|r|Ûiei Romane a fost în 476 d.H., este clar c|
aceast| putere a Fiarei n-a putut s| fie stabilit| cu fermitate cu scaunul Õi autoritatea ei pân| dup| acest
timp.

Atunci, cine ar putea s| fie aceast| putere a Fiarei?  Când împ|r|Ûia Roman| a c|zut, împ|r|Ûia
sa a fost împ|rÛit| în 10 naÛiuni.  Ôi care a fost puterea religioas| care s-a ridicat din ruinile Romei
p|gâne?  Pretinzând  titlurile Õi autoritatea împ|raÛilor precedenti, Biserica Romano Catolic| a c|utat
gradual s|-Õi extind|  puterea peste aceste 10 naÛiuni ale Europei.  Curând conducerea acestor naÛiuni
Õi-au primit coroana Õi au st|pânit mai mult sau mai puÛin fiind supuÕi autorit|Ûii Romano Catolice.
În timp ce uni s-ar putea s| se argumenteze c| papalitatea este mai de grab| o putere religioas|, noi
trebuie s| înÛelegem c| este deasemenea  Õi o putere politic| care trimite Õi primeÕte ambasadori Õi
funcÛioneaz| ca un statut politic.  

Dup| cum biserica Romano Catolic| a câÕtigat gradual tot mai mult| putere Õi control peste
aceste 10 naÛiuni ale Europei, a devenit clar c| toate cu exepÛia a trei dintre aceste naÛiuni (Heruli,
Vandali, Õi OstrogoÛi) au fost în favoare sau s-au supus religiei Õi autorit|Ûii Catolice.  Deaceea biserica
Catolic| a f|cut r|zboi împotriva acestor trei naÛiuni, Õi i-a desr|d|cinat una câte una (Herulii în 493,
Vandalii în 534, Õi OstrogoÛii în 538)–exact cum Biblia a prezis despre puterea Fiarei al acestui Corn
Mic!   Astfel 538 ar fi punctul de începere pentru st|pânirea Fiarei.

S-a ar|tat deasemenea c| la sfârÕitul st|pânirii Fiarei dup| 1260 de ani, puterea ei a trebuit s|
fie dat| la o parte, Õi c| va primi o ran| de moarte.  Îns| aceast| ran| va fi vindecat|, Õi aceiaÕi putere
va exercita autoritate iaraÕi asupra împ|raÛilor p|mântului.

Începând cu data de 538, biserica Catolic| a st|pânit exact 1260 de ani, Õi apoi a primit rana
de moarte în anul 1798.  Armata lui Napoleon a m|rs|luit de-a-lungul Europei, distrugând monarhie
Õi biseric|.  Generalul francez Berthier, a mers la Roma Õi l-a luat pe papa Pius VI prizonier Õi l-a întors
în FranÛa pentru a-Õi tr|i ultimele zile în exil.  Astfel biserica Catolic| a fost pentru un timp, f|r| un
conduc|tor vizibil pentru a conduce.  Aceasta cu siguranÛ| a fost o lovitur| de moarte pentru biseric|,
pentru c| f|r| un conduc|tor vizibil biserica Catolic| a fost moart|. A st|pânit 1260 de ani, iar acum
a fost f|r| putere – exact cum a prezis profeÛia.

MulÛi au crezut c| biserica Õi-a ajuns sfârÕitul Õi c| niciodat| nu va mai fi de o importanÛ|
semnific|toare în afacerile lumii.  Pentru mulÛi ani aceast| vedere a r|mas neschimbat|, îns| în 1929,
Cardinalul Gasparri Õi Benito Mussolini au semnat un concordat care a restorat puterea papalit|Ûii.
Vaticanul a început iar|Õi s| funcÛioneze ca mai înainte.

Nimeni nu poate pune aceasta la îndoial|, de atunci încoace papalitatea Õi-a recâÕtigat mult din
prestigiul pierdut cu dou| secole în urm|.  În anii 1950 când Harry Truman a încercat s| programeze
un ambasador oficial pentru Vatican, s-a ridicat un asemenea protest c| nu a fost posibil ca el s|-Õi
poarte planurile.  Îns| treizeci de ani mai târziu, când preÕedintele Reagan a încercat s| fac| acelaÕi
lucru, el a avut puÛin| opoziÛie.

Un alt punct remarcabil este c| aceast| Fiar| a avut picioarele unui urs.  Ursul din Daniel 7:5
reprezint| împ|r|Ûia Mezilor Õi PerÕilor, iar ei au avut o metod| particular| a lor de a guverna.  Când
împ|ratul Mezilor Õi PerÕilor a f|cut o lege, el a fost considerat infailibil.  O dat| ce a fost d|ruit| nu
a fost posibil ca legea s| fie schimbat| (vezi Daniel 6:8, 12, 15.)  Aceasta se g|seÕte în doctrina
infailibilit|Ûii papei când el definÕte puncte de doctrin| Õi lege.

Deasemenea, pe capul Fiarei a fost un nume de hul|.  Concepul biblic de blasfemie se g|seÕte
în Marcu 2.  Regulile poporului iudeu L-a acuzat pe Isus de blasfemie pentru a-Ôi asuma puterea de
a ierta p|catele, o prerogativ| care aparÛine doar lui Dumnezeu (vezi versetele 5-7). Iar biserica
Catolic| îÕi asum| aceiaÕi autoritate .



Ultimul punct de notat, este c| profeÛia spune c| aceast| putere a Fiarei va face r|zboi cu sfinÛii
lui Dumnezeu.  Nimeni cu ceva cunoÕtinÛe despre istorie nu poate s| negheze c| aceast| descripÛie, f|r|
îndoial|, se potriveÕte bisericii Romano Catolice.  Se estimeaz| aproximativ c| biserica Romei a
cauzat peste 50 de milioane de oameni s| fie uciÕi în timpul celor 1260 de ani de st|pânire.  De ce au
fost aceÕtia uciÕi?  Pentru c| ei au urmat adev|rul Scripturii Õi conÕtiinÛa lor–chiar când s-a diferit de
înv|Û|tura stabilit| Õi autoritatea Bisericii. Astfel este clar c| Fiara din Apocalipsa 13:1-10 Õi Cornul
Mic din Daniel 7, f|r| nici o îndoial| se refer| la biserica Romano Catolic|!

În timp ce este adev|rat c| în zilele noastre e mai mult| toleranÛ| decât în trecut, ProfeÛia
biblic|  ne arat| faptul c| aceasta nu va fi întotdeauna astfel.  Aceast| ran| de moarte trebuie s| fie
vindecat| complet, iar curând biserica Catolic| îÕi va recâÕtiga puterea ei pierdut|.  Atunci, împreun|
cu acele biserici Protestante cu care ea este unit| Õi care o reflecteaz|, ei vor reînvia persecuÛiile
trecutului împotriva acelora care refuz| s| accepte Õi s| r|man| sub autoritatea lor în credinÛa Õi
practica religioas|–alegând mai de grab| s| urmeze adev|rul Bibliei Õi constiinÛa lor (vezi Apocalipsa
13:15-17).

Noi înÛelegem c| Dumnezeu n-a dat aceste profeÛii biblice ca acuzaÛii împotriva persoanelor
individuale, ci împotriva sistemelor religioase apostaziate.  Dumnezeu a trimis poporului Lui aceste
avertiz|ri profetice ca ei s| nu se implice în mod inocent cu apostazia Romei sau cu orice alt| biseric|
a protestantismului apostaziat care sunt unite cu ea.

În Apocalipsa 18, Dumnezeu Se refer| la aceleaÕi sisteme de religie apostaziate ca fiind
Babilon. În aceste ultime zile noi vedem c|, tot aÕa cum Dumnezeu l-a chemat pe Lot afar| din
Sodoma rea înainte de distrugerea ei, tot aÕa El trimite o chemare poporului S|u “ieÕiÛi afar|, poporul
Meu”: pentru a se separa de toate aceste sisteme religioase în apostazie, “ca s| nu fiÛi p|rtaÕi la p|catele
ei, Õi ca s| nu primiÛi din pl|gile ei” Apocalipsa 18:4.

Dumnezeu îi avertizeaz| cu seriozitate ca s| nu se uneasc| cu bisericile apostaziate sau cu cei
necredincioÕi, ci s| r|mân| separaÛi de toate acestea.  Dac| ei vor continua s| r|mân| membrii în sau
cu vreo biserica corupt|, ei nu vor fi curaÛi înaintea lui Dumnezeu, El nu îi va considera ca fii Õi ficele
Lui, iar ei vor pierde viaÛa veÕnic| (vezi 2 Corinteni 6:14-18; Isaia 52:11; Mica 2:10).

Este datorit| marii iubiri a lui Dumnezeu pentru aceia care sunt în legatur| cu aceste sisteme
religioase apostaziate; cei mulÛi care Îl iubesc cu sinceritate cu toat| inima lor, pentru care El îi
avertizeaz| s| scape din pericolul care-i aÕteapt|.  Cu iubire Õi bun|tate duioas| Dumnezeu ÎÕi cheam|

poporul S|u afar| din aceste biserici, ca ei s| evite pentru a fi distruÕi împreun| cu Babilonul, iar în
loc de aceasta s| se lege de Hristos Õi împ|r|Ûia Sa de neprih|nire, iar astfel s| câÕtige viaÛa veÕnic|.

“FugiÛi din Babilon, Õi fiecare s|-Õi scape viaÛa, ca nu cumva s| pieriÛi în pieirea lui!  C|ci
aceasta este o vreme de r|zbunare pentru Domnul!  El îi va r|spl|ti dup| faptele lui....IeÕiÛi din mijlocul
lui, poporul Meu, Õi fiecare s|-Õi scape viaÛa, sc|pând de mânia aprins| a Domnului!”  Ieremia 51:6,
45.
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