
Studiul 15 

Antihristul 
 

 

 
Capitolul 12, pe care tocmai l-am studiat, se încheie prin cuvintele pline de 

dramatism: Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, 

care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos. (Apoc. 12:17). În 

continuare ne sunt descoperite puterile pe care „balaurul”, adică diavolul, le folosește la 

timpul sfârșitului pentru a se război cu rămășița. În capitolul 13 ne sunt descrise două 

fiare pe care apostolul le privește în viziunea cerească: o fiară care apare din mare și 

una care apare din pământ. Fiara care apare din mare, despre care vom studia cu 

această ocazie, este menționată și în alte locuri din Biblie sub diferite simboluri sau 

denumiri. În timp ce Daniel vorbește despre cornul cel mic (Dan. 7:8), iar Pavel 

avertizează cu privire la descoperirea omului fărădelegii (2Tes. 2:3), același apostol care 

a scris Apocalipsa folosește în epistola sa termenul de „anticrist” (1Ioan 2:18) în dreptul 

a ceea ce i-a fost descoperit în viziune sub simbolul unei fiare. 

Este lesne de înțeles că, așa cum inițiatorul păcatului, Satana, a căutat 

întotdeauna să își ascundă adevăratele intenții și adevăratul caracter, reprezentantul 

său de asemenea își poate ascunde dorința de supremație mondială și ura împotriva 

Legii lui Dumnezeu, sub masca unor intenții bune și unei aparente evlavii. De aceea, 

descoperirea identității antihristului ar putea fi de natură să șocheze pe unii. Chiar mai 

mult, cei care cultivă anumite idei preconcepute și nu sunt dispuși să îngăduie 

Cuvântului sfânt să le modeleze mentalitatea, ar putea fi intrigați de această 

descoperire. Dar, până la urmă, de ce ar mai fi nevoie ca profeția biblică să ne descopere 

în limbaj simbolic adevărata identitate și adevăratul caracter al acestor puteri 

antihristice, dacă ele și-ar declara în mod deschis intențiile diabolice și ura față de 

Dumnezeu și față de copiii Săi credincioși?  

Fiara din Apocalipsa 13:1-10  

1. Cum interpretează profeția termenul de „fiară”? Daniel 7:23  

 _____________ a patra, este o a patra___________________[…]. 

NOTĂ: În același capitol 7 din Daniel, îngerul explică semnificația fiarelor prin 

cuvintele: Aceste patru fiare mari, sunt patru împăraţi (Dan. 7:17). Mai apoi 

îngerul afirmă despre cea de-a patra fiară că este de fapt o împărăție. Nu este vorba 

de o confuzie pe care îngerul ar face-o între un împărat și o împărăție. În vechime 

împărățiile se aflau sub stricta stăpânire autocratică a împăraților care le conduceau. 

Aceștia erau suverani absoluți, așa că puteau emite legi și lua hotărâri fără a cere 

aprobarea vreunui alt om sau vreunei alte instituții.   

În cazul primei fiare din Apocalipsa 13 avem de-a face cu o împărăție – o putere 

politică – dar în fruntea acesteia se află un om care exercită o autoritate absolută 

Apocalipsa 13:1-10  
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(autocratică). Biblia îl numește „antihristul”, omul fărădelegii. Iar numărul fiarei 

[…] este un număr de om (Apoc. 13:18).  

2. Ce reprezintă „marea” (apa) din care apare fiara? Apoc. 13:1; 17:15  

Apele […] sunt _____________,________,________ și _____________. 

NOTĂ: „Apele” în profeție reprezintă popoarele – un loc populat de pe pământ.  

3. De unde primește fiara putere politică și autoritate? Apoc. 13:2  

_______________ i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire 

mare. 

NOTĂ: Am văzut deja că balaurul îl reprezintă pe Satana (Apoc. 12:9). El primea 

închinarea oamenilor prin intermediul religiilor păgâne pe care le-a instituit cu 

acest scop. Imperiul care a oferit adăpost tuturor acestor religii și care a încercat să-

L ucidă pe Hristos, Pruncul făgăduit (Apoc. 12:4), a fost imperiul roman. Panteonul 

roman a adoptat zeii tuturor popoarelor care erau cucerite, încorporându-i într-o 

religie sincretică. Astfel, balaurul are un aspect religios – păgânismul – dar și unul 

politic – imperiul roman.  

4. Ce s-a întâmplat cu Roma păgână atunci când fiara s-a ridicat? Daniel 7:24  

[…] din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar _________ ei se 

va ridica un altul […]. 

NOTĂ: Lui Daniel îi este prezentată în viziune divizarea imperiului roman, urmată 

de ridicarea puterii antihristului, simbolizată aici printr-un corn mic la început, dar 

care se mărește nespus de mult. Înțelegem astfel că ridicarea acestei puteri are loc 

după prăbușirea Romei păgâne. 

5. Ce caracteristică deosebeşte această fiară de alte fiare? Apoc. 13:4-8  

Şi au început să se ____________ fiarei, zicând: «Cine se poate asemăna 

cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?» 

NOTĂ: Dincolo de aspectul politic (caracteristica de „fiară”), aceasta are şi un 

aspect religios (primește închinare). Deci antihristul este o putere politico-

religioasă. 

6. Pentru cât timp stăpânește fiara? Apoc. 13:5 
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Şi i s-a dat putere să lucreze _____________ şi ___________ de luni. 

NOTĂ: 42 de luni sau 1260 de zile profetice înseamnă 1260 de ani (Ez. 4:6). 

7. Ce ce întâmplă la sfârşitul celor 1260 de ani? Apoc. 13:3 

Unul din capetele ei părea rănit de ___________;  

NOTĂ: Puterea politică a fiarei este curmată la sfârşitul acestor 1260 de ani de o 

„rană de moarte”. Totuși, această rană urmează a fi „vindecată”. 

8. Cât de mare este ascensiunea puterii antihristului? Apoc. 13:7 

[…] i s-a dat stăpânire peste _________ seminţie, peste _________ norod, 

peste ___________ limbă şi peste ___________ neam.  

NOTĂ: Antihristul a primit de la împăratul Romei scaunul de domnie, împreună cu 

o stăpânire mare (v.2), stăpânire pe care a exercitat-o timp de 1260 de ani . Profeția 

spune însă că după vindecarea rănii de moarte primită la sfârşitul acestor 1260 de 

ani, fiara (antihristul) trebuie să devină o putere mondială. Această putere va fi 

exercitată prin impunerea semnului fiarei – al semnului autorităţii ei, asupra tuturor 

locuitorilor pământului. Despre acest semn vom studia în lecţia următoare. 

9. Ce fel de păcat caracterizează această fiară? Apoc. 13:5-6 

I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi ___________.  

NOTĂ: Hula împotriva lui Dumnezeu sau blasfemia, aşa cum este înţeleasă în 

Biblie, reprezintă însuşirea de către o fiinţă omenească a unor titluri sau prerogative 

care aparţin în mod exclusiv lui Dumnezeu (Ioan 10:33). Unul din aceste 

prerogative este dreptul de a ierta păcatele (Mar. 5:7). Nerecunoscând dumnezeirea 

Sa, iudeii L-au acuzat pe nedrept de hulă pe Domnul Hristos, pentru că El i-a iertat 

pe păcătoşii care veneau la El. 

10. Ce alt păcat al fiarei mai este menţionat de profeţie? Apoc. 13:7  

I s-a dat să facă ___________ cu sfinţii, şi să-i _____________.  

NOTĂ: Antihristul a folosit (și va mai folosi) forţa pentru a le impune oamenilor să 

i se închine. Dat fiind faptul că Dumnezeu este Singurul vrednic să primească 

închinarea noastră, această pretenție a lui este o blasfemie. Pe deasupra, antihristul 

își adaugă păcatul de a-i persecuta pe sfinți. 
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11. Ce număr ne este dat pentru a identifica antihristul? Apoc.13:18  

Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de 

om. Şi numărul ei este: _________ sute _________ zeci şi _________.  

NOTĂ: Am găsit deja nouă semne de identificare pentru antihrist: 

1. Primește putere politică, autoritate, precum şi tronul de la balaur, care a 

acţionat prin intermediul imperiului Romei păgâne (Apoc.13:2); 

2. Se afirmă după ce Roma păgână decade (Daniel 7:24); 

3. Primește închinare – este o putere politico-religioasă (Apoc. 13:4-8); 

4. Stăpânește 42 de luni, adică 1260 de ani (Apoc. 13:5); 

5. Primește o „rană de moarte” care se „vindecă” totuși (Apoc. 13:3); 

6. Devine o putere mondială (Apoc. 13:3-7); 

7. Este vinovată de blasfemie (Apoc. 13:5-6);  

8. Îi persecută pe sfinții lui Dumnezeu (Apoc. 13:7);  

9. Are un număr – 666 – care este numărul numelui său (Apoc. 13:18). 

Numai o singură putere îndeplinește toate aceste caracteristici. Istoria a dovedit că 

papalitatea a primit puterea, scaunul și o mare autoritate din partea Romei păgâne 

după care, timp de 1260 de ani (între anii 538-1798), a dominat mare parte din 

teritoriul vechiului imperiu roman. În tot acest timp ea a persecutat și exterminat 

milioane de creștini care au refuzat să i se închine. De asemenea, ea și-a însușit în 

mod blasfemator puterea de a ierta păcatele oamenilor (prin sistemul indulgenţelor 

– cumpărarea iertării păcatelor), iar episcopul Romei s-a proclamat „Dumnezeu pe 

pământ” sau „Locțiitorul lui Dumnezeu pe pământ”, titlu care în limba latină se 

traduce prin „Vicarius Filii Dei”. Apocalipsa folosește un obicei vechi de a da 

valori numerice numelor oficiale sau titlurilor. Literele romane au un corespondent 

numeric, aşa că putem calcula valoarea numerică a titlului oficial al papei – 

„Vicarius Filii Dei” (scris în latină VICARIVS FILII DEI):  

V =       5 

I  =        1        

C  =  100  

A  =        0        

R  =        0                                     

I   =        1       

V =        5     

S  =        0  

            ----  

           112     

F =      0                        

I  =      1                       

L =  50                    

I  =      1                      

I  =      1            

 ----                                                                 

 53                 

                                                                                                                                                             

D =   500                        

E  =      0   

I   =      1 

          ---- 

          501 

                                                                

  

 

Adunând toate aceste sume, obținem exact numărul 

numelui fiarei: 112+53+501= 666!  
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