
Studiul 16 

Semnul fiarei 
 

 

 
Cel mai de temut, dureros și șocant limbaj din Apocalipsa este folosit atunci când 

se vorbește despre „semnul fiarei”. Descrierea pedepselor pentru cei care primesc acest 

semn (Apoc. 14:9-11) ne determină să luăm în modul cel mai serios problema în cauză. 

Câteva aspecte reies clar din această avertizare a Apocalipsei:  

a. Orice persoană care primește semnul fiarei este pierdută pentru totdeauna;  

b. Autoritățile vor încerca să constrângă oamenii să primească semnul fiarei;  

c. Toți oamenii de pe pământ va trebui să aleagă între „pecetea lui Dumnezeu” și 

„semnul fiarei”, neexistând neutralitate în acest sens (Matei 12:30). 

Dumnezeu ne învață în Apocalipsa că toți oamenii de pe pământ vor fi divizați 

rapid în două grupe: cei care se închină lui Dumnezeu și prin credință ascultă poruncile 

Sale și cei care se închină fiarei. Cei care Îl vor urma pe Dumnezeu vor primi semnul lui 

Dumnezeu (vezi studiul nr.10). Cei care îl vor urma pe Satana vor primi semnul fiarei. 

Fiara care se ridică din pământ  
1. Care este timpul ridicării puterii care va impune semnul fiarei? Apoc. 13:12  

[…] făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei _____________, 

a cărei rană de moarte _____________ vindecată.  

NOTĂ: Am văzut din studiul trecut că fiara dintâi (antihristul) este puterea papală 

care domnește astăzi de la Vatican. În anul 1798, odată cu intrarea armatei lui 

Napoleon, aflată sub conducerea generalului francez Berthier, în cetatea Romei și 

proclamarea acesteia ca republică, papalitatea a pierdut puterea ei politică. Aceasta 

reprezintă primirea rănii de moarte a fiarei dintâi. Tot cu această ocazie papa Pius 

al VI-lea a fost luat prizonier, ca o confirmare a cuvintelor Scripturii:   epi cudi ni 
rrbee np iiţei  gr miivi ee ir np iiţei (Apoc. 13:10). În anul 1929 însă, prin 

semnarea Pactului de la Lateran, papa devine iarăși conducătorul unui stat suveran, 

având toate drepturile politice și diplomatice aferente. Astfel, caracteristica de 

„fiară” (= împărăție) este reînviată. De atunci Vaticanul a crescut continuu în putere 

și influență, iar vindecarea „rănii de moarte” este astăzi mai mult decât evidentă. 

Timpul apariției și ridicării la poziția de dominație mondială al celei de-a doua fiare 

din Apocalipsa 13 este ușor de observat raportând acestea la diferitele perioade ale 

papalității. Dacă apariția acesteia ca putere politică se întâmplă în perioada primirii 

rănii de moarte, atunci când rana de moarte este vindecată, a doua fiară ajunge o 

putere mondială, care mai apoi va face ca tot pământul să se închine fiarei dintâi.  

2. De unde apare a doua fiară? Apoc. 13:11 

Apocalipsa 13:11-18  
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Apoi am văzut ridicându-se din _________________ o altă fiară […]. 

NOTĂ: Prin contrast cu fiara dintâi care se ridică din „mare”, apele mării 

reprezentând noroadele, gloatele și neamurile (Apoc. 17:15) lumii vechi, a doua 

fiară se ridică „din pământ”, la adăpost de conflictele națiunilor zbuciumate și 

războinice ale Europei. Treptat și pașnic, fără a uzurpa alte puteri și a le lua locul, 

ea ajunge la o poziție dominantă pe scena politică mondială. Ce putere din lumea 

nouă a apărut în jurul anului 1798 pentru ca în secolul XX (după vindecarea rănii 

de moarte a fiarei dintâi) să ajungă la poziția de superputere mondială? Nici o altă 

țară nu poate fi identificată în această categorie decât Statele Unite ale Americii.  

3. Ce caracteristici contradictorii se regăsesc la această fiară? Apoc. 13:11 

[…] avea două coarne ca ale unui_________, și vorbea ca un __________.  

NOTĂ: Mielul îl reprezintă pe Domnul Hristos; balaurul este un simbol pentru 

Satana. Principiile împărăției lui Hristos sunt diametral opuse celei a lui Satana. În 

timp ce Satana folosește puterea de constrângere a forței, frica și manipularea, 

Hristos nu acceptă decât slujirea liber consimțită și motivată de iubire (Ioan 14:15). 

O astfel de guvernare bazată pe iubire nu poate funcționa decât prin garantarea 

libertății de alegere. Astfel, garantarea prin constituție a libertăților civile și 

religioase, simbolizate prin cele două coarne ca ale unui miel, au stat la baza 

fondării SUA. Vorbirea ca un balaur reprezintă o caracteristică opusă aceluia de 

miel (Is. 53:7), ceea ce ne spune că această țară va ajunge într-o astfel de situație 

prin negarea tocmai a acelor principii care au fost temelia prosperității ei. 

Icoana fiarei  
4. Cum ajunge a doua fiară să vorbească asemenea unui balaur? Apoc. 13:14-15  

Ea a zis locuitorilor pământului să facă o _____________ fiarei, care avea 

rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca 

icoana fiarei să vorbească […].  

NOTĂ: Când Daniel descrie în capitolul 7 ridicarea papalității folosind simbolul 

unui corn care este mic la început, profetul menționează câteva caracteristici care o 

deosebesc pe aceasta de celelalte coarne (celelalte monarhii europene). Una din 

aceste caracteristici este capacitatea de a vorbi (Dan. 7:8). Ceea ce a deosebit 

papalitatea de celelalte monarhii a fost caracterul ei politico-religios, gura sau 

vorbirea fiind un simbol pentru capacitatea de a da învățături cu caracter religios 

(Mal. 2:7). Pentru ca guvernul SUA (un guvern secular) să ajungă să vorbească și 

facă o icoană fiarei dintâi, trebuie ca biserica să ajungă să controleze în așa măsură 

treburile statului, încât să își impună doctrinele ei religioase prin legi civile.  

http://www.cicnet.ro/cgi-bin/biblia/biblia.bat?pasaj=Ioan+12.35


5. Ce face posibil ca o astfel de schimbare să fie acceptată? Apoc. 13:13-14  

Săvârșea ____________ mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc 

din cer pe pământ, în faț a oamenilor. Și ________________ pe locuitorii 

pământului prin semnele, pe cari i se dăduse să le facă în faț a fiarei.  

NOTĂ: În Apoc. 19:20 ni se spune că, de fapt, este proorocul mincinos acela care 

prin semnele sale a amăgit locuitorii pământului să primească semnul fiarei. 

Aceasta deoarece proorocul mincinos reprezintă latura religioasă a Statelor Unite, 

adică protestantismul decăzut. La origine, SUA a fost o țară protestantă, cei care au 

fugit din calea persecuției găsind acolo, în lumea nouă, un bastion unde au putut să-

I slujească lui Dumnezeu potrivit conștiinței, neîngrădiți de intoleranța religioasă 

din Europa. Însă libertățile care au costat atât de mult vor fi vândute de urmașii 

acestor peregrini, pe măsură ce Biblia este dată la o parte, iar experiența religioasă a 

bisericilor protestante se bazează tot mai mult pe semne și minuni. De altfel, o 

analiză atentă a capitolului 13 din Apocalipsa scoate în evidență că, după cum 

lucrarea antihristului (fiara dintâi) este o contrafacere a lucrării Domnului Hristos, 

și lucrarea celei de-a doua fiare (proorocul mincinos) este o contrafacere a lucrării 

Duhului Sfânt (vezi Anexa E). Falsa vorbire în limbi, fenomenul harismatic cu 

falsele daruri spirituale, dezvoltarea spiritismului, toate acestea pregătesc calea 

pentru icoana fiarei și primirea semnului fiarei.  

Semnul fiarei  
6. Care este semnul lui Dumnezeu? Ez. 20:12 ,20; Ex. 31:13  

Le-am dat şi ________________ Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, 

pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.  

NOTĂ: Această întrebare este de fapt o recapitulare a studiului 10, legat de pecetea 

lui Dumnezeu. Semnul lui Dumnezeu este Sabatul poruncii a IV-a, iar păzirea 

Sabatului este semnul loialității față de Creator. Prin contrast, păzirea duminicii de 

către lumea creștină este semnul autorității și puterii fiarei (a papalității) în 

probleme religioase. Papalitatea declară că ea a schimbat ziua de închinare de la 

sâmbătă la duminică. Nu numai că multe surse romano-catolice mărturisesc cu 

mândrie despre această schimbare, dar în mod general vorbind, chiar bisericile 

protestante admit în scrierile lor oficiale că nu există nici măcar un verset biblic 

care să susțină sfințirea duminicii în locul zilei a 7-a (vezi Anexa D). 

7. Chiar a încercat papalitatea să schimbe Legea lui Dumnezeu? Daniel 7:25  

[…] se va _______________ sa schimbe vremile și ____________. 
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NOTĂ: Mesajul este clar: încercarea de schimbare a zilei de închinare este de fapt 

o încumetare. Deși uitat de cea mai mare parte a creștinătății, Sabatul poruncii a 

patra rămâne încă valabil (Exod 20:8).  

8. A autorizat Domnul Hristos o astfel de schimbare? Luca 16:17 (vezi și Matei 
5:18; Deut. 4:2) 

Este mai lesne să treacă ________ și ___________ decât să treacă o 

singură frântură din _______________.  

9. Au primit deja „semnul fiarei” cei care păzesc duminica? Apoc. 13:16-17  

[…] și ___________ să nu poată ____________ sau ____________ fără să 

aibă _________ acesta […]. 

NOTĂ: Spre deosebire de pecetea lui Dumnezeu care se primește numai pe frunte, 

semnul fiarei se poate primi fie pe frunte, fie pe mână (Apoc. 13:16). Atunci când 

duminica va fi impusă prin legile statului sub amenințarea că cei care nu se supun 

acestor legi nu vor putea cumpăra sau vinde, mulți se vor conforma fără a acționa 

neapărat din convingere. Ei vor primi semnul fiarei „pe mână”, mâna fiind simbolul 

lucrării omenești, al acțiunii (Iov 37:7; Ecl. 9:10). Alții vor acționa din convingere 

și vor primi semnul (limbajul este simbolic) „pe frunte”. Când controversa cu 

privire la ziua de închinare va deveni o problemă majoră și oamenii vor fi forțați să 

decidă, atunci cei care lucrează în Sabat și păzesc duminica drept zi sfântă vor fi 

însemnați. Călcarea cu bună știință a Sabatului este însă o problemă gravă chiar și 

astăzi, pentru că aceasta înseamnă păcat (1Ioan 3:4). Cei care fac acest lucru acum, 

vor pierde capacitatea de a gândi și de a vedea pentru viitor (Ioan 12:35).  

10. Cum au reacționat ucenicii în fața unei probe similare? Fapte 5:29  

Trebuie să ascultăm mai mult de _______________ decât de ___________! 

NOTĂ: Isus a spus: Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci 

omenești (Matei 15:9). Loialitatea noastră față de Dumnezeu trebuie să fie supremă. 

11. Cum pot fi sigur ca nu voi primi „semnul fiarei”? Apoc. 14:12  

[…] păzesc __________ lui _______________ și _________ lui _________. 

NOTĂ: Apoc. 14:9-11 avertizează împotriva semnului fiarei. În continuare, în 

versetul 12, sunt descriși aceia care ies biruitori din această încercare a credinței. 

Având credința lui Isus, ei păzesc toate poruncile lui Dumnezeu, căci a greși într-o 

singură poruncă înseamnă a te face vinovat de toate (Iac. 2:10-12). 
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