
#21 

Sigiliul lui Dumnezeu și Semnul lui Satana 

 
Puterea înșelătoare a lui Satana devine din ce în ce mai evidentă pe măsură ce îi urmărim 

eforturile împotriva lui Dumnezeu și a poporului Său. Încercarea sa îndrăzneață de a distruge 

Legea sfântă a lui Dumnezeu a atins punctul culminant atunci când și-a dat silința să înlocuiască 

Sabatul lui Dumnezeu cu ziua de duminică, fapt care a dus la rătăcire foarte mulți oameni. 

Această problemă este destinată să devină punctul central al controversei în aceste ultime zile, 

când Satana încearcă să înșele chiar pe “cei aleși”. Va împărți lumea în două categorii.  

 

1. Care sunt cele două categorii care vor exista la sfârșitul lumii? Matei 13:47-49 

________________________________________________________________________ 

 

2. Cum se vor deosebi slujitorii lui Dumnezeu de cei nelegiuiți? Apocalipsa 7: 1-3 

________________________________________________________________________ 

 

3. Cum sunt numite cele Zece Porunci? Exodul 34:28 _____________________________ 

 

4. Ce fel de legământ este Sabatul? Exod 31: 12-17 ________________________________ 

 

5. Legământul Sabatului este doar pentru israeliți? Isaia 56: 1-8_____________________ 

 

6. Unde va fi scrisă legea sau legământul? Evrei 10:16 _____________________________ 

 

Notă: Legea este pecetluită asupra poporului lui Dumnezeu sau întipărită în mintea lor.  

Fruntea reprezintă locul unde se află mintea. Păstrăm legea sau legământul lui Dumnezeu 

cu mintea noastră, simbolizată prin frunte.  

 

7. Pe ce își bazează Dumnezeu dreptul la închinarea și ascultarea noastră? Isaia 40:25, 

26; Ieremia 10:10-12; Psalmul 96: 5 __________________________________________ 

 

8. Ce zi reprezintă amintirea puterii creatoare a lui Dumnezeu? Geneza 2:1-3 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Dumnezeu va întipări legea Lui în mințile urmașilor Săi. Un sigiliu reprezintă 

autoritate. Dumnezeu are dreptul la autoritate, deoarece este Creatorul nostru. Dumnezeu 

a înființat un sigiliu sau un memorial al creației prin Sabatul zilei a șaptea.  

 

9. De ce este porunca Sabatului folosită de Dumnezeu drept o pecete distinctivă a 

adevăraților Săi urmași? Ezechiel 20:12, 20 

________________________________________________________________________ 



 Notă: În ziua de Sabat ne odihnim, deoarece este un memorial pentru creație și pentru 

mântuirea noastră. Cel care este Creatorul nostru este, de asemenea, Creatorul sfințeniei 

noastre. Separați de Dumnezeu, nu avem nicio sfințenie. Acest lucru vine în contrast direct 

cu o religie care învață că mântuirea se obține prin sacramente sau alte lucrări. Când ne 

odihnim în Sabatul Domnului, ne odihnim în desăvârșita și completa Lui lucrare de 

mântuire pentru noi. Mântuirea vine numai prin har (o favoare nemeritată de la Dumnezeu) 

și nu putem face nimic pentru a o câștiga.  

 

10. Cum sunt deosebiți “sfinții” sau oamenii lui Dumnezeu de cei nelegiuiți? Apocalipsa 

14:12 ___________________________________________________________________ 

 

Notă: Poporul lui Dumnezeu respectă legămintele și poruncile lui Dumnezeu prin puterea 

Duhului Sfânt care locuiește în ei. Satana are o minciună pentru fiecare adevăr pe care 

Dumnezeu îl face cunoscut. Așa cum există o Treime a Dumnezeirii: Tatăl, Fiul și Duhul 

Sfânt, există și o “nesfântă trinitate” a lui Satana ce se va face cunoscută în ultimele zile. 

În această lecție, cât și în următoarea, vom studia care sunt cele trei părți.  

 

11.  Descrieți fiara pe care a văzut-o Ioan.    Apocalipsa 13: 1, 2 

a. Capete _____  Coarne _____ 

b. Ce nume era pe fiecare cap? ________________ 

c. Semăna cu un __________ 

d. Avea labe _________________ 

e. Gură ca __________________ 

f. Cine i-a dat fiarei puterea? ____________________ 

 

Notă: În Biblie, blasfemia înseamnă să te crezi egal sau mai mare decât Dumnezeu, prin 

urmare, această fiară este una care se slăvește pe sine însăși.  

 

12. Cine este balaurul? Apocalipsa 12: 9 _________________________________________ 

 

Notă: Pentru a descoperi cine sau ce este balaurul, trebuie să studiem profețiile lui Daniel. 

Daniel este cartea Vechiului Testament care indică profețiile din timpul sfârșitului, iar 

Apocalipsa este cartea din Noul Testament care indică, de asemenea, profețiile ultimelor 

zile. Daniel revarsă lumină asupra Apocalipsei, iar Apocalipsa dezvoltă profețiile din 

Daniel. Aceste cărți trebuie studiate în paralel.  

 

13. Ce a vazut Daniel ieșind din mare? Daniel 7: 2, 3 

________________________________________________________________________ 

 

14. Ce reprezintă fiara? Daniel 7:17, 23 

________________________________________________________________________ 

 

15. Ce reprezintă “marea”? Apocalipsa 17:15 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: În Daniel 2, Dumnezeu a destăinuit, prin profetul Său Daniel, că vor exista patru 

mari imperii. A patra împărăție, Roma, va fi apoi divizată în zece seminții. Acestea au făcut 



parte din Europa antică, iar istoria confirmă acest lucru. Din moment ce Daniel 7 vorbește, 

de asemenea, despre patru regate succesive, este evident că această profeție este paralela 

celei din Daniel 2. Deoarece Dumnezeu a identificat prima împărăție din Daniel 2 ca fiind 

Babilonul, știm că celelalte trei trebuie să fie Medo-Persia, Grecia și Roma.  

 

Aceste fiare au ieșit din mare sau un teritoriu foarte populat. Daniel a văzut o mare agitată 

de un vânt puternic. Vânturile reprezintă conflict și război (Ieremia 49:36, 37). Așadar, 

fiecare dintre aceste națiuni apar din război și conflicte. Nu este acesta modul în care 

majoritatea națiunilor își fac debutul? În schimb, fiara cu chip de leopard din Apocalipsa 

13, a ieșit din mare, dar nu au fost menționate vânturi, căci puterea i-a fost dată de Satana.  

 

16.  Câte coarne avea această fiară? Apocalipsa 13: 1 ______________________________ 

 

Notă: Aceste zece coarne sunt una cu cele zece degete ale statuii din Daniel 2, care vorbește 

despre împărțirea imperiului Romei. Zece triburi barbare au reușit în cele din urmă să 

distrugă lunga guvernare de fier a Romei. Aceste zece triburi au domnit o vreme, dar trei 

s-au destrămat cu totul. Cele șapte rămase au devenit precursorii Europei moderne. 

Aceasta este aceeași fiară (sau națiune) despre care se vorbește în Daniel 2 și 7.  

 

17. Ce poate face “cornul ce mic”?  Daniel 7: 19-25 

a. “Ochi, o gură care vorbea ____________” 

b. “A făcut ________  __________ și i-a ____________” 

c. “El va rosti vorbe de hulă împotriva __________________” 

d. “___________________ pe sfinții Celui Prea Înalt” 

e. “Se va încumeta __________________ și __________” 

 

Notă: Această putere vine din diviziunile Romei. Puterea acestui corn mic va fi diferită față 

de puterile celorlalte zece coarne. Toate acelea au fost puteri politice; aceasta va fi o putere 

religioasă. Această putere lăudabilă este aceeași cu cea a fiarei care se ridică din mare din 

Apocalipsa 13. Este Roma papală.  

 

 

 

 

Haideți să rezumăm această putere a Romei papale identificată în Daniel 

2, 7 și în Apocalipsa 13.  

 
1) Cornul mic a ajuns la putere între cele zece coarne, care se afla în Europa de Vest (vezi 

Daniel 7:8) 

2) Cornul mic a apărut cândva după anul 476 d.H. (vezi Daniel 7:8). Dacă a apărut printre 

cele zece coarne, atunci a trebuit să apară după ce au existat celelalte. Cele zece coarne 

au apărut pentru a dezbina Imperiul Roman în anul 476 d.H. 

3) Când s-a ridicat la putere, cornul cel mic a dezrădăcinat trei din cele zece coarne (vezi 

Daniel 7:8).  

4) Cornul mic are un om în frunte care vorbește în numele său, un lider uman care posedă 

autoritatea sa (vezi Daniel 7:8).  



5) Puterea cornului mic diferă de puterea celorlalte zece coarne (vezi Daniel 7:24). 

6) Cornul cel mic va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt (vezi Daniel 7:25). 

Conform Bibliei, blasfemia este atunci când un om pretinde că este Dumnezeu (vezi 

Ioan 10:30-33) și/sau spune că are puterea de a ierta păcate (vezi Marcu 2:5-7).  

7) Cornul cel mic își exercită puterea de a persecuta poporul lui Dumnezeu. Este o putere 

prigonitoare (vezi Daniel 7:25). 

8) Cornul cel mic va încerca să schimbe legea lui Dumnezeu (vezi Daniel 7:25).  

 

 

 

Concluzie: Lumea se ordonează rapid sub unul din cele două stindarde 

purtând autoritatea lui Dumnezeu sau pe cea a Satanei. A decide să fii loial 

înseamnă a invita opoziția, dar rezultatul final este pacea interioară și viața 

veșnică. Biblia vorbește într-un mod clar despre intențiile Satanei. Vom 

descoperi mai multe despre acest aspect în următoarea noastră lecție.  

 

 

 

Răspunsuri cheie pentru lecția #21 

 
Î. 1 – Nelegiuiții și cei drepți 

Î. 2 – Ei vor avea un sigiliu pe frunte 

Î. 3 – Legământul 

Î. 4 – Un legământ necurmat 

Î. 5 – Nu 

Î. 6 – În inimile și mințile noastre 

Î. 7 – Pe faptul că este Creatorul nostru 

Î. 8 – Sabatul zilei a șaptea 

Î. 9 – Sfințenia sau sfințirea vin numai de la Dumnezeu 

Î. 10 – Ei ascultă de poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus 

Î. 11 – a. 10 coarne/7 capete; b. Nume de hulă; c. Semăna cu un leopard; d. Urs; e. Leu; 

 f. balaurul  



Î. 12 – Satana 

Î. 13 – Patru fiare 

Î. 14 – O împărăție 

Î. 15 – Noroade, gloate, neamuri și limbi 

Î. 16 – 10 

Î. 17 – “cu trufie”; “a făcut război sfinților, și i-a biruit”; “Celui Prea Înalt”; “va asupri”; “să 

schimbe vremurile și legea” 

 


