#22
Avertismentul lui Dumnezeu – Semnul
fiarei!
De-a lungul studiului nostru al Bibliei, am văzut eforturile stăruitoare ale Tatălui nostru ceresc
de a salva rasa umană de la distrugere sigură. Pe măsură ce diferite vremuri de calamitate au
venit asupra lumii, Dumnezeu a trimis mesaje speciale de avertizare și rugăminte către rasa
umană, pentru a-i salva de la pericol. Înainte de distrugerea pământului prin potop, Noe a vestit
mesajul de avertizare finală a lui Dumnezeu timp de 120 de ani. Acum, înainte ca lumea să fie
distrusă de foc, putem să ne așteptăm la un mesaj special de rugăminte și avertizare menit pentru
locuitorii pământului, care va pregăti un popor pentru această mare calamitate? Absolut!

În ultimul nostru studiu am învățat că Sabatul este un legământ al puterii creatoare și de
mântuire a lui Dumnezeu și că va exista un sigiliu special al poporului Său, în opoziție cu
semnul fiarei. Am învățat, de asemenea, că va fi o “trinitate nesfântă”, ce va anunța semnul
antihristului sau semnul fiarei. Până acum am aflat că Satana a fost piatra de temelie a acestui
trio și că fiara (națiunea) din Apocalipsa 13 este Roma papală. Acum vom învăța cine sau ce va
finaliza acest plan rău.

1. Cât timp i-a fost acordat fiarei (Roma papală) de a deține putere abuzivă? Apocalipsa
13:1-10
________________________________________________________________________
Notă: Împăratul roman Iustinian, a creat un decret prin care a dat papalității putere
nelimitată asupra tuturor bisericilor. Acest decret a intrat în vigoare în anul 538 d.H., când
cele trei împărății opuse erau “scoase din rădăcini”. Acesta a fost începutul perioadei
cunoscute drept “Evul Mediu”.
2. Cum trebuie să interpretăm “zilele și timpurile” din Biblie? Ezechiel 4: 6
Notă: Patruzeci și două de luni ar însemna 1260 de zile sau ani. Un an evreiesc conținea
12 luni, a câte 30 de zile fiecare sau 360 de zile. Aceeași perioadă de timp este menționată,
de asemenea, în Apocalipsa 12:5, 6, 13 și 14. Un an era uneori numit “vreme”, ca atunci
când regele Nabucodonosor a fost printre fiarele câmpului pentru “șapte vremuri” sau
șapte ani. Acordarea a 360 de zile pentru o “vreme”, de 720 sau de două ori această
măsură pentru “vreme” și 180 de zile pentru o jumătate de timp, ne duce la aceeași sumă
de 42 de luni sau 1260 de ani profetici (Daniel 7:25). Dumnezeu dorește să facă foarte
clară identitatea acestei puteri a fiarei, dând mereu aceleași indicii temporale.

3. Ce s-a întâmplat cu Roma la sfârșitul celor 42 de luni, în anul 538 d.H., când Papa a
fost făcut rege și a început cea mai atroce formă de persecuție pentru toți cei care s-au
opus bisericii romane? Apocalipsa 13:10
________________________________________________________________________
Notă: În 1798, Papa a fost luat prizonier de către armata lui Napoleon. A murit în cetatea
franceză Valence, 18 luni mai târziu. Așadar, cel care a trimis pe alții în captivitate, a fost
el însuși dus în captivitate. Dar “rana mortală urma să fie vindecată”. În 1929, guvernul
italian a recunoscut orașul Vatican drept stat independent. Puterea Romei papale a fost
restabilită și a crescut în arena politică.
4. Prin ce fapte ne demonstrează regele nordului că el este antihristul? Daniel 11:36
________________________________________________________________________
5. Care este atitudinea antihristului (Roma papală) față de Sfântul Legământ al lui
Dumnezeu (Sabatul)? Daniel 11:28
________________________________________________________________________
6. Cum se raportează această fiară puternică la cei care părăsesc și încalcă Sfântul
Legământ al lui Dumnezeu? Daniel 11: 30-32
________________________________________________________________________
Notă: Antihristul își setează inima contra legământului sfânt al lui Dumnezeu și acționează
împotriva lui. Biserica romano-catolică recunoaște că a schimbat ziua de închinare de la
Sabat la duminică. Biblia spune că poporul lui Dumnezeu va rezista acestei puteri.
7. Descrieți națiunea fiară pe care Ioan a văzut-o ridicându-se din pământ. Apocalipsa
13:11
________________________________________________________________________
Notă: Această fiară sau națiune se ridică din pământ – nu din mare, precum celelalte. De
aceea, trebuie să apară într-o zonă relativ nepopulată. Apare în jurul perioadei (1798)
când papa este luat prizonier. Este o fiară tânără, spre deosebire de celelalte fiare mai
mature, indicând o națiune tânără. O singură putere îndeplinește aceste specificații –
Statele Unite ale Americii. Crescută și hrănită în sălbăticia Lumii Noi, ea s-a ridicat la
importanță globală în a doua jumătate a secolului XVIII.
8. Ce forțează oamenii să facă această fiară? Apocalipsa 13:12
________________________________________________________________________
9. Ce vor primi cei care se închină fiarei sau chipului ei? Apocalipsa 13:15-17
________________________________________________________________________
Notă: Dacă sigiliul lui Dumnezeu este Sabatul și problema este închinarea, atunci semnul
fiarei trebuie să fie duminica. Aceasta a fost măsura luată împotriva legământului sfânt al
lui Dumnezeu de către puterea fiară.

10. Cum rămâne cu cei care nu se supun? Apocalipsa 13:15
________________________________________________________________________
Notă: Această “imagine” nu va fi completă până când autoritatea politică nu va aplica legi
religioase pentru a stabili închinarea duminicală obligatorie.
11. Care este numărul fiarei, numărul de om? Versetul 18 _________________________
Notă: Ce “om” reprezintă papalitatea? Nu este altul decât ajutorul papal care poartă titlul
latin “Vicarius Filii Dei” sau “Vicar al Fiului lui Dumnezeu”. Urmând vechiul obicei ca
o persoană să poarte atât un număr, cât și un nume, haideți să adăugăm cifrele romane în
acest titlu:
Adăugați “Vicarius”, V=5 + I=1 + C=100 + A&R=0 + I=1 + U (u și v sunt egale în
latină) =5 + S = 0 înseamnă 112.
Adăugați la acesta “Filii”, F=0 + I=1 + L=50 + I=1 + I=1 înseamnă 53.
Adăugați “Dei”, D=500 + E=0 + I=1 înseamnă 501.
Acum adunați-le pe cele trei, 112 + 53 + 501 = 666.

12. Care este mesajul special pe care Dumnezeu îl dăruiește oamenilor în aceste ultime
zile? Apocalipsa 14:6-12
________________________________________________________________________
13. Care este mesajul special al primului înger? Apocalipsa 14:6, 7
________________________________________________________________________
Notă: Dumnezeu afirmă că, înainte să vină sfârșitul, Evanghelia trebuie să înconjoare tot
pământul (vezi Matei 24:14). Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va fi turnat într-o manieră
specială, astfel încât pământul să fie iluminat cu slava Sa.
14. Ce poruncă indică în mod specific că Dumnezeu este Creatorul? Exod 20: 8-11
________________________________________________________________________
15. Care este Babilonul? Apocalipsa 18:1-5, 23, 24
________________________________________________________________________
Notă: Babilonul este simbolizat de o “ea” sau o femeie. Prin urmare, Babilonul se referă
la o biserică, mai ales că închinarea și căsătoriile au fost efectuate acolo. Termenul
“Babilon” este derivat din Babel și înseamnă confuzie spirituală. Este folosit în Scriptură
pentru a desemna diferitele forme de religie falsă. În Apocalipsa 17, Babilonul este
prezentat ca o femeie. Această figură este folosită în Biblie ca simbol al unei biserici. O
femeie virtuoasă reprezintă o biserică pură, iar o femeie rea reprezintă o biserică falsă. De
vreme ce această femeie stacojie stă pe fiară, este indicată o biserică falsă ce se unește cu
o națiune sau o putere. Această putere religioasă dominantă a introdus un sistem de

închinare fals, care nu este bazat pe Evanghelia pură a lui Dumnezeu și a fost, de asemenea,
responsabilă pentru sângele multor martiri. Aceasta este Roma papală.
16. Care este mesajul celui de-al doilea înger? Apocalipsa 14:8
________________________________________________________________________
Notă: Din moment ce mesajul celui de-al doilea înger urmează celui dintâi, se pare că
mesajul pur al Evangheliei care arată spre Dumnezeu drept Creator, va duce la căderea
Babilonului.
17. Ce poruncește Dumnezeu poporului Său din Babilon (bisericile false) să facă?
Apocalipsa 18:4, 5
________________________________________________________________________
18. Ce avertisment trimite Dumnezeu în mesajul celui de-al treilea înger? Apocalipsa
14:9-11
________________________________________________________________________
19. În contrast, cum sunt descriși acei sfinți în versetul următor? Apocalipsa 14:12
________________________________________________________________________
Notă: Spre deosebire de cei care primesc semnul fiarei, poporul lui Dumnezeu va rămâne
fidel poruncilor Sale, inclusiv Sabatului Său sfânt.

Concluzie: În cea mai uimitoare profeție din toate timpurile, Biblia prezice
că biserica și statul se vor uni sub steagul lui Satana. Pe măsură ce
calamitățile și dezastrele continuă să apară, se poate vedea cum va răspunde
lumea la reîntoarcerea la Dumnezeu... cu un mandat pentru închinarea
totală a comunității... în ziua de duminică, semnul fiarei.
Cu toate acestea, Dumnezeu nu va aduce sfârșitul lumii fără a le oferi
tuturor cunoștințe despre mesajele Sale, precum și o cale de scăpare. Având
în vedere aceste cunoștințe, Sabatul devine mai mult decât o zi alternativă
pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Devine simbolul loialității față de
Dumnezeu sau față de Satana.

Răspunsuri cheie pentru lecția #22
Î. 1 – 42 de luni
Î. 2 – În profeția biblică, o zi este atribuită unui an
Î. 3 – Papa a fost luat captiv de armata lui Napoleon și a fost ucis
Î. 4 – Se înalță deasupra lui Dumnezeu
Î. 5 – Inima lui este setată împotriva legământului sfânt și el lucrează împotriva acestuia
Î. 6 – El îi favorizează și îi lingușește
Î. 7 – Arăta ca un miel; vorbea ca un dragon
Î. 8 – Să se închine primei fiare; Roma papală
Î. 9 – Vor primi semnul fiarei
Î. 10 – Vor fi uciși
Î. 11 – 666
Î. 12 – Mesajul celor trei îngeri
Î. 13 – Dați-i slavă lui Dumnezeu, care este Creatorul!
Î. 14 – Sabatul
Î. 15 – Babilonul este Roma papală
Î. 16 – Babilonul a căzut
Î. 17 – Ieșiți din Babilon!
Î. 18 – Un avertisment împotriva primirii semnului fiarei
Î. 19 – Sfinții se supun poruncilor lui Dumnezeu și țin credința lui Isus.

