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1 

Cum să nu primești semnul fiarei. 

 
2 

Când am studiat capitolul doi din Daniel am văzut cum împăratul 
Nebucadnețar a primit un vis ciudat. 
În visul lui el a văzut o statuie uriașă de metal. 

 
3 

Când s-a trezit nu a mai putut să își aducă aminte ce visase, însă 
Daniel i-a descoperit nu numai ce însemna visul, ci și exact ce 
visase el. Nebucadnețar nu mai putea să se gândească la altceva! 
La urma urmei, el era capul de aur! Împărăția sa nu avea pereche 
în toată lumea.  

 
4 

În timp, Nebucadnețar a început să se semețească și a poruncit 
slujitorilor săi să îi facă o statuie toată de aur; nu doar capul era de 
aur, ci toată statuia! 
În felul acesta, împăratul voia să transmită că împărăția sa va 
domni veșnic. Era, de asemenea, felul lui de a sfida profeția pe 
care i-o dăduse Dumnezeu prin Daniel.  

 
5 

Într-o zi specială, mii de dregători de seamă din toată împărăția sa 
s-au adunat pentru a participa la inaugurarea chipului de aur. 

 
6 

Dintr-o dată, toată mulțimea prezentă a tăcut. 
Purtătorul de cuvânt al împăratului le-a poruncit ca, atunci când 
muzica avea să începe să cânte, toți să se arunce cu fața la pământ 
și să se închine chipului pe care îl ridicase împăratul. Cei care 
refuzau să se închine au fost avertizați că urma să fie aruncați într-
un cuptor aprins. 
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7 

Muzica a început să răsune. 
Toți oamenii s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat 
chipului. 
De fapt, aproape toți oamenii. 
 

 
8 

În mijlocul mulțimii de oameni cu fața la pământ stătau Șadrac, 
Meșac și Abednego – trei evrei care au refuzat să fie necredincioși 
lui Dumnezeu prin a se pleca cu fața la pământ pentru a se închina 
idolului. Imediat i s-a dat de știre împăratului despre aceasta. 
Furios că cineva a îndrăznit să îl sfideze pe fața și să nu asculte de 
porunca sa, Nebucadnețar a poruncit ca făptașii să fie aduși 
înaintea lui.  

 
9 

Uitându-se la cei trei evrei, împăratul îi recunoscu immediat. Erau 
acei tineri foarte inteligenți și talentați pe care îi cunoscuse la 
început. Așa că împăratul a decis să le mai acorde o șansă. 

 
10 

(Text: Daniel 3:15) 
Acum fiţi gata şi, în clipa când veţi auzi sunetul ... a tot felul de 
instrumente,  
 

 
11 

să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe 
care l-am făcut; dacă nu vă veţi închina lui,  
 

 
12 

veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins! ... 
Daniel 3:15.  
Șadrac, Meșac și Abednego erau chiar în fața cuptorului aprins. 
Era cât se poate de clar că împăratul avea să se țină de cuvânt. Ce 
puteau să facă? 
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13 

Să îl ignore pe împărat și să moară, sau să calce porunca directă a 
lui Dumnezeu dar să trăiască? Tu ce ai fi făcut? În astfel de situații 
e ușor să îți găsești scuze și să spui că de fapt nu e chiar așa mare 
problema dacă te pleci doar puțin în fața idolului, având în vedere 
situația. La urma urmei, viața le era în pericol! Și nu trebuia să 
arate respect împăratului?  

 
14 

Cu siguranță că acești tineri nici măcar nu s-au gândit la lucrurile 
acestea, pentru că ei cunoșteau poruncile lui Dumnezeu încă din 
pruncie, iar una dintre aceste porunci spunea: 

 
15 

(Text: Exodul 20:4, 5) 
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care 
sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos 
decât pământul. 
 

 
16 

Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti ... 
Exodul 20:4, 5. 
Foarte calmi și fără să le tremure vocea, ei au răspuns: 

 
17 

(Text: Daniel 3:16-18) 
... Noi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus. 
 

 
18 

Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din 
cuptorul aprins 
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19 

şi ne va scoate din mâna ta, împărate. 
 

 
20 

Şi, chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji 
dumnezeilor tăi 
 

 
21 

şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat! 
Daniel 3:16-18. 
Împăratul era extrem de furios! 

 
22 

A poruncit imediat ca Șadrac, Meșac și Abednego să fie legați și 
aruncați în cuptorul încins. 
Focul era atât de puternic încânt soldații care i-au aruncat pe cei 
trei tineri în cuptor au murit din cauza căldurii. 
Din fericire, după cum vom vedea în continuare, Biblia ne spune 
că Dumnezeu i-a protejat pe acești trei tineri într-un mod 
miraculos! 
Ce întâmplare minunată!  
 

23 

Dar știți că această întâmplare fascinantă este un tip, sau o 
profeție, al unui alt test important pe care poporul lui dumnezeu va 
trebui să îl treacă? În cartea Apocalipsei, profetul Ioan folosește 
simboluri din cartea lui Daniel pentru a descrie ce are să se 
întâmple la sfârșitul timpului.  

 
24 

Ca și cei trei tineri evrei, toți cei ce vor fi în viață în ultimele 
ceasuri ale istoriei vor avea de luat o decizie asemănătoare! 
O decizie care ne va sigila destinele pe vecie! Una dintre opțiuni 
va presupune, iarăși, o mare amăgire! Această decizie va avea de-a 
face cu închinarea. Oamenii vor fi nevoiți să aleagă dacă vor să Îl 
asculte pe Dumnezeu chiar dacă această îi va costa viața. 
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25 

Poate că cea mai serioasă avertizare care a fost dată vreodată 
locuitorilor acstui pământ este despre această decizie. Evident, 
Dumnezeu consideră că acest mesaj este crucial, pentru că El 
spune: 

 
26 

(Text: Apocalipsa 13:9) 
Cine are urechi, să audă! 
Apocalipsa 13:9.  
Avem nevoie să auzim această avertizare urgentă! 

 
27 

(Text: Apocalipsa 14:9, 10) 
... Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul 
ei pe frunte sau pe mână, 
 

 
28 

va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu,  
 

 
29 

turnat neamestecat în paharul mâniei Lui,  
  
 

 
30 

şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi 
înaintea Mielului. 
Apocalipsa 14:9, 10. 
 

 
31 

Potrivit profeției biblice, la sfârșitul timpului, locuitorii pământului 
vor fi împărțiți în două tabere: cei care sunt credincioși lui 
Dumnezeu și păzesc poruncile Sale, și aceia care se închină fiarei 
și primesc semnul ei. 
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32 

O presiune imensă va fi pusă pe aceiea care refuză să se închine 
fiarei și să primească semnul ei.  

 
33 

(Text: Apocalipsa 13:16, 17) 
Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, 
să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 
 

 
34 

şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul 
acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. 
Apocalipsa 13:16, 17. 
 

 
35 

În cele din urmă, va fi dat un decret prin care cei care refuză să se 
închine fiarei și icoanei ei vor fi condamnați la moarte. 

 
36 

(Text: Apocalipsa 13:15) 
Același capitol din Apocalipsa vorbește despre o a doua fiară care 
sprijinește pe prima fiară în lucrarea ei: I s-a dat putere să dea 
suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească 
 

 
37 

şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei 
fiarei. 
Apocalipsa 13:15. 

38 

Omul va zice: “Dacă nu te închini fiarei, nu vom cumpăra nimic 
de la tine și nici nu îți vom vinde nimic, iar, până la urmă, te vom 
executa.” 
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39 

Dumnezeu spune: “Dacă te închini fiarei, vei bea și tu din vinul 
mâniei lui Dumnezeu.” 
Fiecare om se va confrunta cu cea mai dificilă decizie pe care a 
trebuit să o ia vreodată. 
 

 
40 

Dar Dumnezeu nu va îngădui ca aceste lucruri să se întâmple fără 
ca poporul Său să fie avertizat! În cartea Apocalipsei găsim multe 
indicii pentru a înțelege ce urmează să facă această putere și cum 
va căuta să contrafacă închinarea la adevăratul Dumnezeu. 
 

 
41 

(Text: Apocalipsa 13:1-8) 
Uncenicul Ioan scria: Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut 
ridicându-se din mare o fiară 
 

 
42 

cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi 
împărăteşti 
 

 
43 

şi pe capete avea nume de hulă. 
 

 
44 

Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca 
de urs 
 

 
45 

şi gură ca o gură de leu.  
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46 

Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o 
stăpânire mare. 
Apocalipsa 13:1, 2. 
 

 
47 

Oare ce simbolizează această fiară? 
În Daniel 7 aflăm că fiarele reprezintă împărății sau puteri. Aici, în 
Apocalipsa, găsim ceva cu adevărat spectaculos – o fiară compusă 
din toate cele patru mari fiare din Daniel 7.  

 
48 

Fiara din Apocalipsa 13 este o putere care moștenește 
caracteristicile tuturor celor patru mari imperii mondiale. 
Vorbind despre această fiară, Ioan scria: 

 
49 

(Text: Apocalipsa 13:2) 
... Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o 
stăpânire mare.  
Apocalipsa 13:2.  
Vedem că în Apocalipsa, cuvântul “balaur” reprezintă atât pe 
Satana, cât și pe această “fiară” înspăimântătoare prin care 
lucrează el – Roma. 

 
50 

(Text: Apocalipsa 12:4)  
Vorbind despre tentativa diavolului de a-L omorî pe Isus, imediat 
după nașterea Sa, Apocalipsa spune: ... Balaurul a stat înaintea 
femeii care stătea să nască,  
 

 
51 

pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte. Apocalipsa 
12:4.  
Desigur, prin intermediul lui Irod cel Mare, Satana a încercat să 
facă lucrul acesta. Irod a poruncit ca toți copii de parte 
bărbătească, până la vârsta de doi ani, să fie uciși! Dumnezeu, 
însă, L-a scăpat pe Fiul Său de acest masacru. 



18 – Însemnat pentru totdeauna (Semnul fiarei) 

 
 

9 

 
52 

Cu ocazia aceasta, Satana a lucrat prin intermediul Împeriului 
Roman. Profeția mai prezicea că această putere, Roma păgână, 
avea să 
 

 
53 

(Text: Apocalipsa 13:2) 
dea fiarei “puterea” ei, “scaunul ei de domnie” și “stăpânirea” ei 
cea mare. A împlinit Roma păgână această profeție? 
Și dacă da, cui i-au fost date toate acestea? 

 
54 

Secole de-a rândul, biserica Romană a folosit un document 
intitulat “Donația lui Constantin” pentru a-și susține dreptul asupra 
cetății Romei. Acest document, dovedit ulterior a fi un fals, a 
ajutat-o să-și justifice dreptul de a conduce partea vestică a 
Împeriului Roman, atât pe plan politic, cât și religios. 
Acest document a fost justificarea pentru organizarea politică a 
bisericii, în care papa era ca un împărat.  

 
55 

În anul 330, Constantin și-a mutat capitala în Bizanț și a schimbat 
numele cetății în Constantinopol. Când Constantin a părăsit Roma, 
el a lăsat tronul său Episcopului Romei.  
 

 
56 

Episcopul Romei a devenit capul bisericii, cât și împăratul care 
ședea pe tron. 
Astfel a rezultat unirea bisericii cu statul, iar biserica era aceea 
care conducea puterea civilă. 

 
57 

Vaticanul este situat exact în mijlocul Romei, cetatea care era 
capitala vechiului Imperiu Roman. 
Biserica Romei își are și acum sediul acolo, nu doar ca o putere 
religioasă, ci și ca o putere politică. Aproape fiecare națiune de pe 
pământ are ambasadori la Vatican. 
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58 

Este foarte important să ținem minte că profeția vorbește despre o 
organizație, sau un sistem teologic. Ea nu vorbește despre 
persoane individuale! Există mulți oameni sinceri care se închină 
lui Dumnezeu și care nu știu încă ce spune profeția biblică despre 
această putere. De aceea studiem aceste lucruri în seara aceasta. 

 
59 

Un studiu atent al caracteristicilor distinctive ale puterii 
reprezentată de prima fiară din Apocalipsa 13 ne arată clar că este 
aceeași putere simbolizată de cornul cel mic din Daniel 7, despre 
care am studiat deja. 

 
60 

Profetul Ioan a prezis că puterea reprezentată de această fiară va 
avea un semn distinctiv și că aceasta va încerca să oblige pe toată 
lumea să-și însușească acest semn! 

 
61 

(Text: Apocalipsa 13:16, 17) 
Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, 
să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 
 

 
62 

şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul 
acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. 
Apocalipsa 13:16, 17. 

 
63 

Potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, acesta trebuie să fie un simbol 
al răzvrătirii și al nesupunerii față de stăpânirea lui Dumnezeu. 
Biblia ne spune foarte clar că va exista un grup de oameni care nu 
vor primi semnul fiarei. 

 
64 

(Text: Apocalipsa 14:12) 
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 
Apocalipsa 14:12. 
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65 

Să fie foarte clar, marea controversa din timpul sfârșitului acestei 
lumi va fi despre încrederea în Dumnezeu și ascultarea de 
poruncile Sale! O mare parte din populația planetei va primi 
semnul fiarei, în timp ce cealaltă parte va rămâne credincioasă față 
de Dumnezeu, având credință în Isus și păzind toate poruncile Lui. 
 

 
66 

Și poporul lui Dumnezeu va primi un semn, dar va fi semnul lui 
Dumnezeu – sigiliul lui Dumnezeu. El va fi pus pe fruntea celor ce 
Îl urmează pe Dumnezeu. 

 
67 

(Text: Apocalipsa 7:2, 3) 
Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui 
şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu.  
 

 
68 

El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat 
să vatăme pământul şi marea, 
 

 
69 

zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii 
 

 
70 

până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului 
nostru!” 
Apocalipsa 7:2, 3. 
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71 

Și eu vreau să fiu sigilat cu sigiliul acesta. Vrei și tu la fel? 
Nimic nu este mai important decât lucrul acesta. 
Bătălia finală din istoria acestei lumi va fi despre alegerea între 
sigiliul lui Dumnezeu sau semnul fiarei. Între semnul lui 
Dumnezeu și un semn contrafăcut. Când vom descoperi care este 
sigiliul lui Dumnezeu, va fi foarte ușor să descoperim și care este 
semnul contrafăcut pe care îl va impune puterea reprezentată de 
fiară. 
Dumnezeu ne spune că sigiliul Său este: 

 
72 

(Text: Ezechiel 20:12) 
Le-am dat şi Sabatele Mele să fie ca un semn între Mine şi ei ... 
Ezechiel 20:12. 

 
73 

(Text: Exodul 31:13) 
Și iarăși, Domnul spune: Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: 
‘Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele,  
 

 
74 

căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri,  
 

 
75 

un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă 
sfinţesc. 
Exodul 31:13. 
 

 
76 

Dumnezeu spune că Sabatul este semnul sau sigiliul autorității 
Sale? 
Să vedem ce spune puterea simbolizată de fiară despre simbolul 
autorității ei? 
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77 

Următoarea întrebare este preluată din catechismul Catolic: 
“ÎNTREBARE: Cum poți dovedi că biserica are puterea de a 
stabili sărbători și zile sfinte?” 
 

 
78 

“RĂSPUNS: Prin însuși faptul că a schimbat Sabatul în 
duminică, lucru acceptat de protestanți: prin urmare ei tind 
 

 
79 

să se contrazică pentru că păzesc cu sfințenie duminica dar 
încalcă aproape toate celelalte sărbători poruncite de aceeași 
biserică. 
 

 
80 

“ÎNTREBARE: Ce altă dovadă mai poți aduce că biserica are 
puterea de a stabili sărbători și alte porunci? 

 
81 

“RĂSPUNS: Dacă nu ar fi avut această putere atunci biserica 
nu ar fi putut pune păzirea duminicii, prima zi a săptămânii,  
 

 
82 

în locul păzirii Sabatului, ziua a șaptea, o schimbare pentru 
care nu există nici o autoritate scripturistică. 
 – Rezumat al doctrinei creștine, Henry Tuberville,  p. 58. 
 

 
83 

Închinarea în ziua duminicii este semnul autorității religioase a 
Bisericii Catolice, potrivit propriei ei mărturii. 
Biserica admite, în mod deschis, că ea a schimbat ziua de odihnă 
de la sâmbătă la duminică, ba încă 



18 – Însemnat pentru totdeauna (Semnul fiarei) 

 
 

14 

 
84 

ea spune și că acesta este "... semnul puterii și autorității ei 
ecleziastice.” 
(Scrisoare a lui C.F. Thomas, Cancelar al Cardinalui Gibbons, 
October 28, 1895.) 
Biserica Romei îi provoacă pe protestanți să spună de ce au 
încălcat sfințenia zilei lui Dumnezeu, dând la o parte  

85 

Sabatul biblic pentru a cinsti o zi ce a fost instituită prin 
Obiceiuri 
Tradiție 
și porunca Bisericii Romei. 

 
86 

(Text: Daniel 7:25) 
Să ne aducem aminte că Daniel a prezis că puterea simbolizată de 
fiara aceasta ... se va încumeta să schimbe vremurile şi legea ... 
Daniel 7:25. 
  

 
87 

(Text: Daniel 8:12) 
Daniel a mai prezis: ... cornul a aruncat adevărul la pământ şi a 
izbutit în ce a început.  
Daniel 8:12 
 

 
88 

Într-adevăr prieteni, Ioan, scriitorul Apocalipsei, vede în viziune 
aceeași putere despre care scrisese Daniel cu mult timp înainte. 
Lui Ioan i s-a arătat cum în viitor religia și închinarea vor fi din 
nou impuse oamenilor cu forța. Numai că de data aceasta, testul nu 
va mai fi chipul de aur din câmpia Dura, ci va fi porunca de a ne 
închina într-o zi de închinare contrafăcută.  

 
89 

(Text: Apocalipsa 13:16, 17) 
Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, 
să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 
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90 

şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul 
acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei. 
Apocalipsa 13:16, 17. 
 

 
91 

Ca această putere să poată împlini profeția va trebui să facă uz de 
puterea civilă pentru a-și impune semnul autorității ei. Ca și în 
Evul Mediu, când biserica era unită cu statul, această putere va 
crea o replică, sau o icoană, a acestei fiare medievale! Să vedem o 
altă caracteristică a ei prezentată în Biblie:  

 
92 

(Text: Apocalipsa 13:18) 
Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul 
fiarei. Căci este un număr de om.  

  

 
93 

Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. 
Apocalipsa 13:18. 
Să fie clar: Biblia nu spune că 666 este semnul fiarei, chiar dacă 
mulți cred acest lucru. Biblia spune că este un “număr de om.” 
 

 
94 

Poate că mai mult decât orice putere din istorie, Biserica Romei a 
fost simbolizată de către un om, în poziția sa oficială. Suveranul 
pontif, sau conducătorul acestei biserici, este Papa de la Roma. 
Iarăși, trebuie să spunem foarte clar, Biblia vorbește despre un 
sistem, o poziție oficială, și nu de o persoană individuală. 

 
95 

Unul dintre titlurile papei este Vicarivs Filii Dei, care înseamnă 
“Locțiitor al Fiului lui Dumnezeu.” 
În lumea antică, literele aveau și valori numerice. De exemplu, 
“cifrele Romane” sunt acele litere din alfabet care au și o valoare 
numerică. Dacă însumăm valoarea literelor din titlul papei vom 
obține un rezultat uimitor! 
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Așadar, e ușor de calculat valoarea numerică totală a denumirii 
“Vicarivs Filii Dei” [Dacă doriți, puteți citi fiecare valoare de pe 
slide] 
 
Vicarivs 5, 1, 100, 0, 0, 1, 5, 0 = 112 
Filii 0, 1, 50, 1, 1 = 53 
Dei 500, 0, 1 = 501 
=666 
 
Acest element, luat de unul singur, nu dovedește că papalitatea 
este subiectul aceste profeții. Dar cu toate celelalte dovezi 
incontestabile, acesta este doar unul care să ne întărească 
convingerea! 

 
97 

Vedem că timpul se apropie, când toți vor fi obligați să țină prima 
zi a săptămânii, ceea ce este o călcare flagrantă a poruncii lui 
Dumnezeu! 

 
98 

Enciclica intitulată “Scrisoarea Apostolică, Dies Domini, a 
Sfântului Părinte, Ioan Paul al II-lea, către toți Episcopii, tot Clerul 
și toți Credincioșii Bisericii, cu privire la păzirea Zilei Sfinte a 
Domnului” a fost trimisă liderilor bisercii, îndemnându-i să insiste 
asupra păzirii Duminicii ca o zi de odihnă și închinare. 
Este oare posibli ca acestă epistolă foarte bine intenționată să 
pregătească scena pentru legile care să impună păzirea Duminicii 
în locul Sabatului Biblic? 

 
99 

Enciclica aceasta merge până într-acolo încât sugerează că liderii 
bisericii ar trebui să facă lobby pentru a se da legi civile care să 
facă lucrul acesta o realitate. 
Sună familiar? 
Este exact cum a spus profeția!  

 
100 

O întrebare pe care mulți o pun este: “Are cineva semnul fiarei 
acum?” 
Nu, nici măcar o singură persoană nu a primit încă semnul fiarei.  
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101 

Când semnul fiarei va fi impus prin intermediul legilor civile, 
fiecare persoană va trebui să aleagă între credincioșia față de 
Dumnezeu, prin păzirea Sabatului, potrivit poruncilor lui 
Dumnezeu – sau credincioșia față de fiară, prin păzirea acelei zile 
care a înlocuit sabatul prin autoritatea omului. 
Atunci, și numai atunci, vor primi oamenii semnul fiarei! 
Fiecare suflet va trebui să treacă acest test crucial: Să ascult de 
Dumnezeu sau să ascult de om? 
De fapt, problema nu este ziua în sine. 
Problema este cine e stăpânul tău? De cine asculți? 

 
102 

(Text: Romani 6:16) 
Pavel scria: “Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l 
ascultaţi,  
 

 
103 

sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de 
păcat, care duce la moarte,  
 

 
104 

fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 
Romani 6:16.  
Fiecare locuitor al pământului va sta în fața acestului moment de 
încărcătură solemnă. 
Cei care nu vor avea semnul fiarei nu vor putea să cumpere sau să 
vândă ceva. 

 
105 

Mai întâi vine boicotul, apoi decretul de moarte. 
Iar aceia care vor primi semnul fiarei vor primi cele șapte plăgi 
Acum vedeți de ce această chestiune este atât de importantă? 
De ce este o chestiune de viață și de moarte? 

 
106 

Însă, există o veste bună pentru aceia care aleg să se încreadă în 
Dumnezeu și să primească sigiliul Său. Chiar dacă poporul lui 
Dumnezeu nu poate să cumpere sau să vândă, Dumnezeu spune 
că: 
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107 

(Text: Isaia 33:16) 
... i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi. 
Isaia 33:16. 
 

 
108 

(Text: Psalmi 91:5-8) 
Iar în ceea ce privește plăgile care vor fi turnate asupra 
pământului, Dumnezeu promite: “Nu trebuie să te temi nici de 
groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, 
 

 
109 

nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care 
bântuie ziua namiaza mare. 
 

 
110 

O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de 
tine nu se va apropia. 
 

 
111 

Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. 
Psalmi 91:5-8 
Și, dacă încă mai avem îndoieli cu privire la ce se va întâmpla, 
Biblia spune 

 
112 

Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din 
Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, 
 

 
113 

de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va 
apropia de cortul tău. 
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114 

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile 
tale. 
Psalmi 91:9-11. 
Dumnezeu mai oferă încă o făgăduință minunată celor care vor 
alege să Îl urmeze: 

 
115 

(Text: Daniel 12:1) 
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul 
copiilor poporului tău;  
 

 
116 

căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de 
când sunt neamurile şi până la vremea aceasta.  
 

 
117 

Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume 
oricine va fi găsit scris în carte. 
Daniel 12:1. 
Într-adevăr prieteni, poporul lui Dumnezeu va fi scăpat din necaz. 
Vă aduceți aminte istoria celor trei tineri evrei din Babilon de la 
începutul acestei prezentări? 

 
118 

Pentru că au ascultat de Dumnezeu, și nu de oameni, pentru că s-
au închinat lui Dumnezeu, și nu chipului ridicat de Nebucadnețar, 
acei trei tineri au fost aruncați în cuptorul de foc. Căldura era atât 
de puternică încât i-a ucis pe soldații care i-au aruncat în flăcări. 
Împăratul Nebucadnețar a fost, cu siguranță, foarte satisfăcut să 
vadă cum cei care au îndrăznit să îi sfideze poruncile au fost 
nimiciți cu totul.  

 
119 

Dar, dintr-o dată, împăratul sări brusc în picioare și se îndreptă 
către gura cuptorului. Apoi strigă către sfetnicii săi că el vede, de 
fapt, patru oameni înăuntrul cuptorului, iar cel de-al patrulea 
semăna cu Fiul lui Dumnezeu! 
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120 

Nu, aceste lucruri nu erau în imaginația împăratului. Dumnezeu i-a 
îngăduit să vadă cu ochii lui că El are grijă de cei care sunt ai Săi. 
Dumnezeu era cu cei trei tineri evrei în mijlocul flăcărilor. El 
întotdeauna a fost de partea celor care au fost persecutați pentru 
numele Său. 

 
121 

Focul cuptorului nu le făcuse nici un rău acestori tineri credincioși 
lui Dumnezeu. Flăcările nu arseseră decât funiile cu care erau 
legați! Astfel că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu va aduce 
poporului său scăparea din persecuția Babilonului spiritual! 
Să observăm cum descrie Ioan pe cei care Îl vor urma pe Isus și 
adevărul Său: 

 
122 

(Text: Apocalipsa 15:2) 
Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc şi pe marea 
de sticlă,  
 

 
123 

cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei,  
  
 

 
124 

ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei. 
Apocalipsa 15:2. 
Chiar acum, Dumnezeu apelează la cei ce I se închină cu 
credincioșie să iasă din sistemele religioase false în care se află 
pentru a-L urma complet. Vorbind copiilor Săi care încă se află în 
Babilonul spiritual, Dumnezeu le spune: 

 
125 

(Text: Apocalipsa 18:4) 
Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la 
păcatele ei 
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126 

şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Apocalipsa 18:4. 
  

 
127 

A-L urma pe Dumnezeu cere sacrificii. Dar Isus a promis că va fi 
cu tine. El a promis că te va scăpa din necaz. El nu îți cere decât să 
alegi. El îți cere să alegi pe cine vei urma și în cine vei avea 
încredere. Prietene, vrei să Îl urmezi pe El? Vrei să alegi să ai 
încredere în Cuvântul său, păzind poruncile Sale în locul tradițiilor 
și poruncilor omenești? 

 
128 

Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, ți-a vorbit pe parcursul 
acestor întâlniri. Acum El rostește ultima avertizare pentru această 
lume muribundă, chemând-o să se pregătească pentru a doua 
venire a Fiului Său. 
După cum am văzut, un alt chip va apărea în viitorul apropiat. Va 
fi un alt test care va presupune pedeapsa cu moartea. Dar dacă este 
ceva clar în aceste profeții, este faptul că vor exista din nou 
oameni care, ca și cei trei tineri evrei, vor sta fără teamă, plini de 
credincioșie, de partea Mântuitorului pe care ei Îl iubesc. Prin ei, 
Dumnezeu va arăta universului întreg că nu toți oamenii s-au 
plecat în fața confuziei spirituale generate de amăgirile diavolului. 
Dumnezeu va spune:    

 
129 

(Text: Apocalipsa 14:12) 
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 
Apocalipsa 14:12. 

 
130 

Eu vreau să fiu printre acești oameni. Prietene, tu ce dorești? 
Vrei să fii și tu printre aceia care vor fi găsiți închinându-Se lui 
Dumnezeu la revenirea Sa? Vrei să primești și tu Semnul său 
pentru că te închini așa cum cere El?  
Dacă aceasta este dorința ta acum, îngenunchează împreună cu 
mine pentru a rosti această rugăciune. 
 
[Sugestie de rugăciune] 
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“Iubite Tată Ceresc, în seara aceasta am studiat un subiect foarte 
important. Am văzut una dintre avertizările cele mai serioase din 
întreaga Scriptură. 
Doamne, știm că aceste adevăruri nu sunt ușor de primit. Știm că 
dacă amăgirile diavolului nu ar fi atât de asemănătoare cu 
originalul, atunci el nu ar putea să înșele aproape întreaga lume. 
Așadar, în seara aceasta, venim la Tine să Îți cerem ajutorul. 
Avem nevoie de harul tău și de Duhul Tău pentru a ne călăuzi și 
întări, acum că am decis să Te urmăm. Vrem să ascultăm de tine și 
nu de oameni. Vrem să primim sigiliul Tău pe frunte, și nu semnul 
fiarei. 
În seara aceasta, Te rugăm să ne ajuți să facem parte din poporul 
Tău care păzește poruncile. Te rugăm ca atunci când vei reveni să 
ne recunoști ca popor al Tău. Te rugăm ca și noi să fim printre 
aceiea cărora le vei spune: “Aici este răbdarea sfinților; iată-i pe 
cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus. 
Să fie aceasta experiența noastră prin harul Tău, te-am rugat în 
numele lui Isus, Amin!” 

 


