Cum primim via¦a veºnicâ prin Hristos?
Isus râspunde azi ca ºi atunci: „Pâzeºte poruncile ºi urmeazâ-Mâ.“ Mat. 19:17,21 (comp. 1 Pet. 2:21-25; Apoc. 14:4).
A-L urma azi pe Isus înseamnâ a studia via¦a Sa în Sfãnta
Scripturâ (Ioan 5:39; 8:31,32) ºi a asculta de cuvintele Sale (Ioan 3:36; Evr. 5:8,9; 11:8-12; Iac. 4:7;
Rom. 16:26). Duhul Sfãnt va produce în noi un
efect ca în ziua Rusaliilor cãnd oamenii ºi-au mârturisit pâcatele ºi au strigat: „Ce sâ facem?“
Râspunsul lui Petru a fost: „Pocâi¦i‑vâ.“
Fapte 2:37,38. Cu altâ ocazie a zis:
„Pocâi¦i-vâ dar ºi întoarce¦i-vâ la Dumnezeu, pentru ca
sâ vi se ºteargâ pâcatele.“ Fapte 3:19.
Legea lui Dumnezeu ne aratâ ca într-o
oglindâ murdâria pâcatelor noastre
(Rom. 4:15; 3:20; 7:7), pe care
Isus vrea sâ le spele cu sãngele
Lui ispâºitor. Aceasta este momentul naºterii iubirii omeneºti
reciproce fa¦â de Dumnezeu. Isus a zis despre femeia
pâcâtoasâ: „Pâcatele ei, care sunt multe, sunt iertate câci
a iubit mult.“ Luca 7:47. „Noi Îl iubim pentru câ El ne-a
iubit întãi... Câci dragostea de Dumnezeu stâ în pâzirea
poruncilor Lui. ~i poruncile Lui nu sunt grele.“ 1 Ioan
4:19; 5:3. Iubirea pentru Hristos, face sâ creascâ în noi,
din Dumnezeu, puterea de a învinge pâcatele - „Dacâ
Mâ ve¦i iubi, ve¦i pâzi poruncile Mele... ºi Tatâl vâ va da
un ajutor... Duhul adevârului.“ Ioan 14:15-17. Iubirea
ºi puterea Duhului Sfãnt ne vor face în stare sâ biruim
pâcatul, dupâ cum ºi Isus l-a învins (Ioan 15:10; 1 Ioan
5:4,5; Apocalipsa 3:21).
Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, Isus
Hristos (Fil. 2:5-9; Ioan 16:28), putem
avea certitudinea câ Dumnezeu ºtie
ce putere sâ ne dea pentru a face fa¦â
cerin¦elor Sale ºi pentru a putea învinge
slâbiciunile firii pâcâtoase. „Astfel dar,
deoarece copiii sunt pârtaºi sãngelui ºi
cârnii, tot aºa ºi El însuºi a fost pârtaº la ele, pentru ca
prin moarte, sâ nimiceascâ pe cel care are putere asupra
mor¦ii, adicâ pe diavolul, ºi sâ izbâveascâ pe to¦i aceia,
care prin frica mor¦ii erau supuºi robiei toatâ via¦a
lor... Prin urmare a trebuit sâ Se asemene fra¦ilor Sâi în
toate lucrurile ca sâ poatâ fi, în ce priveºte legâturile cu
Dumnezeu, un mare preot milos ºi vrednic
de încredere, ca sâ facâ ispâºire pentru
pâcatele norodului.“ Evr. 2:14-15,17.
Noi putem primi aceastâ putere de învingere a pâcatelor doar atunci cãnd credem
(Ioan 6:28,29) în neprihânirea exemplarâ
a lui Hristos (trâind în carne pâcâtoasâ
dar fârâ de pâcat - vezi Rom. 8:3; Evr.
4:15) ºi acceptâm pentru noi personal,
în credin¦â, jertfa Lui înlocuitoare

„Scapâ-¦i via¦a... ca sâ nu pieri!“
Gen. 19:17
„~i avem cuvãntul proorociei fâcut ºi mai tare;
la care bine face¦i câ lua¦i aminte, ca la o luminâ
care strâluceºte într-un loc întunecos, pãnâ se va
crâpa de ziuâ ºi va râsâri luceafârul de diminea¦â
în inimile voastre.“ 2 Petru 1:19.
„Cerceta¦i Scripturile, pentru câ socoti¦i câ în ele
ave¦i via¦â vecinicâ, dar tocmai ele mârturisesc
despre Mine.“ Ioan 5:39.
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„Iudeii aceºtia aveau o inimâ mai aleasâ decãt cei
din Tesalonic. Au primit Cuvãntul cu toatâ rãvna,
ºi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca sâ vadâ
dacâ ce li se spunea, este aºa.“ Fap. Apost. 17:11.
„Nu dispre¦ui¦i proorociile. Ci cerceta¦i toate lucrurile, ºi pâstra¦i ce este bun. Feri¦i-vâ de orice
se pare râu. Dumnezeul pâcii sâ vâ sfin¦eascâ El
însuºi pe deplin; ºi duhul vostru, sufletul vostru
ºi trupul vostru, sâ fie pâzite întregi, fârâ prihanâ
la venirea Domnului nostru Isus Hristos... În
Domnul vâ rog fierbinte ca epistola aceasta sâ fie
cititâ tuturor fra¦ilor.“ 1 Tes. 5:20-23,27.

pentru pâcate, moartea Sa ispâºitoare prin jertfâ (Ioan
3:16; 1:29).
Isus n-a murit pentru pâcatele Sale câci este scris: „Împâca¦ivâ cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pâcat,
El L-a fâcut pâcat pentru noi...“ 2 Cor. 5:20-21 (comp.
1 Ioan 3:5; Ioan 8:46). Aceasta înseamnâ ca noi sâ ne
câim de nedreptâ¦ile noastre ºi sâ ne depârtâm de pâcate
(câlcarea Legii lui Dumnezeu), sâ‑L urmâm pe El în
ascultare (Prov. 28:13; 1 Ioan 1:6-10; 2:4; 3:3-10; 1 Pet.
2:21; Mat. 10:34-39).
Credin¦a ºi pocâin¦a sunt un dar al lui Dumnezeu pentru
câutâtorul sincer. Dumnezeu le produce pe amãndouâ în
noi prin Duhul Sfãnt. Credin¦a vine din predicarea ºi studierea Cuvãntului lui Dumnezeu (Rom.
10:17). Isus spunea: „Cerceta¦i
Scripturile, pentru câ socoti¦i câ
în ele ave¦i via¦a veºnicâ, dar
tocmai ele mârturisesc despre
Mine.“ Ioan 5:39 (comp. Luca
24:25-27; Ioan 2:22; Rom.
16:26; Fapte 17:11,12).
Studiul împlinirii minunate a profe¦iei (prevesteºte cu
sute de ani mai înainte istoria lumii ºi apari¦ia Fiului
Sâu) ne face încrezâtori în planul dumnezeiesc de
mãntuire prin Isus Hristos ºi formeazâ un fundament
solid pentru credin¦a noastrâ (comp. 2 Pet. 1:19-21). La
un studiu sincer al Cuvãntului ne este promis un învâ¦âtor
invizibil: „... Duhul Sfãnt pe care îl va trimite Tatâl, în
Numele Meu, vâ va învâ¦a toate lucrurile, ºi vâ va aduce
aminte de tot ceea ce v-am spus Eu... are sâ vâ câlâuzeascâ în tot adevârul... Cuvãntul Tâu este adevârul.“ Ioan
14:26; 16:13; 17:17. Cine respinge oferta harului divin
ºi în mod conºtient nu ascultâ cuvintele adevârului, nu
citeºte ºi nu cerceteazâ, nu va primi nici o putere de la
Dumnezeu ºi se va numâra printre acei care se vor pierde
pentru totdeauna (Ier. 6:17-19; 9:12-16; Osea 4:6).
„Dacâ vreunuia dintre voi îi lipseºte în¦elepciunea, s‑o
cearâ de la Dumnezeu, care dâ tuturor cu mãnâ largâ ºi
fârâ mustrare, ºi ea îi va fi datâ.“ Iac. 1:5. Isus ne spune:
„Cere¦i ºi vi se va da... Deci dacâ voi care sunte¦i râi, ºti¦i
sâ da¦i daruri bune copiilor voºtri, cu cãt mai mult Tatâl
vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le
cer!“ Mat. 7:7,11. Cere¦i aºa cum fâcea David: „Zideºte
în mine o inimâ curatâ, Dumnezeule, pune în mine un
duh nou ºi statornic.“ Ps. 51:10 (vezi ºi Ps. 139:23,24).
Cine crede sincer ºi se roagâ va afla câ: „Pot totul în
Hristos, care mâ întâreºte.“ Filipeni 4:13.
Numai dacâ-L urmâm sincer pe Hristos ºi ne bazâm pe
El ca pe un Mãntuitor viu al nostru, putem sâ ne formâm
un caracter asemânâtor Lui, pentru a
fi astfel pregâti¦i pentru a doua venire
a Domnului. „Iatâ legâmãntul pe
care-l voi face cu ei dupâ acele zile,
zice Domnul: voi pune Legile Mele în
inimile lor, ºi le voi scrie în mintea lor.“
Evr. 10:16 (comp. Ier. 31:33).
Vâ mai aminti¦i câ ascultarea omului în grâdina Eden a
fost testatâ cu fructul unui pom (pomul cunoºtin¦ei binelui
ºi râului Gen. 2:16-17)?
În ultimele zile ale timpului nostru ascultarea
va fi pusâ la probâ în
mod special prin una din
poruncile lui Dumnezeu
(Iac. 2:10). Pe vremuri
ºarpele înºelâtor a vorbit:
„A spus Dumnezeu într-adevâr...?“ Gen. 3:1.
Ce urmâri catastrofale a avut aceastâ neascultare pentru oameni?! (Gen. 3). Îndoiala în claritatea Legii lui
Dumnezeu este semânatâ ºi azi în inima oamenilor de
câtre vrâjmaº: „Sâ fi dat într-adevâr Dumnezeu atãta
importan¦â zilei a ºaptea?“
Dacâ trebuie sâ se constate câ duminica nu este altceva
decãt o poruncâ omeneascâ, atunci nu trebuie sâ lipseascâ
urmâtorul cuvãnt al lui Isus: „... Fâ¦arnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi... Degeaba Mâ cinstesc ei, dãnd
învâ¦âturi care nu sunt decãt niºte porunci omeneºti. Voi
lâsa¦i porunca lui Dumnezeu, ºi ¦ine¦i datina aºezatâ de
oameni.“ Marc. 7:6-9.
De asemenea prin profetul Ezechiel, Dumnezeu îndeamnâ
poporul Sâu: „... Nu vâ lua¦i dupâ rãnduielile pârin¦ilor
voºtri, nu ¦ine¦i obiceiurile (tradi¦iile) lor, ºi nu vâ
spurca¦i cu idolii lor! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru;
umbla¦i întocmai dupâ rãnduielile Mele, ºi împlini¦i-le.
Sfin¦i¦i-le. Sfin¦i¦i Sabatele Mele, câci ele sunt un semn
între Mine ºi voi, ca sâ ºti¦i câ Eu sunt Domnul Dumnezeul

vostru.“ Ezech. 20:18-20 (comp. Ier. 9:12-13).
Poruncile oamenilor ºi tradi¦iile lor nu ne elibereazâ de
principiul creºtin: „Trebuie sâ ascultâm mai mult de
Dumnezeu decãt de oameni.“ Fapte 5:29; comp. 4:19.
Pentru cine v-a¦i decis dumneavoastrâ - pentru Sabatul Domnului sau pentru Duminica papalâ? (comp.
Ier. 10:2; 1 Regi 18:21; 1 Sam. 15:22,23).
Duhul Sfãnt ne cheamâ: „... Astâzi, dacâ
auzi¦i glasul Lui nu
vâ împietri¦i inimile... Fiindcâ cine
intrâ în odihna Lui,
se odihneºte ºi el de
lucrârile lui, cum S-a
odihnit Dumnezeu de
lucrârile Sale. Sâ ne
grâbim dar sâ intrâm
în odihna aceasta (a Sabatului) pentru ca nimeni
sâ nu cadâ în aceeaºi pildâ
de neascultare.“ Evr. 4:7,10-11.
Numai aceia vor fi mãntui¦i ºi salva¦i despre care Biblia
spune: „Aici este
râbdarea sfin¦ilor,
care pâzesc poruncile lui Dumnezeu ºi
credin¦a lui Isus.“
Ap. 14:12.
Teribile plâgi ºi
judecâ¦i se vor
dezlân¦ui în curãnd
asupra tuturor oamenilor care au acceptat semnul ºi numârul fiarei sau sâ se
închine fiarei ºi icoanei ei
(adicâ se supun unei autoritâ¦i
politico-religioase, anti-dumnezeieºti) ºi de bunâ voie se
opun voin¦ei ºi avertismentelor date de Dumnezeu (comp.
Apoc. 13:16-18; 14:9-11; 16:2; 18; 19:19-21).
Aceastâ solie de judecatâ provoacâ o anumitâ fricâ, dar
ea este de fapt ultima solie de salvare a unui Dumnezeu
iubitor, care „... doreºte ca nici unul sâ nu piarâ, ci to¦i
sâ vinâ la pocâin¦â.“ 2 Petru 3:9.
Oricare persoanâ sincerâ va afla câ: „Frica de Domnul
este începutul ºtiin¦ei.“ Prov. 1:7 (comp. Luca 12:4,5; Ex.
20:20). Frica este produsâ prin pâcat (vezi Gen. 3:10,11)
dar dacâ am cerut ºi acceptat iertarea de pâcate prin iubirea
lui Dumnezeu în Isus Hristos, atunci vom afla câ: „În dragoste nu este fricâ; câci dragostea desâvãrºitâ izgoneºte
frica;... cine se teme n-a ajuns desâvãrºit în dragoste. Noi
Îl iubim pentru câ El ne-a iubit întãi.“ 1 Ioan 4:18,19.
Sentimentul de a fi pierdut se transformâ în siguran¦a
mãntuirii. Teama de Dumnezeu în respect ºi iubire, lipsa
de sens se transformâ în nâzuin¦a câtre un ¦el, iar frica în
bucuroasa aºteptare a promisiunii divine. Aceastâ ofertâ
a lui Dumnezeu, posibilitatea pocâin¦ei ºi întoarcerii, este
valabilâ doar un timp foarte scurt. Folosi¦i timpul pentru
o serioasâ examinare a propriei situa¦ii ºi a întoarcerii,
câci timpul de har se terminâ înainte de a doua venire a
lui Hristos. Semnele timpului ne vestesc câ ne aflâm chiar
în perioada finalâ a istoriei acestei lumi!
Noi trâim în timpul sfârºitului expunerilor profetice cu
privire la cele 10 degete ale statuii din Dan. 2:31-35,41-45
ºi a descrierii paralele ale acestora prin cele zece coarne
din Dan. 7:7-8,19-26 (a se vedea pg. 1 ºi 2). Dacâ privim
eforturile politice pentru unificare portretizate prin cele 10
degete din Dan. 2:41-43, vedem în aceasta eforturile curente din Europa pentru o uniune politicâ, eforturi care sunt
profetizate: „… dar nu vor fi lipi¦i unul de altul, dupâ cum
ferul nu se poate uni cu lutul.“ Potrivit cu 2 Pet. 3:10 a doua
venire a lui Hristos (piatra distrugâtoare care cade din cer)
va fi surprinzâtoare pentru to¦i oamenii: „Ziua Domnului
însâ va veni ca un ho¦. În ziua aceea, cerurile vor trece
cu trosnet, trupurile cereºti se vor topi de mare câldurâ,
ºi pâmântul, cu tot ce este pe el, va arde.“ De aceea to¦i
oamenii sunt îndemna¦i
de Dumnezeu: „Teme-te de Dumnezeu
ºi pâzeºte poruncile
Lui. Aceasta este datoria oricârui om.“ Ecl.
12:13,14 (comp. 2 Pet.
3:11-15; Is. 55,6-9;
Mal. 3:17-20).

+

VIITOR FÂRÂ ILUZII
În anii recen¦i lumea a fost martora unor catastrofe de
o amploare crescãndâ. Secete, inunda¦ii, cicloane devastatoare ºi cutremure au urmat în constantâ ºi rapidâ
succesiune. Mii de oameni ºi-au pierdut via¦a în teribile
accidente pe mare, pe uscat sau în aer. Milioane mor de
foame. Multe ¦âri sunt falimentare, incapabile de a-ºi plâti
datoriile. Râzboaie, revolu¦ii, explozia demograficâ ºi neîntrerupta distrugere a naturii, se petrec într-o succesiune
rapidâ; toate acestea îi determinâ pe oameni sâ priveascâ
cu teamâ spre viitor.
Multe din aceste evenimente sunt dinainte arâtate lâmurit în Biblie (Mat. 24:4-31; Luc. 21:25-28; Apoc. 6:12-17;
16; 17; 18). Dumnezeu a avertizat întotdeauna oamenii
înainte de venirea judecâ¦ilor, care au câzut asupra
lor, ca urmare a nelegiuirilor lor (Is. 24:5-20; 46:9,10;
Am. 3:7; Luc. 17:26-36; Apoc. 1:1,19).

ÎNVÂ®ÂTURI DIN TRECUT

Dumnezeu a înºtiin¦at, de exemplu, pe Noe despre venirea marelui potop, pe Avraam ºi Lot despre distrugerea
marilor oraºe Sodoma ºi Gomora ºi pe Moise despre
plâgile asupra Egiptului.
Aceste evenimente ne sunt scrise nouâ ca exemple pentru
timpul de fa¦â ºi ar trebui sâ ne facâ sâ în¦elegem câ toate
avertismentele profetizate s-au împlinit în mod surprinzâtor ºi exact, ºi se vor împlini exact ºi în viitor (comp.
1 Cor. 10:6-12; 2 Pet. 2:5-9; Evr. 4:11).
De aceea ne este prezentatâ urgenta solie de avertizare a
lui Dumnezeu câtre noi, ultima genera¦ie, prin:

pe care o gâsim în Apocalipsa cap. 14. Ea este ultima
soma¦ie a lui Dumnezeu câtre to¦i oamenii, înainte de a
doua venire a lui Isus Hristos ca judecâtor ºi rege.
Ea con¦ine cea mai serioasâ avertizare, care se poate gâsi
în Biblie despre judecata viitoare:
1. „Teme¦i-vâ de Dumnezeu ºi da¦i-I slavâ, câci a venit
ceasul judecâ¦ii Lui! ~i închina¦i-vâ Celui ce a fâcut cerul
ºi pâmãntul, marea ºi izvoarele apelor!“
2. „A câzut, a câzut Babilonul, cetatea cea mare care
a adâpat toate neamurile din vinul mãniei curviei ei!“
3. „Dacâ se închinâ cineva fiarei ºi icoanei ei, ºi
primeºte semnul ei pe frunte sau pe mãnâ, va bea ºi
el din vinul mãniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în
paharul mãniei Lui; ºi va fi chinuit în foc ºi în pucioasâ
înaintea sfin¦ilor îngeri ºi înaintea Mielului. ~i fumul
chinului lor se suie sus în vecii vecilor. ~i nici ziua, nici
noaptea n-au odihnâ cei ce se închinâ fiarei ºi icoanei
ei, ºi oricine primeºte semnul numelui ei.“ Comp.
Apocalipsa 14:6-11.

+

Acest apel este pentru fiecare din noi de o importan¦â
vitalâ! Dar cum putem sâ evitâm închinarea la fiarâ ºi
la chipul ei sau sâ nu primim semnul ei dacâ nu ºtim ce
înseamnâ aceasta? Lipsa de cunoºtin¦â în aceastâ privin¦â
are urmâri mortale. „Poporul Meu piere din lipsâ de
cunoºtin¦â.“ Osea 4:6; comp. Is. 29:13-14.
Dar Dumnezeu a promis câ va da cunoºtin¦â celor sinceri
(Prov. 2:1-9; Dan. 12:4,10; Mat. 7:7,8).
„Spune-le: Pe via¦a Mea, zice Domnul Dumnezeu, câ

nu doresc moartea pâcâtosului, ci sâ se întoarcâ de la
calea lui ºi sâ trâiascâ. Întoarce¦i-vâ, întoarce¦i-vâ de
la calea voastrâ cea rea! Pentru ce vre¦i sâ muri¦i voi,
casa lui Israel?“ Ezech. 33:11 (comp. 2 Pet. 3:10,11;
Mal. 3:17-4:2).

Ce înseamnâ fiara cu semnul deosebit?
Înainte de a vorbi despre fiarâ, trebuie sâ în¦elegem substraturile ºi dezvoltarea istoriei pãnâ la fiarâ. Cel mai bine
este sâ începem cu cartea lui Daniel în care este descrisâ
înainte de a se împlini, în mod minunat, istoria începãnd
cu sec. 6 î.Hr. ºi pãnâ în ziua de azi.
Interpretarea simbolurilor biblice nu a fost lâsatâ pe
seama oamenilor. Profe¦ia biblicâ însemneazâ descrierea evenimentelor istorice înainte ca
ele sâ aibâ loc. Biblia însâºi ne dâ cheia
pentru a o în¦elege (vezi 2 Pet. 1:20).
O fiarâ semnificâ în profe¦ie un rege sau
un imperiu. Aceasta ne-o clarificâ Daniel în
Dan. 7:17,23: „Aceste patru fiare mari sunt patru
împârâ¦ii care se vor ridica pe
pâmãnt... Fiara a patra este
o a patra împârâ¦ie care va
fi pe pâmãnt...“ În Dan. 7:3
stâ scris: „~i patru fiare mari
au ieºit din mare, deosebite
una de alta.“ - „Marea“ sau
„apa“ reprezintâ „noroade,
gloate, neamuri ºi limbi.“
Apoc. 17:15 (comp. Is. 8:7).
În capitolul 7 din Daniel îi
sunt arâtate profetului imperiile mondiale viitoare simbolizate prin fiare. O reprezentare
paralelâ gâsim în Dan. 2:2745 unde fiecare parte a statuii
a simbolizat un imperiu pe parcursul istoriei:

LEUL
„Cea dintãi semâna cu un leu...“ Dan. 7:4 (comp. Dan.
2:37,38). Aceasta reprezintâ Imperiul
Babilonian (608 - 538 î.Hr.) care a dominat
lumea pe vremea lui Daniel. Pute¦i vedea
încâ ºi astâzi ca martori istorici leii înaripa¦i
în Muzeul Pergamon din Berlin.

URSUL
„~i iatâ câ o a doua fiarâ era ca un urs ºi stâtea într-o
rãnâ; avea trei coaste în gurâ între din¦i ºi i
s-a zis: ,Scoalâ-te ºi mânãncâ multâ carne’.“
Dan. 7:5. Aceastâ fiarâ are aceeaºi însemnâtate ca pieptul ºi bra¦ele de argint din Dan.
2:32,39. Este for¦a care a desfiin¦at puterea
babilonianâ - dublul Imperiu Medo-Persan (538 - 331 î.Hr.). A fost un imperiu de monarhie
dualâ în care la început au stâpãnit Perºii apoi Mezii.
Amãndouâ bra¦ele ºi ursul ridicat pe o parte indicâ aceastâ
caracteristicâ. O jumâtate va fi mai puternicâ decãt alta.
Cele trei coaste simbolizeazâ na¦iunile care au fost învinse
de Medo-Persia ºi anume Babilonia, Lidia ºi Egiptul.

LEOPARDUL
„Dupâ aceea m-am uitat mai departe, ºi iatâ o alta ca
un pardos, care avea pe spate patru aripi
ca o pasâre; ºi i s‑a dat stâpãnire.“ Dan.
7:6. ~i aceastâ fiarâ este prezentatâ în
simbolurile descrise în Dan. 2:32,39. A
fost Imperiul Grecesc (331 - 168 î.Hr.),
care sub Alexandru cel Mare i-a învins
pe perºi ºi care la moartea acestuia s-a

împâr¦it în patru pâr¦i (imperii diadohe) reprezentate prin
patru capete (Macedonia, Tracia, Siria ºi Egipt).

FIARA A PATRA
„Dupâ aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, ºi
iatâ câ era o a patra fiarâ, nespus de grozav
de înspâimãntâtoare ºi de puternicâ; avea
niºte din¦i mari de fier, mãnca, sfârãma,
ºi câlca în picioare ce mai râmãnea;
era cu totul deosebitâ de toate fiarele
de mai înainte, ºi avea zece coarne.“
Daniel 7:7. De asemenea ºi aceastâ
fiarâ este men¦ionatâ în Daniel 2:33,40
ºi 41. A patra mare putere care a urmat Greciei a fost
Roma Imperialâ (168 î.Hr. - 476 d.Hr.). A fost atãt de
diferitâ de celelalte fiare, încãt Daniel a fost incapabil sâ
o descrie. „Cele zece coarne înseamnâ câ din împârâ¦ia
aceasta se vor ridica zece împâra¦i.“ Daniel 7:24. Este
un fapt istoric câ Imperiul Roman s-a destrâmat la 476
d.Hr. ºi s-a împâr¦it în zece triburi care formeazâ statele
Europei. Paralel cu Daniel 7:7 ele sunt reprezentate în
Daniel 2:42-44 prin cele zece degete de la picioarele
statuii. Ele au fost urmâtoarele popoare: 1. Alemanii
(Germania), 2. Francii (Fran¦a), 3. Anglo-saxonii (Marea
Britanie), 4. Burgunzii (Elve¦ia), 5. Vizigo¦ii (Spania),
6. Suevii (Portugalia), 7. Lombarzi (Italia); 8. Herulii,
9. Vandalii, 10. Ostrogo¦ii.

CORNUL CEL MIC
„M-am uitat cu bâgare de seamâ la
coarne, ºi iatâ câ un alt corn mic
a ieºit din mijlocul lor ºi dinaintea
acestui corn au fost smulse trei
din cele dintãi coarne. ~i cornul
acesta avea niºte ochi ca de om,
ºi o gurâ care vorbea cu trufie.“
Daniel 7:8.

Semnele lui de identificare:
1. El a ieºit din mijlocul celor zece coarne (împârâ¦ii),
iar trei din cele zece coarne au fost smulse la ridicarea
puterii sale.
2. În Dan. 7:24 se raporteazâ: Cornul cel mic trebuie sâ
vinâ dupâ cele zece coarne.
Existâ doar o singurâ putere care se încadreazâ aici. Chiar
în Roma, în centrul Imperiului mondial prâbuºit, s-a
ridicat dupâ 476 d.Hr. papalitatea, guvernarea de câtre
un singur om a Bisericii Catolice. La ridicarea acestei
puteri, trei din popoarele germanice „... au fost smulse“
(Dan. 7:8) ºi anume herulii, vandalii ºi ostrogo¦ii. Prin
decretul cezarului din Roma de est, Justinian (Codex
Justinianus) în 533 d.Hr. episcopul Romei a fost pus
capul tuturor bisericilor creºtine. Cãnd ultimul din aceste
trei popoare ariene (ostrogo¦ii) s-au opus decretului în
anul 538 d.Hr., acesta a fost înfrãnt ºi alungat de câtre
generalul Belizarie. ~i astfel a fost sigilatâ puterea politicâ a Romei papale pe perioada de timp profetizatâ
(vezi mai jos).
3. În Daniel 7:25 stâ scris: „va
asupri pe sfin¦ii Celui Prea Înalt“,
arâtãnd câtre marea persecu¦ie
a creºtinilor. Oricine cunoaºte
istoria nu va putea nega câ aceastâ
profe¦ie nu s-a împlinit prin papalitate. Teribila persecu¦ie a evului
mediu (inchizi¦ii, cruciade ºi
procese cu eretici), sunt cunoscute
ca cele mai întunecoase capitole
ale istoriei.

4. Stâ scris: „... ºi se va încumeta sâ schimbe vremile ºi
legea...“ (Dan. 7:25). Sistemul papal a schimbat întradevâr Legea lui Dumnezeu; cele zece porunci, unde
porunca a doua, adorarea sau
închinarea la idoli a fost scoasâ
din catechism ºi porunca a
patra, privind sfin¦irea zilei
de sabat (unica poruncâ
ce se referâ la „timp“) a
fost schimbatâ din ziua de
odihnâ a lui Dumnezeu,
ziua a ºaptea, în ziua întãi a
sâptâmãnii (comp. 2 Tes.
2:3-4; Ps. 94:20).
Sistemul papal a schimbat „timpul“ de închinare. O falsâ
zi de închinare a fost ridicatâ. În locul sabatului original
ºi neschimbâtor (vezi Exod. 20:8-11; 31:13,16‑17; Ezech. 20:12,20; Is. 56:2,3-6,7; Ps. 89:34; Evr. 4:1-11; Iac.
2:10) al zilei a ºaptea care a fost serbat de Isus Hristos
ºi de apostoli (Luc. 4:16; Mat. 24:20; Faptele Ap. 13:42;
Evr. 4:10,11), a apârut o zi (ziua pâgãnâ a soarelui)
care niciodatâ nu a fost hotârãtâ de Dumnezeu ca zi de
închinare, ºi mai mult, El ne-a avertizat asupra acestei
zile false de închinare (Apoc. 14:9-11; 16:2; 19:20; comp.
Ezech. 8:16-18).
5. „I s-a dat o gurâ care vorbea vorbe mari ºi hule...ºi
a deschis gura ºi a început sâ rosteascâ hule împotriva
lui Dumnezeu, sâ-I huleascâ Numele, cortul ºi pe cei
ce locuiesc în cer.“ Apoc. 13:5-6 (comp. Dan. 7:8,25;
Dan. 8:25; 2 Tes. 2:3,4). Cum defineºte Biblia hula
împotriva lui Dumnezeu? La o discu¦ie contradictorie
cu Isus, iudeii L-au acuzat de hulâ: „... pentru câ tu care
eºti un om te faci Dumnezeu.“ Ioan 10:33. O altâ formâ
de hulâ o întãlnim în Luca 5:21: „Cine este acesta care
rosteºte hule? Cine poate sâ ierte pâcatele decãt singur
Dumnezeu?“ Ambele forme de blasfemie arâtate mai
sus, se întãlnesc la papalitate („noi posedâm pe acest
pâmãnt locul Atotputernicului Dumnezeu“ Enciclica
Papei Leo XIII, 20.06.1894). Papa este numit adesea
„Sfãntul pârinte“ deºi Isus a interzis aceastâ expresie
pentru oameni (Mat. 23:9) aceastâ expresie folosindu-se
doar pentru Tatâl din cer (Ioan 17:11).
6. În Dan. 7:25; 12:7 ºi Apoc. 12:14 este scris dinainte
chiar ºi timpul cãt va dura papalitatea ºi anume: „trei
vremi ºi jumâtate“, în Apoc. 11:2 ºi 13:5: „42 de luni“,
iar în Apoc. 11:3 respectiv 12:6 „1260 zile“ profetice.

Dacâ aplicâm unitatea biblicâ a timpului profetic, anume 1 zi = 1 an (citeºte Ezech. 4:6; Num. 14:34) atunci
ob¦inem în toate aceste cazuri aceeaºi perioadâ de timp
de 1260 ani reali. O vreme înseamnâ dupâ limbajul de
atunci un an. Atunci se calcula un an cu 360 zile, fiecare
lunâ avãnd 30 de zile (comparâ durata potopului în Gen.
7:11,24; 8:4). Din acest calcul rezultâ câ 3,1/2 vremi
(ani) înmul¦it cu 12 luni este egal cu 42 luni ca apoi 42
luni înmul¦ite cu 30 zile sunt egale cu 1260 zile profetice,
adicâ 1260 ani reali.
Într-adevâr gâsim împlinirea timpului prezis, în istoria
papalitâ¦ii: Alungarea Ostrogo¦ilor în 538 d.Hr. ca ultimâ putere opusâ papalitâ¦ii („cornul“) este recunoscut în
general, ca începutul suprema¦iei papale. Dacâ socotim
de la aceastâ datâ 1260 de ani ajungem în anul 1798
d.Hr. Exact în acest an Papa Pius al VI-lea a fost luat
prizonier de câtre generalul francez Berthier. Papa Pius
al VI-lea a murit în închisoare. Aºa s-a împlinit ce a fost
scris. „Cine duce pe al¦ii în robie va merge ºi el în robie.“
Apoc. 13:10. Niciodatâ nu a mai avut papalitatea o aºa
suprema¦ie ºi influen¦â ca pãnâ atunci. A fost introdusâ o
constitu¦ie democratâ ºi Roma a fost declaratâ republicâ.
Aºa a fost distrusâ puterea politicâ papalâ dupâ 1260 ani,
exact cum a fost scris în profe¦ie.
În Apoc. 13:1-10 este descrisâ foarte pe scurt puterea
papalitâ¦ii: apari¦ia ei în sãnul Imperiului Roman,
domina¦ia ei timp de 1260 ani ºi primirea rânii de moarte.

7. În Apoc. 13:3: „Unul din capetele ei pârea rânit de
moarte; dar rana de moarte fusese vindecatâ ºi tot
pâmãntul se mira dupâ fiarâ.“ Aceasta aratâ clar câ
puterea papalâ va exista pãnâ la a doua venire a lui Hristos
(comp. Dan. 7:21,22).
8. În perioada dintre primirea rânii de moarte ºi
redobãndirea puterii fiarei, apare o altâ fiarâ: „Apoi am
vâzut ridicãndu-se din pâmãnt o altâ fiarâ, care avea douâ coarne ca ale unui
miel ºi vorbea ca un balaur. Ea lucra
cu toatâ puterea fiarei dintãi înaintea
ei; ºi fâcea ca locuitorii pâmãntului sâ
se închine înaintea fiarei dintãi, a cârei
ranâ de moarte fusese vindecatâ.“
(Apoc. 13:11,12).
Care putere este descrisâ aici?

Simbolul:
1. Iese din pâmãnt (Apoc.
13:11).
2. Vine în timpul prâbuºirii
fiarei apârute din mare
(1798, Apoc. 13:1,3,10).
3. Are douâ coarne ca
ale unui miel (Apoc.
13:11).
4. Nu are nici o coroanâ
pe coarne (Apoc. 13:11).
5. Exercitâ o putere ca a
fiarei dintãi (Ap. 13:12).

Semnifica¦ia:
1. Se ridicâ pe un pâmãnt
nou ºi pu¦in populat.
2. Devine na¦iune abia
cãnd puterea papalitâ¦ii
este distrusâ (1763-1800).
3. Douâ principii creºtine
îi dau putere (libertate
religioasâ ºi civilâ).
4. Nu este monarhie ci
republicâ.
5. Devine cea mai mare
putere mondialâ.

Doar o singurâ putere din istorie îndeplineºte aceste
cinci caracteristici profetice ºi anume Statele Unite ale
Americii care s-au format între anii 1763-1800. În Apoc.
13:11-18 vedem câ aceastâ putere a început paºnic, dar
la sfãrºitul timpului va creºte pãnâ va ajunge o putere
mondialâ. S-a spus dinainte câ America (SUA) va
impune oamenilor, prin întocmirea unei „icoane“,
închinarea la fiara a cârei ranâ de moarte a fost
vindecatâ. Aceastâ icoanâ este o copie fidelâ a ceea
ce a fâcut papalitatea în timpul domina¦iei de 1260
ani. Închinarea descrisâ aici are de-a face cu o putere
politico-religioasâ.
În Dan. 3:5,10,14,18,28 se aratâ clar câ adorarea icoanelor
ºi a simbolurilor este echivalentâ cu închinarea la idoli
ºi stâ în contradic¦ie cu a doua poruncâ a lui Dumnezeu
(comp. Exod. 20:4-6). Duminica reprezintâ un simbol al
puterii, un semn al autoritâ¦ii papale, anume, puterea de
a impune porunci proprii (vezi mai jos autoprezentarea
bisericii catolice!). În acest sens profe¦ia ne dezvâluie
câ America va ridica o „icoanâ“ prin care va impune
sfin¦irea duminicii („semnul fiarei“). Icoana nu este
altceva decãt protestantismul decâzut care se va uni
cu statul într-o alian¦â ecumenico-bisericeascâ pentru
a impune legi religioase. Întreaga lume se va supune
acestei legi de sfin¦ire a duminicii (vezi cartea „Marea
Luptâ“). Este mãndria papalitâ¦ii, câ a putut sâ schimbe
cele 10 porunci. Ascultarea de Dumnezeu sau de porunci
omeneºti va deveni în viitor o chestiune decisivâ (comp.
Mal. 3:17-4:2; Apoc. 16:2), o problemâ de via¦â ºi de
moarte (Apoc. 13:14,15).
Observa¦i faptul câ în aceste zile America „Sâvãrºeºte
fapte mari, pãnâ acolo, câ face chiar, sâ se pogoare foc
din cer pe pâmãnt în fa¦a oamenilor (sâ ne gãndim la
lansarea bombei atomice în 1945 la Hiroºima ºi Nagasaki, la râzboiul aerian din Irak ºi la falsul foc spiritual al
miºcârii carismatice cu originea în America); ºi amâgea
pe locuitorii pâmãntului prin semnele care i se dâduse
sâ le facâ în fa¦a fiarei (comparâ cu Matei 24:24). Ea
a zis locuitorilor pâmãntului sâ facâ o icoanâ fiarei
(papalitâ¦ii) care avea rana de sabie ºi trâia.“ Apocalipsa 13:13,14.
Papalitatea pretinde câ schimbarea Sabatului îi apar¦ine ºi
vede acest lucru ca semn al puterii ei în chestiuni religioase
(comparâ cu Daniel 7:25):
„Duminica este o institu¦ie
catolicâ, iar preten¦ia privind
sfin¦irea ei poate fi apâratâ
numai pe fundament cato-

lic... În Sfãnta Scripturâ nu se poate gâsi de la început
pãnâ la sfãrºit nici întrun loc câ este aprobatâ schimbarea
zilei de închinare de la ultima zi a sâptâmãnii la ziua întãi
a sâptâmãnii.“ (Catholic Press, Sidney, 25.08.1900).
„Noi sârbâtorim duminica în locul sãmbetei, pentru
câ biserica catolicâ la conciliul de la Laodicea în
anul 364 a schimbat sfin¦irea sãmbetei în sfin¦irea
duminicii.“ („The Convert’s Catechism of Catholic
Doctrin" de Peter Geiermann; o lucrare care a primit
la 25.01.1910, “binecuvãntarea apostolicâ“ din partea
papei Pius X.).
„Sabatul zilei a ºaptea a fost serbat de Hristos, de
apostoli ºi de primii creºtini ºi a fost recunoscut ca
atare, pãnâ cãnd Conciliul din Laodicea a renun¦at la
sârbâtorirea acestuia. Conciliul din Laodicea a fost
primul care a abordat problema zilei Domnului ºi a interzis serbarea Sabatului zilei a ºaptea sub amenin¦area
Anatemei (Blestemului).“ (William Prynne, un celebru
teolog englez, din lucrarea sa „Dissertation on Lord’s
Day", pg. 32).
„Sabatul, ziua cea mai renumitâ a Legii, s-a transformat
în ziua Domnului. Hristos nu a predicat încetarea legii
morale, nici a Sabatului zilei a ºaptea (câci El spunea
câ n-a venit sâ desfiin¦eze Legea ci s-o împlineascâ), ci
ele au fost schimbate pe baza autoritâ¦ii bisericeºti.“
(Arhiepiscopul de Reggio, predica din 18.01.1562 - Mansi
XXIII, pg. 526).
„Sfãnta bisericâ catolicâ a fost aceea care a schimbat
ziua de odihnâ de sãmbâtâ cu duminica, prima zi a
sâptâmãnii...Cârei biserici îi este supusâ întreaga lume
civilizatâ? Protestan¦ii... recunosc câ au mare respect
pentru Biblie ºi totuºi recunosc prin sârbâtorirea duminicii puterea bisericii catolice. Biblia spune: ,Adu‑¦i aminte
de ziua de sabat ca s-o sfin¦eºti’ dar biserica catolicâ zice:
,Nu, sfin¦eºte ziua întãi a sâptâmãnii!’; ºi întreaga lume
îi dâ ascultare.“ (Pater Enright la 15.12.1889).
„Bineîn¦eles câ Biserica Catolicâ pretinde câ schimbarea (din Sabat în Duminicâ) a fost fapta ei… ~i aceastâ
ac¦iune este un semn al autoritâ¦ii ei bisericeºti în chestiuni religioase.“ (H. F. Thomas, cancelarul cardinalului
Gibbons, 2 octombrie 1895).

+

Isus Hristos este dupâ înâl¦area la cer,
singurul Mare Preot adevârat în sanctuarul
ceresc „ca slujitor al Locului prea sfãnt ºi
al adevâratului cort, care a fost ridicat, nu
de om, ci de Domnul.“ (Evr. 8:1,2). Aici Isus
mijloceºte zilnic prin sãngele Sâu accesul
nostru la tronul de har al Tatâlui ceresc
(Ioan 14:6,13,14; Rom. 8:34), la care noi
ne putem duce în orice timp, fârâ mijlocire omeneascâ, ci numai prin rugâciune,
credin¦â ºi încredere în sãngele ispâºitor al lui Hristos (Evr.
4:14‑5:10; 7:25; Mat. 6:6-15). Doctrina prin care se aratâ câ
o mijlocire suplimentarâ prin oameni sau prin „sfin¦ii mor¦i“
reprezintâ dupâ Apoc. 13:6 „hule împotriva lui Dumnezeu,
sâ-I huleascâ Numele, cortul ºi pe ceice locuiesc în cer“
(vezi Dan. 8:11-14 ºi 12:11 unde aceastâ împrejurare este
descrisâ ca „urãciunea pustiirii aºezatâ în Sfãntul Locaº“).

SEMNUL FIAREI
Nu este un semn exterior care va fi impus fiecârui om
contrar voin¦ei lui. Dacâ nu ne-am putea opune, atunci
avertismentele lui Dumnezeu ar fi fârâ sens.
Acei care refuzâ sâ primeascâ semnul fiarei
(ca semn al autoritâ¦ii ºi al apartenen¦ei):
„pâzesc poruncile lui Dumnezeu ºi au credin¦a
lui Isus.“ (Apoc. 14:12). Acei care primesc
sigiliul lui Dumnezeu (Apoc. 7:3,4; 14:1)
sunt victorioºi împotriva semnului fiarei
(Apoc. 15:2; comp. cu Dan. 3). Semnul fiarei este caracterizat prin câlcarea poruncilor
lui Dumnezeu (comp. Iac. 2:10). Sigiliul lui
Dumnezeu este semnul legâmãntului Lui ºi se gâseºte în
cele zece porunci (vezi mai jos).
Semnul fiarei va fi primit pe mãnâ sau pe frunte (Apoc.
13:16; 14:9). Fruntea simbolizeazâ conºtiin¦a (credin¦a,
cunoºtin¦a), mãna simbolizeazâ ac¦iunea omului (a pâzi
sau a nu pâzi poruncile). Aceasta se aratâ ºi în Deutr.
11:8 (comp. Deutr. 13:1-11) unde se vorbeºte de pâzirea
tuturor poruncilor.
Cine în¦elege cerin¦ele poruncii a patra ºi ceea ce
Dumnezeu a orãnduit aici ca fiind semnul autoritâ¦ii
Lui, ºi o respinge iar în loc de aceasta onoreazâ semnul
autoritâ¦ii romane, primeºte semnul alian¦ei cu Roma,
primeºte semnul fiarei. Abia cãnd vor fi sili¦i printr-o
lege na¦ionalâ duminicalâ sâ aleagâ între poruncile lui
Dumnezeu ºi poruncile oamenilor, iar cei necredincioºi
vor persista în nelegiuirea lor, oamenii vor primi semnul
fiarei. Pentru pâzitorii sinceri din neºtiin¦â ai duminicii
este valabil: „Dumnezeu nu ¦ine seama de vremurile
de neºtiin¦â, ºi porunceºte acum tuturor oamenilor de
pretutindeni sâ se pocâiascâ.“ (Fapte 17:30).

9. În Apoc. 13:18 gâsim o altâ caracteristicâ, numârul
fiarei: „Cine are pricepere sâ socoteascâ numârul fiarei.
Câci este numâr de om; ~i numârul ei este ºase sute
ºaizeci ºi ºase.“
Una din denumirile papei legate de func¦iile sale este:
„Vicarius Filii Dei“, tradus „Loc¦iitorul Fiului lui
Dumnezeu“. Ca râspuns la un chestionar al cititorilor,
revista catolicâ „Our Sunday Visitor“ din 18.04.1915
declara: „literele gravate pe mitra papalâ sunt: ,Vica-

SIGILIUL LUI DUMNEZEU

In Biblie un semn sau sigiliu este folosit cu aceeaºi
însemnâtate ca în zilele noastre (comp. Rom. 4:11).
Un sigiliu oficial trebuie sâ cuprindâ trei pâr¦i:
1. Numele posesorului - de ex. Traian Bâsescu.
2. Func¦ia oficialâ - de ex. preºedinte.
3. Teritoriul de guvernare - de ex. Romãnia.

rius Filii Dei’.“ Acest nume (care deja singur este hulâ
contra lui Dumnezeu, pentru câ se înal¦â mai presus de
adevâratul loc¦iitor al lui Hristos pe pâmãnt, Duhul Sfãnt
(Ioan 16:12-15; 14:26; Romani 8:26)), este numârul
fiarei (Apocalipsa 13:17). Dupâ cum aratâ versetul 17
ºi 18, numârul numelui sâu este 666. Deoarece în latinâ,
anumite litere au ºi valoare numericâ este nevoie doar
sâ calculâm aceste numere. Aceasta este profe¦ia care
îl caracterizeazâ pe Antihrist (comparâ 2 Tes. 2:3‑12; 1
Ioan 4:3; 2 Ioan 7; Romani 8:3). Acest cuvãnt grecesc
„Anticrist“ desemneazâ „unul care stâ în locul Celui
uns (dela ,anti’, în loc ºi ,crio’ uns).“ (Konkordantes
NT, paginâ 371).
Cu alte cuvinte, Anticristul este pretinsul înlocuitor al lui
Hristos - exact ceea ce pretinde papa despre sine însuºi!
Dacâ papa s-ar prezenta în limbajul noului testament, el
ar trebui sâ spunâ: „Eu sunt Anticristul!“

+

Sigiliul lui Dumnezeu, semnul legâmãntului Sâu veºnic,
este una cu legea Sa ºi este cuprins în porunca a patra (Exod.
20:8-11): „Adu-¦i aminte de ziua de Sabat, ca s-o sfin¦eºti.
Sâ lucrezi ºase zile ºi sâ-¦i faci lucrul tâu. Dar ziua a ºaptea
este ziua de odihnâ închinatâ Domnului
Dumnezeului tâu: sâ nu faci nici-o lucrare
în ea, nici tu, nici fiul tâu, nici fiica ta, nici
robul tâu, nici roaba ta, nici vita ta, nici
strâinul care este în casa ta. Câci în ºase
zile a fâcut Domnul cerurile, pâmãntul ºi
marea, ºi tot ce este în ele, iar în ziua a
ºaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvãntat Domnul ziua
de odihnâ ºi a sfin¦it-o.“ (comp. cu Exod. 31:13,17,18).
Deºi în fa¦a lui Dumnezeu toate poruncile au aceeaºi
importan¦â (Iacov 2:10), doar în porunca a patra gâsim
toate caracteristicile sigiliului divin:
1. Numele: „Domnul, Dumnezeul tâu“.
2. Titlul: „Creator“.
3. Teritoriul de guvernare: „Cerurile, pâmãntul ºi marea
ºi tot ce este în ele“.
Biblia vorbeºte despre Sabat ca fiind semnul veºnic al
lui Dumnezeu: „®ine¦i Sabatele Mele câci acesta va fi
între Mine ºi voi ºi urmaºii voºtri un semn (veºnic) dupâ

care ve¦i cunoaºte câ Eu sunt Domnul care vâ sfin¦esc.“
(Exod. 31:13; comp. Exod. 31:16,17 cu Ezech. 20:12,20).
Isus a zis: „Sâ nu crede¦i câ am venit sâ stric Legea
sau Proorocii; am venit nu sâ stric, ci sâ împlinesc.
Câci adevârat vâ spun, cãtâ vreme nu va trece cerul
ºi pâmãntul, nu va trece o iotâ sau o frãnturâ de slovâ
din Lege, înainte de a se fi întãmplat toate lucrurile.“
(Mat. 5:17,18).
Atunci s-a apropiat de Isus un om, ºi I-a zis: „Învâ¦âtorule,
ce bine sâ fac, ca sâ am via¦a veºnicâ?“ Isus i-a râspuns:
„... dacâ vrei sâ intri în via¦â, pâzeºte poruncile... sâ nu
ucizi; sâ nu preacurveºti; sâ nu furi; sâ nu faci o mârturisire mincinoasâ...“ (Mat. 19:16‑19).
Sabatul zilei a ºaptea este o componentâ importantâ a
Legii lui Dumnezeu, o amintire sâptâmãnalâ a lui
Hristos, Creatorul ºi Mãntuitorul nostru.
„La început era Cuvãntul, ºi Cuvãntul era cu Dumnezeu
ºi Cuvãntul era Dumnezeu...Toate lucrurile au fost fâcute
prin El... ~i Cuvãntul S-a fâcut trup, ºi a locuit printre
noi, plin de har ºi de adevâr.“ (Ioan 1:1-3,14).
Similar cu odihna promisâ poporului Israel la intrarea în
¦ara Canaan, Sabatul este o amintire a „odihnei de sabat“,
promisâ la intrarea în Canaanul ceresc (2 Pet. 3:13; Evr.
11:10,39,40; Apoc. 21:2), care va începe la a doua venire
a lui Isus (Evr. 3:10-19; 4:1-11; comp. Deutr. 4:1-2; 1 Cor.
10:11‑13), dupâ cei 6000 de ani de pelerinaj prin „pustiul
istoriei omenirii“, de la câderea omului în pâcat în paradis.
Dacâ se face efortul de a se calcula din Biblie anii pentru
fiecare genera¦ie de oameni men¦iona¦i acolo de la Adam
pãnâ la Isus, se constatâ câ au trecut aprox. 4000 de ani
(vezi Atlasul Istoriei Lumii, 1990, Ed. K. Thienemann,
Stuttgart-Wien). ~i din acest fapt rezultâ cu claritate câ
ne aflâm astâzi la sfãrºitul istoriei lumii, dinainte prezisâ
de Dumnezeu, la sfãrºitul mileniului al ºaselea. Referitor la a doua venire a lui Isus, Biblia ne spune: „... câ
la Domnul o zi este ca o mie de ani iar o mie de ani ca
o zi.“ (2 Pet. 3:8).
Recunoaºte¦i câ el „... este chiar la uºi“? Mat. 24:33.
Poporul lui Dumnezeu este numit în Noul Testament
poporul Israelului spiritual, care prin credin¦a în Isus
Hristos ob¦ine o tâiere împrejur spiritualâ a inimii (comp.
cu Col. 2:11,12; Rom. 2:28,29; Gal. 3:6‑9,28,29; 5,6;
6:15; Rom. 11:25; 1 Pet. 2:9,10). Noul legâmãnt cu
Hristos produce prin puterea Sa creatoare o nouâ fiin¦â în
fiecare om. Aceasta a fost dinainte prezisâ prin prorocul
Ieremia: „Ci iatâ legâmãntul, pe care-l voi face cu casa lui
Israel, dupâ zilele acelea, zice Domnul: voi pune Legea Mea
înâuntrul lor, o voi scrie în inima lor; ºi Eu voi fi Dumnezeul
lor, iar ei vor fi poporul Meu.“ (Ier. 31:31‑33).
Astfel poporul lui Dumnezeu va respecta poruncile Lui:
„~i balaurul mãniat pe femeie, s-a dus sâ facâ râzboi cu
râmâºi¦a semin¦ei ei, care pâzesc poruncile lui Dumnezeu
ºi ¦in mârturia lui Isus Hristos.“ (Apoc. 12:17). În profe¦ie
femeia simbolizeazâ o bisericâ curatâ, iar o curvâ în mod
contrar, simbolizeazâ o bisericâ decâzutâ (comp. 2 Cor.
11:2; Ezech. 16; Apoc. 17; 18).
Acum ºtim ce înseamnâ întreita solie îngereascâ din
Apoc. 14:6-12:
1. Ea ne spune câ judecata (decizia asupra vie¦ii noastre
veºnice) are loc acum înaintea tronului ceresc de judecatâ
(comp. vers. 6,7).
2. Ea ne spune câ ºi protestantismul a decâzut (vers. 8) ºi în legâturâ cu Apoc. 18:1-5
„a ajuns un locaº al dracilor, o închisoare
a oricârui duh necurat“. To¦i creºtinii sinceri
(poporul Sâu) sunt chema¦i de câtre înger:
„Ieºi¦i din mijlocul ei, poporul Meu, ca sâ nu fi¦i
pârtaºi la pâcatele ei, ºi sâ nu fi¦i lovi¦i cu urgiile
ei!“ (Apoc. 18:4).
3. Este o avertizare a lui Dumnezeu câtre întreaga
lume, foarte serioasâ ºi plinâ de iubire: To¦i cei care se
închinâ papei ºi icoanei lui - împotriva propriei conºtiin¦e
- prin faptul câ se supun presiunii exercitate pentru ¦inerea duminicii, vor primi semnul fiarei ºi în consecin¦â
moartea veºnicâ (comp. Apoc. 14:9‑11).
4. Versetul 12 ne aratâ grupul de oameni care nu primesc
semnul fiarei. Aceºtia pâzesc toate poruncile lui Dumnezeu (inclusiv porunca sabatului zilei a ºaptea; comp.
Fapte 7:38) ºi au credin¦a lui Isus.

Pute¦i sâ face¦i fa¦â judecâ¦ii?

Primul înger vorbeºte despre o judecatâ divinâ, care are
loc în cer, înainte de a doua venire a lui Isus Hristos
(comp. Dan. 7:9-12; 2 Cor. 5:10), câci înainte de venirea
Lui se va decide cine va învia pentru via¦â veºnicâ, iar
dintre cei în via¦â cine vor fi transforma¦i ºi râpi¦i la cer
(comp. 1 Tes. 4:15-17; Ioan 5:27-29; Apoc. 20:5-6). Biblia
vorbeºte ºi despre o judecatâ în cer în timpul celor 1000
de ani, dupâ a doua venire a lui Isus la care vor asista to¦i
credincioºii; ei vor asista la sentin¦a judecâtoreascâ asupra
mor¦ilor necredincioºi ºi a îngerilor decâzu¦i (Dan. 7:22; 1
Cor. 6:2-3; Apoc. 20:4), sentin¦â pronun¦atâ ºi îndeplinitâ
dupâ cei 1000 de ani la învierea tuturor necredincioºilor
(Ioan 5:29; Apoc. 20:7-15). Cele zece
porunci constituie criteriul neschimbâtor la judecata dumne-zeiascâ (Ecl.
12:13,14; Apoc. 11:18,19; Ps. 89:34;
Mat. 7:21); la fel atitudinea sufleteascâ exemplarâ a lui Isus (Fil. 2:5;
Rom. 15:5), care spune: „Vreau sâ
fac voia Ta Dumnezeule, ºi Legea
Ta este în fundul inimii mele.“ (Ps.
40:8; comp. Ioan 6:38; 4:34; Ps. 40:7-9; Evr. 10:9; Luc.
22:42). În „Tatâl nostru“ ne rugâm: „Facâ-se voia Ta“
(Mat. 6:10) dar cum aratâ în realitate împlinirea voii lui
Dumnezeu în via¦a noastrâ pâcâtoasâ? Biblia ne spune:
„pâcatul este câlcarea legii“ (1 Ioan 3:4) ºi „plata pâcatului este moartea“. (Rom. 6:23). Dacâ mai ºi auzim
din gura profetului cuvintele: „Poate un etiopian sâ-ºi
schimbe pielea sau un pardos sâ-ºi schimbe petele? ...Tot
aºa, a¦i putea voi sâ face¦i binele, voi care sunte¦i deprinºi
sâ face¦i râul?“ (Ier. 13:23; comp. Rom. 7:24). Analizãnd
propria noastrâ via¦â, vom recunoaºte câ nu existâ nici o
posibilitate, prin noi înºine de a scâpa de judecata dumnezeiascâ ºi de moartea veºnicâ. Dumnezeu însâ a pregâtit o
cale de mãntuire pentru to¦i oamenii care pãnâ acum s-au
aflat în robia lui Satana. Aceastâ cale
de iubire a lui Dumnezeu se numeºte
„Isus Hristos“: „Fiindcâ atãt de
mult a iubit Dumnezeu lumea, câ a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El, sâ nu piarâ, ci
sâ aibâ via¦â veºnicâ.“ (Ioan 3:16).
Golgota stâ ca o colinâ a jertfei
de necuprins, care a fost necesarâ
pentru ispâºirea câlcârilor Legii lui
Dumnezeu; de aceea nu avem voie sâ
privim pâcatul ca pe ceva neimportant (Rom. 6:15-23).
Astfel oferta milei lui Dumnezeu nu este o ofertâ ieftinâ,
ci ea include consim¦âmãntul ºi deplinul devotament al
dumneavoastrâ fa¦â de Dumnezeu. Isus spune: „Eu sunt
calea, adevârul ºi via¦a. Nimeni nu vine la Tatâl decãt
prin Mine.“ Ioan 14:6. Isus prin via¦a Sa, a arâtat calea
câtre Tatâl, calea câtre via¦a veºnicâ.
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4. Stâ scris: „... ºi se va încumeta sâ schimbe vremile ºi
legea...“ (Dan. 7:25). Sistemul papal a schimbat întradevâr Legea lui Dumnezeu; cele zece porunci, unde
porunca a doua, adorarea sau
închinarea la idoli a fost scoasâ
din catechism ºi porunca a
patra, privind sfin¦irea zilei
de sabat (unica poruncâ
ce se referâ la „timp“) a
fost schimbatâ din ziua de
odihnâ a lui Dumnezeu,
ziua a ºaptea, în ziua întãi a
sâptâmãnii (comp. 2 Tes.
2:3-4; Ps. 94:20).
Sistemul papal a schimbat „timpul“ de închinare. O falsâ
zi de închinare a fost ridicatâ. În locul sabatului original
ºi neschimbâtor (vezi Exod. 20:8-11; 31:13,16‑17; Ezech. 20:12,20; Is. 56:2,3-6,7; Ps. 89:34; Evr. 4:1-11; Iac.
2:10) al zilei a ºaptea care a fost serbat de Isus Hristos
ºi de apostoli (Luc. 4:16; Mat. 24:20; Faptele Ap. 13:42;
Evr. 4:10,11), a apârut o zi (ziua pâgãnâ a soarelui)
care niciodatâ nu a fost hotârãtâ de Dumnezeu ca zi de
închinare, ºi mai mult, El ne-a avertizat asupra acestei
zile false de închinare (Apoc. 14:9-11; 16:2; 19:20; comp.
Ezech. 8:16-18).
5. „I s-a dat o gurâ care vorbea vorbe mari ºi hule...ºi
a deschis gura ºi a început sâ rosteascâ hule împotriva
lui Dumnezeu, sâ-I huleascâ Numele, cortul ºi pe cei
ce locuiesc în cer.“ Apoc. 13:5-6 (comp. Dan. 7:8,25;
Dan. 8:25; 2 Tes. 2:3,4). Cum defineºte Biblia hula
împotriva lui Dumnezeu? La o discu¦ie contradictorie
cu Isus, iudeii L-au acuzat de hulâ: „... pentru câ tu care
eºti un om te faci Dumnezeu.“ Ioan 10:33. O altâ formâ
de hulâ o întãlnim în Luca 5:21: „Cine este acesta care
rosteºte hule? Cine poate sâ ierte pâcatele decãt singur
Dumnezeu?“ Ambele forme de blasfemie arâtate mai
sus, se întãlnesc la papalitate („noi posedâm pe acest
pâmãnt locul Atotputernicului Dumnezeu“ Enciclica
Papei Leo XIII, 20.06.1894). Papa este numit adesea
„Sfãntul pârinte“ deºi Isus a interzis aceastâ expresie
pentru oameni (Mat. 23:9) aceastâ expresie folosindu-se
doar pentru Tatâl din cer (Ioan 17:11).
6. În Dan. 7:25; 12:7 ºi Apoc. 12:14 este scris dinainte
chiar ºi timpul cãt va dura papalitatea ºi anume: „trei
vremi ºi jumâtate“, în Apoc. 11:2 ºi 13:5: „42 de luni“,
iar în Apoc. 11:3 respectiv 12:6 „1260 zile“ profetice.

Dacâ aplicâm unitatea biblicâ a timpului profetic, anume 1 zi = 1 an (citeºte Ezech. 4:6; Num. 14:34) atunci
ob¦inem în toate aceste cazuri aceeaºi perioadâ de timp
de 1260 ani reali. O vreme înseamnâ dupâ limbajul de
atunci un an. Atunci se calcula un an cu 360 zile, fiecare
lunâ avãnd 30 de zile (comparâ durata potopului în Gen.
7:11,24; 8:4). Din acest calcul rezultâ câ 3,1/2 vremi
(ani) înmul¦it cu 12 luni este egal cu 42 luni ca apoi 42
luni înmul¦ite cu 30 zile sunt egale cu 1260 zile profetice,
adicâ 1260 ani reali.
Într-adevâr gâsim împlinirea timpului prezis, în istoria
papalitâ¦ii: Alungarea Ostrogo¦ilor în 538 d.Hr. ca ultimâ putere opusâ papalitâ¦ii („cornul“) este recunoscut în
general, ca începutul suprema¦iei papale. Dacâ socotim
de la aceastâ datâ 1260 de ani ajungem în anul 1798
d.Hr. Exact în acest an Papa Pius al VI-lea a fost luat
prizonier de câtre generalul francez Berthier. Papa Pius
al VI-lea a murit în închisoare. Aºa s-a împlinit ce a fost
scris. „Cine duce pe al¦ii în robie va merge ºi el în robie.“
Apoc. 13:10. Niciodatâ nu a mai avut papalitatea o aºa
suprema¦ie ºi influen¦â ca pãnâ atunci. A fost introdusâ o
constitu¦ie democratâ ºi Roma a fost declaratâ republicâ.
Aºa a fost distrusâ puterea politicâ papalâ dupâ 1260 ani,
exact cum a fost scris în profe¦ie.
În Apoc. 13:1-10 este descrisâ foarte pe scurt puterea
papalitâ¦ii: apari¦ia ei în sãnul Imperiului Roman,
domina¦ia ei timp de 1260 ani ºi primirea rânii de moarte.

7. În Apoc. 13:3: „Unul din capetele ei pârea rânit de
moarte; dar rana de moarte fusese vindecatâ ºi tot
pâmãntul se mira dupâ fiarâ.“ Aceasta aratâ clar câ
puterea papalâ va exista pãnâ la a doua venire a lui Hristos
(comp. Dan. 7:21,22).
8. În perioada dintre primirea rânii de moarte ºi
redobãndirea puterii fiarei, apare o altâ fiarâ: „Apoi am
vâzut ridicãndu-se din pâmãnt o altâ fiarâ, care avea douâ coarne ca ale unui
miel ºi vorbea ca un balaur. Ea lucra
cu toatâ puterea fiarei dintãi înaintea
ei; ºi fâcea ca locuitorii pâmãntului sâ
se închine înaintea fiarei dintãi, a cârei
ranâ de moarte fusese vindecatâ.“
(Apoc. 13:11,12).
Care putere este descrisâ aici?

Simbolul:
1. Iese din pâmãnt (Apoc.
13:11).
2. Vine în timpul prâbuºirii
fiarei apârute din mare
(1798, Apoc. 13:1,3,10).
3. Are douâ coarne ca
ale unui miel (Apoc.
13:11).
4. Nu are nici o coroanâ
pe coarne (Apoc. 13:11).
5. Exercitâ o putere ca a
fiarei dintãi (Ap. 13:12).

Semnifica¦ia:
1. Se ridicâ pe un pâmãnt
nou ºi pu¦in populat.
2. Devine na¦iune abia
cãnd puterea papalitâ¦ii
este distrusâ (1763-1800).
3. Douâ principii creºtine
îi dau putere (libertate
religioasâ ºi civilâ).
4. Nu este monarhie ci
republicâ.
5. Devine cea mai mare
putere mondialâ.

Doar o singurâ putere din istorie îndeplineºte aceste
cinci caracteristici profetice ºi anume Statele Unite ale
Americii care s-au format între anii 1763-1800. În Apoc.
13:11-18 vedem câ aceastâ putere a început paºnic, dar
la sfãrºitul timpului va creºte pãnâ va ajunge o putere
mondialâ. S-a spus dinainte câ America (SUA) va
impune oamenilor, prin întocmirea unei „icoane“,
închinarea la fiara a cârei ranâ de moarte a fost
vindecatâ. Aceastâ icoanâ este o copie fidelâ a ceea
ce a fâcut papalitatea în timpul domina¦iei de 1260
ani. Închinarea descrisâ aici are de-a face cu o putere
politico-religioasâ.
În Dan. 3:5,10,14,18,28 se aratâ clar câ adorarea icoanelor
ºi a simbolurilor este echivalentâ cu închinarea la idoli
ºi stâ în contradic¦ie cu a doua poruncâ a lui Dumnezeu
(comp. Exod. 20:4-6). Duminica reprezintâ un simbol al
puterii, un semn al autoritâ¦ii papale, anume, puterea de
a impune porunci proprii (vezi mai jos autoprezentarea
bisericii catolice!). În acest sens profe¦ia ne dezvâluie
câ America va ridica o „icoanâ“ prin care va impune
sfin¦irea duminicii („semnul fiarei“). Icoana nu este
altceva decãt protestantismul decâzut care se va uni
cu statul într-o alian¦â ecumenico-bisericeascâ pentru
a impune legi religioase. Întreaga lume se va supune
acestei legi de sfin¦ire a duminicii (vezi cartea „Marea
Luptâ“). Este mãndria papalitâ¦ii, câ a putut sâ schimbe
cele 10 porunci. Ascultarea de Dumnezeu sau de porunci
omeneºti va deveni în viitor o chestiune decisivâ (comp.
Mal. 3:17-4:2; Apoc. 16:2), o problemâ de via¦â ºi de
moarte (Apoc. 13:14,15).
Observa¦i faptul câ în aceste zile America „Sâvãrºeºte
fapte mari, pãnâ acolo, câ face chiar, sâ se pogoare foc
din cer pe pâmãnt în fa¦a oamenilor (sâ ne gãndim la
lansarea bombei atomice în 1945 la Hiroºima ºi Nagasaki, la râzboiul aerian din Irak ºi la falsul foc spiritual al
miºcârii carismatice cu originea în America); ºi amâgea
pe locuitorii pâmãntului prin semnele care i se dâduse
sâ le facâ în fa¦a fiarei (comparâ cu Matei 24:24). Ea
a zis locuitorilor pâmãntului sâ facâ o icoanâ fiarei
(papalitâ¦ii) care avea rana de sabie ºi trâia.“ Apocalipsa 13:13,14.
Papalitatea pretinde câ schimbarea Sabatului îi apar¦ine ºi
vede acest lucru ca semn al puterii ei în chestiuni religioase
(comparâ cu Daniel 7:25):
„Duminica este o institu¦ie
catolicâ, iar preten¦ia privind
sfin¦irea ei poate fi apâratâ
numai pe fundament cato-

lic... În Sfãnta Scripturâ nu se poate gâsi de la început
pãnâ la sfãrºit nici întrun loc câ este aprobatâ schimbarea
zilei de închinare de la ultima zi a sâptâmãnii la ziua întãi
a sâptâmãnii.“ (Catholic Press, Sidney, 25.08.1900).
„Noi sârbâtorim duminica în locul sãmbetei, pentru
câ biserica catolicâ la conciliul de la Laodicea în
anul 364 a schimbat sfin¦irea sãmbetei în sfin¦irea
duminicii.“ („The Convert’s Catechism of Catholic
Doctrin" de Peter Geiermann; o lucrare care a primit
la 25.01.1910, “binecuvãntarea apostolicâ“ din partea
papei Pius X.).
„Sabatul zilei a ºaptea a fost serbat de Hristos, de
apostoli ºi de primii creºtini ºi a fost recunoscut ca
atare, pãnâ cãnd Conciliul din Laodicea a renun¦at la
sârbâtorirea acestuia. Conciliul din Laodicea a fost
primul care a abordat problema zilei Domnului ºi a interzis serbarea Sabatului zilei a ºaptea sub amenin¦area
Anatemei (Blestemului).“ (William Prynne, un celebru
teolog englez, din lucrarea sa „Dissertation on Lord’s
Day", pg. 32).
„Sabatul, ziua cea mai renumitâ a Legii, s-a transformat
în ziua Domnului. Hristos nu a predicat încetarea legii
morale, nici a Sabatului zilei a ºaptea (câci El spunea
câ n-a venit sâ desfiin¦eze Legea ci s-o împlineascâ), ci
ele au fost schimbate pe baza autoritâ¦ii bisericeºti.“
(Arhiepiscopul de Reggio, predica din 18.01.1562 - Mansi
XXIII, pg. 526).
„Sfãnta bisericâ catolicâ a fost aceea care a schimbat
ziua de odihnâ de sãmbâtâ cu duminica, prima zi a
sâptâmãnii...Cârei biserici îi este supusâ întreaga lume
civilizatâ? Protestan¦ii... recunosc câ au mare respect
pentru Biblie ºi totuºi recunosc prin sârbâtorirea duminicii puterea bisericii catolice. Biblia spune: ,Adu‑¦i aminte
de ziua de sabat ca s-o sfin¦eºti’ dar biserica catolicâ zice:
,Nu, sfin¦eºte ziua întãi a sâptâmãnii!’; ºi întreaga lume
îi dâ ascultare.“ (Pater Enright la 15.12.1889).
„Bineîn¦eles câ Biserica Catolicâ pretinde câ schimbarea (din Sabat în Duminicâ) a fost fapta ei… ~i aceastâ
ac¦iune este un semn al autoritâ¦ii ei bisericeºti în chestiuni religioase.“ (H. F. Thomas, cancelarul cardinalului
Gibbons, 2 octombrie 1895).

+

Isus Hristos este dupâ înâl¦area la cer,
singurul Mare Preot adevârat în sanctuarul
ceresc „ca slujitor al Locului prea sfãnt ºi
al adevâratului cort, care a fost ridicat, nu
de om, ci de Domnul.“ (Evr. 8:1,2). Aici Isus
mijloceºte zilnic prin sãngele Sâu accesul
nostru la tronul de har al Tatâlui ceresc
(Ioan 14:6,13,14; Rom. 8:34), la care noi
ne putem duce în orice timp, fârâ mijlocire omeneascâ, ci numai prin rugâciune,
credin¦â ºi încredere în sãngele ispâºitor al lui Hristos (Evr.
4:14‑5:10; 7:25; Mat. 6:6-15). Doctrina prin care se aratâ câ
o mijlocire suplimentarâ prin oameni sau prin „sfin¦ii mor¦i“
reprezintâ dupâ Apoc. 13:6 „hule împotriva lui Dumnezeu,
sâ-I huleascâ Numele, cortul ºi pe ceice locuiesc în cer“
(vezi Dan. 8:11-14 ºi 12:11 unde aceastâ împrejurare este
descrisâ ca „urãciunea pustiirii aºezatâ în Sfãntul Locaº“).

SEMNUL FIAREI
Nu este un semn exterior care va fi impus fiecârui om
contrar voin¦ei lui. Dacâ nu ne-am putea opune, atunci
avertismentele lui Dumnezeu ar fi fârâ sens.
Acei care refuzâ sâ primeascâ semnul fiarei
(ca semn al autoritâ¦ii ºi al apartenen¦ei):
„pâzesc poruncile lui Dumnezeu ºi au credin¦a
lui Isus.“ (Apoc. 14:12). Acei care primesc
sigiliul lui Dumnezeu (Apoc. 7:3,4; 14:1)
sunt victorioºi împotriva semnului fiarei
(Apoc. 15:2; comp. cu Dan. 3). Semnul fiarei este caracterizat prin câlcarea poruncilor
lui Dumnezeu (comp. Iac. 2:10). Sigiliul lui
Dumnezeu este semnul legâmãntului Lui ºi se gâseºte în
cele zece porunci (vezi mai jos).
Semnul fiarei va fi primit pe mãnâ sau pe frunte (Apoc.
13:16; 14:9). Fruntea simbolizeazâ conºtiin¦a (credin¦a,
cunoºtin¦a), mãna simbolizeazâ ac¦iunea omului (a pâzi
sau a nu pâzi poruncile). Aceasta se aratâ ºi în Deutr.
11:8 (comp. Deutr. 13:1-11) unde se vorbeºte de pâzirea
tuturor poruncilor.
Cine în¦elege cerin¦ele poruncii a patra ºi ceea ce
Dumnezeu a orãnduit aici ca fiind semnul autoritâ¦ii
Lui, ºi o respinge iar în loc de aceasta onoreazâ semnul
autoritâ¦ii romane, primeºte semnul alian¦ei cu Roma,
primeºte semnul fiarei. Abia cãnd vor fi sili¦i printr-o
lege na¦ionalâ duminicalâ sâ aleagâ între poruncile lui
Dumnezeu ºi poruncile oamenilor, iar cei necredincioºi
vor persista în nelegiuirea lor, oamenii vor primi semnul
fiarei. Pentru pâzitorii sinceri din neºtiin¦â ai duminicii
este valabil: „Dumnezeu nu ¦ine seama de vremurile
de neºtiin¦â, ºi porunceºte acum tuturor oamenilor de
pretutindeni sâ se pocâiascâ.“ (Fapte 17:30).

9. În Apoc. 13:18 gâsim o altâ caracteristicâ, numârul
fiarei: „Cine are pricepere sâ socoteascâ numârul fiarei.
Câci este numâr de om; ~i numârul ei este ºase sute
ºaizeci ºi ºase.“
Una din denumirile papei legate de func¦iile sale este:
„Vicarius Filii Dei“, tradus „Loc¦iitorul Fiului lui
Dumnezeu“. Ca râspuns la un chestionar al cititorilor,
revista catolicâ „Our Sunday Visitor“ din 18.04.1915
declara: „literele gravate pe mitra papalâ sunt: ,Vica-

SIGILIUL LUI DUMNEZEU

In Biblie un semn sau sigiliu este folosit cu aceeaºi
însemnâtate ca în zilele noastre (comp. Rom. 4:11).
Un sigiliu oficial trebuie sâ cuprindâ trei pâr¦i:
1. Numele posesorului - de ex. Traian Bâsescu.
2. Func¦ia oficialâ - de ex. preºedinte.
3. Teritoriul de guvernare - de ex. Romãnia.

rius Filii Dei’.“ Acest nume (care deja singur este hulâ
contra lui Dumnezeu, pentru câ se înal¦â mai presus de
adevâratul loc¦iitor al lui Hristos pe pâmãnt, Duhul Sfãnt
(Ioan 16:12-15; 14:26; Romani 8:26)), este numârul
fiarei (Apocalipsa 13:17). Dupâ cum aratâ versetul 17
ºi 18, numârul numelui sâu este 666. Deoarece în latinâ,
anumite litere au ºi valoare numericâ este nevoie doar
sâ calculâm aceste numere. Aceasta este profe¦ia care
îl caracterizeazâ pe Antihrist (comparâ 2 Tes. 2:3‑12; 1
Ioan 4:3; 2 Ioan 7; Romani 8:3). Acest cuvãnt grecesc
„Anticrist“ desemneazâ „unul care stâ în locul Celui
uns (dela ,anti’, în loc ºi ,crio’ uns).“ (Konkordantes
NT, paginâ 371).
Cu alte cuvinte, Anticristul este pretinsul înlocuitor al lui
Hristos - exact ceea ce pretinde papa despre sine însuºi!
Dacâ papa s-ar prezenta în limbajul noului testament, el
ar trebui sâ spunâ: „Eu sunt Anticristul!“

+

Sigiliul lui Dumnezeu, semnul legâmãntului Sâu veºnic,
este una cu legea Sa ºi este cuprins în porunca a patra (Exod.
20:8-11): „Adu-¦i aminte de ziua de Sabat, ca s-o sfin¦eºti.
Sâ lucrezi ºase zile ºi sâ-¦i faci lucrul tâu. Dar ziua a ºaptea
este ziua de odihnâ închinatâ Domnului
Dumnezeului tâu: sâ nu faci nici-o lucrare
în ea, nici tu, nici fiul tâu, nici fiica ta, nici
robul tâu, nici roaba ta, nici vita ta, nici
strâinul care este în casa ta. Câci în ºase
zile a fâcut Domnul cerurile, pâmãntul ºi
marea, ºi tot ce este în ele, iar în ziua a
ºaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvãntat Domnul ziua
de odihnâ ºi a sfin¦it-o.“ (comp. cu Exod. 31:13,17,18).
Deºi în fa¦a lui Dumnezeu toate poruncile au aceeaºi
importan¦â (Iacov 2:10), doar în porunca a patra gâsim
toate caracteristicile sigiliului divin:
1. Numele: „Domnul, Dumnezeul tâu“.
2. Titlul: „Creator“.
3. Teritoriul de guvernare: „Cerurile, pâmãntul ºi marea
ºi tot ce este în ele“.
Biblia vorbeºte despre Sabat ca fiind semnul veºnic al
lui Dumnezeu: „®ine¦i Sabatele Mele câci acesta va fi
între Mine ºi voi ºi urmaºii voºtri un semn (veºnic) dupâ

care ve¦i cunoaºte câ Eu sunt Domnul care vâ sfin¦esc.“
(Exod. 31:13; comp. Exod. 31:16,17 cu Ezech. 20:12,20).
Isus a zis: „Sâ nu crede¦i câ am venit sâ stric Legea
sau Proorocii; am venit nu sâ stric, ci sâ împlinesc.
Câci adevârat vâ spun, cãtâ vreme nu va trece cerul
ºi pâmãntul, nu va trece o iotâ sau o frãnturâ de slovâ
din Lege, înainte de a se fi întãmplat toate lucrurile.“
(Mat. 5:17,18).
Atunci s-a apropiat de Isus un om, ºi I-a zis: „Învâ¦âtorule,
ce bine sâ fac, ca sâ am via¦a veºnicâ?“ Isus i-a râspuns:
„... dacâ vrei sâ intri în via¦â, pâzeºte poruncile... sâ nu
ucizi; sâ nu preacurveºti; sâ nu furi; sâ nu faci o mârturisire mincinoasâ...“ (Mat. 19:16‑19).
Sabatul zilei a ºaptea este o componentâ importantâ a
Legii lui Dumnezeu, o amintire sâptâmãnalâ a lui
Hristos, Creatorul ºi Mãntuitorul nostru.
„La început era Cuvãntul, ºi Cuvãntul era cu Dumnezeu
ºi Cuvãntul era Dumnezeu...Toate lucrurile au fost fâcute
prin El... ~i Cuvãntul S-a fâcut trup, ºi a locuit printre
noi, plin de har ºi de adevâr.“ (Ioan 1:1-3,14).
Similar cu odihna promisâ poporului Israel la intrarea în
¦ara Canaan, Sabatul este o amintire a „odihnei de sabat“,
promisâ la intrarea în Canaanul ceresc (2 Pet. 3:13; Evr.
11:10,39,40; Apoc. 21:2), care va începe la a doua venire
a lui Isus (Evr. 3:10-19; 4:1-11; comp. Deutr. 4:1-2; 1 Cor.
10:11‑13), dupâ cei 6000 de ani de pelerinaj prin „pustiul
istoriei omenirii“, de la câderea omului în pâcat în paradis.
Dacâ se face efortul de a se calcula din Biblie anii pentru
fiecare genera¦ie de oameni men¦iona¦i acolo de la Adam
pãnâ la Isus, se constatâ câ au trecut aprox. 4000 de ani
(vezi Atlasul Istoriei Lumii, 1990, Ed. K. Thienemann,
Stuttgart-Wien). ~i din acest fapt rezultâ cu claritate câ
ne aflâm astâzi la sfãrºitul istoriei lumii, dinainte prezisâ
de Dumnezeu, la sfãrºitul mileniului al ºaselea. Referitor la a doua venire a lui Isus, Biblia ne spune: „... câ
la Domnul o zi este ca o mie de ani iar o mie de ani ca
o zi.“ (2 Pet. 3:8).
Recunoaºte¦i câ el „... este chiar la uºi“? Mat. 24:33.
Poporul lui Dumnezeu este numit în Noul Testament
poporul Israelului spiritual, care prin credin¦a în Isus
Hristos ob¦ine o tâiere împrejur spiritualâ a inimii (comp.
cu Col. 2:11,12; Rom. 2:28,29; Gal. 3:6‑9,28,29; 5,6;
6:15; Rom. 11:25; 1 Pet. 2:9,10). Noul legâmãnt cu
Hristos produce prin puterea Sa creatoare o nouâ fiin¦â în
fiecare om. Aceasta a fost dinainte prezisâ prin prorocul
Ieremia: „Ci iatâ legâmãntul, pe care-l voi face cu casa lui
Israel, dupâ zilele acelea, zice Domnul: voi pune Legea Mea
înâuntrul lor, o voi scrie în inima lor; ºi Eu voi fi Dumnezeul
lor, iar ei vor fi poporul Meu.“ (Ier. 31:31‑33).
Astfel poporul lui Dumnezeu va respecta poruncile Lui:
„~i balaurul mãniat pe femeie, s-a dus sâ facâ râzboi cu
râmâºi¦a semin¦ei ei, care pâzesc poruncile lui Dumnezeu
ºi ¦in mârturia lui Isus Hristos.“ (Apoc. 12:17). În profe¦ie
femeia simbolizeazâ o bisericâ curatâ, iar o curvâ în mod
contrar, simbolizeazâ o bisericâ decâzutâ (comp. 2 Cor.
11:2; Ezech. 16; Apoc. 17; 18).
Acum ºtim ce înseamnâ întreita solie îngereascâ din
Apoc. 14:6-12:
1. Ea ne spune câ judecata (decizia asupra vie¦ii noastre
veºnice) are loc acum înaintea tronului ceresc de judecatâ
(comp. vers. 6,7).
2. Ea ne spune câ ºi protestantismul a decâzut (vers. 8) ºi în legâturâ cu Apoc. 18:1-5
„a ajuns un locaº al dracilor, o închisoare
a oricârui duh necurat“. To¦i creºtinii sinceri
(poporul Sâu) sunt chema¦i de câtre înger:
„Ieºi¦i din mijlocul ei, poporul Meu, ca sâ nu fi¦i
pârtaºi la pâcatele ei, ºi sâ nu fi¦i lovi¦i cu urgiile
ei!“ (Apoc. 18:4).
3. Este o avertizare a lui Dumnezeu câtre întreaga
lume, foarte serioasâ ºi plinâ de iubire: To¦i cei care se
închinâ papei ºi icoanei lui - împotriva propriei conºtiin¦e
- prin faptul câ se supun presiunii exercitate pentru ¦inerea duminicii, vor primi semnul fiarei ºi în consecin¦â
moartea veºnicâ (comp. Apoc. 14:9‑11).
4. Versetul 12 ne aratâ grupul de oameni care nu primesc
semnul fiarei. Aceºtia pâzesc toate poruncile lui Dumnezeu (inclusiv porunca sabatului zilei a ºaptea; comp.
Fapte 7:38) ºi au credin¦a lui Isus.

Pute¦i sâ face¦i fa¦â judecâ¦ii?

Primul înger vorbeºte despre o judecatâ divinâ, care are
loc în cer, înainte de a doua venire a lui Isus Hristos
(comp. Dan. 7:9-12; 2 Cor. 5:10), câci înainte de venirea
Lui se va decide cine va învia pentru via¦â veºnicâ, iar
dintre cei în via¦â cine vor fi transforma¦i ºi râpi¦i la cer
(comp. 1 Tes. 4:15-17; Ioan 5:27-29; Apoc. 20:5-6). Biblia
vorbeºte ºi despre o judecatâ în cer în timpul celor 1000
de ani, dupâ a doua venire a lui Isus la care vor asista to¦i
credincioºii; ei vor asista la sentin¦a judecâtoreascâ asupra
mor¦ilor necredincioºi ºi a îngerilor decâzu¦i (Dan. 7:22; 1
Cor. 6:2-3; Apoc. 20:4), sentin¦â pronun¦atâ ºi îndeplinitâ
dupâ cei 1000 de ani la învierea tuturor necredincioºilor
(Ioan 5:29; Apoc. 20:7-15). Cele zece
porunci constituie criteriul neschimbâtor la judecata dumne-zeiascâ (Ecl.
12:13,14; Apoc. 11:18,19; Ps. 89:34;
Mat. 7:21); la fel atitudinea sufleteascâ exemplarâ a lui Isus (Fil. 2:5;
Rom. 15:5), care spune: „Vreau sâ
fac voia Ta Dumnezeule, ºi Legea
Ta este în fundul inimii mele.“ (Ps.
40:8; comp. Ioan 6:38; 4:34; Ps. 40:7-9; Evr. 10:9; Luc.
22:42). În „Tatâl nostru“ ne rugâm: „Facâ-se voia Ta“
(Mat. 6:10) dar cum aratâ în realitate împlinirea voii lui
Dumnezeu în via¦a noastrâ pâcâtoasâ? Biblia ne spune:
„pâcatul este câlcarea legii“ (1 Ioan 3:4) ºi „plata pâcatului este moartea“. (Rom. 6:23). Dacâ mai ºi auzim
din gura profetului cuvintele: „Poate un etiopian sâ-ºi
schimbe pielea sau un pardos sâ-ºi schimbe petele? ...Tot
aºa, a¦i putea voi sâ face¦i binele, voi care sunte¦i deprinºi
sâ face¦i râul?“ (Ier. 13:23; comp. Rom. 7:24). Analizãnd
propria noastrâ via¦â, vom recunoaºte câ nu existâ nici o
posibilitate, prin noi înºine de a scâpa de judecata dumnezeiascâ ºi de moartea veºnicâ. Dumnezeu însâ a pregâtit o
cale de mãntuire pentru to¦i oamenii care pãnâ acum s-au
aflat în robia lui Satana. Aceastâ cale
de iubire a lui Dumnezeu se numeºte
„Isus Hristos“: „Fiindcâ atãt de
mult a iubit Dumnezeu lumea, câ a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El, sâ nu piarâ, ci
sâ aibâ via¦â veºnicâ.“ (Ioan 3:16).
Golgota stâ ca o colinâ a jertfei
de necuprins, care a fost necesarâ
pentru ispâºirea câlcârilor Legii lui
Dumnezeu; de aceea nu avem voie sâ
privim pâcatul ca pe ceva neimportant (Rom. 6:15-23).
Astfel oferta milei lui Dumnezeu nu este o ofertâ ieftinâ,
ci ea include consim¦âmãntul ºi deplinul devotament al
dumneavoastrâ fa¦â de Dumnezeu. Isus spune: „Eu sunt
calea, adevârul ºi via¦a. Nimeni nu vine la Tatâl decãt
prin Mine.“ Ioan 14:6. Isus prin via¦a Sa, a arâtat calea
câtre Tatâl, calea câtre via¦a veºnicâ.
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Cum primim via¦a veºnicâ prin Hristos?
Isus râspunde azi ca ºi atunci: „Pâzeºte poruncile ºi urmeazâ-Mâ.“ Mat. 19:17,21 (comp. 1 Pet. 2:21-25; Apoc. 14:4).
A-L urma azi pe Isus înseamnâ a studia via¦a Sa în Sfãnta
Scripturâ (Ioan 5:39; 8:31,32) ºi a asculta de cuvintele Sale (Ioan 3:36; Evr. 5:8,9; 11:8-12; Iac. 4:7;
Rom. 16:26). Duhul Sfãnt va produce în noi un
efect ca în ziua Rusaliilor cãnd oamenii ºi-au mârturisit pâcatele ºi au strigat: „Ce sâ facem?“
Râspunsul lui Petru a fost: „Pocâi¦i‑vâ.“
Fapte 2:37,38. Cu altâ ocazie a zis:
„Pocâi¦i-vâ dar ºi întoarce¦i-vâ la Dumnezeu, pentru ca
sâ vi se ºteargâ pâcatele.“ Fapte 3:19.
Legea lui Dumnezeu ne aratâ ca într-o
oglindâ murdâria pâcatelor noastre
(Rom. 4:15; 3:20; 7:7), pe care
Isus vrea sâ le spele cu sãngele
Lui ispâºitor. Aceasta este momentul naºterii iubirii omeneºti
reciproce fa¦â de Dumnezeu. Isus a zis despre femeia
pâcâtoasâ: „Pâcatele ei, care sunt multe, sunt iertate câci
a iubit mult.“ Luca 7:47. „Noi Îl iubim pentru câ El ne-a
iubit întãi... Câci dragostea de Dumnezeu stâ în pâzirea
poruncilor Lui. ~i poruncile Lui nu sunt grele.“ 1 Ioan
4:19; 5:3. Iubirea pentru Hristos, face sâ creascâ în noi,
din Dumnezeu, puterea de a învinge pâcatele - „Dacâ
Mâ ve¦i iubi, ve¦i pâzi poruncile Mele... ºi Tatâl vâ va da
un ajutor... Duhul adevârului.“ Ioan 14:15-17. Iubirea
ºi puterea Duhului Sfãnt ne vor face în stare sâ biruim
pâcatul, dupâ cum ºi Isus l-a învins (Ioan 15:10; 1 Ioan
5:4,5; Apocalipsa 3:21).
Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, Isus
Hristos (Fil. 2:5-9; Ioan 16:28), putem
avea certitudinea câ Dumnezeu ºtie
ce putere sâ ne dea pentru a face fa¦â
cerin¦elor Sale ºi pentru a putea învinge
slâbiciunile firii pâcâtoase. „Astfel dar,
deoarece copiii sunt pârtaºi sãngelui ºi
cârnii, tot aºa ºi El însuºi a fost pârtaº la ele, pentru ca
prin moarte, sâ nimiceascâ pe cel care are putere asupra
mor¦ii, adicâ pe diavolul, ºi sâ izbâveascâ pe to¦i aceia,
care prin frica mor¦ii erau supuºi robiei toatâ via¦a
lor... Prin urmare a trebuit sâ Se asemene fra¦ilor Sâi în
toate lucrurile ca sâ poatâ fi, în ce priveºte legâturile cu
Dumnezeu, un mare preot milos ºi vrednic
de încredere, ca sâ facâ ispâºire pentru
pâcatele norodului.“ Evr. 2:14-15,17.
Noi putem primi aceastâ putere de învingere a pâcatelor doar atunci cãnd credem
(Ioan 6:28,29) în neprihânirea exemplarâ
a lui Hristos (trâind în carne pâcâtoasâ
dar fârâ de pâcat - vezi Rom. 8:3; Evr.
4:15) ºi acceptâm pentru noi personal,
în credin¦â, jertfa Lui înlocuitoare

„Scapâ-¦i via¦a... ca sâ nu pieri!“
Gen. 19:17
„~i avem cuvãntul proorociei fâcut ºi mai tare;
la care bine face¦i câ lua¦i aminte, ca la o luminâ
care strâluceºte într-un loc întunecos, pãnâ se va
crâpa de ziuâ ºi va râsâri luceafârul de diminea¦â
în inimile voastre.“ 2 Petru 1:19.
„Cerceta¦i Scripturile, pentru câ socoti¦i câ în ele
ave¦i via¦â vecinicâ, dar tocmai ele mârturisesc
despre Mine.“ Ioan 5:39.
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„Iudeii aceºtia aveau o inimâ mai aleasâ decãt cei
din Tesalonic. Au primit Cuvãntul cu toatâ rãvna,
ºi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca sâ vadâ
dacâ ce li se spunea, este aºa.“ Fap. Apost. 17:11.
„Nu dispre¦ui¦i proorociile. Ci cerceta¦i toate lucrurile, ºi pâstra¦i ce este bun. Feri¦i-vâ de orice
se pare râu. Dumnezeul pâcii sâ vâ sfin¦eascâ El
însuºi pe deplin; ºi duhul vostru, sufletul vostru
ºi trupul vostru, sâ fie pâzite întregi, fârâ prihanâ
la venirea Domnului nostru Isus Hristos... În
Domnul vâ rog fierbinte ca epistola aceasta sâ fie
cititâ tuturor fra¦ilor.“ 1 Tes. 5:20-23,27.

pentru pâcate, moartea Sa ispâºitoare prin jertfâ (Ioan
3:16; 1:29).
Isus n-a murit pentru pâcatele Sale câci este scris: „Împâca¦ivâ cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut nici un pâcat,
El L-a fâcut pâcat pentru noi...“ 2 Cor. 5:20-21 (comp.
1 Ioan 3:5; Ioan 8:46). Aceasta înseamnâ ca noi sâ ne
câim de nedreptâ¦ile noastre ºi sâ ne depârtâm de pâcate
(câlcarea Legii lui Dumnezeu), sâ‑L urmâm pe El în
ascultare (Prov. 28:13; 1 Ioan 1:6-10; 2:4; 3:3-10; 1 Pet.
2:21; Mat. 10:34-39).
Credin¦a ºi pocâin¦a sunt un dar al lui Dumnezeu pentru
câutâtorul sincer. Dumnezeu le produce pe amãndouâ în
noi prin Duhul Sfãnt. Credin¦a vine din predicarea ºi studierea Cuvãntului lui Dumnezeu (Rom.
10:17). Isus spunea: „Cerceta¦i
Scripturile, pentru câ socoti¦i câ
în ele ave¦i via¦a veºnicâ, dar
tocmai ele mârturisesc despre
Mine.“ Ioan 5:39 (comp. Luca
24:25-27; Ioan 2:22; Rom.
16:26; Fapte 17:11,12).
Studiul împlinirii minunate a profe¦iei (prevesteºte cu
sute de ani mai înainte istoria lumii ºi apari¦ia Fiului
Sâu) ne face încrezâtori în planul dumnezeiesc de
mãntuire prin Isus Hristos ºi formeazâ un fundament
solid pentru credin¦a noastrâ (comp. 2 Pet. 1:19-21). La
un studiu sincer al Cuvãntului ne este promis un învâ¦âtor
invizibil: „... Duhul Sfãnt pe care îl va trimite Tatâl, în
Numele Meu, vâ va învâ¦a toate lucrurile, ºi vâ va aduce
aminte de tot ceea ce v-am spus Eu... are sâ vâ câlâuzeascâ în tot adevârul... Cuvãntul Tâu este adevârul.“ Ioan
14:26; 16:13; 17:17. Cine respinge oferta harului divin
ºi în mod conºtient nu ascultâ cuvintele adevârului, nu
citeºte ºi nu cerceteazâ, nu va primi nici o putere de la
Dumnezeu ºi se va numâra printre acei care se vor pierde
pentru totdeauna (Ier. 6:17-19; 9:12-16; Osea 4:6).
„Dacâ vreunuia dintre voi îi lipseºte în¦elepciunea, s‑o
cearâ de la Dumnezeu, care dâ tuturor cu mãnâ largâ ºi
fârâ mustrare, ºi ea îi va fi datâ.“ Iac. 1:5. Isus ne spune:
„Cere¦i ºi vi se va da... Deci dacâ voi care sunte¦i râi, ºti¦i
sâ da¦i daruri bune copiilor voºtri, cu cãt mai mult Tatâl
vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le
cer!“ Mat. 7:7,11. Cere¦i aºa cum fâcea David: „Zideºte
în mine o inimâ curatâ, Dumnezeule, pune în mine un
duh nou ºi statornic.“ Ps. 51:10 (vezi ºi Ps. 139:23,24).
Cine crede sincer ºi se roagâ va afla câ: „Pot totul în
Hristos, care mâ întâreºte.“ Filipeni 4:13.
Numai dacâ-L urmâm sincer pe Hristos ºi ne bazâm pe
El ca pe un Mãntuitor viu al nostru, putem sâ ne formâm
un caracter asemânâtor Lui, pentru a
fi astfel pregâti¦i pentru a doua venire
a Domnului. „Iatâ legâmãntul pe
care-l voi face cu ei dupâ acele zile,
zice Domnul: voi pune Legile Mele în
inimile lor, ºi le voi scrie în mintea lor.“
Evr. 10:16 (comp. Ier. 31:33).
Vâ mai aminti¦i câ ascultarea omului în grâdina Eden a
fost testatâ cu fructul unui pom (pomul cunoºtin¦ei binelui
ºi râului Gen. 2:16-17)?
În ultimele zile ale timpului nostru ascultarea
va fi pusâ la probâ în
mod special prin una din
poruncile lui Dumnezeu
(Iac. 2:10). Pe vremuri
ºarpele înºelâtor a vorbit:
„A spus Dumnezeu într-adevâr...?“ Gen. 3:1.
Ce urmâri catastrofale a avut aceastâ neascultare pentru oameni?! (Gen. 3). Îndoiala în claritatea Legii lui
Dumnezeu este semânatâ ºi azi în inima oamenilor de
câtre vrâjmaº: „Sâ fi dat într-adevâr Dumnezeu atãta
importan¦â zilei a ºaptea?“
Dacâ trebuie sâ se constate câ duminica nu este altceva
decãt o poruncâ omeneascâ, atunci nu trebuie sâ lipseascâ
urmâtorul cuvãnt al lui Isus: „... Fâ¦arnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi... Degeaba Mâ cinstesc ei, dãnd
învâ¦âturi care nu sunt decãt niºte porunci omeneºti. Voi
lâsa¦i porunca lui Dumnezeu, ºi ¦ine¦i datina aºezatâ de
oameni.“ Marc. 7:6-9.
De asemenea prin profetul Ezechiel, Dumnezeu îndeamnâ
poporul Sâu: „... Nu vâ lua¦i dupâ rãnduielile pârin¦ilor
voºtri, nu ¦ine¦i obiceiurile (tradi¦iile) lor, ºi nu vâ
spurca¦i cu idolii lor! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru;
umbla¦i întocmai dupâ rãnduielile Mele, ºi împlini¦i-le.
Sfin¦i¦i-le. Sfin¦i¦i Sabatele Mele, câci ele sunt un semn
între Mine ºi voi, ca sâ ºti¦i câ Eu sunt Domnul Dumnezeul

vostru.“ Ezech. 20:18-20 (comp. Ier. 9:12-13).
Poruncile oamenilor ºi tradi¦iile lor nu ne elibereazâ de
principiul creºtin: „Trebuie sâ ascultâm mai mult de
Dumnezeu decãt de oameni.“ Fapte 5:29; comp. 4:19.
Pentru cine v-a¦i decis dumneavoastrâ - pentru Sabatul Domnului sau pentru Duminica papalâ? (comp.
Ier. 10:2; 1 Regi 18:21; 1 Sam. 15:22,23).
Duhul Sfãnt ne cheamâ: „... Astâzi, dacâ
auzi¦i glasul Lui nu
vâ împietri¦i inimile... Fiindcâ cine
intrâ în odihna Lui,
se odihneºte ºi el de
lucrârile lui, cum S-a
odihnit Dumnezeu de
lucrârile Sale. Sâ ne
grâbim dar sâ intrâm
în odihna aceasta (a Sabatului) pentru ca nimeni
sâ nu cadâ în aceeaºi pildâ
de neascultare.“ Evr. 4:7,10-11.
Numai aceia vor fi mãntui¦i ºi salva¦i despre care Biblia
spune: „Aici este
râbdarea sfin¦ilor,
care pâzesc poruncile lui Dumnezeu ºi
credin¦a lui Isus.“
Ap. 14:12.
Teribile plâgi ºi
judecâ¦i se vor
dezlân¦ui în curãnd
asupra tuturor oamenilor care au acceptat semnul ºi numârul fiarei sau sâ se
închine fiarei ºi icoanei ei
(adicâ se supun unei autoritâ¦i
politico-religioase, anti-dumnezeieºti) ºi de bunâ voie se
opun voin¦ei ºi avertismentelor date de Dumnezeu (comp.
Apoc. 13:16-18; 14:9-11; 16:2; 18; 19:19-21).
Aceastâ solie de judecatâ provoacâ o anumitâ fricâ, dar
ea este de fapt ultima solie de salvare a unui Dumnezeu
iubitor, care „... doreºte ca nici unul sâ nu piarâ, ci to¦i
sâ vinâ la pocâin¦â.“ 2 Petru 3:9.
Oricare persoanâ sincerâ va afla câ: „Frica de Domnul
este începutul ºtiin¦ei.“ Prov. 1:7 (comp. Luca 12:4,5; Ex.
20:20). Frica este produsâ prin pâcat (vezi Gen. 3:10,11)
dar dacâ am cerut ºi acceptat iertarea de pâcate prin iubirea
lui Dumnezeu în Isus Hristos, atunci vom afla câ: „În dragoste nu este fricâ; câci dragostea desâvãrºitâ izgoneºte
frica;... cine se teme n-a ajuns desâvãrºit în dragoste. Noi
Îl iubim pentru câ El ne-a iubit întãi.“ 1 Ioan 4:18,19.
Sentimentul de a fi pierdut se transformâ în siguran¦a
mãntuirii. Teama de Dumnezeu în respect ºi iubire, lipsa
de sens se transformâ în nâzuin¦a câtre un ¦el, iar frica în
bucuroasa aºteptare a promisiunii divine. Aceastâ ofertâ
a lui Dumnezeu, posibilitatea pocâin¦ei ºi întoarcerii, este
valabilâ doar un timp foarte scurt. Folosi¦i timpul pentru
o serioasâ examinare a propriei situa¦ii ºi a întoarcerii,
câci timpul de har se terminâ înainte de a doua venire a
lui Hristos. Semnele timpului ne vestesc câ ne aflâm chiar
în perioada finalâ a istoriei acestei lumi!
Noi trâim în timpul sfârºitului expunerilor profetice cu
privire la cele 10 degete ale statuii din Dan. 2:31-35,41-45
ºi a descrierii paralele ale acestora prin cele zece coarne
din Dan. 7:7-8,19-26 (a se vedea pg. 1 ºi 2). Dacâ privim
eforturile politice pentru unificare portretizate prin cele 10
degete din Dan. 2:41-43, vedem în aceasta eforturile curente din Europa pentru o uniune politicâ, eforturi care sunt
profetizate: „… dar nu vor fi lipi¦i unul de altul, dupâ cum
ferul nu se poate uni cu lutul.“ Potrivit cu 2 Pet. 3:10 a doua
venire a lui Hristos (piatra distrugâtoare care cade din cer)
va fi surprinzâtoare pentru to¦i oamenii: „Ziua Domnului
însâ va veni ca un ho¦. În ziua aceea, cerurile vor trece
cu trosnet, trupurile cereºti se vor topi de mare câldurâ,
ºi pâmântul, cu tot ce este pe el, va arde.“ De aceea to¦i
oamenii sunt îndemna¦i
de Dumnezeu: „Teme-te de Dumnezeu
ºi pâzeºte poruncile
Lui. Aceasta este datoria oricârui om.“ Ecl.
12:13,14 (comp. 2 Pet.
3:11-15; Is. 55,6-9;
Mal. 3:17-20).

+

VIITOR FÂRÂ ILUZII
În anii recen¦i lumea a fost martora unor catastrofe de
o amploare crescãndâ. Secete, inunda¦ii, cicloane devastatoare ºi cutremure au urmat în constantâ ºi rapidâ
succesiune. Mii de oameni ºi-au pierdut via¦a în teribile
accidente pe mare, pe uscat sau în aer. Milioane mor de
foame. Multe ¦âri sunt falimentare, incapabile de a-ºi plâti
datoriile. Râzboaie, revolu¦ii, explozia demograficâ ºi neîntrerupta distrugere a naturii, se petrec într-o succesiune
rapidâ; toate acestea îi determinâ pe oameni sâ priveascâ
cu teamâ spre viitor.
Multe din aceste evenimente sunt dinainte arâtate lâmurit în Biblie (Mat. 24:4-31; Luc. 21:25-28; Apoc. 6:12-17;
16; 17; 18). Dumnezeu a avertizat întotdeauna oamenii
înainte de venirea judecâ¦ilor, care au câzut asupra
lor, ca urmare a nelegiuirilor lor (Is. 24:5-20; 46:9,10;
Am. 3:7; Luc. 17:26-36; Apoc. 1:1,19).

ÎNVÂ®ÂTURI DIN TRECUT

Dumnezeu a înºtiin¦at, de exemplu, pe Noe despre venirea marelui potop, pe Avraam ºi Lot despre distrugerea
marilor oraºe Sodoma ºi Gomora ºi pe Moise despre
plâgile asupra Egiptului.
Aceste evenimente ne sunt scrise nouâ ca exemple pentru
timpul de fa¦â ºi ar trebui sâ ne facâ sâ în¦elegem câ toate
avertismentele profetizate s-au împlinit în mod surprinzâtor ºi exact, ºi se vor împlini exact ºi în viitor (comp.
1 Cor. 10:6-12; 2 Pet. 2:5-9; Evr. 4:11).
De aceea ne este prezentatâ urgenta solie de avertizare a
lui Dumnezeu câtre noi, ultima genera¦ie, prin:

pe care o gâsim în Apocalipsa cap. 14. Ea este ultima
soma¦ie a lui Dumnezeu câtre to¦i oamenii, înainte de a
doua venire a lui Isus Hristos ca judecâtor ºi rege.
Ea con¦ine cea mai serioasâ avertizare, care se poate gâsi
în Biblie despre judecata viitoare:
1. „Teme¦i-vâ de Dumnezeu ºi da¦i-I slavâ, câci a venit
ceasul judecâ¦ii Lui! ~i închina¦i-vâ Celui ce a fâcut cerul
ºi pâmãntul, marea ºi izvoarele apelor!“
2. „A câzut, a câzut Babilonul, cetatea cea mare care
a adâpat toate neamurile din vinul mãniei curviei ei!“
3. „Dacâ se închinâ cineva fiarei ºi icoanei ei, ºi
primeºte semnul ei pe frunte sau pe mãnâ, va bea ºi
el din vinul mãniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în
paharul mãniei Lui; ºi va fi chinuit în foc ºi în pucioasâ
înaintea sfin¦ilor îngeri ºi înaintea Mielului. ~i fumul
chinului lor se suie sus în vecii vecilor. ~i nici ziua, nici
noaptea n-au odihnâ cei ce se închinâ fiarei ºi icoanei
ei, ºi oricine primeºte semnul numelui ei.“ Comp.
Apocalipsa 14:6-11.

+

Acest apel este pentru fiecare din noi de o importan¦â
vitalâ! Dar cum putem sâ evitâm închinarea la fiarâ ºi
la chipul ei sau sâ nu primim semnul ei dacâ nu ºtim ce
înseamnâ aceasta? Lipsa de cunoºtin¦â în aceastâ privin¦â
are urmâri mortale. „Poporul Meu piere din lipsâ de
cunoºtin¦â.“ Osea 4:6; comp. Is. 29:13-14.
Dar Dumnezeu a promis câ va da cunoºtin¦â celor sinceri
(Prov. 2:1-9; Dan. 12:4,10; Mat. 7:7,8).
„Spune-le: Pe via¦a Mea, zice Domnul Dumnezeu, câ

nu doresc moartea pâcâtosului, ci sâ se întoarcâ de la
calea lui ºi sâ trâiascâ. Întoarce¦i-vâ, întoarce¦i-vâ de
la calea voastrâ cea rea! Pentru ce vre¦i sâ muri¦i voi,
casa lui Israel?“ Ezech. 33:11 (comp. 2 Pet. 3:10,11;
Mal. 3:17-4:2).

Ce înseamnâ fiara cu semnul deosebit?
Înainte de a vorbi despre fiarâ, trebuie sâ în¦elegem substraturile ºi dezvoltarea istoriei pãnâ la fiarâ. Cel mai bine
este sâ începem cu cartea lui Daniel în care este descrisâ
înainte de a se împlini, în mod minunat, istoria începãnd
cu sec. 6 î.Hr. ºi pãnâ în ziua de azi.
Interpretarea simbolurilor biblice nu a fost lâsatâ pe
seama oamenilor. Profe¦ia biblicâ însemneazâ descrierea evenimentelor istorice înainte ca
ele sâ aibâ loc. Biblia însâºi ne dâ cheia
pentru a o în¦elege (vezi 2 Pet. 1:20).
O fiarâ semnificâ în profe¦ie un rege sau
un imperiu. Aceasta ne-o clarificâ Daniel în
Dan. 7:17,23: „Aceste patru fiare mari sunt patru
împârâ¦ii care se vor ridica pe
pâmãnt... Fiara a patra este
o a patra împârâ¦ie care va
fi pe pâmãnt...“ În Dan. 7:3
stâ scris: „~i patru fiare mari
au ieºit din mare, deosebite
una de alta.“ - „Marea“ sau
„apa“ reprezintâ „noroade,
gloate, neamuri ºi limbi.“
Apoc. 17:15 (comp. Is. 8:7).
În capitolul 7 din Daniel îi
sunt arâtate profetului imperiile mondiale viitoare simbolizate prin fiare. O reprezentare
paralelâ gâsim în Dan. 2:2745 unde fiecare parte a statuii
a simbolizat un imperiu pe parcursul istoriei:

LEUL
„Cea dintãi semâna cu un leu...“ Dan. 7:4 (comp. Dan.
2:37,38). Aceasta reprezintâ Imperiul
Babilonian (608 - 538 î.Hr.) care a dominat
lumea pe vremea lui Daniel. Pute¦i vedea
încâ ºi astâzi ca martori istorici leii înaripa¦i
în Muzeul Pergamon din Berlin.

URSUL
„~i iatâ câ o a doua fiarâ era ca un urs ºi stâtea într-o
rãnâ; avea trei coaste în gurâ între din¦i ºi i
s-a zis: ,Scoalâ-te ºi mânãncâ multâ carne’.“
Dan. 7:5. Aceastâ fiarâ are aceeaºi însemnâtate ca pieptul ºi bra¦ele de argint din Dan.
2:32,39. Este for¦a care a desfiin¦at puterea
babilonianâ - dublul Imperiu Medo-Persan (538 - 331 î.Hr.). A fost un imperiu de monarhie
dualâ în care la început au stâpãnit Perºii apoi Mezii.
Amãndouâ bra¦ele ºi ursul ridicat pe o parte indicâ aceastâ
caracteristicâ. O jumâtate va fi mai puternicâ decãt alta.
Cele trei coaste simbolizeazâ na¦iunile care au fost învinse
de Medo-Persia ºi anume Babilonia, Lidia ºi Egiptul.

LEOPARDUL
„Dupâ aceea m-am uitat mai departe, ºi iatâ o alta ca
un pardos, care avea pe spate patru aripi
ca o pasâre; ºi i s‑a dat stâpãnire.“ Dan.
7:6. ~i aceastâ fiarâ este prezentatâ în
simbolurile descrise în Dan. 2:32,39. A
fost Imperiul Grecesc (331 - 168 î.Hr.),
care sub Alexandru cel Mare i-a învins
pe perºi ºi care la moartea acestuia s-a

împâr¦it în patru pâr¦i (imperii diadohe) reprezentate prin
patru capete (Macedonia, Tracia, Siria ºi Egipt).

FIARA A PATRA
„Dupâ aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, ºi
iatâ câ era o a patra fiarâ, nespus de grozav
de înspâimãntâtoare ºi de puternicâ; avea
niºte din¦i mari de fier, mãnca, sfârãma,
ºi câlca în picioare ce mai râmãnea;
era cu totul deosebitâ de toate fiarele
de mai înainte, ºi avea zece coarne.“
Daniel 7:7. De asemenea ºi aceastâ
fiarâ este men¦ionatâ în Daniel 2:33,40
ºi 41. A patra mare putere care a urmat Greciei a fost
Roma Imperialâ (168 î.Hr. - 476 d.Hr.). A fost atãt de
diferitâ de celelalte fiare, încãt Daniel a fost incapabil sâ
o descrie. „Cele zece coarne înseamnâ câ din împârâ¦ia
aceasta se vor ridica zece împâra¦i.“ Daniel 7:24. Este
un fapt istoric câ Imperiul Roman s-a destrâmat la 476
d.Hr. ºi s-a împâr¦it în zece triburi care formeazâ statele
Europei. Paralel cu Daniel 7:7 ele sunt reprezentate în
Daniel 2:42-44 prin cele zece degete de la picioarele
statuii. Ele au fost urmâtoarele popoare: 1. Alemanii
(Germania), 2. Francii (Fran¦a), 3. Anglo-saxonii (Marea
Britanie), 4. Burgunzii (Elve¦ia), 5. Vizigo¦ii (Spania),
6. Suevii (Portugalia), 7. Lombarzi (Italia); 8. Herulii,
9. Vandalii, 10. Ostrogo¦ii.

CORNUL CEL MIC
„M-am uitat cu bâgare de seamâ la
coarne, ºi iatâ câ un alt corn mic
a ieºit din mijlocul lor ºi dinaintea
acestui corn au fost smulse trei
din cele dintãi coarne. ~i cornul
acesta avea niºte ochi ca de om,
ºi o gurâ care vorbea cu trufie.“
Daniel 7:8.

Semnele lui de identificare:
1. El a ieºit din mijlocul celor zece coarne (împârâ¦ii),
iar trei din cele zece coarne au fost smulse la ridicarea
puterii sale.
2. În Dan. 7:24 se raporteazâ: Cornul cel mic trebuie sâ
vinâ dupâ cele zece coarne.
Existâ doar o singurâ putere care se încadreazâ aici. Chiar
în Roma, în centrul Imperiului mondial prâbuºit, s-a
ridicat dupâ 476 d.Hr. papalitatea, guvernarea de câtre
un singur om a Bisericii Catolice. La ridicarea acestei
puteri, trei din popoarele germanice „... au fost smulse“
(Dan. 7:8) ºi anume herulii, vandalii ºi ostrogo¦ii. Prin
decretul cezarului din Roma de est, Justinian (Codex
Justinianus) în 533 d.Hr. episcopul Romei a fost pus
capul tuturor bisericilor creºtine. Cãnd ultimul din aceste
trei popoare ariene (ostrogo¦ii) s-au opus decretului în
anul 538 d.Hr., acesta a fost înfrãnt ºi alungat de câtre
generalul Belizarie. ~i astfel a fost sigilatâ puterea politicâ a Romei papale pe perioada de timp profetizatâ
(vezi mai jos).
3. În Daniel 7:25 stâ scris: „va
asupri pe sfin¦ii Celui Prea Înalt“,
arâtãnd câtre marea persecu¦ie
a creºtinilor. Oricine cunoaºte
istoria nu va putea nega câ aceastâ
profe¦ie nu s-a împlinit prin papalitate. Teribila persecu¦ie a evului
mediu (inchizi¦ii, cruciade ºi
procese cu eretici), sunt cunoscute
ca cele mai întunecoase capitole
ale istoriei.

