SIGILIUL VIULUI DUMNEZEU
Õi

SEMNUL FIAREI
“Ô i a f| cut ca toÛi: mici Õ i mari, bogaÛi Õ i s| raci, slobozi Õ i robi, s| primeasc| un semn pe mâna
dreapt| sau pe frunte, Õ i nimeni s| nu poat| cump| ra sau vinde, f| r| s| aib| semnul acesta,
adic| numele fiarei, sau num| rul numelui ei.” Apocalipsa 13:16-17.

Vi-ar pl|cea s| cunoaÕteÛi însemn|tatea acestor cuvinte importante? Atunci citiÛi cu aÛentie
urm|toarele:
Când Dumnezeu Ô i-a condus poporul S|u afar| din Egipt, Õi i-a hr|nit cu man| în pustie, ei
trebuiau s| adune în fiecare dimineat| suficient| man| doar pentru acea zi, Õi orice ar fi r|mas din
acea man| ar fi devenit vierm|noas| Õi împuÛit|. “Îns| în ziua a Õasea când vor preg|ti ce au adus
acas|, vor avea de doua ori mai mult de cât vor strânge în fiecare zi....Au l|sat-o pân| a doua zi
dimineaÛa, cum poruncise Moise, Õi nu s-a împuÛit, Õi n-a f|cut viermi...Ô i poporul s-a odihnit în ziua
a Õaptea.” Exod 16:5, 24, 30. Aceste cuvinte arat| c| poporul a avut o cunoÕtinÛ| despre ziua a
Õaptea a Sabatului a lui Dumnezeu chiar înainte ca legea s| fi fost dat| la Muntele Sinai!
La Sinai Dumnezeu ÎnsuÕi a venit jos Õi a proclamat legea Sa sfânt| – cele zece porunci.
ObservaÛi c| porunca a patra, trateaz| Sabatul lui Dumnezeu, Õi este îns|Õi inima sau centrul acestei
legi. Este sigiliul pe care Dumnezeu a pus-o acestei legi pentru c| conÛine cele trei lucruri necesare
pentru a face o lege valabil|: NUMELE d|t|torului legii – Domnul; POZIÚ IA Sa oficial| – Creator;
TERITORIUL – cerul Õi p|mântul.
S| citim porunca Sabatului:
“Adu-Ûi aminte de ziua de odihn| ca s-o sfinÛeÕti. S| lucrezi Õase zile Õi s|-Ûi faci tot lucrul
t|u. Dar ziua a Õaptea este ziua de odihn| închinat| Domnului, Dumnezeului t|u: s| nu faci nici o
lucrare în ea, nici tu , nici fiul t|u, nici fiica ta, nici robul t|u, nici roaba ta, nici vita ta, nici str|inul
care este în casa ta. C|ci în Õase zile a f|cut Domnul cerurile, p|mântul Õi marea Õi tot ce este în ele,
iar în ziua a Õaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihn| Õi a sfinÛit-o.” Exod
20:8-11.
Ziua a Õaptea a Sabatului este o parte al acelei Legi pe care Dumnezeu o va pune în minte Õi
o va scrie în inima poporului S|u (vezi Evrei 8:10). Sabatul este sigiliul, sau semnul pe care
Dumnezeu îl va pune deasemenea pe frunÛile slujitorilor Lui (vezi Apocalipsa 7:3).
Dumnezeu ne spune cu claritate:
“Le-am dat Õi Sabatele Mele, s| fie ca un semn între Mine Õi ei, pentru ca s| Õtie c| Eu sunt
Domnul, care-i sfinÛesc...SfinÛiÛi Sabatele Mele, c|ci ele sunt un semn între Mine Õi voi, ca s| ÕtiÛi
c| Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!” Ezechiel 20:12, 20.

Sabatul a fost parte al legii pe care Isus a în|lÛat-o Õi a onorat-o, despre care El a spus:
“Am p|zit poruncile Tat|lui Meu.” Ioan 15:10.
Deaceea “Cine zice c| r| mâne în El, trebuie s| tr|iasc| Õi el cum a tr|it Isus.” 1 Ioan 2:6.
Aceasta înseamn| c| el ar trebui s| p|zeasc| deasemenea toate poruncile lui Dumnezeu.
Isus a spus:
“S| nu credeÛi c| am venit s| distrug legea sau profeÛii: c|ci n-am venit s-o distrug ci s-o
împlinesc....Cât| vreme nu va trece cerul Õi p|mântul, nu va trece o iot| sau o frântur| de slov| din
lege, înainte ca s| se fi întâmplat toate lucrurile.” Matei 5:17-18.
În ultima carte al Bibliei – Apocalipsa, noi vedem deasemenea legea lui Dumnezeu înalÛat|
Õi având atenÛia atras| c|tre aceia care p|zesc aceste porunci.
“Aici este r|bdarea sfinÛilor care p|zesc poruncile lui Dumnezeu Õi credinÛa lui Isus...” “Ô i
balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus s| fac| r|zboi cu r|m|ÕiÛa seminÛei ei, care p|zesc poruncile lui
Dumnezeu, Õi Ûin m|rturia lui Isus Hristos.” “Ferice de cei ce p|zesc poruncile Lui, ca s| aib| drept
la pomul vieÛii, Õi s| intre pe porÛi în cetate!” Apocalipsa 14:12, 12:17, 22:14.
În ciuda exemlului lui Hristos Õi cuvintelor Sale adev|rate, “omul f|r|delegii...protivnicul,
care se înalÛ| mai presus de tot ce se numeÕte Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2:3-4), a îndr|znit s|
ating| legea lui Dumnezeu Õi astfel a împlinit profeÛia din Daniel 7:25 – care a spus despre cineva
care se va ridica “Õi se va gândi s| schimbe vremile Õi legea.” Vi-ar pl|cea s| ÕtiÛi cine este?
Cuvântul lui Dumnezeu împreun| cu istoria ne arat| aceasta foarte clar.
Apocalipsa 12:1-5 ne d| o reprezentare a naÕterii lui Isus. Un balaur roÕu st| înaintea femeii
care este gata s| dea naÕtere copilului, “pentru ca s|-i m|nânce copilul, când îl va naÕte.” Femeia
reprezint| biserica lui Dumnezeu, iar balaurul este Satana (vers. 9). El a fost cel care l-a inspirat pe
Irod s| încerce s|-L omoare pe Mântuitorul (vezi Matei 2:13-18). “Îns| primul agent al lui Satana
în a face r|zboi împotriva lui Hristos Õi poporului S|u în timpul primelor secole al erei creÕtine a fost
Imperiul Roman, în care p|gânismul a fost religia care a predominat. Astfel, în timp ce balaurul în
primul rând îl reprezint| pe Satana, în al doilea rând–în mod secundar, este un simbol al Romei
p|gâne.
“În capitolul 13 (al Apocalipsei, versetele 1-10) o alt| fiar| este descris|, ‘asemenea unui
leopard,’ c|reia balaurul i-a dat ‘puterea sa, scaunul s|u de domnie Õi o mare autoritate.’ Acest
simbol, pe care toÛi protestanÛii l-au crezut, reprezint| papalitatea (Biserica Catolic|), care a intrat
la putere, la tron Õi autoritatea care a fost Ûinut| o dat| de vechiul Imperiu Roman. Despre fiara ca
un leopard ni se spune: ‘I s-a dat o gur|, care rostea vorbe mari Õi hule. Ea Õi-a deschis gura, Õi a
început s| rosteasc| hule împotriva lui Dumnezeu, s|-I huleasc| Numele, cortul Õi pe cei ce locuiesc
în cer. I s-a dat s| fac| r|zboi cu sfinÛii, Õi s|-i biruiasc|...’” Tragedia Veacurilor, p 438-439.
Aceast| putere a continuat, dup| cum a fost profeÛit, pentru un timp de 1260 ani, începând
în anul 538 d.Hr. Õi terminându-se în 1798 d.Hr. când a trebuit s| primeasc| o ran| de moarte (vezi
Apocalipsa 13:3). “În acel timp papa a fost întemniÛat de armata francez|, iar puterea papal| a primit
o ran| de moarte, Õi astfel predicÛia a fost împlinit|...” Tragedia Veacurilor, p 439.

Aceasta este puterea care s-a gândit s| schimbe legea lui Dumnezeu! Catolicii Romani
recunosc c| ei au substituit prima zi a s|pt|mânii (sau Dumninica) cu ziua a Õaptea a s|pt|mânii (sau
Sâmbata) care este Sabatul poruncii a patra.
“Ca semn al autorit|Ûii bisericii Catolice, scriitorii papiÕti citeaz| ‘faptul însuÕi al schimb|rii
Sabatului în Duminic|, pe are ProtestanÛi o permite;...pentru c| prin a p|zi Duminica, ei recunosc
puterea bisericii de a face s|rb|tori, Õi s| le porunceasc| sub p|cat.’ – Henry Tuberville, An
Abridgement of the Christian Doctrine, p 58. Ce altceva este schimbarea Sabatului, decât semnul,
sau marca autorit|Ûii Bisericii Romane – ‘semnul fiarei’?” Tragedia Veacurilor, p 448.
“În acest timp (rana de moarte dat| papalit|Ûii) un alt simbol este introdus. Profetul ne spune:
‘Apoi am v|zut ridicându-se din p|mânt o alt| fiar|, care avea dou| coarne ca ale unui miel,’
(Apocalipsa 13:11). Atât aparenÛa acestei fiare cât Õi felul ridic|rii ei ne indicheaz| c| naÛiunea pe
care o reprezint| este diferit| de toate celelalte simboluri prezentate înaintea ei. Marile împ|r|Ûii care
au st|pânit lumea au fost prezentate profetului Daniel ca fiare de prad|, ridicându-se când “vânturile
cerurilor au izbucnit pe marea cea mare.’ Daniel 7:2. În Apocalipsa 17 un înger a explicat c| apele
reprezint| ‘popoare, mulÛimi, naÛiuni Õi limbi.’ Apocalipsa 17:15. Vânturile sunt un simbol al
r|zboiului. Cele patru vânturi ale cerului izbindu-se pe marea cea mare reprezint| scenele teribile
ale concur|rii revoluÛiei prin care împ|r|Ûiile au obÛinut putere (vezi Daniel 7).
“Îns| fiara cu coarnele asemenea unui miel a fost v|zut| ‘venind din p|mânt.’ În loc s|
r|stoarne alte puteri pentru a se stabilii, aceast| naÛiune reprezentat| trebuie s| se ridice dintr-un
teritoriu nelocuit mai înainte Õi s| creasc| încet Õi în pace....
“Ce naÛiune al Lumii Noi s-a ridicat la putere în 1798...? Doar o singur| naÛiune împlineÕte
aceste specific|ri ale profeÛiei; o ÛinteÕte f|r| nici o graÕeal| spre Statele Unite ale Americii....
“Coarnele asemenea mielului indicheaz| tinereÛe, inocenÛ| Õi blândeÛe, ceeace se potriveÕte
exact Statelor Unite când a fost reprezentat| profetului ca ‘ieÕind’ în 1798.” Îns| natura acestei fiare
blânde s-a schimbat radical Õi aceasta “‘a vorbit ca un balaur. Ea lucra cu toat| puterea fiarei dintâi,
Õi f|cea ca p|mântul Õ i cei ce locuiesc în el s| se închine primei fiare c|reia rana de moarte a fost
vindecat|;...ea a zis locuitorilor p|mântului s| fac| o icoan| fiarei, care avea ran| de sabie Õi tr|ia.’
Apocalipsa 13:11-14....În ordine ca Statele Unite s| formeze o imagine (icoan|) a fiarei, puterea
religioas| trebuie s| controleze guvernul în aÕa fel încât autoritatea statului va fi deasemenea angajat|
de biseric| pentru a-Õi aduce la îndeplinire scopurile ei.” Tragedia Veacurilor, p 439-443.

Aceasta se va întâmpla în curând. “Rana de moarte” este aproape vindecat|, dup| cum este
indicat dup| popularitatea Õi puterea pe care papa o câÕtig|.
“ÎnfricoÕ|toare este situatia în care lumea va fi adus|. Puterile p|mântului se vor uni în
r|zboi împotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca ‘toÛi, mici Õi mari, s|raci Õi bogaÛi, slobozi
Õi robi’ (Apocalipsa 13:16), s| se conformeze obiceiurilor bisericii prin a observa sabatul fals. ToÛi
care vor refuza s| se supun| vor fi vizitaÛi cu penalit|Ûi civile, iar la sfârÕit se va declara c| ei merit|
moartea. Pe cealalt| parte, legea lui Dumnezeu care este ziua de odihn| al Creatorului ne cere
ascultare Õi ameninÛ| cu mânie împotriva tuturor înc|lc|torilor preceptelor ei....
“Sabatul va fi marele test de loialitate, pentru c| este centrul adev|rului care va fi în mod
special în controvers|....În timp ce observarea sabatului fals va fi în agreare cu legea statului,
contrariu poruncii a patra, va fi un jur| mânt de credincioÕie unei puteri care este în opoziÛie lui

Dumnezeu, p|zirii Sabatului adev|rat, Õi în ascultare de legea lui Dumnezeu, care este o evidenÛ| de
loialitate Creatorului. În timp ce o clas|, prin a accepta semnul supunerii puterilor p|mânteÕti, vor
primi semnul fiarei, iar ceilalaÛi vor alege semnul credincioÕiei autorit|Ûii divine, care vor primi
sigiliul lui Dumnezeu.” Tragedia Veacurilor, p 604-605.

Fie ca Dumnezeu s| ne ajute ca toÛi s| st|m pentru El!
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