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Frumuseţea scripturii Partea 18. 
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Vitejia celor trei tineri 
 

Era o zi deosebită, o zi mare, o zi în care se 
cuvenea o mare sărbătoare, cu paradă şi 
orchestră regală. Împăratul Nebucadneţar era 
încântat. La sărbătoare erau invitaţi toţi 
demnitarii marelui imperiu Babilonian. Era o zi 
pe care o aşteptase cu o nerăbdare arzătoare - şi 
de asemenea, o zi pe care nu o va uita cât va trăi. 

Cu puţin timp în urmă, împăratul avusese 
un vis ciudat. Văzuse un chip metalic uriaş. Nu 
a reuşit să-şi amintească visul - aşa că Daniel a 
trebuit să-i dezvăluie, nu numai interpretarea, ci 
şi visul însuşi. Nebucadneţar nu s-a mai putut 
gândi la nimic altceva! În cele din urmă, el era 
capul de aur! Împărăţia lui se înălţa fără rival în 
lume. Iar acum, urma să le dovedeasca tuturor 
cât de mare era de fapt Babilonul - cât de mare 
era de fapt EL! 

Nebucadneţar s-a răzvrătit şi le-a poruncit 
slujitorilor lui să-i făurească o statuie în 
întregime din aur. Nu numai capul trebuia să fie 
din aur, ci întregul corp al statuii. Toată lumea 
era uimită de frumuseţea încântătoare a acelui 
chip magnific. Prin aceasta, împăratul voia să 
arate lumii că imperiul lui va dura pentru 
veşnicie. În acea zi, miile de demnitari 
importanţi ai imperiului se adunaseră pentru a 
asista la dedicarea chipului din aur care îl 
înfăţişa pe Nebucadneţar. 

Deodată, tăcerea s-a aşternut peste mulţimea 
nenumărată de participanţi. Trompetele au 
sunat, iar vorbitorul regelui a proclamat cu glas 
tare: “Iată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, 
oameni de toate limbile! În clipa când veţi auzi 

sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, 
psaltirii, cimpoiului, şi a tot felul de instrumente de 
muzică, să vă aruncati cu faţa la pământ, şi să vă 
închinaţi chipului de aur, pe care l-a înălţat 
împăratul Nebucadneţar. Oricine nu se va arunca cu 
faţa la pământ şi nu se va închina, va fi aruncat chiar 
în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.” 
(Daniel 3:4-6). 

Muzica a început să cânte. Toată lumea a 
căzut la pământ şi s-a închinat înaintea chipului. 
Ei bine - aproape toată lumea. În mijlocul 
mulţimii imense, îngenunchiate, Sadrac, Mesac 
şi Abednego erau în picioare - trei evrei care 
refuzau să încalce porunca Lui Dumnezeu prin 
închinarea şi adorarea adusă unui idol. 

Vestea a ajuns îndată la urechile 
împăratului. Înfuriat de faptul că cineva a 
îndrăznit să-i încalce porunca, Nebucadneţar a 
ordonat să fie aduşi înaintea lui. 

Când i-a văzut pe cei trei evrei, împăratul i-a 
recunoscut imediat. 

Erau nişte tineri excepţionali, deosebit de 
inteligenţi şi de talentaţi. El le încredinţase 
multe responsabilităţi în trecut, pe care ei le 
îndepliniseră cu credincioşie şi eficienţă. Cu o 
atitudine oarecum binevoitoare, a hotărât să le 
mai ofere o şansă. Chemându-i pe nume, 
împăratul a zis: “Acum fiţi gata, şi în clipa când 
veţi auzi sunetul ... a tot felul de instrumente, să vă 
aruncaţi cu faţa la pământ, şi să vă închinaţi 
chipului pe care l-am făcut; dacă nu vă veţi închina 
lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor 
aprins! Şi care este dumnezeul acela, care vă va 
scoate din mîna mea?“ (Daniel 3:15). După ce 
pronunţă o poruncă, împăratul nu mai putea să 
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renunţe, deoarece aceasta l-ar fi înjosit în faţa 
poporului. 

Sadrac, Mesac şi Abednego au văzut 
flăcările cuptorului uriaş. Nu era nici o îndoială 
că împăratul îşi va aduce la îndeplinire 
ameninţarea. Ce ar fi trebuit să facă? Ce aţi fi 
făcut dumneavoastră în locul lor? Ar fi trebuit să 
încalce o poruncă explicită a Lui Dumnezeu? 
Dar, ar fi fost uşor să considere că nu i-ar face 
nimănui un rău, dacă şi-ar pleca o singură dată 
capul înaintea idolului, având în vedere 
circumstanţele în care erau. În cele din urmă, era 
în joc propria lor viaţă! Nu era important să-şi 
dovedească respectul faţă de împărat? 

În mod evident, asemenea gânduri nici 
măcar nu le trecuseră vreodată prin minte, 
pentru că ei învăţaseră poruncile Lui 
Dumnezeu, încă de mici copii, iar una dintre 
aceste porunci spunea: “Să nu-ţi faci chip cioplit, 
nici vreo înfăţişare a lucrurilor ... Să nu te închini 
înaintea lor, şi să nu le slujeşti ...” (Exod 20:4-5). În 
mod calm, dar fără nici o ezitare, ei au răspuns: 
“...Noi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai 
sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate 
să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din 
mâna ta, împărate. Şi chiar de nu ne va scoate, să 
ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi, şi nici 
nu ne vom închina chipului de aur, pe care l-ai 
înălţat!” (Daniel 3:16-18). 

Ceea ce urmează este emoţionant. Împăratul 
s-a înfuriat şi a poruncit să se încălzească 
cuptorul de şapte ori mai mult ca de obicei. 
Apoi, împăratul a poruncit ca Şadrac, Mesac şi 
Abednego să fie legaţi şi aruncaţi în cuptorul 
aprins. Focul era atât de puternic, încât soldaţii 
care i-au aruncat pe cei trei tineri în cuptorul 
aprins, au murit datorită căldurii. 

Deodată, regele s-a ridica în picioare şi a 
alergat spre deschizătura cuptorului, strigând 
către sfetnicii lui că a văzut patru bărbaţi care 
umblă în mijlocul flăcărilor, iar unul dintre ei 
semăna cu Fiul Lui Dumnezeu! Domnul nostru 
a intrat în cuptorul aprins. El a fost alături de cei 
trei evrei în mijlocul flăcărilor. Domnul este un 
eliberator minunat şi puternic. 

Când a văzut acest lucru, Nebucadneţar le-a 
poruncit celor trei să iasă din cuptorul aprins şi 
spre uimirea tuturor celor prezenţi, cei trei au 
ieşit fără să aibă nici un fir de păr ars, iar hainele 
lor nici măcar nu prinseseră mirosul de fum! 

Împăratul uitase de chipul de aur. Ştirea 
senzaţională pentru ziua aceea şi pentru mulţi 

ani care aveau să urmeze, trebuie să fi fost 
experienţa uimitoare a acelor trei tineri! 
Dumnezeul lor îi salvase din mijlocul flăcărilor! 
Ce mărturie teribilă despre iubirea Lui 
Dumnezeu şi despre grija faţă de urmaşii Lui 
credincioşi! 

Este posibil ca în viitor, într-o zi, încă o dată 
cineva să ne dicteze modul în care trebuie să ne 
închinăm. Este posibil că asemenea celor trei 
tineri evrei, să ne confruntăm şi noi cu o 
pedeapsă capitală cu privire la felul nostru de 
închinare la Dumnezeu. 

“Ei bine”, veţi spune, “Mă bucur că nu ne 
dictează nimeni modul în care trebuie să ne 
închinăm!” 

Aceasta ar fi teribil! Să fii pedepsit cu 
moartea pentru că nu te-ai închinat în felul în 
care ţi-a poruncit altcineva. Ştiţi că în 
conformitate cu profeţia Bibliei, cea mai mare 
criză din istorie se află încă în viitor? Iar 
închinarea este tocmai subiectul central în 
această criză finală? Ştiaţi că asemenea celor trei 
tineri evrei, toţi cei care vor trăi ultimele ceasuri 
ale istoriei acestui pământ, vor fi confruntaţi cu 
o alegere similară? O alegere care va hotărî 
destinul lor veşnic! 

Nebucadneţar, puternicul conducător al 
Babilonului, inventase un chip contrafăcut, 
căruia trebuiau să i se închine toţi oameni. 

Adevărata problemă era închinarea. Cea de 
a doua Poruncă, care interzice închinarea la 
idoli, era testul loialităţi între închinarea adusă 
adevăratului Dumnezeu şi închinarea adusă 
zeilor falşi. Cuptorul fusese încălzit de şapte ori 
mai mult decât era încălzit de obicei. Acesta a 
fost un timpul de necaz mai mare ca orice timp 
de necaz de-a lungul istoriei. Pedeapsa pentru 
neascultarea acestei uniuni între stat şi biserică 
era moartea. 

Cuvântul Lui Dumnezeu ne dezvăluie 
dinainte în cartea Apocalipsei că, în zilele din 
urmă, un conducător mondial puternic va uni 
încă odată Biserica şi statul. 

Problema centrală se va concentra asupra 
subiectului închinării. Iar testul loialităţii în 
timpul ultimului timp de necaz al istoriei, va fi 
din nou ascultarea faţă de poruncile Lui 
Dumnezeu, faţă în faţă cu un decret universal 
care prevede condamnarea la moarte. 

Cea mai solemnă avertizare adresată 
vreodată locuitorilor pământului este înscrisă în 
Cartea Apocalipsei. În mod evident, Dumnezeu 
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consideră această solie ca având o importanţă 
vitală, deoarece El spune: “Cine are urechi, să 
audă!” (Apocalipsa 13:9). 

Trebuie să ascultăm această solie de viaţă şi 
urgentă! “... Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei 
ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va 
bea şi el din vinul mâniei Lui Dumnezeu, turnat 
neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în 
foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea 
Mielului.” (Apocalipsa 14:9-10). Fiecare 
persoană ar trebui să studieze această profeţie 
cu atenţie şi să se asigure că nu are nici o 
legătură cu fiara sau cu semnul ei. 

În conformitate cu profeţia Bibliei, chiar la 
sfârşitul timpului, locuitorii pământului se vor 
afla împărţiţi în două grupuri: cei ce sunt loiali 
faţă de Dumnezeu şi păzesc poruncile Lui şi cei 
care se închină fiarei şi primesc semnul ei. 

Asupra celor care refuză să se închine fiarei 
sau să primească semnul ei se vor face presiuni 
intense. Aceste împrejurări vor declanşa o criza 
tot atât de serioasa ca şi aceea prin care au trecut 
cei trei tineri evrei când au refuzat să se închine 
lui Nebucadneţar. “Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, 
bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn 
pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată 
cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică 
numele fiarei, sau numărul numelui ei.” 
(Apocalipsa 13:16-17). 

În cele din urmă, se va emite un decret de 
condamnare la moarte a tuturor celor care 
refuză să se închine fiarei şi icoanei ei. Despre 
cea de a doua fiară din Apocalipsă, Biblia spune: 
“I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca 
icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi 
cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.” (Apocalipsa 
13:15). 

Oamenii spun: “Dacă nu te vei închina fiarei, 
nu vom cumpăra nimic de la tine sau nu îţi vom 
vinde nimic, şi chiar te vom ucide.” Dumnezeu 
spune: “Dacă te vei închina fiarei, vei bea din vinul 
mâniei Lui Dumnezeu.” Fiecare persoană de pe 
pământ va fi confruntată cu cea mai dificilă 
decizie pe care a trebuit să o ia vreodată. 
 
 

Judecata asupra celor nelegiuiţi 
 

Ce sunt aceste judecăţi ale Lui Dumnezeu 
care urmează a fi revărsate asupra nelegiuiţilor? 
Apocalipsa deţine răspunsul: “Apoi am văzut în 
cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri, care 

aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele sa 
isprăvit mânia Lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 15:1). 

Trei dintre cele şapte plăgi finale îi sunt 
destinate în mod specific fiarei şi celor care i se 
închină. Cu siguranţă, Dumnezeu nu va îngădui 
ca judecăţile Sale să vină asupra oamenilor fără 
a-i avertiza. De aceea este El un Dumnezeu atât 
de minunat! Dumnezeu nu va revărsa ultimele 
şapte plăgi asupra omenirii, fără ca mai întâi să-i 
ofere fiecăruia ocazia de a cunoaşte ce este 
semnul fiarei şi cum să evite acceptarea lui. Prin 
această ultimă solie de avertizare, Dumnezeu 
pune la dispoziţie cheia de dezlegare a profeţiei, 
pentru ca noi să putem înţelege totul cu privire 
la ea. Nimeni nu trebuie să fie surprins 
nepregătit de această criză viitoare. Este atât de 
vital să cunoaştem ce reprezintă puterea fiarei şi 
să ştim cum putem evita primirea semnului ei. 

Să ne întoarcem la profeţia din Cartea 
Apocalipsei şi să citim despre această fiară. 
Apostolul Ioan scria: “Apoi am stătut pe nisipul 
mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 
zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece 
cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă. 
Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; 
avea labe ca de urs, şi gura ca o gură de leu. Balaurul 
i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o 
stăpânire mare.” (Apocalipsa 13:1-2). 

“Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar 
rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pamântul se 
mira după fiară. Şi au început să se închine 
balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au 
început să se închine fiarei, zicând: ,,Cine se poate 
asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea? I s-a 
dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat 
putere să lucreze patruzeci şi două de luni.”” 
(Apocalipsa 13:3-5). 

“Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească 
hule împotriva Lui Dumnezeu, să-I hulească 
Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să 
facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat 
stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste 
orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii 
pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume 
n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii 
Mielului, care a fost jungheat.” (Apocalipsa 13:6-
8). 

Trebuie să studiem această profeţie punct cu 
punct. În avertizarea adresată lumii în acest text, 
Dumnezeu foloseşte din nou simboluri 
profetice. 
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Ce simbolizează fiara? 
 

Daniel 7 ne-a învăţat că fiarele reprezintă 
împărăţii sau puteri conducătoare. 

Aici, în Apocalipsă, descoperim o descriere 
cu adevărat spectaculoasă - o fiară ale cărei 
trăsături combină caracteristicile celor patru 
mari fiare din Cartea lui Daniel! Nu cred că aţi 
văzut vreodată un animal ca acesta! O 
recapitulare a celor patru fiare din Daniel ar fi 
instructivă şi ne-ar ajuta să înţelegem 
semnificaţia fiarei pe care o studiem. 

Ce a reprezentat leul? Da, Babilonul! 
Ursul? Din nou corect: Medo-Persia. 

Dar ce putem spune despre leopard? Grecia, da. 
Iar fiara cumplită cu zece coarne? Vă 

amintiţi bine! Da, reprezenta Imperiul Roman. 
Fiara din Apocalipsa 13 este o putere care 

urmează după aceste patru mari imperii 
mondiale. Acum, descoperim un aspect 
remarcabil: o singura putere de pe pământ 
întruneşte toate caracteristicile amintite în 
această profeţie. Scriptura şi istoria ne ajuta să 
realizăm o identificare sigură. 

Ioan scria despre fiară: “Balaurul i-a dat 
puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire 
mare.” (Apocalipsa 13:2). Vedem că Balaurul îl 
simbolizează pe satana, asta ne-o spune însăşi 
Biblia: „Şi în cer s'a făcut un război. Mihail şi 
îngerii lui s'au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu 
îngerii lui s'au luptat şi ei, dar n'au putut birui; şi 
locul lor nu li s'a mai găsit în cer. Şi balaurul cel 
mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi satana, 
acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe 
pămînt; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii 
lui.“ (Apocalipsa 12:7-9). 

Desigur, satana nu se lansează în bătălie 
într-o formă vizibilă. El acţionează din spatele 
scenei, într-o manieră deghizată, prin alţi agenţi, 
puteri politice şi oameni. Apocalipsa ne prezintă 
un tablou al uriaşei lupte dintre satana şi 
biserică: “În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a 
văzut un mare balaur roş, cu şapte capete, zece 
coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete. 
Balaurul a stat înaintea femeii, care stă să nască, 
pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte. Ea a 
născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să 
cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fer. 
Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de 
domnie.” (Apocalipsa 12:3-5). 

Cine este acest copil de parte bărbătească? 
Raspunsul este Domnul Isus Hristos! În spatele 

scenei, balaurul, sau satana acţionează în mod 
disperat prin intermediul puterilor lumii pentru 
a-L nimici pe Domnul Isus. Şi într-adevăr, s-a 
întâmplat întocmai aşa. 

Care a fost naţiunea prin intermediul căreia 
a acţionat Diavolul cu ocazia naşterii Domnului 
Hristos? Când răsfoim paginile istoriei, 
descoperim că în timpul naşterii Domnul 
Hristos, lumea era dominată de Roma pagâna, 
condusă de Cezari. În încercarea de a-L ucide pe 
Domnul Isus la naştere, Irod cel Mare decretase 
să fie omorâţi cu sabia toţi copiii de parte 
bărbătească sub doi ani, care erau în Betleem. 

Iar cel care L-a condamnat la moarte pe 
Domnul Hristos a fost un guvernator Roman, 
Ponţius Pilat. El a fost răstignit pe cruce de către 
soldaţii romani, iar la intrarea mormântului Său 
a fost pus un sigiliu roman. 

satana a lucrat prin intermediul Romei 
păgâne pentru a-L nimici pe Domnul Hristos. 
Dar Domnul Isus a fost înviat şi s-a înălţat la cer 
întocmai precum fusese prezis în profeţie. Nu vă 
inspiră toate acestea încredere în profeţia 
biblică? 

Profeţia a prezis în continuare că imperiul 
Romei păgâne (vezi Apocalipsa 13:2) i-a dat 
fiarei “puterea lui”, “scaunul lui de domnie” şi 
“o stăpânire mare”. A împlinit Roma păgână 
această profeţie? Iar dacă este aşa, cui i-a dat ea 
puterea? 

Timp de mai multe secole, biserica Romană 
a folosit un document intitulat “Donaţia lui 
Constantin”, pentru a-şi susţine dreptul asupra 
cetăţii Romei. Pe temeiul acestui document, 
dovedit mai târziu a fi o fraudă, biserica a 
pretins dreptul legal de a guverna Roma 
Occidentală, atât din punct de vedere politic, cât 
şi religios. Biserica utiliza documentul respectiv 
ca justificare a exercitării puterii politice, 
avându-l pe papă ca împărat. 

În anul 330 d.Hr., Constantin şi-a transferat 
capitala în Bizanţ şi a schimbat numele cetăţii în 
Constantinopol, în onoarea numelui său. La 
plecarea sa din Roma, Constantin i-a încredinţat 
tronul regal episcopului de la Roma. Acesta a 
devenit capul bisericii şi în acelaşi timp şi 
împărat. Rezultatul a fost o uniune între biserică 
şi stat, în cadrul căreia statul era condus de către 
biserică. 

Oraşul Vatican se afla în centrul Romei, în 
oraşul în care se afla capitala vechiului Imperiu 
Roman. Biserica Romană îşi are în continuare 
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sediul în acest loc, fiind nu numai o putere 
religioasă ci şi o putere politică. Aproape toate 
naţiunile lumii trimit ambasadori la Vatican. 

Este foarte important să reţinem faptul că 
profeţia vorbeşte despre o organizaţie sau/şi 
despre un sistem doctrinar. Ea nu se referă la 
anumite persoane în mod particular. Există un 
mare număr de credincioşi sinceri, care I se 
închină Lui Dumnezeu, dar nu cunosc încă ceea 
ce învăţaţi dumneavoastră astăzi din profeţia 
biblică despre această putere. 

Un studiu atent al caracteristicilor specifice 
puterii fiarei din Apocalipsa 13, evidenţiază în 
mod clar că aceasta simbolizează aceeaşi putere 
simbolizată de către cornul cel mic din Daniel 7, 
la care ne-am referit mai înainte. 

Profetul Ioan spunea că puterea 
reprezentată de fiară va avea un semn distinctiv 
pe care va încerca să-l impună tuturor 
locuitorilor pământului! “Şi a făcut ca toţi: mici şi 
mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un 
semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu 
poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, 
adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.” 
(Apocalipsa 13:16-17). În conformitate cu 
Cuvântul Lui Dumnezeu, acest semn trebuie să 
fie un simbol al răzvrătirii şi lipsei de loialitate 
faţă de guvernarea Lui Dumnezeu. 

Biblia descrie în mod clar un alt grup de 
oameni care nu vor accepta şi primi semnul 
fiarei. “Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc 
poruncile Lui Dumnezeu şi credinţa Lui Isus.” 
(Apocalipsa 14:12). 

Este important să nu facem nici o confuzie. 
Miezul marelui conflict spre care se îndreaptă 
lumea, va fi ascultarea de poruncile Lui 
Dumnezeu! Un grup de oameni acceptă semnul 
fiarei, în timp ce un altul este loial şi credincios 
faţă de Dumnezeu, prin păzirea poruncilor şi 
prin păstrarea credinţei Domnului Isus. 

Şi poporul Lui Dumnezeu va primi de 
asemenea un semn, dar acesta va fi semnul Lui 
Dumnezeu, sigiliul Lui Dumnezeu. Sigiliul Lui 
Dumnezeu va fi pus pe fruntea urmaşilor Lui. 
(Apocalipsa 7:2-3) “Şi am văzut un alt înger, care 
se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea 
Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei 
patru îngeri, cărora le fusese dat să vătăme pământul 
şi marea, zicând: ,,Nu vătămaţi pământul, nici 
marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe 
fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”” 

(Apocalipsa 7:2-3). Eu doresc acel sigiliu, dar 
dumneavoastră? Nimic nu este mai important! 

Conflictul final al istoriei lumii va fi cu 
privire la sigiliul Lui Dumnezeu şi la semnul 
fiarei. Va fi un conflict între semnul Lui 
Dumnezeu şi un semn contrafăcut. Dacă 
identificăm sigiliul, sau semnul Lui Dumnezeu, 
va fi uşor să descoperim contrafacerea acestuia, 
pe care puterea fiarei va încerca să-l impună 
tuturor şi care ne arată şi puterea fiarei. 

Dumnezeu ne spune în ce constă semnul sau 
sigiliul Său: “Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca 
un semn între Mine şi ei ...” (Ezechiel 20:12). Din 
nou, Dumnezeu spune: “Vorbeşte copiilor lui 
Israel, şi spune-le: “Să nu care cumva să nu ţineţi 
Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi 
urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că 
Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.”” (Exod 31:13). 

Dumnezeu a declarat că Sabatul este semnul 
Lui sau semnul autorităţii Sale. 

Ce spune puterea fiarei cu privire la semnul 
distinctiv al autorităţii sale? Următorul citat este 
preluat dintr-un catechism Catolic: 

“ÎNTREBARE: Cum dovediţi că biserica deţine 
autoritatea de a porunci sărbători şi zile sfinte? 

RĂSPUNS: Prin actul schimbării sărbătorii 
Sabatului în ziua duminicii, pe care protestanţii o 
recunosc: prin urmare ei tind să se contrazică pe ei 
înşişi, păzind duminica în mod strict, dar încălcând 
majoritatea celorlalte sărbători poruncite de către 
aceeaşi biserică. 

ÎNTREBARE: Mai exista şi o altă modalitate de 
a dovedi că biserica are autoritatea de a institui 
sărbători şi reguli de conduită? 

RĂSPUNS: Dacă biserica nu ar fi avut această 
autoritate, nu ar fi putut înlocui păzirea sâmbetei, 
ziua a şaptea, cu păzirea duminicii, prima zi a 
săptămânii, înlocuire pentru care nu există nici o 
autoritate biblică.” (Un Rezumat al Doctrinei 
Creştine, Henry Tuberville, p. 58). 

În conformitate cu propria ei mărturie, 
semnul autorităţii Bisericii Romane este 
duminica. Ea recunoaşte în mod deschis că a 
schimbat ziua de închinare de la sâmbătă la 
duminică şi mai mult, ea declară ca acest act este 
“... semnul puterii şi autorităţii ei eclesiastice”. 
(Scrisoarea Cancelarului C.F. Thomas, adresată 
Cardinalului Gibbons, 28 octombrie, 1895). 

Biserica Romană îi solicită pe protestanţi să 
dovedească motivul pentru care aceştia au 
desacralizat ziua Lui Dumnezeu şi au părăsit 
Sabatul Bibliei pentru a respecta o zi instituită 
prin obicei, tradiţie şi biserica Romei. 
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Daniel a prezis că această putere-fiară “... se 
va încumeta să schimbe vremile şi legea ...” (Daniel 
7:25). El a prezis de asemenea că această putere 
va arunca “... adevărul la pământ, şi a izbutit în ce a 
început.” (Daniel 8:12). 

Apostolul Ioan a prezis că satana va încerca 
să-i oblige pe toţi oamenii să primească semnul 
fiarei: “Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi 
săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna 
dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra 
sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele 
fiarei, sau numărul numelui ei.” (Apocalipsa 
13:16-17). 
 
 

Numărul fiarei - 666 
 

Pentru a împlini tot ceea ce este prevăzut în 
profeţie, această putere va încerca să se 
folosească de autoritatea guvernelor civile, în 
scopul de a le impune tuturor oamenilor 
acceptarea semnului autorităţii ei. 

Să observăm modul în care Dumnezeu 
identifică cu claritate această putere: “Aici e 
înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească 
numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi 
numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.” 
(Apocalipsa 13:18). 

Poate că întrebaţi: “Ce înseamnă numărul 
fiarei”? Mulţi oameni au pus deja această 
întrebare. Să-i permitem Bisericii Catolice să 
răspundă. Limba oficială a Bisericii Catolice este 
limba latină. În teologia catolică, papa este 
reprezentantul întregii biserici. Unul dintre 
titlurile atribuite papei este “Vicarius Filii Dei”, 
care înseamnă “Locţiitor al Fiului Lui 
Dumnezeu”, “Catolicii susţin că, deoarece 
Biserica este o societate vizibilă, trebuie să aibă 
un conducător vizibil”. 

Veţi observa că valorile numerice ale 
literelor latine permit calculul acestui nume: 

– “Vicarius Filii Dei” – 
(“Locţiitor al Fiului Lui Dumnezeu”) 

 
Vicarius 5+1+100+0+0+1+5+0 = 112; 
Filii 0+1+50+1+1   =   53; 
Dei 500+0+1  = 501; 
în total    = 666. 
 
Aici se afla un alt semn clar de identificare a 

bisericii Romei ca reprezentând fiara din 
Apocalipsa 13. 

Ce concluzie putem trage din studiul 
profeţiei aflate în Cuvântul Lui Dumnezeu? 
Putem vedea că vine timpul, şi nu este prea 
departe, când tuturor oamenilor li se va cere să 
păzească prima zi a săptămânii, încălcând în 
mod direct porunca Lui Dumnezeu! 

Recent a fost emisă o directivă intitulată: 
“Scrisoare Apostolică, Dies Domini, din partea 
Sfântului Tată, Ioan Paul II, către Episcopi, 
Clerici şi Credincioşi ai Bisericii, cu privire la 
păzirea Zilei Sfinte a Domnului” şi trimisă 
conducătorilor bisericii pentru a-i îndemna să 
insiste şi să facă presiune în vederea păzirii 
duminicii ca zi de odihnă şi închinare. Oare este 
posibil ca această scrisoare bine intenţionată să 
pregătească scena legilor favorabile păzirii 
duminicii în locul Sabatului Bibliei? 

Directiva merge chiar mai departe, sugerând 
că ar trebui să se instituie legi civile care să 
impună duminica. Sună aceste cuvinte în mod 
familiar? Întocmai precum spune profeţia! 

Una dintre întrebările pe care le adresează 
mulţi oameni este: “Are cineva deja semnul fiarei 
acum?” Nu, nici un om nu are încă semnul fiarei, 
nici măcar unul singur. Dumnezeu are urmaşi 
credincioşi în toate bisericile. Când semnul fiarei 
va fi impus prin intermediul legii civile, fiecare 
om va trebui să aleagă atunci între slujirea Lui 
Dumnezeu prin păzirea Sabatului prescris de 
poruncile Sale - sau slujirea fiarei prin păzirea 
zilei instituite prin autoritate omenească. 
Atunci, şi numai atunci, se va aplica semnul 
fiarei! 

Fiecare suflet va fi supus unui test crucial: 
Voi asculta de Dumnezeu sau voi asculta de 
om? 

Nu este doar o alegere legată de alegerea 
unei zile. Este o decizie legată de alegerea unui 
domn! Apostolul Pavel scria: “Nu stiţi că, dacă vă 
daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia 
de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce 
la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la 
neprihănire?” (Romani 6:16). 

În curând, toţi locuitorii pământului vor trăi 
un moment solemn. Nimeni nu va putea să 
cumpere sau să vândă dacă nu va avea semnul 
fiarei. Mai întâi are loc constrângerea 
economică, apoi decretul de moarte. Iar cei care 
primesc semnul fiarei vor suferi cele şapte plăgi. 

Înţelegeţi de ce subiectul acesta este atât de 
important? De ce este o problemă de viaţă şi de 
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moarte? De ce este atât de vital să alegem acum 
să-L cinstim pe Dumnezeu? 

Pentru cei care aleg să-L cinstească pe 
Dumnezeu şi să primească semnul şi sigiliul 
Lui, există veşti bune. Poate că nu vor putea să 
cumpere sau să vândă, dar Dumnezeu spune: “I 
se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.” (Isaia 33:16). 

Iar cu privire la cele şapte plăgi care vor fi 
revărsate asupra pământului, Dumnezeu 
făgăduieşte: “Nu trebuie să te temi nici de groaza 
din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, 
nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de 
molima, care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să 
cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de 
tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii, şi vei 
vedea răsplătirea celor răi!” (Psalmii 91:5-8). 

Şi dacă încă te întrebi ce va urma, Biblia 
spune: “Pentru că … faci din Cel Prea Înalt turnul 
tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va 
ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. 
Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în 
toate căile tale.” (Psalmii 91:9-11). 

Dumnezeu le adresează o făgăduinţă 
minunată tuturor celor ce aleg să-L urmeze: “În 
vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, 
ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o 
vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt 
neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea 
aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va 
fi găsit scris în carte.” (Daniel 12:1). 

Apostolului Ioan i-au fost descoperiţi în 
viziune aceia care au câştigat biruinţa asupra 

fiarei: “Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu 
foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele Lui Dumnezeu 
în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, şi ai 
numărului numelui ei.” (Apocalipsa 15:2). 

Dumnezeu îi invită şi îi imploră pe 
adevăraţii Lui urmaşi să părăsească chiar acum 
toate sistemele religioase contrafăcute şi să-L 
urmeze pe El în totalitate. “Ieşiţi din mijlocul ei, 
poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să 
nu fiţi loviţi cu urgiile ei!” (Apocalipsa 18:4). 

Alegerea de a-L urma pe Dumnezeu 
înseamnă un sacrificiu. Vă aduceţi aminte de cei 
trei evrei care s-au aşezat de partea Lui 
Dumnezeu în mod curajos, fără nici o ezitare, 
chiar şi sub ameninţarea cu moartea? 

Dumnezeu vă vorbeşte prin Duhul Său 
Sfânt, în cadrul acestor adunări. El adresează 
unei lumi care piere, ultima invitaţie de a se 
pregăti pentru Cea de a Doua Venire a Fiului 
Său. Domnul Isus vine pentru a-i lua cu El acasă 
pe cei care au ales să-L urmeze pe El cu orice 
preţ până la capăt. Nu aţi dori, asemenea celor 
trei tineri evrei, să luaţi poziţie de partea Lui 
Dumnezeu şi a adevărului Său, chiar în seara 
aceasta? 

 
Să ne rugăm ... 

Amin 

 


