Studiul 11 – Sigiliul lui Dumnezeu sau semnul fiarei

- texte -

Studiul 11

Sigiliul lui Dumnezeu sau semnul fiarei
Textul de memorat: „Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi
ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte şi adevărate
sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!” (Apocalipsa 15:3)

Duminică, 10 iunie – Identificarea poporului lui Dumnezeu
1. Geneza 17:9-11; 9. Dumnezeu a zis lui Avraam: "Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după
tine, din neam în neam.
10. Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi, şi sămânţa ta după tine: tot ce
este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur.
11. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine
şi voi.
2. Exodul 31:13,17; 13. "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.
17. Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul
cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat."
Ezechiel 20:12,20; 12. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara
pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.
20. Moise a zis poporului: "Nu vă înspăimântaţi; căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la
încercare şi ca să aveţi frica Lui înaintea ochilor voştri, pentru ca să nu păcătuiţi."

Luni, 11 iunie – Fiara şi falsa închinare
3. Apocalipsa 14:9,10; 9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: "Dacă se închină
cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. 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 16:2; Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a
lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei.

Marți, 12 iunie – Sigiliul lui Dumnezeu
4. Efeseni 1:13,14; 13. Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi
crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu,
spre lauda slavei Lui.
Efeseni 4:30; Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua
răscumpărării.
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- texte 2 Timotei 2:19; Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul
cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de
fărădelege!”
Apocalipsa 7:1-4; 14:1; 1. După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru
colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici
pe mare, nici peste vreun copac.
2. 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 vatăme pământul şi
marea,
3. zicând: "Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea
slujitorilor Dumnezeului nostru!"
4. Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii, din toate
seminţiile fiilor lui Israel.
1. Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută
patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.
5. Apocalipsa 7:3; zicând: "Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea
pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!"
Apocalipsa 14:9; Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva
fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,

Miercuri, 13 iunie – Semnul fiarei
6. Apocalipsa 14:12; „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui
Isus.”

Joi, 14 iunie – Sabatul ca sigiliu
7. Exodul 20:8-11; 8. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
9. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
10. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio
lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul
care este în casa ta.
11. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a
şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
Evrei 4:9,10; 9. Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
10. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de
lucrările Sale.
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