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Statele Unite şi Babilonul

Textul  de  memorat: „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)

Duminică, 3 iunie – Vindecarea rănii de moarte

1. Apocalipsa 13:1-10; 1. Apoi am stat 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.
2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu.
Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se
mira după fiară.
4. 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?”
5. 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.
6. 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.
7. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice
norod, peste orice limbă şi peste orice neam.
8.  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 junghiat.
9. Cine are urechi să audă!
10. Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie.
Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.

2. Apocalipsa 13:3; 3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată.
Şi tot pământul se mira după fiară.

Luni, 4 iunie – Statele Unite în profeţie

3. Apocalipsa 13:11,12; 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne
ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.
12. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine
fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

Marți, 5 iunie – O problemă de închinare

4. Apocalipsa 14:9-11; 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.
11. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce
se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
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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.

Apocalipsa 19:20; Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care
făcuse înaintea  ei  semnele,  cu care  amăgise  pe cei  ce primiseră  semnul  fiarei,  şi  se închinaseră
icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.

Apocalipsa 20:4; Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata.
Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului
lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte
şi pe mână. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.

Miercuri, 6 iunie – „Babilonul cel mare”

5. Ieremia 51:6,7,53,57; 6. Fugiţi din Babilon şi fiecare să-şi scape viaţa, ca nu cumva să pieriţi în
pieirea lui! Căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul! El îi va răsplăti după faptele lui.
7. Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur care îmbăta tot pământul; neamurile au băut din
vinul lui; de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie.
53. Chiar dacă Babilonul s-ar înălţa până la ceruri, chiar dacă ar face cu neputinţă de ajuns cetăţuile
lui cele înalte, tot voi trimite pe pustiitori împotriva lui, zice Domnul...
57. Şi anume, voi îmbăta pe voievozii şi înţelepţii lui, pe cârmuitorii, pe căpeteniile şi vitejii lui; vor
adormi  somnul  cel  de  veci  şi  nu  se  vor  mai  trezi,  zice  Împăratul,  al  cărui  nume  este  Domnul
oştirilor.”

Zaharia 2:7; Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!

Apocalipsa 17:5,6; 5. Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare, mama curvelor şi
spurcăciunilor pământului.”
6. Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus.
Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.

Apocalipsa 18:2,3; 2. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns
un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi
urâte;
3. pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu
ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”

6. Apocalipsa 12:3; În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte
capete, zece coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete.

Apocalipsa 13:1-3; 1. Apoi am stat 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.
2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu.
Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se
mira după fiară.

Apocalipsa 17:3; Şi m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de
culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.

Joi, 7 iunie – Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu!

7. Apocalipsa 18:1-4; 1. După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare
putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.
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2. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor,
o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte;
3. pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu
ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.”
4. Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi
părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!
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