
Studiul 11 pentru 16 iunie 2018



T.M. „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, 
Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte şi 

adevărate sunt căile Tale, Împărate al 
neamurilor!” (Apocalipsa 15:3)



 Cui să ne închinăm?

 Semnele închinării la Dumnezeu.

 Semnele închinării la fiară.

 Care sunt semnele distinctive?

 Sigiliul lui Dumnezeu.

 Semnul fiarei.

 Ce face din sabat un sigiliu?

Apocalipsa 13:15-18 prezintă un 
decret de moarte pentru toţi aceia 
care nu se închină icoanei fiarei. 

Pentru a-i diferenţia pe cei care se 
închină de cei care nu o fac, li se va 
impune un sigiliu. Care este acest 
sigiliu? De ce trebuie să refuze a 
primi sigiliul cei care se închină 
Creatorului? 



„Să vă tăiaţi împrejur 
în carnea prepuţului 

vostru: şi acesta să fie 
semnul legământului 
dintre Mine şi voi.” 

(Geneza 17:11)

„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)
Închinarea la Dumnezeu nu este ceva care să 
afecteze doar interiorul nostru. Ea trebuie să 
se manifeste şi exterior. 

Însuşi Dumnezeu i-a indicat lui Avraam un 
semn extern, circumcizia, ca un semn al 
circumciziei interioare a inimii (Deut. 30:6). 
Acest semn a fost înlocuit de naşterea din 
nou, credinţa şi păzirea poruncilor (Gal. 6:15; 
5:6; 1 Cor. 7:19).

Un al doilea semn extern este păzirea unei 
zile special rezervate de închinare la 
Dumnezeu: sabatul (Exod 31:13).



„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, 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)

Apocalipsa 13 şi 14 conţine şase avertizări 
împotriva falsei închinări (13:4, 8, 12, 15; 14: 9, 
11).

În încercarea ei de a „schimba vremurile şi 
legea” (Daniel 7:25), biserica medievală a 
propus credincioşilor săi o falsă zi de închinare: 
duminica (ca înlocuitor pentru sabat).

Bisericile reformate au menţinut această 
greşeală în modul lor de închinare. 

În timpul sfârşitului, mesajul de 
reîntoarcere la adevărata închinare şi 
respingerea celei false, împarte omenirea 
în două grupuri de închinători, cu două 
destine distincte (Apocalipsa 14:6-11).



„Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele 
Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru 
de mii, cari aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele 
Tatălui Său.” (Apocalipsa 14:1)

Conform cu Efeseni 1:13-14; 4:30; 2 Timotei 
2:19, care este sigiliul lui Dumnezeu?

Primirea Duhului Sfânt şi depărtarea de păcat 
constituie sigiliul lui Dumnezeu pentru 
credincioşii din toate timpurile. 

1. Sigiliul de pe frunte: Cei care se închină cu deplină 
convingere, fie lui Dumnezeu, fie fiarei.

2. Sigiliul de pe mână: Aceia care din interes sau 
teamă, se închină fiarei. 

Pe lângă acest sigiliu, Apocalipsa 7:1-8 şi 14:1 
descriu un sigiliu special care va avea loc în 
timpurile sfârşitului şi care contrastă semnul fiarei 
(Apocalipsa 13:16).



„şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică 
numele fiarei, sau numărul numelui ei.” (Apocalipsa 13:17)

Aminteşte-ţi, Apocalipsa 13 prezintă o falsificare, o 
distorsionare a planului de mântuire. Fiara doreşte 
să fie adorată în locul lui Dumnezeu şi îşi impune 
semnul în locul sigiliului divin. 

Înaintea celor care proclamă închinarea la 
Creator şi păzesc Legea Sa (Ap. 14:7,12), 
fiara aduce o lege modificată şi o falsă zi 
de închinare. Aceasta reprezintă semnul 
fiarei. 

Când închinarea la Dumnezeu în Sabat, 
în loc de duminică presupune restricţii 
personale, sau chiar moartea, se va fi 
impus semnul fiarei (şi numai atunci).

Un cod de bare, o cartelă, 
un cip inserat sub piele? 



„Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt 
un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că 

Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru” 
(Ezechiel 20:20)

Sabatul a fost dat omului la creaţiune. 
Mai apoi, a fost transformat într-un 
simbol al Răscumpărării 
(Deuteronomul 5:12-15).

În documentele din antichitate, sigiliul 
conţinea identitatea, titlul şi 
jurisdicţia persoanei care sigila.

Exod 20:8-11 identifică sabatul drept un 
sigiliu care include identitatea (Iehova), 
titlul (Creator) şi jurisdicţia (toate 
lucrurile) lui Dumnezeu.

În conflictul final, acesta va fi semnul 
distinctiv al celor care acceptă lucrarea 
răscumpărătoare a lui Hristos şi se închină 
Creatorului în modul în care El doreşte să 
fie adorat.



„Dar creştinii din generaţiile trecute au păzit duminica,
fiind convinşi că, făcând astfel, ei păzesc Sabatul biblic; şi
astăzi mai există creştini adevăraţi în fiecare biserică,
inclusiv în cea Romano-Catolică, ce cred cu sinceritate că
duminica este Sabatul rânduit de Dumnezeu. Dumnezeu
primeşte sinceritatea scopului lor şi integritatea lor
înaintea Lui. Dar atunci când păzirea duminicii va fi impusă
prin lege, iar lumea va fi lămurită cu privire la obligaţia
Sabatului adevărat, atunci toţi aceia care vor călca
porunca lui Dumnezeu, pentru a asculta de un precept care
nu are o autoritate mai înaltă decât aceea a Romei, vor
onora prin aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Ei
aduc cinstire Romei şi puterii care impune instituţia
rânduită de Roma. Ei se închină fiarei şi chipului ei. Când
oamenii leapădă instituţia pe care Dumnezeu a declarat-o
ca fiind semnul autorităţii Sale şi cinstesc în locul ei ceea
ce Roma a ales ca semn al supremaţiei ei, prin aceasta ei
aleg semnul supunerii faţă de Roma — „semnul fiarei”.”

E.G.W. (Tragedia Veacurilor, pag. 449)



„Ce faceţi, fraţilor, în timpul marii lucrări de
pregătire? Aceia care se unesc cu lumea vor fi
modelaţi de lume şi pregătiţi pentru semnul fiarei.
Acei care nu se încred în ei înşişi, care se umilesc
înaintea lui Dumnezeu şi îşi curăţă sufletul prin
ascultarea de adevăr sunt modelaţi de cer şi pregătiţi
pentru sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor. Când
decretul va fi promulgat şi sigiliul va fi pus, caracterul
va rămâne pentru veşnicie curat şi fără pată.”

E.G.W. (Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 200)
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