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Semnul lui Dumnezeu şi semnul fiarei

Textul de memorat: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” (Apocalipsa 12:17)

Duminică, 24 februarie – Fiara ridicată din mare

1. Apocalipsa 13:1-4,8; 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?"
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.

Apocalipsa 17:8; Fiara pe care ai văzut-o era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc şi are să se
ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în
Cartea Vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni.

Luni, 25 februarie – Activitatea fiarei din mare

2. Apocalipsa 13:5-8; 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.

Daniel 7:24,25; 24. Cele zece coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi.
Iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintaşii lui şi va doborî trei împăraţi.
25. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va
încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două
vremuri şi o jumătate de vreme.

2 Tesaloniceni 2:2-12; 2. să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi
de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului
ar fi şi venit chiar.
3. Nimeni  să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi  venit  lepădarea de
credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,
4. potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte "Dumnezeu" sau de ce este vrednic de
închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
5. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?
6. Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.
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7. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din
drumul ei.
8. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va
prăpădi cu arătarea venirii Sale.
9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase
10.  şi  cu  toate  amăgirile  nelegiuirii,  pentru  cei  ce  sunt  pe  calea  pierzării,  pentru  că  n-au  primit
dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.
11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
12. pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

Marți, 26 februarie – Fiara ridicată din pământ

3. Apocalipsa 13:11; Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale
unui miel şi vorbea ca un balaur.

Apocalipsa 12:14-16; 14. Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare
cu ele în pustiu, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri şi jumătatea unei vremuri, departe de
faţa şarpelui.
15. Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul.
16. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l aruncase
balaurul din gură.

Miercuri, 27 februarie – Chipul fiarei

4. Apocalipsa 13:12,13; 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.
13.  Săvârşea semne mari,  până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ  în faţa
oamenilor.

1 Împăraţi 18:38; Atunci a căzut foc de la Domnul şi a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi
pământul, şi a supt şi apa care era în şanţ.

Faptele apostolilor 2:3; Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat
câte una pe fiecare din ei.

Joi, 28 februarie – Semnul fiarei

5. Apocalipsa 13:16,17; 16. Şi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească
un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,
17. şi nimeni  să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta,  adică numele fiarei  sau
numărul numelui ei.

Deuteronomul 6:4-8; 4. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
5. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.
6. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
7. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în
călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
8. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi.

Apocalipsa 13:14-18; 14. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă
în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie, şi trăia.
15. 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.
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16. Şi a făcut ca toţi,  mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna
dreaptă sau pe frunte,
17.  şi  nimeni  să nu  poată cumpăra sau vinde  fără să  aibă semnul  acesta,  adică  numele  fiarei  sau
numărul numelui ei.
18. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi
numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.
Daniel 3:1-7; 1. Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase
coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului.
2.  Împăratul  Nebucadneţar  a  poruncit  să  cheme  pe  dregători,  pe  îngrijitori  şi  pe  cârmuitori,  pe
judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători şi pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să
vină la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar.
3. Atunci dregătorii, îngrijitorii şi cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii şi
toate căpeteniile ţinuturilor s-au strâns la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar.
S-au aşezat înaintea chipului pe care-l înălţase Nebucadneţar.
4. Iar un crainic a strigat cu glas tare: "Iată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, oameni de toate
limbile!
5. În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului şi a tot felul de
instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului de aur pe care l-a
înălţat împăratul Nebucadneţar.
6. 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." -
7. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei
şi a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat
cu faţa la pământ şi s-au închinat chipului de aur pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar.
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