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Cuvânt înainte
Subiectul celei de-a doua veniri a lui Hristos—care este menţionat de
sute de ori în Biblie, a fost binecuvântata speranţă a bisericii în toate secolele. El reprezintă nota fundamentală a ultimei solii—adevărul prezent—care
trebuie dată lumii.
„O înţelegere a speranţei celei de-a doua veniri a lui Hristos este cheia
care ne deschide toată istoria viitoare şi care explică toate lecţiile viitorului.”—Evanghelizarea, p. 220 (cap. 8: Predicând adevărurile distinctive).
Ca popor care pretinde să aştepte cu nerăbdare venirea lui Hristos, noi
ar trebui să observăm cu atenţie fiecare semn care indică spre acest eveniment. Acesta va fi cel mai mare eveniment din istoria lumii. Deşi nu trebuie
să încercăm să stabilim o dată pentru revenirea Domnului nostru, ni se spune că, observând semnele date de profeţi, de apostoli şi de Hristos Însuşi
(în special în Matei 24), ar trebui să ştim că a doua venire a lui Hristos este
foarte aproape—astăzi este chiar la uşi.
Conform apostolului Petru, noi nu trebuie doar să aşteptăm, ci, de asemenea, să “grăbim” venirea Domnului (2 Petru 3:12). De fapt, putem să
“grăbim” venirea Sa fiind pregătiţi să Îl întâmpinăm (Luca 12:36-38; Fapte
3:19, 20; 2 Petru 3:14) şi îndeplinind lucrarea pe care El ne-a încredinţat-o
(Luca 19:12, 13, 15; 14:23; Matei 24:14). Dacă neglijăm să facem astfel, noi
vom fi responsabili de “amânarea” revenirii Domnului. În timp ce studiem
aceste lecţii, toţi studenţii Şcolii de Sabat vor avea o oportunitate potrivită
de a se examina individual în lumina acestor întrebări: Prin viaţa mea am
“grăbit” sau am “întârziat” eu venirea Domnului? Dacă am motive să cred
că am “întârziat” venirea Sa, cum pot să fac eu o întoarcere de 180º în viaţa
mea şi să încep să fac, din toată inima, ceea ce vrea Domnul ca eu să fac? În
aceste lecţii se vor găsi răspunsuri clare la aceste întrebări.
Nu este suficient ca noi să credem în apropiata revenire a lui Hristos,
sau să cunoaştem tot ce a fost scris despre ea, şi să predicăm acest lucru altora. Există foarte mulţi pretins-credincioşi în cele trei solii îngereşti, care sunt
“pe calea cea largă”, în timp ce pretind că merg “pe calea îngustă.” Ei se
înşeală pe ei şi înşeală şi pe alţii. Neconcordanţa aceasta din viaţa lor îi făcea
pe păcătoşi să îşi împietrească inimile cu scuza: „Nu există nicio deosebire
între noi. Noi suntem la fel; ne îmbrăcăm, vorbim şi acţionăm la fel.” (Mărturii, vol. 1, p. 128, cap. 22, „Cele două căi”). Unii ca aceştia vor fi “cântăriţi în
balanţă şi găsiţi cu lipsuri” (Experienţe şi viziuni, p. 37, cap. Sigilarea). Lecţiile
de faţă ne arată cum putem evita acest tip de naufragiu spiritual.
Fie ca studiul acestor lecţii să ne conducă pe fiecare din noi la o consacrare mai profundă, pe măsură ce venim mai aproape de Hristos şi mai
aproape unii de alţii. Să ne unim în mijlocire pentru revărsarea Duhului
Sfânt, pentru încheierea lucrării, aşa încât să putem fi pregătiţi în aşteptare
nerăbdătoare, aşa cum era adevăratul popor al lui Dumnezeu în anul 1844.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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SABAT, 1 IULIE 2017
Darul Sabatului întâi pentru
o capelă în Washington, D.C., SUA
Dragi fraţi, surori şi prieteni din
întreaga lume,
Ca popor care ne pregătim pentru
a doua venire a lui Hristos, noi avem
o datorie de recunoştinţă faţă de predecesorii noştri, care, conduşi de providenţa lui Dumnezeu, au întemeiat
o ţară care oferă libertatea religioasă
pentru toate persoanele. Statele Unite
ale Americii sunt a treia ţară în lume ca
număr de locuitori, având o populaţie de 324. 227.000 locuitori. Capitala
naţiunii este Washington, în Districtul Columbia, şi este conectată cu statele Virginia şi Maryland printr-o centură de 64 de mile. Fiind o localitate
în care locuiesc aprox. 650.000 locuitori, inclusiv oficialii guvernamentali
naţionali, diplomaţi străini şi familiile lor, plus o populaţie săptămânală
de mai mult de un milion de navetişti din suburbiile aflate în Virginia şi
Maryland, Washington, D.C. este al 24-lea oraş ca populaţie în SUA şi
a 7-a zonă metropolitană ca mărime. Acest oraş mare, cu comerţul său
economic, politic şi cultural, este un teren fertil pentru răspândirea evangheliei.
Lucrarea de reformă a început în regiunea Washington, D.C., spre
sfârşitul anilor 1970 cu doar o mână de membri. În 1980 s-a cumpărat o
casă micuţă în Temple Hills, Maryland (o suburbie a districtului), şi aceasta a fost adaptată ca o mică biserică. Această capelă mică a slujit ca un far
de lumină în această regiune largă. Mulţi fraţi au trecut prin Temple Hills
şi au ajutat la clădirea lucrării în această regiune. Capela, care este folosită
de mulţi ani şi care poate cuprinde aproximativ 30 de persoane, a devenit neîncăpătoare pentru cei care ne închinăm în ea. Dat fiind un număr
crescând de membri şi vizitatori care o frecventează regulat, avem nevoie
de o clădire mai încăpătoare. După multă rugăciune şi post, s-a luat decizia de a cumpăra o locaţie mai mare, poziţionată strategic în această
metropolă, permiţându-ne mai bine să ne îndeplinim însărcinarea dată de
Domnul nostru: „Mergeţi şi propovăduiţi TUTUROR naţiunilor!” (Matei
28:19, sublinierea adăugată). Proclamarea evangheliei trebuie să ajungă la
fiecare naţiune, neam, limbă şi popor, şi să câştige suflete pentru Domnul.
Apelăm la toţi studenţii Şcolii de Sabat să ne ajute în acest proiect
pentru clădirea unui nou far de lumină în capitala Statelor Unite. Fie ca
Domnul să vă răsplătească din abundenţă când dăruiţi cu generozitate
pentru cauza Sa. Vă mulţumim anticipat pentru contribuţiile voastre generoase pentru acest plan demn.
Frații voștri și surorile voastre din Temple Hills
4
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Lecţia 1

Sabat, 1 iulie 2017

O nădejde glorioasă, ce inspiră bucurie
„Poporului peregrin al lui Dumnezeu, lăsat atât de mult timp să
locuiască în ‘regiunea şi umbra morţii,’ îi este dată o nădejde preţioasă,
care inspiră bucurie, prin promisiunea revenirii Sale, a Celui care este
‘învierea şi viaţa’, pentru ‘a-i aduce din nou acasă pe cei exilaţi ai Săi.’
”— Marea luptă, p. 299 (cap. 17, Vestitorii dimineţii).
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, p. 299-303 (cap. 17, Vestitorii dimineţii).

Duminică			

25 iunie

1. ÎNSUFLEŢIT DE FĂGĂDUINŢELE LUI DUMNEZEU
a. Foarte timpuriu în istorie, ce i-a fost arătat în viziune celui de-al
şaptelea patriarh de la Adam, şi cum l-a însufleţit aceasta într-un
mod puternic? Iuda 14, 15.

„Prin spiritul profetic, [Dumnezeu] l-a purtat [pe Enoh] prin generaţiile următoare, care aveau să trăiască după Potop, şi i-a arătat
marile evenimente, care sunt în legătură cu a doua venire a lui Hristos
şi cu sfârşitul lumii…
În viziune profetică, el a fost instruit cu privire la moartea lui Hristos, şi i-a fost arătată venirea Sa în slavă, însoţit de toţi sfinţii îngeri,
pentru a răscumpăra poporul Său din mormânt. El a văzut, de asemenea, starea decăzută a lumii, atunci când Hristos urma să vină pentru
a doua oară—că urma să fie o generaţie lăudăroasă, semeaţă, încăpăţânată, care urma să Îl tăgăduiască pe singurul Dumnezeu şi pe Domnul Isus Hristos, călcând în picioare legea şi dispreţuind ispăşirea. El
i-a văzut pe cei neprihăniţi încununaţi cu slavă şi onoare, şi pe cei răi
alungaţi din prezenţa Domnului şi distruşi de foc.
Enoh a devenit un predicator al neprihănirii, făcând cunoscut oamenilor ceea ce Domnul i-a revelat.”—Patriarhi şi profeţi, p. 85, 86 (cap.
6: Set şi Enoh).
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Darul Sabatului întâi pentru o capelă în Washington, D.C., SUA

„Iată, Domnul vine cu zecile de mii de sfinţi.” (Iuda 14, u. p.).

Luni			

26 iunie

2. O ÎNCREDERE PLINĂ DE BUCURIE
a. Descrieţi modul în care poporul lui Dumnezeu din timpul Vechiului Testament şi-a exprimat speranţa în a doua venire a lui
Hristos. Psalmii 50:1-4; 96:11-13.
„Venirea lui Hristos pentru a inaugura domnia neprihănirii, a inspirat cele mai sublime şi pline de emoţie afirmaţii ale scriitorilor sfinţi. Poeţii şi profeţii Bibliei s-au ocupat de aceasta în cuvinte care străluceau de
lumina focului ceresc.”—Marea luptă, p. 300 (cap. 17, Vestitorii dimineţii).

b. În ce limbaj ales a descris profetul Habacuc revenirea lui Isus?
Habacuc 3:3-6.
c. Ce promisiune plină de mângâiere, încurajatoare, este repetată
credincioşilor Noului Testament, şi cum ar trebui să ne influenţeze aceasta într-un mod profund? Fapte 1:10, 11.
„Promisiunea făcută de Mântuitorul pe Muntele Măslinilor la despărţire, spunând că va reveni, a luminat viitorul ucenicilor Săi, umplându-le inimile cu bucurie şi speranţă, pe care întristarea nu le putea
stinge, nici încercările nu le puteau întuneca.”—Ibid., p. 302.
„[Fapte 1:11 citat]. Într-adevăr, preţioasă a fost pentru acei ucenici
întristaţi această făgăduinţă că Îl vor revedea pe Isus, care a fost atât
de iubit de către ei toţi. Preţioasă este această făgăduinţă, de asemenea,
pentru fiecare adevărat urmaş al lui Hristos. Niciunuia care Îl iubeşte
cu adevărat pe Isus, nu îi va părea rău că El revine. Şi pe măsură ce
ajung mai aproape de revenirea Fiului omului, cei care într-adevăr Îl
iubesc pe Isus vor anticipa cu speranţă plină de bucurie şi vor căuta să
îi ajute pe toţi să fie pregătiţi pentru a-L privi pe Cel pe care Îl iubeşte
sufletul lor, Cel care a murit pentru a-i răscumpăra.
Isus revine! Însă nu pentru a asculta vaiurile omenirii, şi pentru a-l
auzi pe păcătosul vinovat mărturisindu-şi păcatele; pentru că atunci
cazul fiecărei persoane va fi fost decis pentru viaţă sau moarte. Cei
care au trăit în păcat vor rămâne pentru totdeauna păcătoşi. Cei care
şi-au mărturisit păcatele lui Isus în sanctuar, care au făcut din El Prietenul lor şi au iubit venirea Lui, vor avea iertare scrisă pentru toate
păcatele lor. Întrucât şi-au curăţit sufletele ‘prin ascultare de adevăr,’
vor rămâne curaţi şi sfinţi pentru totdeauna.”—The Youth’s Instructor,
1 aprilie 1854.
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Marţi				

		

27 iunie

3. VREDNIC DE PREGĂTIREA NOASTRĂ SERIOASĂ

„Suntem peregrini şi străini care aşteaptă, speră şi se roagă pentru
acea binecuvântată speranţă, revenirea în slavă a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. Dacă noi credem aceasta şi aducem în
viaţa noastră practică acest crez, ce acţiune viguroasă ar inspira această credinţă şi nădejde; ce dragoste arzătoare unii pentru alţii; ce vieţuire sfântă, plină de atenţie, pentru slava lui Dumnezeu; şi în respectul
nostru pentru răsplătirea oferită ca recompensă, ce linii clare de demarcare ar fi văzute între noi şi lume.”—Evanghelizarea, p. 220 (cap. 8,
subcap. Vestind a doua venire).
„Dumnezeu doreşte ca poporul Său să îşi fixeze ochii spre cer, aşteptând revenirea în slavă a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.
În timp ce atenţia oamenilor din lume este îndreptată spre diferite ocupaţii, atenţia noastră ar trebui să fie spre cer; credinţa noastră ar trebui
să ajungă mai departe şi tot mai departe în misterele măreţe ale comorii
cereşti, atrăgând razele de lumină divină, preţioasă, din sanctuarul ceresc,
să strălucească în inimile noastre, la fel cum strălucesc pe faţa lui Isus…
Dorinţa Domnului nostru este ca noi să veghem, aşa încât, atunci
când El vine şi bate, noi să Îi deschidem imediat.”—Mărturii, vol. 2, p.
194, 195 (cap. 28, Spiritul lumesc în biserică).

b. Cum va veni Isus pentru cei care aşteaptă cu nerăbdare revenirea
Sa? Evrei 9:28 (ultima parte).
„La încheierea lucrării Sale ca Mijlocitor, Hristos va reveni ‘fără păcat, pentru salvare’ (Evrei 9:28), pentru a binecuvânta cu viaţă veşnică
pe poporul Său aşteptător.”—Marea luptă, p. 485 (cap. 28, Faţă în faţă
cu raportul vieţii).
Isus vine aşa cum S-a înălţat la cer, doar că însoţit de o splendoare
mai mare. El vine cu slava Tatălui Său, şi toţi sfinţii îngeri împreună
cu El, pentru a-L însoţi pe drumul Său. În locul coroanei nemiloase de
spini care au străpuns tâmplele Sale sfinte, o cunună de slavă orbitoare
va acoperi fruntea Sa sfântă. El nu va veni atunci ca om al durerilor şi
obişnuit cu suferinţa; ci înfăţişarea Sa va străluci mai puternic decât
soarele la amiază. El nu va purta un veşmânt simplu, fără vreo cusătură, ci o haină mai albă decât zăpada—de o strălucire orbitoare.”—The
Youth’s Instructor, 1 aprilie 1854.
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Darul Sabatului întâi pentru o capelă în Washington, D.C., SUA

a. Cum putem obţine curaj din speranţa exprimată de Pavel? Tit 2:11-13.

Miercuri					

28 iunie

4. TÂNJIND DUPĂ REVENIREA SA
a. Ce mesaj din predicile lui Luther răsuna ca ecou al învăţăturilor
lui Pavel cu privire la ceasul judecăţii finale? Evrei 9:27.
„Luther declara: ‘Sunt într-adevăr convins, că ziua judecăţii nu se
va lăsa aşteptată trei sute de ani încheiaţi. Dumnezeu nu va mai suferi,
nu mai poate suferi, această lume rea pentru mai mult timp.’ ‘Marea
zi se apropie, în care împărăţia urâciunilor va fi răsturnată.’ ”—Marea
luptă, p. 303 (cap. 17, Vestitorii dimineţii).

b. Ce convingere aveau alţi reformatori, şi care trebuie să fie, în
mod asemănător, prioritatea noastră principală astăzi? Apocalipsa 16:15.
„ ‘Această lume îmbătrânită nu este departe de sfârşitul ei,’ spunea
Melanchton. Calvin îi implora pe creştini ‘să nu ezite, dorind cu ardoare ziua venirii lui Hristos, ca pe evenimentul cel mai promiţător dintre
toate;’ şi el declară că ‘întreaga familie a celor credincioşi îşi va menţine
privirea asupra acelei zile.’ ‘Trebuie să flămânzim după Hristos, trebuie
să Îl căutăm, să Îl contemplăm,’ spune el, ‘până în zorii zilei aceleia mari,
când Domnul nostru îşi va manifesta pe deplin slava împărăţiei Sale.’
‘Nu a dus Domnul Isus la cer natura noastră umană?’ a spus Knox,
reformatorul scoţian, ‘şi nu Se va întoarce El? Ştim că Se va întoarce, şi
asta cu grăbire.’ Ridley şi Latimer, care şi-au dat vieţile pentru adevăr,
priveau în credinţă spre venirea Domnului. Ridley scria: ‘Lumea, fără îndoială—eu cred aceasta, şi de aceea spun aceasta—se apropie de sfârşit.
Să strigăm în inimile noastre împreună cu Ioan, servul lui Dumnezeu,
către Mântuitorul nostru Hristos: ‘Vino, Doamne Isuse, vino!’ ”—Ibid.
Revenirea lui Hristos în lumea noastră nu va mai fi amânată mult
timp. Aceasta să fie nota fundamentală a fiecărei solii.
Binecuvântata speranţă a celei de-a doua veniri a lui Hristos, cu
realităţile ei solemne, e necesar să fie frecvent prezentată poporului.
Aşteptarea revenirii în curând a Domnului nostru ne va conduce să
considerăm lucrurile pământeşti ca deşertăciune şi fără însemnătate.
Acum nu se poate spune de către servii Domnului, la fel cum a
spus profetul Daniel: ‘Timpul pus deoparte era lung.’ (Daniel 10:1
engl. KJV). Mai e acum doar un scurt timp până când martorii pentru
Dumnezeu îşi vor fi îndeplinit lucrarea lor de a pregăti calea Domnului.”—Mărturii, vol. 6, p. 406 (cap. 51, Pregătire pentru criza finală).
8
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Joi						

29 iunie

5. AŞTEPTÂND ÎN MOD ACTIV ZIUA PROMISĂ

„Hristos spune: ‘Ştiu faptele tale.’ (Apocalipsa 2:2). El ştie dacă trăieşti o viaţă de perfecţiune şi dacă îţi place să vorbeşti despre El şi să
te gândeşti la El, şi dacă e bucuria ta să Îl lauzi pe El. Aşteptăm noi să
ajungem la cer, în cele din urmă, şi să ne alăturăm corului ceresc? Noi
vom ieşi din mormânt exact aşa cum am intrat, în ceea ce priveşte caracterul... Acum este timpul să ne spălăm şi să ne netezim hainele. Este
timpul să ne spălăm hainele şi să le albim în sângele Mielului.
Când învăţătorul legii a venit la Isus şi L-a întrebat: ‘Ce să fac,
pentru a moşteni viaţa veşnică?,’ răspunsul a fost: ‘Păzeşte poruncile.’
Aici, învăţătorul legii pune o întrebare foarte clară, şi primeşte un răspuns la fel de clar.”—Manuscript Releases, vol. 9, p. 262.
b. Care va fi sentimentul profund al tuturor celor care îmbrăţişează
din toată inima făgăduinţa revenirii Sale în curând? Apoc. 22:20.
„Vreau să Îl onorez pe Cel care şade pe tron. Vreau ca vocea mea
să răsune şi să răsune din nou prin curţile cerului. Vrei să fii tu acolo?
Atunci trebuie să îţi educi vocea să Îl laude pe pământ, şi apoi te poţi
alătura corului ceresc şi poţi intona cântarea lui Moise şi a Mielului.
Dumnezeu să ne ajute şi să ne umple de plinătate şi putere, şi apoi
vom putea gusta din bucuriile lumii care va veni.”—The Ellen G. White
1888 Materials, p. 128.

Vineri 			

		

30 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. La ce ar trebui să mă gândesc în mod serios în ceea ce priveşte profunzimea dorinţei mele ca Isus să revină?
2. De ce trebuie să ne ofere putere promisiunile privitoare la revenirea lui Hristos?
3. De ce este important să cultivăm o dorinţă reală de a împărtăşi acest
adevăr cu alţii?
4. Cum au insuflat reformatorii din secolul al şaisprezecelea credinţă
în revenirea lui Hristos?
5. Suntem salvaţi prin credinţă, ca urmare, prin ce se dă pe faţă dedicarea noastră sinceră în viaţa de credinţă?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017
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Darul Sabatului întâi pentru o capelă în Washington, D.C., SUA

a. Explicaţi responsabilitatea tuturor celor care sunt serioşi cu privire la întâlnirea în pace a Stăpânului, când El se întoarce. Amos
4:12 (ultima parte); Ţefania 2:3.

Lecţia 2

Sabat, 8 iulie 2017

Semne ale revenirii lui Hristos
„Tot aşa şi voi, când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se, să
ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este la uşi.” (Luca 21:31).
„Hristos a poruncit poporului Său să vegheze pentru a vedea semnele revenirii Sale, şi să se bucure când vor fi martori la indiciile revenirii Regelui lor.”—Marea luptă, p. 308 (cap. 17, Vestitorii dimineţii).
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, p. 31-38 (cap. 1, Distrugerea Ierusalimului), 304-316 (cap. 17, Vestitorii dimineţii), 333, 334 (cap. 18, Un reformator american).

Duminică 				

2 iulie

1. O IMAGINE A EVENIMENTELOR VIITOARE,
ÎNAINTE DE DESFĂŞURAREA LOR
a. Ce a prezis Fiul omului cu privire la marele templu existent în
zilele Sale—un eveniment pe care ucenicii nu şi-l puteau imagina? Matei 24:1, 2.
„Când atenţia lui Isus a fost atrasă spre măreţia templului, oh, care
trebuie să fi fost gândurile nerostite ale Celui Respins! Priveliştea din
faţa Sa era într-adevăr frumoasă, însă El a spus cu tristeţe: Văd toate
acestea. Clădirile sunt într-adevăr minunate. Îmi arătaţi spre aceste ziduri ca şi când ar fi aparent de nedistrus; dar ascultaţi cuvintele Mele:
Va veni ziua când ‘nu va fi lăsată piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.’ ”—Hristos, Lumina lumii, p. 627 (cap. 69, Pe Muntele Măslinilor).
b. Ce întrebări îi preocupau pe ucenici, şi cum a împletit Hristos răspunsul la ele, cu profeţiile privitoare la sfârşitul lumii? Matei 24:3
„Ucenicii asociau distrugerea Ierusalimului cu evenimentele legate de revenirea personală a lui Hristos, în slavă vremelnică, pentru a
lua tronul imperiului universal, pentru a-i pedepsi pe evreii nepocăiţi
şi pentru a sfărâma jugul roman de pe gâtul naţiunii. Domnul le spusese că va veni a doua oară. Ca urmare, la menţionarea judecăţilor
ce aveau să cadă asupra Ierusalimului, minţile lor s-au îndreptat spre
acea venire.”—Marea luptă, p. 25 (cap. 1, Distrugerea Ierusalimului).
10
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Luni						

3 iulie

2. ÎMPLINIREA PROFEŢIEI DUPĂ ÎNĂLŢAREA LUI
HRISTOS
a. Ce avertizare ar trebui să luăm din implicaţiile spirituale ale
sorții templului în anul 70 d.Hr., întocmai cum profeţise Isus?
Isaia 30:12, 13.
„Încăpăţânarea oarbă a conducătorilor evrei şi crimele detestabile
care se perpetuau înăuntrul oraşului asediat, au stârnit oroarea şi indignarea romanilor... În furia lor, soldaţii au azvârlit torţe aprinse în
camerele alăturate templului şi apoi, cu săbiile lor, au masacrat într-un
număr mare pe cei care îşi găsiseră adăpostul acolo. Sângele curgea
pe treptele templului, ca apa. Mii şi mii de evrei au pierit. Peste sunetul bătăliei, se auzeau voci strigând: ‘Icabod!’—s-a dus slava.”—Marea
luptă, p. 33 (cap. 1, Distrugerea Ierusalimului).
„Atât cetatea, cât şi templul au fost rase din temelii, şi terenul pe
care se aflase locaşul sfânt a fost ‘arat ca un ogor’ (Ieremia 26:18).”—
Ibid., p. 35.
b. Numiţi câteva lucruri interesante pe care le putem spicui cu privire la felul în care doar cei care au ascultat cuvintele lui Isus au
fost cruţaţi. Luca 21:20-22; Psalmii 27:5.
„Timp de şapte ani un bărbat a continuat să străbată străzile Ierusalimului în sus şi în jos, anunţând vaiurile, care urmau să vină asupra
cetăţii... Acest străin a fost întemniţat şi biciuit, însă de pe buzele lui nu
a ieşit nicio plângere. La insulte şi abuzuri, el răspundea doar: ‘Vai, vai
de Ierusalim!’, ‘vai, vai de locuitorii lui!’ Strigătul său de avertizare nu
a încetat până când el a fost ucis în asediul pe care îl prezisese.
Niciun creştin nu a pierit în distrugerea Ierusalimului. Hristos le
dăduse ucenicilor Săi avertismente, şi toţi cei care au crezut cuvintele
Sale au vegheat pentru a vedea semnul promis. [Luca 21:20-22].”—
Ibid, p. 30.
„[Luca 21:20-22 citat]. Acest avertisment a fost dat pentru a fi luat
în seamă peste patruzeci de ani, la distrugerea Ierusalimului...
‘Rugaţi-vă, ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat,’
a spus Hristos (Matei 24:20)... La patruzeci de ani după răstignirea Sa,
[Sabatul] trebuia încă păzit ca zi sfântă. Timp de patruzeci de ani ucenicii trebuiau să se roage ca fuga lor să nu fie în Sabat.”—Hristos, Lumina lumii, p. 630 (cap. 69, Pe Muntele Măslinilor)
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017
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Marţi					

4 iulie

3. UN INTERVAL DE TIMP PROFETIC – EVUL MEDIU
a. Ce urma să vină în cele din urmă asupra credincioşilor după distrugerea generală a cetăţii Ierusalim, în anul 70 d.Hr.? Matei
24:21, 22.
„De la distrugerea Ierusalimului, Isus a trecut cu grăbire la evenimentul mai mare, ultima za din lanţul istoriei acestui pământ—venirea Fiului omului în mărire şi slavă. Între aceste două evenimente, în
faţa privirii lui Hristos, se aflau deschise secole lungi de întuneric, secole marcate de sânge, lacrimi şi agonie pentru biserica Sa.”—Hristos,
Lumina lumii, p. 630, 631 (cap. 69, Pe Muntele Măslinilor).
b. Cum a fost conturată în profeţia din cartea Apocalipsei această
perioadă de strâmtorare? Apocalipsa 11:2,3; 13:5.

c. Ce principii scripturistice despre timpul profetic ne ajută să înţelegem cum să calculăm matematic durata concretă a acestei perioade, ţinând cont că în calculele profetice o lună calendaristică
durează 30 zile, iar fiecare an 360 de zile? Numeri 14:34; Ezechiel
4:6.
„Interzicerea şi eliminarea Scripturii în timpul stăpânirii Romei,
rezultatele îngrozitoare ale acelei acţiuni şi reabilitarea finală a cuvântului lui Dumnezeu, sunt în mod viu conturate de pana profetică. Lui
Ioan, exilat pe singuratica insulă Patmos, i-a fost dată o viziune a celor
1260 de ani în care puterii papale i s-a permis să calce în picioare cuvântul lui Dumnezeu.”—The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 188.
„Cele patruzeci şi două de luni sunt acelaşi lucru cu ‘o vreme,
două vremi şi o jumătate de vreme’, trei ani şi jumătate, sau 1260 de
ani, din Daniel 7—timpul în care puterea papală urma să asuprească
poporul lui Dumnezeu. Această perioadă a început cu supremaţia papalităţii, în anul 538 d.Hr., şi s-a încheiat în 1798. La acel moment, papa
a fost luat prizonier de armata franceză, puterea papală şi-a primit
rana de moarte şi prezicerea s-a împlinit: ‘Cel ce duce pe alţii în robie,
va merge şi el în robie’ (Apocalipsa 13:10).”—Marea luptă, p. 439 (cap.
35, Legea lui Dumnezeu de neschimbat).
12
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Miercuri					

5 iulie

4. TREI EVENIMENTE CA BORNE KILOMETRICE
a. Chiar înainte de încheierea perioadei profetice de 1260 de ani
(întrucât persecuţia propriu-zisă a fost ‘scurtată’), ce semne din
natură au arătat că revenirea lui Isus era aproape? Matei 24:29,
30; Marcu 13:24-26; Apocalipsa 6:12, 13.
b. Să examinăm una câte una aceste profeţii: conform raportului
Inspiraţiei şi al istoriei, care dintre evenimente a avut loc primul? Apocalipsa 6:12.
„Ca împlinire a acestei profeţii [din Apocalipsa 6:12], în anul 1755
a avut loc cel mai teribil cutremur înregistrat vreodată. Deşi cunoscut
în mod uzual drept cutremurul din Lisabona, el a atins cea mai mare
parte a Europei, Africii şi Americii. S-a simţit în Groenlanda, în Indiile
de Vest, în insula Madeira, în Norvegia şi Suedia, Marea Britanie şi
Irlanda. A cuprins o suprafaţă nu mai mică de patru milioane de mile
pătrate.”—Marea luptă, p. 304 (cap. 17, Vestitorii dimineţii).

c. Cum s-a împlinit profeţia despre soare şi lună? Marcu 13:24.
„Cele 1260 de zile, sau ani, s-au încheiat în 1798. Cu un sfert de
secol mai devreme, persecuţia încetase aproape complet. După această
persecuţie, conform cuvintelor lui Hristos, soarele urma să se întunece.” —Ibid., p. 306.
„Ziua de 19 mai 1780 rămâne în istorie ca ‘Ziua Întunecată.’ Din
zilele lui Moise nu s-a mai raportat o perioadă de întuneric de o densitate, amploare şi durată egală cu aceasta. Descrierea acestui eveniment,
aşa cum a fost făcută de martori oculari, este doar un ecou al cuvintelor
Domnului, … ‘Soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte
de ziua mare şi înfricoşată a Domnului’ (Ioel 2:31).”—Ibid., p. 308.
d. Cum s-a împlinit profeţia referitoare la stele? Marcu 13:25; Apocalipsa 6:13.
„[Apocalipsa 6:13 citat.] Această profeţie a găsit o împlinire impresionantă şi uimitoare în marea cădere de meteoriţi din 13 noiembrie
1833. Aceasta a fost cea mai extinsă şi uimitoare manifestare de stele
căzătoare, care a fost înregistrată vreodată.”—Ibid., p. 333 (cap. 18, Un
reformator american).
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017
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Joi						

6 iulie

5. ÎNGĂDUITE PENTRU A AVEA UN IMPACT
a. Pe lângă cele trei mari evenimente naturale pe care le-a menționat
Isus, ca semne ale apropiatei Sale reveniri, numiţi alte câteva semne şi explicaţi cum se împlinesc acestea cu repeziciune şi din ce în
ce mai mult. Matei 24:6-12; Marcu 13:7-9; Luca 21:9-11, 25-27.
b. Ce ar trebui să ne amintim când vedem aceste semne? Luca 17:26;
Ieremia 8:11, 12.
„Calamităţi, cutremure, inundaţii, dezastre pe uscat şi pe mare,
vor lua amploare. Dumnezeu priveşte asupra lumii astăzi, la fel cum a
privit în vremea lui Noe. El trimite solia Sa poporului de astăzi, la fel
cum a trimis-o în zilele lui Noe. În acest veac al lumii se repetă răutatea
lumii dinainte de potop.”—The Advocate, 1 decembrie 1900.
c. De ce putem fi încurajaţi de profeţiile care se împlinesc?
1 Samuel 12:16; 1 Petru 2:9.
„Cei care au acceptat doctrina adventă au fost treziţi să vadă necesitatea căinţei şi umilirii înaintea lui Dumnezeu. Mulţi oscilaseră mult timp
între Hristos şi lume; acum, ei simţeau că era timpul să ia poziţie. ‘Lucrurile veşniciei au dobândit pentru ei un caracter real, neobişnuit. Cerul a
fost adus aproape, şi ei se simţeau vinovaţi înaintea lui Dumnezeu.’ …
Creştinii erau treziţi la o viaţă spirituală nouă. Ei au fost făcuţi să simtă că
timpul era scurt, că ceea ce trebuiau să facă ei pentru semenii lor trebuia
făcut repede.”—Marea luptă, p. 340 (cap. 18, Un reformator american).

Vineri					

7 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce a permis Dumnezeu ca în anul 70 d.Hr. măreţul templu să fie
distrus?
2. De ce nu a fost cruţat omul singuratic, care rostea vaiuri împotriva
Ierusalimului?
3. De unde ştim că o zi profetică este egală cu un an în timp real?
4. Precizaţi datele celor trei evenimente similare bornelor kilometrice,
care reprezintă semne ale revenirii apropiate a lui Isus.
5. Când văd semnele împlinindu-se, ce impact ar trebui să le permit
să aibă ele asupra mea?
14
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Lecţia 3

Sabat, 15 iulie 2017

Solii de avertizare
pentru timpul nostru
„De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi
ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.” (Isaia 1:9).
„Vocea lui Dumnezeu se aude într-o solie de avertizare, cerând
poporului Său să se separe de nelegiuirea care abundă.”—Patriarhi şi
profeţi, p. 166 (cap. 14, Distrugerea Sodomei).
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, p. 270 (cap. 15, Biblia şi Revoluţia franceză); Patriarhi şi profeţi, p. 156-170 (cap. 14, Distrugerea Sodomei).

Duminică					

9 iulie

1. TIMPURILE ÎN CARE TRĂIM NOI
a. Cu ce timp din istoria lumii a comparat Isus zilele noastre? Matei 24:37-39; Geneza 6:5, 13.

„În zilele noastre există aceleaşi păcate care au adus mânia lui
Dumnezeu asupra lumii din zilele lui Noe. Bărbaţi şi femei duc acum
mâncarea şi băutura la exces şi beţie. Acest păcat predominant, îngăduirea apetitului pervertit, incita pasiunile oamenilor din zilele lui
Noe, conducând la corupţie generală, până când violenţa şi crimele
lor au ajuns la cer, şi Dumnezeu a spălat pământul de viciile sale morale, printr-un potop.”—Mărturii, vol. 3, p. 163 (cap. 14, Reforma sanitară).

b. Cu ce se confruntă credincioşii astăzi? 2 Petru 3:3-6.

„Lumea, plină de răzvrătire, plină de plăceri nelegiuite, este adormită, doarme în siguranţă firească. Oamenii amână departe, în viitor,
venirea Domnului. Ei râd de avertizări.”—Hristos, Lumina lumii, p. 635
(cap. 69, Pe Muntele Măslinilor).
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Luni						

10 iulie

2. LUÂND ÎNVĂŢĂMINTE DINTR-UN EVENIMENT
UIMITOR
a. Dincolo de faptul că a comparat aceste ultime zile cu timpul lui
Noe, cu ce altă scenă istorică a comparat Domnul ora venirii
Sale? Luca 17:28-30.
„Starea de acum a lumii este similară cu cea care a existat în zilele lui Lot, când corupţia Sodomei a atras după sine vizita îngerilor
în acel oraş rău, pentru a vedea dacă strigătele care se înălţau la cer
erau de un asemenea caracter, încât locuitorii frumoasei Sodoma—un
oraş care fusese atât de favorizat de Dumnezeu—îşi stricaseră atât de
mult căile în faţa Domnului, astfel încât nu era nicio speranţă pentru
răscumpărarea lor. Mânia lui Dumnezeu a fost manifestată atât de categoric, deoarece stricăciunea Sodomiţilor era atât de profundă.”—Southern Union Worker, 16 octombrie 1913.
b. Ce păcat era proeminent în zilele lui Lot? Geneza 19:5-7; Romani
1:21, 26, 27.
„[Sodomiţii] s-au strâns grămadă în jurul casei lui Lot şi, pe măsură
ce gloata era mai mare, cuvintele josnice rostite au dat pe faţă starea de
stricăciune care exista între oameni, şi cele mai rele sugestii erau primite
şi puse în practică. Gloata devenea tot mai vehementă în strigătele ei
ca Lot să îi scoată pe străini la ei; pentru că ei deveniseră atât de josnici
prin îngăduirea pasiunilor rele, încât fiecare gând bun fusese eradicat şi
raţiunea era atât de întunecată încât ei ar fi fost violenţi chiar şi faţă de
îngerii cereşti.”—The Signs of the Times, 9 octombrie 1893.
c. De ce este destinul Sodomei un avertisment pentru toţi? Geneza
19:24-26; Luca 17:32, 33.
„Îngerii veniseră să vadă dacă existau vreunii în oraş care nu erau
stricaţi, şi dacă puteau fi convinşi să fugă de blestemul iminent care
ameninţa Sodoma. În acea noapte, răufăcătorii au adăugat ultima picătură la cupa nelegiuirii lor, iar mânia lui Dumnezeu nu putea să mai
fie reţinută în continuare.”—Ibid.
„Avertismentul care a fost dat lui Lot ajunge până la noi în acest
veac degenerat—‘Scapă-ţi viaţa.’ Vocea ispititorului strigă pace şi siguranţă. Cel rău ar vrea ca voi să simţiţi că nu aveţi nimic de care să vă
temeţi, şi vă îndeamnă să mâncaţi, să beţi şi să fiţi voioşi. De care voce
veţi asculta? De vocea cerului sau de vocea care vă ademeneşte spre
distrugere?”—Ibid., 16 octombrie 1893.
16
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11 iulie

3. DEVENIND ADMINISTRATORI MAI BUNI AI
VIEŢILOR NOASTRE
a. Ce avertismente sunt date cu referire la declinul spiritual al Sodomei? Ezechiel 16:49.
„Mulţi dintre cei care au respins atât de mult timp călăuzirea şi
ocrotirea divină se grăbesc pe calea frivolităţii şi a plăcerii egoiste, da,
chiar mai mult, spre fapte josnice şi întinarea trupului. Ca o consecinţă, minţile lor sunt poluate, iar religia este dezgustătoare pentru ei.
Unii au mers atât de departe în acest curs descendent, şi au urmat cu
atâta devotament calea Sodomiţilor, încât acum sunt aproape de a fi
blestemaţi, şi vocea mustrării şi a avertismentului este în zadar pentru
ei.”—Mărturii, vol. 5, p. 39 (cap. 3, Instruirea părintească) .
b. Cum suntem avertizaţi noi, cărora ne-a fost încredinţată o mare
lumină, împotriva unor rele chiar mai serioase decât cele ale Sodomei? Osea 4:6; Proverbele 1:24-30, 33.
„Răscumpărătorul lumii, Prietenul plin de compasiune al omului,
prezintă în faţa ochilor noştri faptul că există un păcat chiar mai mare
decât păcatul Sodomei. Este acela de a păcătui împotriva unei lumini
mai mari. Pentru cei care au auzit şi nu au luat în seamă invitaţia evangheliei de a se căi şi a avea credinţă în Hristos, păcatul este mai mare
decât a fost păcatul Sodomei. Pentru cei care au mărturisit numele lui
Isus, care au mărturisit că Îl cunosc pe Dumnezeu şi că ţin poruncile
Lui, şi care totuşi L-au reprezentat greşit pe Hristos în viaţa şi caracterul lor zilnic, care au fost avertizaţi şi îndemnaţi, şi totuşi, dezonorează
pe Răscumpărătorul lor prin vieţile lor neconsacrate, păcatul este mai
mare decât cel al Sodomei.”—The Signs of the Times, 16 octombrie 1893.
„Mulţi care pretind a crede adevărul nu Îl doresc pe Dumnezeu în
gândurile lor mai mult decât Îl doreau antediluvienii sau Sodomiţii.
Un gând raţional despre Dumnezeu, trezit de Duhul Sfânt, ar zădărnici toate planurile lor. Eul, eul, eul a fost dumnezeul lor, cea dintâi
şi ultima lor preocupare.”—Sfaturi despre isprăvnicie, p. 141 (cap. 29,
Metode de acumulare a bogăţiei).
„Păcatele Sodomei se repetă în zilele noastre şi pământul este distrus şi stricat sub locuitorii săi; însă cea mai rea trăsătură a nelegiuirii acestor zile este o formă de evlavie, lipsită de puterea ei. Cei care
mărturisesc că au o mare lumină sunt găsiţi între cei neglijenţi şi indiferenţi, iar cauza lui Hristos este vătămată în casa pretinşilor ei prieteni.”—The Signs of the Times, 16 octombrie 1893.
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12 iulie

4. ALEGÂND PRIORITĂŢI MAI BUNE
a. Pentru a evita greşeala lui Lot, care a condus familia sa pe o cale
descendentă, ce trebuie să înţelegem noi? Geneza 13:12, 13;
19:30-38; 1 Corinteni 15:33.
„Corupţia Sodomei în încălcarea legii lui Dumnezeu a fost în mod
special manifestată în imoralitate.”—Marea luptă, p. 269 (cap. 15, Biblia
şi Revoluţia Franceză).
„Când Lot a intrat în Sodoma el a intenţionat în mod serios să se
menţină liber de nelegiuire şi să poruncească celor din casa lui după
sine. Însă a eşuat în mod vădit. Influenţele corupătoare din jurul lui au
avut un efect asupra propriei sale credinţe, şi legăturile copiilor săi cu
locuitorii Sodomei au unit interesul lui într-o mare măsură cu cele ale
lor. Rezultatul stă în faţa noastră.
Mulţi mai fac şi astăzi o greşeală asemănătoare. În alegerea unui
cămin, ei se preocupă mai mult de avantajele temporare pe care le pot
câştiga, decât de influenţele morale şi sociale care îi vor înconjura pe ei
şi familiile lor. Ei aleg o ţară frumoasă şi fertilă, sau se mută în vreun
oraş înfloritor, în speranţa de a-şi asigura o prosperitate mai mare; însă
copiii lor sunt înconjuraţi de ispite şi, prea adesea, ei formează tovărăşii
care sunt nefavorabile pentru dezvoltarea evlaviei şi pentru formarea
unui caracter drept. Atmosfera de moralitate îndoielnică, de necredinţă,
de indiferenţă faţă de lucrurile religioase, are tendinţa de a contracara
influenţa părinţilor. Exemplele de rebeliune împotriva autorităţii părinteşti şi a celei divine sunt permanent în faţa tinerilor; mulţi se ataşează
de atei şi necredincioşi şi îşi unesc soarta cu vrăjmaşii lui Dumnezeu.
În alegerea unui cămin, Dumnezeu ar vrea să luăm în considerare
în primul rând influenţele morale şi religioase care ne vor înconjura pe
noi şi familiile noastre. Putem fi aduşi în situaţii de încercare, pentru
că mulţi nu pot să aibă mediul înconjurător pe care şi l-ar dori; şi oricând ne cheamă datoria, Dumnezeu ne va face în stare să stăm nemânjiţi, dacă veghem şi ne rugăm, încrezându-ne în harul lui Hristos. Însă
nu trebuie să ne expunem în mod nenecesar la influenţele care sunt
nefavorabile formării unui caracter creştin. Când ne aşezăm de bună
voie într-o atmosferă lumească şi de necredinţă, noi îi displăcem lui
Dumnezeu şi alungăm îngerii sfinţi din căminele noastre.”—Patriarhi
şi profeţi, p. 168, 169 (cap. 14, Distrugerea Sodomei).
b. Prezentaţi diferite motive pentru care trebuie să evităm atitudinile tipice caracteristice pentru cultura zilelor noastre. 2 Timotei
3:1-5; Isaia 1:9.
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Joi							

13 iulie

5. ALEGÂND UN MEDIU MAI SIGUR
a. Ce spune Dumnezeu cu privire la locul în care poate prospera
poporul Său? Isaia 32:18, 19.
„Avertizarea mea este: Staţi afară din oraşe. Nu clădiţi sanatorii în
oraşe. Educaţi poporul nostru să iasă din oraşe mergând la ţară, unde pot
obţine un teren mic, şi unde îşi pot face un cămin pentru ei şi copiii lor…
Restaurantele noastre trebuie să fie în oraşe; pentru că altfel lucrătorii din aceste restaurante nu ar putea să ajungă la oameni şi să îi
înveţe principiile unei vieţuiri drepte. Şi, pentru moment, va trebui să
avem case de adunare în oraşe. Însă în scurt timp vor fi aşa neînţelegeri şi confuzie în oraşe, încât cei care vor dori să le părăsească nu vor
mai putea.”—The General Conference Bulletin, 6 aprilie 1903.
„Părinţii pot să îşi asigure locuinţe mici la ţară, cu teren pe care să îl
cultive, unde pot avea livezi şi unde pot creşte zarzavaturi şi fructe mici,
cu ajutorul cărora să poată înlocui alimentele din carne, care dăunează
atât de mult sângelui dătător de viaţă, care circulă prin vene. În locuri ca
acestea, copiii nu vor fi înconjuraţi de influenţele corupătoare ale vieţii
din oraş. Dumnezeu îşi va ajuta poporul să găsească astfel de cămine în
afara oraşelor.”—Lucrarea misionar medicală, p. 310 (Secțiunea 17).
b. De ce trebuie să dăm ascultare apelurilor care ne cheamă să locuim la ţară? Proverbele 15:31, 32.
„A existat o ieşire, o separare de cei răi, o evadare pentru a-şi salva
viaţa. La fel a fost în zilele lui Noe; la fel cu Lot; la fel cu ucenicii înainte
de distrugerea Ierusalimului; şi la fel va fi în ultimele zile.”—Patriarhi
şi profeţi, p. 166 (cap. 14, Distrugerea Sodomei).

Vineri					

14 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Când ne confruntăm cu persoane care iau în derâdere revenirea lui
Isus, ce ar trebui să nu uităm?
2. De ce e nevoie ca toţi să cunoaştem istoria Sodomei şi a Gomorei?
3. Ce impact ar trebui să exercite soarta acestor cetăţi asupra poporului lui Dumnezeu?
4. Sunt eu în pericol de a repeta greşeala lui Lot? Dacă da, cum?
5. Care sunt beneficiile locuirii la ţară?
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Lecţia 4

Sabat, 22 iulie 2017

Idei false la timpul sfârşitului
„Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor
face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu
puţinţă, chiar şi pe cei aleşi.” (Matei 24:24).
„Există erezii periculoase care vor fi prezentate ca doctrine biblice;
şi noi trebuie să devenim familiarizaţi cu Biblia, aşa încât să ştim cum
să le întâmpinăm. Credinţa fiecărui individ va fi testată.”—Evanghelizarea, p. 590, 591 (cap. Satan câştigă teren prin învăţăturile false).
Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, p. 210-212 (cap. 16, Prăbuşirea casei lui
									
Ahab).

Duminică						

16 iulie

1. E NEVOIE DE VIGILENŢĂ
a. Ce strategie foloseşte vrăjmaşul sufletelor pentru a prinde în
cursă multe suflete sincere, care cred în revenirea în curând a lui
Isus? Matei 24:11, 24.
„Îngerii lui Satan sunt înţelepţi să facă răul, şi ei vor crea ceva ce
unii vor pretinde că e lumină avansată şi pe care o vor proclama ca
nouă şi minunată; totuşi, în timp ce în anumite privinţe solia poate fi
adevăr, ea va fi amestecată cu invenţii omeneşti şi va prezenta ca doctrină poruncile omeneşti. Dacă a existat vreodată un timp când trebuie
să veghem şi să ne rugăm cu seriozitate reală, acesta este acum. Multe
lucruri aparent bune vor trebui analizate în mod serios, cu multă rugăciune, pentru că sunt artificii înşelătoare ale vrăjmaşului pentru a
conduce sufletele pe o cărare care este atât de aproape de calea adevărului, încât abia va putea fi diferenţiată de el.”—Evanghelizarea, p. 590
(cap. Satan câştigă teren prin învăţături false).
„Mărturia Spiritului lui Dumnezeu este adevărată. Nu vă schimbaţi credinţa pentru niciun aspect al doctrinei care seduce sufletul, oricât de plăcut ar putea părea.
Erorile lui Satan se înmulţesc acum, şi cei care deviază de la calea adevărului îşi vor pierde direcţia. Întrucât nu au nimic de care să se ancoreze,
ei vor fi duşi de val de la o înşelăciune la alta, purtaţi încoace şi încolo de
vânturile ciudate de doctrină. Satan s-a coborât cu mare putere.”—Ibid.,
p. 362 (cap. Păzindu-i pe noii membri de greşeli doctrinare şi fanatism).
20

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017

Luni 					

17 iulie

2. ÎNŞELĂCIUNI PERICULOASE
a. Explicaţi artificiul dibaci pe care l-a folosit vrăjmaşul lui Dumnezeu ca tactică în timpul lui Moise—şi pe care îl repetă astăzi.
Exodul 7:10-13; 2 Timotei 3:5-9.
„Magicienii… au făcut semne şi minuni; pentru că ei nu lucrau
doar prin propria lor îndemânare, ci prin puterea dumnezeului lor,
Satan, care i-a sprijinit în contrafacerea lucrării lui Iehova.
Magicienii nu au făcut într-adevăr şerpi din toiegele lor; ci prin
magie, ajutaţi de marele înşelător, ei au putut să dea această aparenţă.
Era dincolo de puterea lui Satan de a schimba toiegele în şerpi vii.
Prinţul răului, deşi posedă toată înţelepciunea şi puterea unui înger
căzut, nu are puterea de a crea, sau de a da viaţă; acesta este prerogativul exclusiv al lui Dumnezeu. Însă tot ce era în puterea sa de a face,
Satan a făcut; el a produs o contrafacere. Pentru privirea omenească,
toiegele au fost schimbate în şerpi. Aşa au crezut Faraon şi curtenii
săi.”—Patriarhi şi profeţi, p. 264 (cap. 23, Plăgile asupra Egiptului).
b. Ce înşelăciune va folosi în curând vrăjmaşul sufletelor? Apocalipsa 13:13.
„Oamenii sunt înşelaţi de miracolele pe care agenţii lui Satan au
puterea de a le face, nu de ceea ce pretind ei că fac.”—Marea luptă, p.
553 (cap. 34, Pot morţii noştri să vorbească?)
c. Prin ce avertizare a profeţit Hristos ocultismul? Matei 24:25, 26.
„Nu au mers mii în deşert, sperând să Îl găsească pe Hristos? Şi nu
se aude din mii de adunări, unde oamenii pretind că au comuniune
cu spiritele celor decedaţi, strigătul, ‘Iată, El este în odăiţe ascunse?’
Aceasta este chiar pretenţia pe care spiritismul o avansează.”—Hristos,
Lumina lumii, p. 631 (cap. 69, Pe Muntele Măslinilor).

d. Când vedem profeţiile împotriva vicleşugurilor spiritismului
împlinindu-se în întreaga lume, ce trebuie să realizăm noi?
Efeseni 6:11, 12.
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Marţi						

18 iulie

3. MIRACOLE REALE ŞI SPIRITE
a. Pe măsură ce se apropie sfârşitul, ce avertismente speciale ne
sunt date, pentru a evita să ne încredem în semne şi minuni, şi
de ce? Matei 24:4, 5, 11, 24, 25.
„Pe măsură ce poporul lui Dumnezeu se apropie de pericolele ultimelor zile, Satan ţine consultaţii serioase cu îngerii săi cu privire la
cel mai eficient plan de a distruge credinţa lor. El vede că bisericile
populare sunt deja adormite prin puterea sa înşelătoare. Prin sofistării
plăcute şi minuni mincinoase, el poate să îi ţină în continuare sub controlul său. De aceea el îi îndrumă pe îngerii săi să pună cursele lor în
mod special pentru cei care aşteaptă a doua venire a lui Hristos şi care
încearcă să ţină toate poruncile lui Dumnezeu.
Suntem avertizaţi că în aceste ultime zile el va lucra cu semne şi
minuni mincinoase. Şi el va continua aceste minuni până la încheierea
timpului de probă, ca să poată indica spre ele ca spre o dovadă că el
este un înger de lumină, şi nu de întuneric…
Unii vor fi ispitiţi să accepte aceste minuni ca fiind de la Dumnezeu. Cei bolnavi vor fi vindecaţi în faţa noastră. Vor fi făcute minuni
sub ochii noştri. Suntem noi pregătiţi pentru încercarea care ne aşteaptă, atunci când minunile mincinoase ale lui Satan vor fi manifestate
mai amplu? Nu vor fi ademenite în cursă şi prinse multe suflete? Prin
îndepărtarea de la preceptele şi poruncile simple ale lui Dumnezeu, şi
dând ascultare fabulelor, minţile multora se pregătesc pentru a primi
aceste minuni mincinoase. Trebuie ca toţi să căutăm acum să ne înarmăm pentru lupta în care va trebui să ne angajăm curând. Credinţa în
cuvântul lui Dumnezeu, studiat cu rugăciune şi aplicat în mod practic,
va fi scutul nostru în faţa puterii lui Satan şi ne va scoate biruitori prin
sângele lui Hristos.”—Maranatha, p. 208 (19 iulie).
b. De ce avem nevoie să fim conştienţi de unul dintre şiretlicurile
oculte favorite ale lui Satan? 2 Tesaloniceni 2:9-12; Eclesiastul 9:5, 6.
„[Satan] are puterea de a aduce în faţa oamenilor înfăţişarea prietenilor lor decedaţi. Contrafacerea este perfectă; înfăţişarea familiară,
cuvintele, tonul, sunt reproduse cu o claritate uimitoare. Mulţi sunt
mângâiaţi cu asigurarea că cei dragi ai lor se bucură de fericirea cerului şi, fără să suspecteze pericolul, ei dau crezare ‘spiritelor înşelătoare
şi doctrinelor dracilor’ (1 Timotei 4:1 engl. KJV).”—Marea luptă, p. 552
(cap. 34, Pot morţii noştri să ne vorbească?).
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Miercuri						

19 iulie

4. EVITÂND O CONTRAFACERE PLĂCUTĂ, UŞOARĂ
a. Ce legătură există între predicarea lui Noe şi noi, când prezentăm
adevărul actual—inclusiv lumina încredinţată nouă cu privire la
sănătate şi cum se aplică la noi? Luca 17:26, 27; 1 Petru 2:11.
„Noe a predicat oamenilor din timpul său că Dumnezeu le va acorda o sută douăzeci de ani în care să se căiască de păcatele lor şi să
găsească refugiu în arcă; însă ei au refuzat invitaţia plină de har. Li
s-a dat timp îndestulat să se întoarcă de la păcatele lor, să îşi biruiască
obiceiurile lor rele şi să dezvolte caractere neprihănite; însă înclinaţia
de a păcătui, deşi la început slabă în cazul multora, a fost întărită prin
îngăduinţă repetată şi i-a grăbit spre o ruină iremediabilă.”—The Review and Herald, 20 octombrie 1885.
b. În loc de a ne oferi o cale netedă, uşoară, de ce ne dă Dumnezeu
o solie despre sănătate, care intenţionează să dezvolte caractere
şi care cere tăgăduire de sine? Matei 7:13-15.
„Satan va îndeplini miracole. El va îmbolnăvi oamenii, şi apoi va
îndepărta de la ei în mod neaşteptat puterea sa satanică. Ei vor fi consideraţi vindecaţi. Aceste lucrări de aparentă vindecare îi vor pune la
încercare pe adventiştii de ziua a şaptea.” —Maranata, p. 209 (20 iulie).
„Modul în care a lucrat Hristos a fost de a predica Cuvântul şi de
a alina pe cei suferinzi prin lucrări miraculoase de vindecare. Însă sunt
instruită că nu putem lucra acum în acest mod; pentru că Satan îşi va exercita puterea prin lucrări de vindecare miraculoase. Servii lui Dumnezeu
de astăzi nu ar putea lucra prin intermediul miracolelor; pentru că se vor
îndeplini lucrări contrafăcute de vindecare, cu pretenţia că sunt divine.
Pentru acest motiv, Domnul a indicat o cale pe care poporul Său
trebuie să ducă înainte o lucrare de vindecare fizică, şi cu aceste instituţii trebuie să fie puşi în legătură lucrători, care vor îndeplini lucrarea
misionară medicală autentică. Astfel, se va clădi o influenţă protectoare în jurul celor ce vin la sanatorii pentru tratamente.
Aceasta este măsura pe care a luat-o Domnul, prin care trebuie să
fie făcută lucrarea medical-misionară a evangheliei pentru multe suflete. Aceste instituţii trebuie să fie întemeiate în afara oraşelor, şi în ele
lucrarea de educare trebuie să fie condusă într-un mod inteligent.”—
Slujirea medicală, p. 14 (cap. Mijloace pentru lucrarea misionară medicală).
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Joi							

20 iulie

5. A VEDEA NU AR TREBUI SĂ ÎNSEMNE A CREDE!
a. Descrieţi înşelăciunea supremă pe care o va îndeplini Satan.
2 Corinteni 11:14.
„Ca gest suprem în marea dramă a înşelăciunii, Satan însuşi Îl va
personifica pe Hristos. Biserica a pretins mult timp că aşteaptă revenirea Salvatorului, ca împlinire a speranţelor ei. Acum, marele înşelător
va face să pară că Hristos a venit. În diferite părţi ale pământului, Satan se va manifesta între oameni ca o fiinţă maiestuoasă, de o strălucire
orbitoare, semănând cu descrierea Fiului lui Dumnezeu, aşa cum e
făcută aceasta de Ioan în Apocalipsa. (Apocalipsa 1:13-15). Slava care îl
înconjoară nu este întrecută de nimic ce au văzut vreodată până acum
ochii muritori. Strigătul de triumf răsună în aer: ‘A venit Hristos! A
venit Hristos!’ Oamenii cad în genunchi în faţa lui în adorare, în timp
ce el ridică spre cer mâinile şi rosteşte o binecuvântare asupra lor, la
fel cum Hristos a binecuvântat ucenicii, atunci când era pe pământ.
Vocea sa este blândă şi supusă, totuşi melodioasă. În tonuri duioase,
pline de compasiune, el prezintă unele dintre aceleaşi adevăruri pline
de har, divine, pe care le-a rostit Mântuitorul; el vindecă bolile oamenilor, şi apoi, în rolul său asumat ca Hristos, el pretinde că a schimbat
Sabatul în duminică, şi porunceşte ca toţi să sfinţească ziua pe care
el a binecuvântat-o. El declară că cei care persistă în păstrarea zilei a
şaptea rostesc o blasfemie numelui său, refuzând să asculte de îngerii
săi trimişi cu lumină şi adevăr. Aceasta este înşelăciunea puternică,
aproape atot-copleşitoare.”—Maranata, p. 276 (25 septembrie).

b. În faţa unui asemenea pericol, care ar trebui să fie preocuparea
noastră? 2 Corinteni 4:8-10, 18.

Vineri 						

21 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce sunt atât de importante, la timpul sfârşitului, doctrinele biblice care formează adevărul prezent?
2. Cum putem explica aparenta minune făcută de magicienii lui Faraon?
3. Numiţi câteva dintre şiretlicurile arhivrăjmaşului, îndreptate în
mod special împotriva rămăşiţei lui Dumnezeu.
4. Ca regulă generală, de ce suntem sfătuiţi să nu aşteptăm vindecări
instantanee, astăzi?
5. Cum trebuie să recunoaştem contrafacerea iminentă a revenirii în
curând a lui Hristos?
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Lecţia 5

Sabat, 29 iulie 2017

„Voi reveni şi vă voi primi la Mine; ca acolo unde sunt Eu să fiţi
şi voi.” (Ioan 14:3 engl. KJV.).
„Unul dintre cele mai solemne şi mai glorioase adevăruri din Biblie este acela al celei de-a doua veniri a lui Hristos pentru a finaliza
marea lucrare de răscumpărare.”—Marea luptă, p. 299 (cap. 17, Vestitorii dimineţii).
Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, p. 13-18 (cap. Prima mea viziune), 285, 286 (cap. Izbăvirea sfinţilor).

Duminică						

23 iulie

1. IATĂ, EL VINE!
a. Conform Bibliei, cum va fi revenirea lui Isus? Fapte 1:11.
„Cel mai preţios fapt pentru ucenici la înălţarea lui Isus a fost că El
S-a înălţat la cer din mijlocul lor în trupul concret al Învăţătorului lor
divin. Exact acelaşi Isus, care a umblat, a vorbit şi S-a rugat cu ei… Se
înălţase la cer în trupul omenesc. Şi solii cereşti îi asiguraseră că exact
acelaşi Isus, pe care ei Îl văzuseră urcând la cer, va veni în acelaşi mod
în care Se înălţase. Această asigurare a fost întotdeauna, şi va fi până la
încheierea timpului, speranţa şi bucuria tuturor adevăraţilor iubitori
ai lui Hristos.”—The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 254.
b. Pentru cine va fi vizibilă revenirea lui Isus? Apocalipsa 1:7;
Matei 24:30.
„Cei care L-au batjocorit şi L-au bătut vor fi acolo. Preoţii şi conducătorii vor revedea scena din sala de judecată. Fiecare circumstanţă va
apărea în faţa lor, ca şi când ar fi scrisă cu litere de foc. Atunci, cei care
ceruseră, ‘Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri’,
vor primi răspunsul la rugămintea lor. Atunci, întreaga lume va şti
şi va înţelege.”—Hristos, Lumina lumii, p. 739, 740 (cap. 77, În sala de
judecată a lui Pilat).
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Darul Sabatului Întâi pentru Scoli Misionare și Proiecte Educaționale

Isus chiar revine!

Luni							

24 iulie

2. SPERANŢĂ MINUNATĂ
a. Care este scopul revenirii lui Isus, şi ce efect ar trebui să aibă
asupra noastră încrederea în acest eveniment glorios, fără egal?
Ioan 14:1-3.
„Cei care Îl iubesc cu adevărat pe Mântuitorul nu pot decât să proclame cu bucurie o solie întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu: Cel în
care sunt centrate toate speranţele lor de viaţă eternă revine, nu pentru
a fi insultat, dispreţuit şi respins, ca la prima Sa venire, ci în putere şi
slavă, pentru a-Şi răscumpăra poporul. Proclamarea venirii lui Hristos
ar trebui să fie acum, ca atunci când a fost făcută de îngeri păstorilor
din Betleem, vestea bună de mare bucurie. Nu poate exista dovadă mai
concludentă că bisericile s-au depărtat de Dumnezeu decât iritarea şi
animozitatea stârnite de această solie trimisă din cer.
Cei care nu Îl iubesc pe Mântuitorul sunt cei care doresc să stea departe, şi aceştia primesc cu sete mărturia dată de servii necredincioşi:
‘Stăpânul meu zăboveşte să vină’ (Matei 24:48). În timp ce refuză să cerceteze Scripturile pentru a afla dacă aceste lucruri stau în acest mod, ei
se prind de fiecare fabulă care amână venirea lui Hristos într-un viitor
îndepărtat, sau care o face spirituală, împlinită la distrugerea Ierusalimului, sau la moarte.”—The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 216, 217.

b. Descrieţi gustul dulce (farmecul) al acestei speranţe. Cu ce va fi
ea în mod strâns în legătură? Filipeni 3:20, 21.
„Adevărurile profeţiei sunt legate între ele şi, pe măsură ce le studiem, ele formează un mănunchi atrăgător de adevăr creştin practic.
Toate cuvântările pe care le ţinem trebuie să releve în mod clar faptul
că aşteptăm, lucrăm şi ne rugăm pentru revenirea Fiului lui Dumnezeu. Revenirea Sa este speranţa noastră. Această speranţă trebuie să
fie unită cu toate cuvintele şi faptele noastre, cu toate tovărăşiile şi
relaţiile noastre.”—Evanghelizarea, p. 220 (cap. Predicând a doua venire).
„Pe cei care L-au iubit şi care L-au aşteptat, El îi va încorona cu
slavă, onoare şi nemurire. Drepţii cei neprihăniţi vor ieşi din mormintele lor, şi cei care sunt vii vor fi înălţaţi împreună cu ei pentru a-L
întâlni pe Domnul în văzduh. Ei vor auzi vocea lui Isus, mai dulce
decât orice muzică ce a pătruns vreodată în urechea vreunui muritor,
spunându-le: Lupta voastră s-a încheiat.”—Istoria faptelor apostolilor,
p. 34 (cap. Marea însărcinare).
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Marţi						

25 iulie

3. O SLAVĂ DE NEDESCRIS
„În curând, ochii noştri au fost atraşi spre răsărit, întrucât un nor
mic negru apăruse, cam de dimensiunea mărimii mâinii unui om, despre care toţi ştiau că era semnul Fiului omului. În tăcere solemnă noi
toţi am privit spre nor, cum se apropia şi devenea mai luminos şi din
ce în ce mai glorios, până când a ajuns un măreţ nor alb. Temelia lui
părea ca focul; deasupra lui era un nor.”—Spiritual Gifts, vol. 2, p. 32.
b. Explicaţi întreita slavă a revenirii lui Hristos—remarcând unde
îi va întâlni El pe cei răscumpăraţi ai Săi. Vor atinge picioarele
Sale pământul la a doua Sa venire? Luca 9:26 (ultima parte);
1 Tesaloniceni 4:16, 17.
„[Pe nor] şedea Fiul omului, pe capul Său erau cununi, părul Său
era alb şi cârlionţat, şi Îi cădea pe umeri. Picioarele Sale aveau înfăţişarea focului, în mâna Sa dreaptă era o seceră ascuţită, în stânga Sa o
trâmbiţă de argint. Ochii Săi erau ca o flacără de foc, care îi cerceta cu
privirea pe copiii Săi din toate părţile. Atunci, toate feţele au devenit
palide, şi feţele celor pe care Dumnezeu îi respinsese s-au înnegrit.
Apoi, noi am strigat toţi: ‘Cine poate sta? Este haina mea fără pată?’
Atunci îngerii au încetat să câte şi, pentru ceva timp, a fost o linişte
îngrozitoare, când Isus a spus: ‘Cei care au mâini curate şi o inimă
curată sunt capabili să reziste; harul Meu este îndeajuns pentru voi.’
Atunci feţele noastre s-au luminat şi bucuria a umplut fiecare inimă.
Iar îngerii au luat un ton mai înalt şi au cântat din nou, în timp ce norul
se apropia tot mai mult de pământ. Atunci a sunat trâmbiţa de argint a
lui Isus, în timp ce El cobora pe nor, înconjurat de flăcările de foc. El a
privit spre mormintele sfinţilor care dormeau, apoi Şi-a ridicat ochii şi
mâinile spre cer şi a strigat: ‘Treziţi-vă! Treziţi-vă! Treziţi-vă!, voi care
dormiţi în ţărână, şi ridicaţi-vă!’ Apoi a fost un cutremur puternic de
pământ. Mormintele s-au deschis, şi cei morţi au ieşit îmbrăcaţi în nemurire. Cei 144.000 au strigat ‘Aleluia’ când şi-au recunoscut prietenii
care fuseseră îndepărtaţi de la ei prin moarte şi, în acelaşi moment, au
fost schimbaţi şi luaţi împreună cu ei pentru a-L întâlni pe Domnul în
văzduh. Noi toţi am intrat împreună în nor.”—Ibid., p. 32, 33.
c. Ce este altfel cu privire la cea de-a treia venire a lui Hristos după cei
1000 de ani, în comparaţie cu a doua Sa venire? Zaharia 14:4 (vezi,
de asemenea, Experienţe şi viziuni, p. 17, 18, cap. Prima mea viziune).
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017

27

Darul Sabatului Întâi pentru Scoli Misionare și Proiecte Educaționale

a. Ce semn pe cer va indica venirea lui Isus? Marcu 13:26.

Miercuri 					

26 iulie

4. CU PUTERE ŞI AUTORITATE
a. Ce se va întâmpla în natură la a doua venire a lui Isus, şi de ce?
Apocalipsa 6:14; Isaia 24:1-6.

„Dumnezeu doreşte ca poporul Său să înţeleagă în mod clar că ei
vor fi răsplătiţi după ascultarea sau fărădelegea lor. Răutatea şi boala
au sporit cu fiecare generaţie care a urmat. Ţara a trudit sub blestemul pe care omul l-a adus asupra ei din cauza neascultării sale continue.”—Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 123.
„Regele Regilor coboară pe nori, îmbrăcat în foc înflăcărat. Cerurile se strâng laolaltă ca un sul, pământul tremură în faţa Lui şi fiecare
munte şi insulă sunt mutate din locul lor.”—Marea luptă, p. 641, 642
(cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).

b. Cum prezintă profeţia judecăţile divine, care trebuie să cadă în
curând peste lume, la venirea Sa? Isaia 24:17-23.

„Cei răi privesc cu groază şi uimire asupra scenei acesteia, în timp
ce neprihăniţii privesc cu bucurie solemnă semnele izbăvirii lor. Totul în
natură pare că şi-a ieşit din făgaş. Râurile încetează să curgă. Nori negri,
grei, se ridică şi se ciocnesc unul de altul. În mijlocul cerului furios se
află un spaţiu de o slavă de nedescris, de unde Se aude vocea lui Dumnezeu, ca sunetul multor ape, spunând: ‘S-a sfârşit’ (Apocalipsa 16:17).
Acea voce cutremură cerul şi pământul. Are loc un mare cutremur
de pământ, ‘cum nu a fost de când sunt oamenii pe pământ, atât de
mare’ (versetul 18). Firmamentul pare a se deschide şi închide. Slava
de la tronul lui Dumnezeu pare să răzbată. Munţii se cutremură ca o
trestie în vânt şi stânci colţuroase sunt risipite în toate părţile. Se aude
un răget, ca al unei furtuni ce se apropie. Marea este biciuită cu furie.
Se aude un strigăt al unui uragan, asemenea vocilor demonilor într-o
misiune de distrugere. Întregul pământ se înalţă şi se umflă ca valurile
mării. Suprafaţa sa se crapă. Chiar temeliile sale par să cedeze. Lanţurile muntoase se scufundă. Insulele locuite dispar. Porturile maritime,
care au devenit asemenea Sodomei pentru răutatea lor, sunt înghiţite
de apele înfuriate.”—Ibid., p. 636, 637
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Joi 							

27 iulie

5. ÎMPLINIREA SPERANŢELOR MULT AŞTEPTATE

„O mulțime vastă, nenumărată de îngeri sfinți, intonând imnuri în
melodii cerești, Îl însoțesc [pe Isus] în drumul Său. Firmamentul pare
plin de chipuri strălucitoare—‘zece mii de ori zece mii, şi mii de mii’
(Apocalipsa 5:11). Nici o pană omenească nu poate descrie scena și
nici o minte omenească nu este capabilă să îşi imagineze splendoarea
aceasta.”—Marea luptă, p. 641 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).

b. Ce sarcină trebuie să îndeplinească sfinţii îngeri (pe baza judecăţii
de cercetare, care se va fi încheiat deja), şi ce vor înţelege în cele din
urmă locuitorii pământului? Matei 13:41, 49; 25:32; Romani 7:12.
„Trâmbiţa Arhanghelului va face în curând pe cei vii să tresară şi
pe cei morţi să învieze. În acea zi, cei răi vor fi separaţi de cei drepţi, la
fel cum desparte păstorul oile de capre.”—Îndrumarea copilului, p. 561
(cap. 83, Răsplătirea).
„Hristos ar vrea ca toţi să înţeleagă evenimentele de la a doua Sa
venire. Scena judecăţii va avea loc în prezenţa tuturor lumilor; pentru
că în această judecată va fi îndreptăţit caracterul lui Dumnezeu, şi legea Sa va sta ca ‘sfântă, dreaptă şi bună’ (Romani 7:12). Atunci, fiecare
caz va fi hotărât şi sentinţa va fi dată asupra tuturor. Păcatul nu va
mai părea atunci atrăgător, ci va fi văzut în toată amploarea sa oribilă.
Toţi vor vedea în ce relaţie stau ei cu Dumnezeu şi unii cu alţii.”—The
Review and Herald, 20 septembrie 1898.

Vineri 						

28 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Explicaţi ce grupuri de oameni vor vedea a doua venire a lui Hristos.
2. De ce Se întoarce Isus, şi ce ar trebui să ne determine acest eveniment să luăm în considerare?
3. De ce ar trebui să ştim dacă picioarele lui Hristos vor atinge sau nu
pământul?
4. Care va fi legătura dintre marea răsturnare (transformare) a lucrurilor create şi legea lui Dumnezeu?
5. Având în faţa noastră această oră plină de bucurie, totuşi solemnă,
ce ar trebui să luăm în mod profund în considerare?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017
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a. Descrieţi bucuria sfinţilor îngeri la revenirea lui Isus. Iuda 14.

SABAT, 5 AUGUST 2017
Darul Sabatului Întâi pentru
Şcoli Misionare şi Proiecte
Educaţionale
„Fiecare fiinţă umană, creată
după chipul lui Dumnezeu, este
înzestrată cu o putere aproape de
cea a Creatorului—individualitatea, puterea de a gândi şi de a face.
Oamenii, în care această putere
este dezvoltată, sunt oameni care
poartă responsabilităţi, care sunt
conducători în ceea ce întreprind,
şi care influenţează caractere.
Este lucrarea adevăratei educaţii aceea de a dezvolta această putere, de
a-i instrui pe tineri să fie gânditori, şi nu doar să reflecte gândurile altor
oameni… În loc de a educa slăbănogi, instituţiile de educaţie ar trebui
să trimită în lume bărbaţi puternici să gândească şi să acţioneze, oameni
care sunt stăpâni, nu sclavi ai circumstanţelor, oameni care au o minte
largă, gânduri clare şi curajul de a avea convingeri proprii.”—Educaţia,
p. 17, 18 (cap. 1, Sursa şi scopul adevăratei educaţii).
„Este scopul Departamentului de Educaţie acela de a susţine înfiinţarea de astfel de şcoli. Şcolile pentru Educaţie generală şi Şcolile Misionare
sunt necesare acum mai mult decât oricând pentru educaţia copiilor noştri.
Cu mai mult de un secol în urmă, solul lui Dumnezeu scria: “Se poate face
mult mai mult pentru a salva şi educa copiii celor care în prezent nu pot
ieşi din oraşe. Aceasta este o chestiune demnă de cele mai bune eforturi ale
noastre. Şcoli ale bisericii trebuie să fie întemeiate pentru copiii din oraşe
şi, în legătură cu aceste şcoli, trebuie să se ia măsuri pentru predarea unor
studii mai înalte, acolo unde acestea sunt cerute.”—Îndrumarea copilului, p.
306 (cap. 52, Alegerea şcolii).
„Oriunde sunt câţiva păzitori ai Sabatului, părinţii ar trebui să se
unească pentru a face rost de un loc pentru o şcoală de zi, unde copiii şi
tinerii lor să poată fi instruiţi. Ei ar trebui să angajeze un profesor creştin
care, ca un misionar consacrat, îi va educa pe copii într-un astfel de mod
încât să îi conducă să fie misionari….
Dacă părinţii vor realiza importanţa acestor mici centre educaţionale,
cooperând pentru a face lucrarea pe care Dumnezeu o vrea îndeplinită
în acest timp, planurile vrăjmaşului pentru copiii noştri vor fi zădărnicite.”—Ibid., p. 307.
Apelăm la voi în acest Sabat pentru a dona cu generozitate pentru
susţinerea acestei lucrări în toate bisericile noastre de pe întregul pământ.
Fraţii voştri din Departamentul de Educaţie al Conferinţei Generale
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Lecţia 6

Sabat, 5 august 2017

„În ziua aceea se va zice: ‘Priviţi! Acesta este Dumnezeul nostru! Am nădăjduit în El, şi El ne-a mântuit! Acesta este DOMNUL în
Care ne-am pus nădejdea! Să fim veseli şi să ne bucurăm în mântuirea Sa!’ ”(Isaia 25:9).
„Norii negri, furioşi, care au acoperit firmamentul, s-au depărtat
şi, asemenea lui Ştefan, [poporul lui Dumnezeu] priveşte drept spre
cer şi vede slava lui Dumnezeu şi pe Fiul Omului aşezat pe tronul
Său.”—Marea luptă, p. 636 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, p. 479-484 (cap. 28, Faţă în faţă cu raportul vieţii); 641-645 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).

Duminică				

		

30 iulie

1. INCREDIBILUL VAI, VAI, VAI
a. Când revine Hristos, ce devine evident din reacţia plină de teamă care va veni asupra celor care au dispreţuit oferta Sa de mântuire? Apocalipsa 6:15-17; Naum 2:10.
„Asupra celor ce au respins îndurarea lui Dumnezeu cade teroarea disperării veşnice.”—Marea luptă, p. 641 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).
„Când păcătoşii sunt constrânşi să privească la Cel care şi-a îmbrăcat divinitatea cu natura umană, şi care încă mai poartă acest veşmânt,
confuzia lor este de nedescris. Solzii cad de pe ochii lor, şi ei văd ceea
ce până acum nu au vrut să vadă. Ei realizează ce ar fi putut avea, dacă
L-ar fi primit pe Hristos, şi dacă ar fi folosit ocaziile care le-au fost
oferite. Ei văd legea pe care au nesocotit-o, înălţată la fel cum e înălţat
tronul lui Dumnezeu. Ei Îl văd pe Dumnezeu Însuşi oferind reverenţă
Legii Sale.”—Comentarii Biblice [Noul Testament], vol. 6, p. 1069 (cap.
referitor la Romani 3).
b. Ce se va întâmpla de fapt cu ei, şi de ce? 2 Tesaloniceni 1:7-10; 2:8.
„Lumina slavei lui Dumnezeu, care dă viaţă celor neprihăniţi, îi va ucide pe cei nelegiuiţi.”—Hristos, Lumina lumii, p. 108 (cap. 10, Glasul în pustie).
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Cu putere mare şi slavă

Luni							

31 iulie

2. ÎNVIEREA SPECIALĂ
a. Dintre toţi cei care, de-a lungul istoriei, au coborât în mormintele lor încrezându-se în Dumnezeu, care categorie de credincioşi
vor fi fost deja înviaţi chiar înainte de venirea lui Hristos? Apocalipsa 14:12, 13; Daniel 12:1, 2.

„Nori întunecaţi, grei, se ridicau şi se ciocneau unul de celălalt.
Dar exista un loc senin de slavă invariabilă, de unde se auzea vocea
lui Dumnezeu, ca multe ape, cutremurând pământul şi cerul. A avut
loc un mare cutremur de pământ. Mormintele s-au deschis, iar cei care
muriseră în credinţă sub solia îngerului al treilea, păzind Sabatul, au
ieşit din paturile lor de ţărână, glorificaţi, pentru a auzi legământul
de pace, pe care urma să îl facă Dumnezeu cu cei care păziseră legea
Sa.”—Experienţe şi viziuni, p. 285 (cap. Izbăvirea sfinţilor).

b. Cine, dintre cei nelegiuiţi, va fi înviat chiar înainte de revenirea
lui Hristos? Matei 26:62-64; Apocalipsa 1:7.
„Cei care au luat în râs afirmaţiile [lui Hristos], cum că El este Fiul
lui Dumnezeu, sunt fără cuvinte acum. Aici este Irod cel semeţ, care a
luat în râs titlul Său regal şi care a cerut soldaţilor batjocoritori să Îl încununeze rege. Aici sunt tocmai oamenii care, cu mâini lipsite de respect, au pus pe corpul Lui haina purpurie, pe fruntea Sa sfântă cununa
de spini, şi în mâna Sa neîmpotrivitoare imitaţia de sceptru, şi s-au
închinat înaintea Lui în batjocură blasfematoare. Oamenii care L-au
lovit şi L-au scuipat pe Prinţul vieţii, se întorc acum de la privirea Sa
pătrunzătoare şi caută să fugă de slava copleşitoare a prezenţei Sale.
Cei care I-au străpuns mâinile şi picioarele cu cuie, soldatul care I-a
străpuns coasta, privesc aceste semne cu groază şi remuşcare. Cu o claritate îngrozitoare, preoţii şi conducătorii îşi amintesc de evenimentele
Calvarului.”—Marea luptă, p. 643 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).

c. Cum este această înviere specială diferită de învierile care au loc
la vocea lui Isus? Ioan 5:28, 29. Compară cu Daniel 12:2 (“mulţi”
versus “toţi”).
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Marţi					

1 august

a. Care va fi prima reacţie a tuturor muritorilor—inclusiv a celor
puţini, care sunt credincioşi ai lui Dumnezeu—când văd revenirea minunatului Creator al universului, aşezat pe tronul Său în
splendoare măreaţă? Ieremia 30:6.
„Cei neprihăniţi strigă, tremurând: ‘Cine va putea sta?’ Cântecul
îngerilor se opreşte, şi e o perioadă de tăcere plină de reverenţă şi
groază.”—Marea luptă, p. 641 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).

b. Ce asigurare încurajatoare mângâie neîntârziat pe cei care tânjesc
într-adevăr după venirea Domnului lor? 2 Corinteni 12:9 p. p.
„Atunci se aude vocea lui Isus spunând: ‘Harul Meu îţi este îndeajuns’ (2 Corinteni 12:9). Feţele celor neprihăniţi sunt luminate, şi
bucuria umple fiecare inimă. Îngerii iau un ton mai înalt şi cântă din
nou, pe măsură ce se apropie de pământ.”—Ibid.

c. Ce vor spune urmaşii lui Hristos la revenirea Celui în care s-au
concentrat speranţele lor, şi cum ar trebui să ne motiveze aceasta
pe noi, acum? Isaia 25:9.
„Pentru urmaşii credincioşi ai lui Hristos, El a fost un tovarăş zilnic şi un prieten familiar. Ei au trăit în legătură strânsă, în comuniune
constantă cu Dumnezeu. Asupra lor a strălucit slava Domnului. În ei a
fost reflectată lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus
Hristos. Acum, ei se bucură în razele nediminuate ale strălucirii şi gloriei Regelui în maiestatea Sa. Ei sunt pregătiţi pentru comuniunea cu
cerul; pentru că au cerul în inimile lor.
Cu capetele ridicate, cu razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii strălucind asupra lor, cu bucurie că mântuirea lor se apropie, ei
ies să Îl întâlnească pe Mire.”—Parabolele Domnului, p. 421 (cap. 29, În
întâmpinarea Mirelui).
„Ne pregătim noi să Îl întâlnim pe Mântuitorul în pace, sau suntem noi absorbiţi în afaceri şi plăceri lumeşti? Nu ne vom strădui noi
să fim în numărul celor care Îl vor întâmpina pe Hristos?”—The Signs
of the Times, 17 aprilie 1901.
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3. TEAMĂ ŞI REVERENŢĂ INEXPRIMABILĂ

Miercuri						

2 august

4. „EXTERNARE” ONORABILĂ DE PE PĂMÂNT
a. Descrieţi miracolul uimitor care va avea loc la învierea celor
drepţi. 1 Corinteni 15:51-55.
„Fiul lui Dumnezeu… priveşte spre mormintele celor neprihăniţi,
apoi, ridicându-Şi mâinile spre cer, strigă: ‘Treziţi-vă, treziţi-vă, treziţi-vă, voi cei ce dormiţi în ţărână, şi ridicaţi-vă!’ În lungul şi latul pământului, cei drepţi aud acea voce, şi cei care o aud vor trăi.”—Marea
luptă, p. 644 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).

b. Ce legătură are acest eveniment cu judecata de cercetare, în care
ei fuseseră găsiţi vrednici de veşnicie, şi la ce ar trebui să ne
oprim să medităm, pornind de la acest lucru? 1 Petru 4:17-19;
Luca 20:35 (prima parte), 36.
„Când cărţile rapoartelor sunt deschise la judecată, vieţile tuturor
celor care au crezut în Isus trec spre examinare prin faţa lui Dumnezeu. Începând cu cei care au fost primii care au trăit pe pământ, Avocatul nostru prezintă cazurile fiecărei generaţii care a urmat, şi încheie cu
cei vii. Fiecare nume este menţionat, fiecare caz investigat îndeaproape. Se acceptă nume, se resping nume…
În dreptul numelor tuturor celor care s-au căit cu adevărat de păcat şi au implorat, prin credinţă, sângele lui Hristos, ca jertfă ispăşitoare pentru ei, a fost scris în ceruri iertare; şi, întrucât ei au devenit părtaşi ai neprihănirii lui Hristos şi caracterele lor sunt găsite în armonie
cu legea lui Dumnezeu, păcatele lor vor fi şterse, şi ei personal vor fi
socotiţi demni de viaţa veşnică.”—Ibid., p. 483 (cap. 28, Faţă în faţă cu
raportul vieţii).

c. Ce se întâmplă cu cei neprihăniţi—atât cei care sunt vii când Se
întoarce Isus, cât şi cu cei care sunt înviaţi la glasul Său? 1 Corinteni 15:49
„La glasul lui Dumnezeu, [sfinţii cei vii] au fost glorificaţi; acum
ei sunt făcuţi nemuritori şi, împreună cu sfinţii înviaţi, ei sunt înălţaţi
pentru a-L întâlni pe Domnul lor în văzduh.”—Ibid., p. 645 (cap. 40,
Poporul lui Dumnezeu salvat).
34

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017

Joi							

3 august

5. PRIMA ŞI A DOUA ÎNVIERE

„Până la acel ceas triumfal, când ultima trâmbiţă va suna şi oştirea
vastă va ieşi victorioasă pentru veşnicie, fiecare sfânt care doarme va fi păzit în siguranţă şi va fi vegheat ca o bijuterie preţioasă, care este cunoscută
de Dumnezeu pe nume. Prin puterea Mântuitorului, care a locuit în ei în
timp ce ei trăiau şi pentru că ei erau părtaşi ai naturii divine, ei sunt scoşi
dintre cei morţi.”—Credinţa prin care trăiesc, p. 185 (28 iunie).

b. Am studiat cum sunt înviaţi cei răi, care sunt vinovaţi de crucificarea lui Hristos, cu ocazia învierii speciale; dar, când are loc
întâlnirea dintre cei nelegiuiţi şi Creatorul lor, înainte de distrugerea finală, şi de ce este acesta un gând cutremurător? 1 Corinteni 6:3 (prima parte); Apocalipsa 20:4, 5, 12-15.
„La încheierea celor o mie de ani, Hristos revine pe pământ. El este
însoţit de oastea celor răscumpăraţi şi de un alai de îngeri. Când coboară în maiestate înfricoşată, El le porunceşte celor nelegiuiţi, morţi,
să învie pentru a-şi primi pedeapsa… Ce contrast faţă de cei care au
fost înviaţi la prima înviere! Cei neprihăniţi erau îmbrăcaţi cu tinereţe
şi frumuseţe nepieritoare. Cei răi poartă urmele bolii şi ale morţii.”—
Ibid., p. 355 (15 decembrie).
„Zi după zi, Dumnezeu îşi testează poporul şi dovedeşte ce este el.
Cuvântul inspirat declară în mod clar că, prin faptele noastre, noi ne
decidem destinul veşnic.”—Manuscript Releases, vol. 1, p. 278.

Vineri 					

4 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Cine este ucis imediat ce Hristos vine pe nori, şi de ce?
2. Pentru cine este învierea specială, şi care este scopul dublu al acesteia?
3. Mă concentrez eu asupra momentului descris în Isaia 25:9 sau sper
eu că El va întârzia?
4. De ce trebuie să aibă loc judecata de cercetare înainte să sosească Isus?
5. De ce trebuie să treacă o mie de ani înainte ca cei răi să îşi primească pedeapsa?
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a. Explicaţi desfăşurarea cronologică a lucrurilor care au loc la învierea generală a celor drepţi, şi descrieţi bucuria asociată cu aceasta.
Apocalipsa 20:1-6 (comparaţi din nou cu 1 Tesaloniceni 4:16, 17).

Lecţia 7

Sabat, 12 august 2017

Aşteptând şi veghind
„[Mântuitorul nostru Isus Hristos] S-a dat pe Sine pentru noi,
ca să ne răscumpere din toate fărădelegile şi să Îşi cureţe un popor
deosebit, plin de râvnă pentru fapte bune.” (Tit 2:14).
„[Hristos] a arătat ce înseamnă să veghem în vederea venirii Sale.
Timpul trebuie folosit nu într-o aşteptare leneşă, ci în lucru serios.”—
Parabolele Domnului, p. 325 (cap. 25, Talanţii).
Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului, p. 353-365 (cap. 25, Talanţii,
subcap. Talanţii înmulţiţi prin slujire - subcap. Talantul retras).

Duminică						

6 august

1. CHEMAŢI PENTRU SLUJIRE
a. Ce parabolă a prezentat Isus în legătură cu revenirea Sa? Matei
25:13-15.
„Omul care a călătorit într-o ţară îndepărtată Îl reprezintă pe Hristos, care, atunci când a rostit parabola, urma să plece în curând de pe
acest pământ spre cer. ‘Servii’ sau sclavii, din parabolă îi reprezintă pe
urmaşii lui Hristos…
Domnul nostru ne învaţă că adevăratul scop al vieţii este slujirea.
Hristos Însuşi a fost lucrător, şi tuturor urmaşilor Săi El le dă legea
slujirii—a sluji lui Dumnezeu şi semenilor.”—Parabolele Domnului,
p. 325, 326 (cap. 25, Talanţii).

b. Cu ce au fost comparaţi talanţii, şi ce simbolizează ei? 1 Corinteni 12:7-11.
„Toate darurile şi înzestrările, fie că sunt moştenite sau dobândite,
naturale sau spirituale, …. trebuie să fie angajate în serviciul lui Hristos. Devenind ucenicii Săi, noi ne predăm Lui cu tot ceea ce suntem şi
avem. Aceste daruri, El ni le înapoiază purificate şi înnobilate, pentru
a fi folosite pentru slava Sa binecuvântându-i pe semenii noştri.”—
Ibid., p. 328 (cap. 25, Talanţii).
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Luni						

7 august

2. O FOLOSIRE DREAPTĂ A BUNURILOR
ÎNCREDINŢATE
a. Ţinând cont de seriozitatea timpurilor în care trăim, ce ar trebui
să învăţăm din parabola lui Hristos cu privire la talanţii încredinţaţi nouă? Matei 25:16-18.
„Problema care ne preocupă cel mai mult nu este: Cât de mult am
primit? ci, Ce voi face eu cu ceea ce am? Dezvoltarea tuturor puterilor
noastre este prima datorie pe care o avem faţă de Dumnezeu şi de semenii
noştri. Niciunul care nu creşte zilnic în capacităţi şi utilitate nu îşi îndeplineşte scopul vieţii. Făcând o mărturisire de credinţă, noi ne angajăm să
devenim tot ceea ce este posibil ca noi să fim lucrători pentru Stăpânul, şi
ar trebui să cultivăm fiecare facultate în cel mai înalt grad de desăvârşire,
ca să putem îndeplini cea mai mare cantitate de bine, de care suntem capabili.”—Parabolele Domnului, p. 329, 330 (cap. 25, Talanţii).
b. Ce se poate realiza printr-o întrebuinţare corectă a talanţilor noştri? Matei 25:19, 20, 22.
„[Domnul] nu ne înzestrează în mod supranatural cu calificările
care ne lipsesc; însă, în timp ce folosim ceea ce avem, El va lucra cu
noi pentru a spori şi a întări fiecare facultate. Prin fiecare sacrificiu din
inimă, serios, pentru serviciul Maestrului, puterile noastre vor creşte. În timp ce ne predăm ca instrumente prin care să lucreze Duhul
Sfânt, harul lui Dumnezeu lucrează în noi, ca să ne tăgăduim vechile
înclinaţii, să ne biruim tendinţele puternice şi să ne formăm obiceiuri
noi. Când nutrim şi ascultăm de îndemnurile Duhului, inimile noastre
sunt lărgite pentru a primi mai mult şi mai mult din puterea Sa, şi a
face o lucrare mai mare şi mai bună. Energiile latente sunt trezite, şi
facultăţile paralizate primesc o nouă viaţă…
Prin credinţă în puterea lui Dumnezeu, este minunat cât de puternic poate deveni omul slab, cât de hotărâte eforturile sale, cât de bogate în rezultate măreţe. Cel care începe cu puţină cunoştinţă, într-un
mod umil, şi spune ceea ce ştie, în timp ce caută în mod serios cunoştinţă mai mare, va descoperi că întreaga bogăţie cerească aşteaptă să
fie cerută. Cu cât mai mult caută să împartă lumină, cu atât mai multă
lumină va primi. Cu cât mai mult încearcă cineva să explice altora cuvântul lui Dumnezeu cu o dragoste pentru suflete, cu atât mai simplu
devine acesta pentru el.”—Ibid., p. 353, 354 (cap. 25, Talanţii).
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Marţi 						

8 august

3. RECUNOSCĂTOR SAU MURMURĂTOR?
a. Cum i s-a reproşat servului necredincios că a întrebuinţat greşit
talantul său, şi de ce este o astfel de atitudine un avertisment
pentru noi? Matei 25:24-28.
„Există mulţi care în inima lor Îl acuză pe Dumnezeu că este un
stăpân aspru, pentru că El pretinde posesiunile lor şi slujirea lor. Însă
noi nu putem să Îi aducem nimic lui Dumnezeu, care să nu fie deja al
Lui… Toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu, nu doar prin creaţiune,
ci şi prin răscumpărare. Toate binecuvântările din această viaţă şi din
cea viitoare ne sunt oferite imprimate cu crucea Calvarului. De aceea,
acuzaţia că Dumnezeu este un stăpân rău, care seceră ceea ce nu a semănat, este falsă.”—Parabolele Domnului, p. 362 (cap. 25, Talanţii).

b. Cum zugrăveşte Inspiraţia tendinţa noastră de a ne plânge şi a
ne scuza, şi de ce ar trebui să ascultăm de dorinţa serioasă a Stăpânului pentru fiecare dintre noi, înainte de revenirea Sa?
Proverbele 30:15, 16; Isaia 29:24.
„Murmurarea, găsirea de greşeli şi rostirea de afirmaţii tari trebuie abandonate. Ce timp ţi-ai stabilit pentru a câştiga victoria asupra
voinţei tale rele şi a defectelor tale de caracter? După modul în care
înaintezi, timpul tău de probă se poate încheia înainte ca tu să fi făcut
eforturile hotărâte, esenţiale pentru a obține victoria asupra eului. În
providenţa lui Dumnezeu, tu vei fi adus în poziţii unde trăsăturile tale
ciudate, dacă există, vor fi încercate şi date pe faţă.”—Mărturii, vol. 4,
p. 341, 342 (cap. 30, Predicatori care se îngrijesc de ei înşişi).
„Mulţi au decis să se slujească pe ei înşişi şi pe Satan, nefăcând
eforturi hotărâte pentru a birui defectele lor de caracter. În timp ce
mulţi îndrăgesc tendinţele păcătoase, aşteptându-se să devină cândva
biruitori, ei se hotărăsc pentru pierzare… În numele lui Isus Hristos,
voi puteţi fi victorioşi chiar ‘în ziua aceasta’ (Luca 19:42). Nu plănuiţi
pentru eu şi nu vă ocupaţi de el. Nu puteţi fi cu totul ai Domnului, în
timp ce încurajaţi într-o oarecare măsură egoismul. O astfel de mare
iubire, pe care v-a arătat-o Răscumpărătorul, ar trebui să fie primită cu
mare umilinţă şi cu continuă bucurie. Pentru a fi fericiţi, trebuie să vă
controlaţi gândurile şi cuvintele. Va cere un efort măiestrit din partea
voastră; cu toate acestea, el trebuie făcut dacă va fi să fiţi recunoscuţi
copii ai lui Dumnezeu. Nu obosiţi în eforturile voastre. Satan luptă
pentru sufletele voastre şi el trebuie să fie dezamăgit.”—Ibid., p. 344.
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Miercuri					

9 august

4. DEMASCAŢI ÎNŞELĂCIUNEA ŞI FUGIŢI DE EA!
a. Cum respinge Fiul lui Dumnezeu acuzaţiile false ale arhivrăjmaşului sufletelor noastre? Geneza 3:4, 5; Filipeni 2:5-8.
„Satan i-a condus pe oameni să îşi imagineze că Dumnezeu este o fiinţă a cărei atribut principal este o dreptate severă—o persoană care este
un judecător sever, un creditor aspru, exigent. El L-a prezentat pe Creator ca pe o fiinţă care pândeşte cu ochi geloşi să discearnă erorile şi greşelile oamenilor, ca să poată trimite asupra lor judecăţi. Tocmai pentru a
îndepărta aceasta urmă întunecată, prin revelarea în faţa lumii a iubirii
infinite a lui Dumnezeu, a venit Isus să locuiască între oameni.”—Calea
către Hristos, p. 11 (cap. Dragostea lui Dumnezeu pentru om).
„Satan reprezintă legea lui Dumnezeu, ca pe o lege a egoismului.
El declară că este imposibil pentru noi să ascultăm de preceptele ei
sfinte.”—Hristos, Lumina lumii, p. 24 (cap. 1, „Dumnezeu cu noi”).
„Dacă ochii noştri ar putea fi deschişi, am vedea chipurile îngerilor
răi împrejurul nostru, încercând să inventeze vreo cale nouă pentru a
ne tulbura şi distruge. Şi am vedea, de asemenea, îngerii lui Dumnezeu păzindu-ne de puterea lor; pentru că ochiul veghetor al lui Dumnezeu este întotdeauna asupra lui Israel spre bine, şi El va proteja şi
salva poporul Său, dacă ei îşi pun încrederea în El…
Îngerul a spus: ‘Aminteşte-ţi, te afli pe un teren fermecat.’ Am văzut că noi trebuie să veghem şi să avem întreaga armură; să luăm scutul credinţei şi atunci vom fi în stare să stăm în picioare, iar săgeţile
aprinse ale celui rău nu ne vor putea vătăma.”—Experienţe şi viziuni,
p. 60 (cap. Răpirea misterioasă).

b. Ce putem înţelege din disponibilitatea nerăbdătoare a lui Dumnezeu de a ne ajuta să biruim defectele şi indolenţa noastră?
Psalmii 20:1, 2, 7-9; 94:17, 18.
„Fiecare impuls al Duhului Sfânt de a-i conduce pe oameni spre
bunătate şi spre Dumnezeu este notat în cărţile cerului.”—Parabolele
Domnului, p. 361 (cap. 25, Talanţii).
„Domnul doreşte ca poporul Său să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a scării, ca ei să Îl poată glorifica prin deţinerea abilităţii pe care El
este dispus să o ofere. Prin harul lui Dumnezeu s-a luat fiecare măsură
pentru ca să manifestăm faptul că acţionăm după planuri mai bune
decât cele după care acţionează lumea…
Cei care nu au un mare număr de talanţi acordaţi lor, nu trebuie
să se descurajeze. Fie ca ei să folosească în mod credincios ceea ce au,
păzind cu credincioşie fiecare punct slab din caracterele lor, căutând,
prin harul divin, să îl facă puternic.”—Ibid., p. 358.
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Joi							

10 august

5. COLABORATORI CU DUMNEZEU, VICTORIOŞI
a. Când ne pregătim pentru întoarcerea Domnului, predându-ne
deplin în serviciul Său, care este principalul nostru interes, şi al
Lui? Tit 2:13, 14; Luca 17:10; Psalmii 145:10-12.
„Când Domnul cere socoteală servilor Săi, se va analiza cum au înmulţit fiecare talant. Lucrarea făcută dă pe faţă caracterul lucrătorului.
Cei care au primit cei cinci şi cei doi talanţi Îi întorc Domnului
darurile încredinţate, împreună cu dobânda lor. Făcând aceasta, ei nu
pretind niciun merit pentru ei înşişi. Talentele lor sunt cele care le-au
fost date; ei au dobândit alte talente, însă nu ar fi putut fi niciun câştig,
dacă nu ar fi existat o investiţie. Ei văd că şi-au îndeplinit datoria. Capitalul era al Domnului; dobânda este a Lui. Dacă Salvatorul nu ar fi
revărsat asupra lor dragostea şi harul Său, ei ar fi fost pentru veşnicie
datori, falimentari.
Însă când Stăpânul primeşte talanţii lor, El îi aprobă şi îi răsplăteşte pe lucrători ca şi când meritul ar fi în totalitate al lor. Înfăţişarea
Lui e plină de bucurie şi satisfacţie. El este plin de delectare că poate
să reverse binecuvântări asupra lor. Pentru fiecare serviciu şi fiecare
sacrificiu, El îi recompensează, nu pentru că aceasta ar fi o datorie pe
care o are El faţă de ei, ci pentru că inima Sa e prea plină de dragoste şi
gingăşie.”—Parabolele Domnului, p. 360, 361 (cap. 25, Talanţii).
„Tatăl nostru ceresc nu ne cere mai mult sau mai puţin decât ne-a
dat abilitatea de a face. El nu pune asupra servilor Săi poveri pe care
ei nu sunt în stare să le poarte. ‘Căci El ştie din ce suntem făcuţi, ştie
că suntem ţărână’ (Psalmii 103:14). Tot ceea ce El pretinde de la noi
putem îndeplini prin harul divin.”—Ibid., p. 362.

Vineri 					

11 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce este adesea înţeles greşit în ceea ce priveşte scopul lui Dumnezeu atunci când ne dă talente?
2. Deşi poate eşti slab şi cu defecte, care este planul lui Dumnezeu de
a te ajuta?
3. Compară servul care a avut doar un talant cu comportamentul uman
tipic de astăzi.
4. Cum putem să ne ferim de strategia vrăjmaşului de a încerca să ne
împiedice în procesul prin care suntem sfințiți?
5. Explicaţi cum putem câştiga victoria pentru a deveni agenţi reali,
activi pentru Dumnezeu.
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Lecţie 8

Sabat, 19 august 2017

O relaţie personală cu Isus
„De aceea, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; lucrurile vechi au trecut; iată, toate lucrurile sunt noi.” (2 Corinteni 5:17).
„Când ne întoarcem spre Soarele Neprihănirii, când ajungem în
legătură cu Hristos, întregul suflet arde de strălucirea prezenţei divine.”—Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 40 (cap. 2, Fericirile).
Recomandare pentru studiu: Pe urmele Marelui Medic, p. 81-85 (cap. 5, Vindecarea
sufletului); Solii alese, vol. 1, p. 40-48 (cap. 3, Atitudinea faţă de mărturii).

Duminică						

13 august

1. LUMINA STRĂLUCEŞTE ÎN ÎNTUNERIC
a. Cum prezintă Scriptura starea noastră lipsită de speranţă? Iov
14:4; Romani 3:23; 8:7.

„Este imposibil pentru noi, prin noi înşine, să scăpăm din groapa
de păcat în care ne-am scufundat. Inimile noastre sunt rele şi noi nu le
putem schimba.”—Calea către Hristos, p. 18 (cap. 2, Nevoia de Hristos a
păcătosului).
„Mulţi sunt nefericiţi pentru că nu sunt sfinţi. Puritatea inimii,
inocenţa minţii—doar ele pot fi binecuvântate de Dumnezeu. Când
se nutreşte păcatul, el nu poate produce nimic altceva decât nefericire.”—Mărturii, vol. 6, p. 53 (cap. 4, subcap. Nevoile bisericii).
b. În marea Sa dragoste şi îndurare, ce ne-a revelat Dumnezeu în
ultimele zile, şi cum ne va afecta acest lucru viaţa într-un mod
practic? Romani 3:24-26; 8:1-4.

„Domnul şi Mântuitorul nostru a dat la o parte stăpânirea Sa, bogăţiile şi slava Sa, şi ne-a căutat, ca să ne poată salva din mizerie şi să
ne facă asemenea cu El. El S-a umilit şi a luat natura noastră ca noi să
putem fi în stare să învăţăm de la El şi, imitând viaţa Sa de dăruire şi
tăgăduire de sine, să Îl urmăm pas cu pas spre cer.”—Ibid., vol. 2, p.
170 (cap. 26, Purtătorii de poveri).
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Luni					

14 august

2. DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU PENTRU NOI
a. Explicaţi cât de deplin este planul de mântuire. 1 Corinteni 1:30;
2 Corinteni 5:19-21.
„Hristos S-a dat pe Sine însuşi, o jertfă de ispăşire, pentru salvarea
unei lumi pierdute. El a fost tratat cum merităm noi, pentru ca noi să
putem fi trataţi cum merită El. El a fost condamnat pentru păcatele
noastre, de care El nu era părtaş, ca noi să putem fi îndreptăţiţi prin
neprihănirea Sa, de care noi nu suntem părtaşi. El a suferit moartea,
care era a noastră, ca noi să putem primi viaţa, care era a Lui. ‘Prin
rănile lui suntem vindecaţi’ (Isaia 53:5).
Hristos a fost ispitit în toate punctele cum suntem şi noi, de către
cel care a fost cândva loial de partea Sa în curţile cereşti. Priviţi-L pe
Fiul lui Dumnezeu în pustia ispitirii, în timpul celei mai mari slăbiciuni, asaltat de cele mai aprinse ispite. Priviţi-L în timpul anilor Săi
de slujire, atacat de fiecare parte de forţele răului. Priviţi-L în agonie
pe cruce. Toate acestea, El le-a suferit pentru noi.”—Mărturii, vol. 8,
p. 208, 209 (cap. 34, Hristos, Exemplul nostru).
b. Cine poate experimenta binecuvântările iubirii lui Dumnezeu?
Matei 11:28; Ioan 6:37.
„A veni la Hristos nu cere efort mental sever şi agonie; înseamnă
pur şi simplu acceptarea condiţiilor de salvare pe care Dumnezeu le-a
explicat clar în cuvântul Său. Binecuvântarea este gratuită pentru toţi…
În Numele care este mai presus de orice nume, singurul nume dat
oamenilor, prin care oamenii pot fi mântuiţi, cereţi promisiunea lui
Dumnezeu, spunând: ‘Doamne, iartă-mi păcatul; îmi pun mâinile în
Mâna Ta pentru ajutor, şi trebuie să îl obţin, altfel pier. Acum eu cred.’
”—Solii alese, vol. 1, p. 333, 334 (cap. 50, Veniţi şi căutaţi şi găsiţi).
„Rugăciunile noastre trebuie să fie caracterizate de un sentiment
adânc al nevoii noastre şi de o mare dorinţă după lucrurile pe care le
cerem, altfel nu vor fi ascultate. Însă nu trebuie să obosim şi să încetăm
cu cererile noastre pentru că nu primim imediat răspuns. ‘Împărăţia
cerului se ia cu năvală şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea’ (Matei
11:12). Năvala descrisă aici se referă la o seriozitate sfântă, aşa cum a
manifestat Iacov. Nu avem nevoie să încercăm să ne creăm noi un sentiment intens, ci în mod calm, persistent, trebuie să ne aducem cu îndrăzneală cererile către tronul harului.”—That I May Know Him, p. 272.
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15 august

3. O VIAŢĂ NOUĂ ÎN HRISTOS
a. Ce nouă atitudine şi comportament devin evidente când ne încredem în Isus? 2 Corinteni 5:17; Galateni 5:6; Filipeni 2:12, 13.
„Credinţa care reuşeşte să ne aducă în legătură vitală cu Hristos
exprimă din partea noastră o preferinţă supremă, o încredere perfectă,
o consacrare deplină. Această credinţă lucrează prin dragoste şi curăţă
sufletul. Ea lucrează în viaţa urmaşului lui Hristos adevărată ascultare
de poruncile lui Dumnezeu; pentru că rezultatele legăturii vitale cu
Hristos vor fi dragostea de Dumnezeu şi dragostea de oameni.”—Solii
alese, vol. 1, p. 334 (cap. 50, Veniţi şi căutaţi şi găsiţi).
„Nimic în afară de puterea divină nu poate regenera inima umană
şi nu poate îmbiba în sufletele umane dragostea pentru Hristos, care se
va manifesta întotdeauna prin dragoste pentru cei pentru care a murit
El… Când un om este convertit la Dumnezeu, el primeşte un gust moral nou, îi este dată o nouă putere motivatoare, şi el iubeşte lucrurile
pe care le iubeşte Dumnezeu…
Însă cei care aşteaptă să observe o schimbare magică în caracterele lor
fără un efort hotărât din partea lor de a birui păcatul, vor fi dezamăgiţi.
Nu avem niciun motiv să ne temem când privim la Isus, niciun motiv de
a ne îndoi că El este în stare să salveze complet pe cei care vin la El; dar
putem să ne temem permanent ca nu cumva vechea noastră natură să obţină din nou supremaţia, să ne temem că vrăjmaşul va inventa vreo cursă
prin care să devenim din nou captivii săi.”—Ibid., p. 336, 337.
b. Ce dorinţă adâncă trebuie să umple continuu inima fiecărui credincios, şi cum trebuie să ne afecteze aceasta într-un mod permanent? Ioan 15:4, 5, 10; Romani 6:6, 10, 11.
„Unirea cu Hristos, odată formată, trebuie menţinută... Aceasta nu
este o atingere ocazională, nu o legătură intermitent pornită şi oprită…
A rămâne în Hristos înseamnă o primire constantă a Duhului Său,
o viaţă de predare fără rezerve în serviciul Său.”—Hristos, Lumina lumii, p. 676 (cap. 73, Să nu vi se tulbure inima).
„Prin exercitarea corectă a voinţei poate fi îndeplinită o schimbare
completă în viaţa ta. Supunându-ţi voinţa lui Hristos, tu te aliezi cu o
putere care este mai presus de toate stăpânirile şi puterile. Tu vei avea
tărie de sus pentru a te ţine statornic, şi astfel, prin supunere constantă
lui Dumnezeu, tu vei fi făcut în stare să trăieşti noua viaţă, chiar viaţa
de credinţă.”—Calea către Hristos, p. 48 (cap. 5, Consacrarea).
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Miercuri					

16 august

4. CREŞTERE ÎN HAR
a. Când inima este supusă lui Hristos, cerând în rugăciune înţelepciunea şi lumina Sa, ce schimbare are loc în caracter? Galateni
5:22, 23; Psalmii 119:18.
„Privind, trebuie să devenim schimbaţi; şi când medităm asupra
perfecţiunii Modelului divin, vom dori să devenim cu totul transformaţi şi reînnoiţi după chipul purităţii Sale. Prin credinţa în Fiul lui
Dumnezeu are loc transformarea în caracter, şi copilul mâniei devine
copilul lui Dumnezeu. El trece de la moarte la viaţă; el devine spiritual
şi discerne lucrurile spirituale. Înţelepciunea lui Dumnezeu îi iluminează mintea, şi el contemplă lucrurile minunate din legea Sa. Atunci
când un om este convertit de adevăr, lucrarea de transformare a caracterului continuă. El are o măsură sporită de înţelegere. Devenind
un om ascultător de Dumnezeu, el are mintea (gândul) lui Hristos, şi
voinţa lui Dumnezeu devine voinţa sa.”—Solii alese, vol. 1, p. 338.

b. De ce sunt studiul cu o inimă deschisă şi meditarea la Cuvântul
Bibliei şi al Spiritului Profetic o cheie esenţială în acest proces?
Psalmii 119:24-27.
„Nu doar cei care resping în mod deschis Mărturiile sau care nutresc îndoială cu privire la ele se află pe un teren periculos. A desconsidera lumina înseamnă a o respinge.”—Mărturii,vol. 5, p. 680 (cap. 81,
subcap. Respingerea mustrării).
„Psalmistul spune: ‘Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele
mele şi o lumină pe cărarea mea’ (Psalmii 119:105). Însă nu aşa stau
lucrurile când acesta este lăsat nedeschis şi necitit.”—The Review and
Herald, 4 ianuarie 1881.
„Privind în mod constant spre Isus cu ochiul credinţei, noi vom fi
întăriţi. Dumnezeu va face cele mai preţioase descoperiri poporului Său
flămând şi însetat. Ei vor descoperi că Hristos este un Mântuitor personal. Când se hrănesc cu cuvântul Său, ei descoperă că acesta este duh
şi viaţă. Cuvântul distruge natura firească, pământească, şi împarte o
nouă viaţă în Isus Hristos. Prin agentul transformator al harului Său,
chipul lui Dumnezeu este reprodus în ucenic; el devine o creatură nouă.
Dragostea ia locul urii, şi inima primeşte asemănarea divină. Aceasta
înseamnă ‘a trăi prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’
(Matei 4:4). Aceasta înseamnă a mânca din Pâinea care se coboară din
cer.”—Hristos, Lumina lumii, p. 391 (cap. 41, Criza din Galileea).
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Joi						

17 august

5. REFLECTÂND LUMINA
a. Care este cea mai presantă nevoie a acestei lumi întunecate? Matei 5:14-16.
„Este privilegiul fiecărui suflet de a fi un canal viu prin care Dumnezeu poate comunica lumii comorile harului Său, bogăţiile de neepuizat ale lui Hristos. Nu există niciun lucru pe care Hristos să şi-L
dorească atât de mult, ca agenţii care vor reprezenta lumii Spiritul şi
caracterul Său. Nu există nimic de care să aibă lumea atât de multă
nevoie, ca de manifestarea prin oameni, a iubirii Salvatorului. Tot cerul aşteaptă canale prin care să poată fi turnat uleiul sfânt pentru a
fi o bucurie şi o binecuvântare pentru inimile omeneşti.”—Parabolele
Domnului, p. 419 (cap. 29, În întâmpinarea Mirelui).

b. Care trebuie să fie centrul vieţii noastre, şi ce rezultate se vor
obţine ca urmare? Galateni 2:20; Isaia 60:1-3.
„ ‘A rămâne în Hristos înseamnă a alege doar dispoziţia lui Hristos, aşa încât interesele Sale se identifică cu ale noastre. A rămâne în El,
a fi şi a face doar ceea ce doreşte El. Acestea sunt condiţiile uceniciei, şi
dacă nu te conformezi lor, nu poţi găsi niciodată odihnă.’ ”—Solii alese,
vol. 1, p. 110 (cap. 13, Importanţa primirii Duhului Sfânt).
„Prin Duhul Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu este o lumină, pe măsură ce devine o putere transformatoare în viaţa primitorului. Implantând în inimile lor principiile cuvântului Său, Duhul Sfânt dezvoltă
în oameni atributele lui Dumnezeu. Lumina slavei Sale—caracterul
Său—trebuie să strălucească în urmaşii Săi.”—Parabolele Domnului, p.
414 (cap. 29, În întâmpinarea Mirelui).

Vineri 						

18 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Explicaţi situaţia dificilă a rasei omeneşti, şi ce se poate face cu privire la ea.
2. De ce este insuficientă o legătură ocazională cu Hristos?
3. Ce i-ai spune unei persoane care este dezamăgită de evanghelie?
4. Ce rol au Biblia şi Spiritul Profetic în sfinţirea noastră?
5. Explicaţi cum poate influenţa voastră să devină o sursă de înviorare
pentru alţii.
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Lecţia 9

Sabat, 26 august 2017

Efectuând pregătirea
„Urmăriţi pacea cu toţi oamenii şi sfinţenia, fără de care nici un
om nu va vedea pe Dumnezeu.” (Evrei 12:14, engl.).
„Arătăm noi celor din jurul nostru, prin vieţile noastre şi vorbirea
noastră sfinţită, că aşteptăm glorioasa revenire a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos?”—Experienţe şi viziuni, p. 111 (cap. Pregătire pentru revenirea lui Hristos).
Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 5, p. 217-228 (cap. 24, Un apel), 743746 (cap. 89, Caracterul lui Dumnezeu revelat în Hristos).

Duminică 					

20 august

1. EVITÂND O CURSĂ OBIŞNUITĂ
a. Ce minciună periculoasă este susţinută din ce în ce mai mult în
lumea, care pretinde astăzi că e religioasă, şi cum o respinge
Scriptura? Iacov 2:14, 20-22, 24.
„De la amvoanele de astăzi se rostesc cuvintele: ‘Crede, doar crede.
Ai credinţă în Hristos; nu ai nimic de a face cu vechea lege, încrede-te
doar în Hristos.’ Cât de diferite de acestea sunt cuvintele apostolului,
care declară că fără fapte, credinţa este moartă.”—Credinţa şi faptele,
p. 89 (cap. 11, Ascultarea şi sfinţirea).
„Dorinţa după o religie uşoară care nu cere luptă, nici tăgăduire
de sine, nici despărţire de nebuniile lumii, a făcut doctrina credinţei, şi
doar a credinţei, o doctrină populară; dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu? ... [Iacov 2:14, 21, 22, 24 citat].
Mărturia cuvântului lui Dumnezeu este împotriva acestei doctrine
a credinţei fără fapte. Nu este credinţă cea care pretinde favorurile
Cerului, fără a se conforma cu condiţiile cu care este garantată îndurarea; aceasta este încumetare; căci credinţa autentică îşi are temelia în
promisiunile şi prevederile Scripturilor.
Nimeni să nu se amăgească în credinţa că poate deveni sfânt, în
timp ce încalcă în mod voit una dintre cerinţele lui Dumnezeu. Comiterea unui păcat reduce la tăcere vocea care dă mărturie, a Spiritului,
şi separă sufletul de Dumnezeu. ‘Păcatul este călcarea legii.’ Şi ‘oricine
păcătuieşte [încalcă legea] nu L-a văzut, nici nu Îl cunoaşte’ (1 Ioan 3:4,
6).”—Marea luptă, p. 472 (cap. 27, Redeşteptări moderne).
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Luni						

21 august

2. ACCEPTÂND ÎNTR-ADEVĂR PLANUL DE MÂNTUIRE

„Când privim Mielul lui Dumnezeu pe crucea Calvarului, taina
mântuirii începe să se desfăşoare în faţa minţilor noastre şi bunătatea
lui Dumnezeu ne conduce la căinţă. Murind pentru păcătoşi, Hristos a
manifestat o dragoste care nu poate fi înţeleasă întru totul; şi când păcătosul priveşte această dragoste, ea supune inima, impresionează mintea
şi inspiră în suflet căinţă.”—Calea către Hristos, p. 26, 27 (cap. 3, Pocăinţa).
„Căinţa include părerea de rău pentru păcat şi o îndepărtare de
acesta. Noi nu vom renunţa la păcat dacă nu vedem cât este de păcătos; până când nu ne îndepărtăm de el în inimă, nu va exista nicio
schimbare reală în viaţă.”—Ibid., p. 23.
b. Pentru urmaşii lui Hristos, ce adevăr însemnat are importanţa
supremă? Evrei 12:14; 1 Petru 1:13-16.

„Sfinţire înseamnă armonie cu Dumnezeu.”—Mărturii, vol. 5, p. 743.
„Când, prin convertire, păcătosul găseşte pace cu Dumnezeu prin
sângele ispăşirii, viaţa creştină abia a început. Acum, el trebuie să ‘înainteze spre desăvârşire;’ să crească până la ‘măsura staturii plinătăţii
lui Hristos.’ ”—Marea luptă, p. 470 (cap. 27, Redeşteptări moderne).
„Prin meritele lui Hristos, prin neprihănirea Sa, care ne este atribuită prin credinţă, noi trebuie să ajungem la desăvârşirea caracterului creştin. Lucrarea noastră zilnică şi de fiecare ceas este prezentată
în cuvintele apostolului: ‘Privind spre Isus, Autorul şi Desăvârşitorul
credinţei noastre’ (Evrei 12:2).
Manifestarea dragostei lui Dumnezeu, a îndurării şi bunătăţii Sale,
şi lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii pentru a o ilumina şi reînnoi,
ne aşază, prin credinţă, într-o legătură atât de strânsă cu Hristos încât,
având o concepţie clară a caracterului Său, noi suntem în stare să discernem înşelăciunile meșteșugite ale lui Satan…
Fraţilor şi surorilor, privind, noi suntem schimbaţi. Ocupându-ne cu
dragostea lui Dumnezeu şi a Salvatorului nostru, contemplând perfecţiunea caracterului divin şi pretinzând neprihănirea lui Hristos pentru
noi, prin credinţă, vom deveni schimbaţi în acelaşi chip.”—Mărturii, vol.
5, p. 744 (cap. 89, Caracterul lui Dumnezeu revelat în Hristos).
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a. Care sunt primii paşi spre mântuirea autentică? Fapte 2:37, 38;
Romani 5:1.

Marţi						

22 august

3. O ŢINTĂ CE POATE FI ATINSĂ
a. Care este planul lui Dumnezeu pentru noi în pregătirea noastră
de a-L întâlni pe Domnul nostru în pace? Matei 5:48; Psalmii 101:2.
„În timp ce Hristos curăţă sanctuarul, închinătorii de pe pământ ar
trebui să îşi revizuiască în mod atent viaţa, să compare caracterul lor
cu standardul neprihănirii. Când îşi văd defectele, ei ar trebui să caute
ajutorul Duhului lui Dumnezeu, ca să îi facă în stare să aibă tăria morală de a rezista ispitelor lui Satan şi de a ajunge la desăvârşirea standardului. Ei pot fi victorioşi tocmai asupra ispitelor care păreau prea
puternice pentru a fi suportate de natura umană; pentru că puterea
divină va fi combinată cu efortul lor omenesc.”—Asemenea lui Hristos,
p. 296 (9 octombrie).
„Păcatele care tulbură trebuie înfruntate şi biruite. Trăsăturile de
caracter nedorite, fie moştenite, sau cultivate, ar trebui luate individual şi comparate cu marea regulă de neprihănire; şi, în lumina reflectată
din cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să le rezistăm în mod ferm şi să
le biruim, prin tăria lui Hristos.”—Christian Education, p. 113.
b. De ce ar trebui să luptăm pentru desăvârşire, umblând în lumina voinței descoperite a lui Dumnezeu? 1 Corinteni 9:24, 25; Filipeni 3:12-14.
„A umbla în lumină înseamnă a decide, a exersa gândul, a exercita
puterea voinţei, într-o încercare serioasă de a-L reprezenta pe Hristos în farmecul caracterului. Înseamnă a da deoparte tot întunericul.
Nu trebuie să te odihneşti liniştit spunând doar: ‘Sunt un copil al lui
Dumnezeu.’ Îl contemplaţi voi pe Isus şi, contemplându-L, deveniţi
schimbaţi după asemănarea Lui? A umbla în lumină înseamnă înaintare şi progres în realizări spirituale.”—Fii şi fiice ale lui Dumnezeu,
p. 200 (12 iulie).
„Oricare ar fi greşelile şi eşecurile trecutului, putem, cu ajutorul lui
Dumnezeu, să ne ridicăm deasupra lor.”—Pe urmele Marelui Medic, p.
516 (cap. 43, O experienţă mai înaltă).
c. Ce este promis celor care tânjesc după o neprihănire morală veritabilă? Efeseni 3:16; Matei 5:6.
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Miercuri						

23 august

4. TĂRIE SERIOASĂ PENTRU NEVOIA NOASTRĂ
URGENTĂ
a. Doar cum putem fi echipaţi pentru a rezista în conflictul final?
Ieremia 15:16.

b. Ce beneficiu avem prin dedicarea sporită în obiceiurile noastre
devoţionale, pentru a cunoaşte mai bine voia lui Dumnezeu?
1 Ioan 5:14; Psalmii 119:129-131.
„Mărturiile sunt necitite şi neapreciate. Dumnezeu v-a vorbit. Lumina a strălucit din cuvântul Său şi din mărturii, şi ambele au fost
trecute cu vederea şi desconsiderate. Rezultatul este evident în lipsa
de puritate, devoţiune şi credinţă serioasă între noi.
Fiecare să se întrebe în inima lui: ‘Cum am decăzut în această stare
de slăbiciune spirituală şi disensiune? Nu am adus noi asupra noastră
neplăcerea lui Dumnezeu, pentru că acţiunile noastre nu corespund
cu credinţa noastră?’ ”—Mărturii, vol. 5, p. 217 (cap. 24, Un apel).
„Aveţi grijă cum neglijaţi rugăciunea în taină şi studiul Cuvântului
lui Dumnezeu. Acestea sunt armele voastre împotriva celui care luptă
să împiedice progresul vostru înspre cer. Prima neglijare a rugăciunii
şi a studiului Biblic fac a doua să fie mai uşoară.”—Solii pentru tineret,
p. 96 (cap. 24, Înainte şi în sus).
c. De ce este absolut important să oferi ascultare din toată inima,
100%, faţă de voia lui Dumnezeu, aşa cum e aceasta revelată în
mod clar în forma scrisă de către Inspiraţie? Iacov 1:21-25.
„Satan îi conduce pe mulţi să creadă că Dumnezeu va trece cu vederea necredincioşia lor în chestiunile minore ale vieţii; însă Domnul arată
în modul Său de procedare… că El nu va aproba în niciun caz, nici nu va
tolera răul. Toţi cei care încearcă să scuze sau să tăinuiască păcatele lor,
şi le permit să rămână în cărţile din ceruri, nemărturisite şi neiertate, vor
fi biruiţi de Satan.”—Marea luptă, p. 620 (cap. 39, Timpul de strâmtorare).
„Dumnezeu lucrează cu putere pentru un popor credincios, care
ascultă de cuvântul Său, fără să pună întrebări şi fără îndoieli.”—Mărturii, vol. 4, p. 164 (cap. 16, Cucerirea Ierihonului).
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„Nimeni în afară de cei care şi-au întărit mintea cu adevărurile
Bibliei nu va rezista în ultimul mare conflict.”—Marea luptă, p. 593, 594
(cap. 37, Scripturile, o apărare sigură).

Joi							

24 august

5. SUPUNÂNDU-NE CURĂŢIRII
a. Explicaţi procesul de sfinţire. 1 Ioan 3:1-3; Evrei 5:12-14; 6:1.
„Ascultarea poate fi făcută desăvârşită doar prin tămâia neprihănirii lui Hristos, care umple cu parfum divin fiecare act de ascultare.
Partea creştinului este de a persevera în biruirea fiecărei greşeli…
Zi după zi, Dumnezeu lucrează pentru sfinţirea omului, şi omul trebuie să coopereze cu El, depunând eforturi perseverente pentru cultivarea obiceiurilor corecte… Salvatorul nostru este întotdeauna gata să
asculte şi să răspundă la rugăciunea inimii zdrobite, şi harul şi pacea
sunt înmulţite pentru cei credincioşi ai Săi. El le oferă bucuros binecuvântările de care au ei nevoie în lupta lor împotriva relelor care îi asaltează.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 532 (cap. 52, Statornic până la sfârşit).
b. De ce este absolut necesar să nu ne împotrivim cu încăpăţânare
acestui proces? Efeseni 4:30.
„Prima împotrivire faţă de apelurile Duhului pregăteşte a doua
împotrivire. Astfel inima este împietrită şi conştiinţa este înfierată.
Pe de altă parte, fiecare ocazie când se opune rezistenţă ispitei face
ca următoarea împotrivire să fie mai uşoară. Fiecare tăgăduire de sine
face ca tăgăduirea de sine să fie mai uşoară. Fiecare victorie câştigată
pregăteşte calea pentru o nouă victorie. Fiecare împotrivire contra ispitei, fiecare tăgăduire de sine şi fiecare triumf asupra păcatului sunt
o sămânţă semănată spre viaţa veşnică.”—Solii pentru tineret, p. 96, 97
(cap. 24, Înainte şi în sus).

Vineri						

25 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce idee falsă îi conduce pe mulţi aşa-zişi creştini la încumetare?
2. Cum pot să discern dacă nivelul meu de căinţă a fost prea
superficial?
3. Cum pot fi eu sigur că Dumnezeu într-adevăr este dispus să mă
ajute să îmi biruiesc defectele?
4. Cât de mult timp petrec eu cu Mărturiile, în comparaţie cu alte cărţi?
5. Explicaţi metoda prin care Dumnezeu ne motivează să semănăm
seminţe pentru viaţa veşnică.
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SABAT, 2 SEPTEMBRIE 2017
Darul Sabatului Întâi
pentru Sediul Misiunii Fiji
Republica Fiji este un grup de
insule vulcanice în Sudul Oceanului
Pacific, cam la 4.450 km sud-vest de
Honolulu şi 1.770 km nord de Noua
Zeelandă. Din cele 332 insule care
formează arhipelagul, cam 106 sunt
locuite permanent. Fiji se bucură de
o climă tropicală, de plaje cu nisip, o
vegetaţie bogată, fructe din abundenţă, vegetale şi rădăcinoase. Populaţia
estimată a arhipelagului Fiji este de 903. 207 persoane, compusă din băştinaşii Fiji (Itaukei) – predominant malaezieni, cu un amestec de polinezieni 56,8%, indo-fijieni 45% şi alte rase 7%. Limba oficială este engleza.
Limbile Fiji şi Hindi sunt vorbite de majoritatea. În trecut, Fiji era cunoscută pentru canibalism, practicat la scară largă de şefii băştinaşi de seamă,
ca un simbol al superiorităţii. Zorii erei creştine în Fiji au fost marcaţi de
sosirea misionarilor Wesleyeni, care au venit în 1835. Răspândirea grabnică a evangheliei a eradicat în mod complet practicile rele atât ale canibalismului, cât şi ale vrăjitoriei. Astăzi, majoritatea populaţiei noastre este
formată din creştini în proporţie de 45 % protestanţi, 27,9% hinduşi, 10,4%
alţi creştini, 9,1% romano-catolici, 6,3% islamişti, 0,3% adepţi ai sikh şi
0,8% nereligioşi.
Solia Reformei a pătruns în teritoriul nostru în 1974, când misionarii
au vizitat şi botezat patru suflete. În 1997 lucrarea a fost reîntemeiată, şi
alte 30 de suflete au fost botezate. Creşterea a continuat. Deşi sunt săraci
în lucrurile acestei lumi, credincioşii sunt determinaţi să răspândească
evanghelia şi ajung la persoane interesate, în zonele de deal, în oraşe şi pe
insulele îndepărtate.
Am luat în concesiune un teren de un sfert de acru în 2015 şi am construit o încăpere mică unde în prezent se ţin serviciile divine. Ţinând cont
de numărul crescând al membrilor noştri, nevoia noastră cea mai acută în
acest timp este o casă de închinare, spaţiu pentru birourile sediului nostru
şi pentru distribuirea de literatură. Ne rugăm în mod serios ca Domnul să
vă mişte inima şi să răspundeţi la nevoile noastre de aici, din Fiji. Binecuvântările vor veni cu siguranţă atunci când dăruiţi cu generozitate, aşa încât aici să poată exista un sediu, ca memorial pentru slava lui Dumnezeu.
„Daţi, şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată,
clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu
aceea vi se va măsura” (Ioan 6:38). Vă mulţumim anticipat tuturor pentru
generozitatea voastră amabilă.
Fraţii şi surorile voastre din Misiunea Fiji
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Lecţia 10

Sabat, 2 septembrie 2017

Lucrând pentru Maestru
„Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15).
„Cei care Îl aşteaptă pe Domnul îşi curăță sufletele prin ascultare
de adevăr. Cu o veghere vigilentă, ei combină lucrul serios. Pentru
că ştiu că Domnul este la uşi, zelul lor este trezit pentru a coopera cu
inteligenţele divine în lucrarea de salvare de suflete.”—Hristos, Lumina
lumii, p. 634 (cap. 69, Pe Muntele Măslinilor).
Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 2, p. 189-199 (cap. 28, Spiritul lumesc
în biserică); Ibid., vol. 6, p. 404-410 (cap. 51, Pregătire pentru criza finală).

Duminică						

27 august

1. CONLUCRĂTORI CU DOMNUL DOMNILOR
a. Pe ce temei este autorizat şi i se porunceşte fiecărui creştin credincios—bărbat, femeie, căsătorit, necăsătorit, bogat, sărac, sau
de orice vârstă sau origine—să mărturisească pentru Domnul şi
Maestrul său, Isus Hristos? Ioan 15:16; Galateni 3:27, 28.
„ ‘Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură’ (Marcu 16:15), este porunca lui Hristos pentru urmaşii Săi. Nu sunt
toţi chemaţi să fie predicatori sau misionari în sensul obişnuit al cuvântului; însă toţi pot fi lucrători pentru El, dând ‘vestea bună’ semenilor lor. Tuturor, fie mari sau mici, învăţaţi sau neînvăţaţi, bătrâni sau
tineri, le este dată porunca.”—Educaţia, p. 264 (cap. 31, Lucrarea vieţii).
„Când mă gândesc la oraşele în care s-a făcut atât de puţină lucrare, în care există atât de multe mii de persoane care să fie avertizate
cu privire la venirea Mântuitorului, simt o dorinţă intensă de a vedea
bărbaţi şi femei care să meargă să lucreze în puterea Duhului, umpluţi
cu dragostea lui Hristos pentru sufletele care pier.”—Evanghelizarea, p.
69 (cap. Evanghelizarea, o lucrare plină de demnitate).

b. Ce grup este, de asemenea, inclus în lucrarea finală a evangheliei,
având de îndeplinit o parte specială? 1 Ioan 2:14 (a doua jumătate).
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Luni 						

28 august

2. DEDICARE PENTRU SOLIA DE ASTĂZI

„Proclamarea judecăţii este un anunţ despre faptul că a doua venire a lui Isus este la uşă. Şi această proclamare este numită evanghelia
veşnică. Astfel, predicarea celei de-a doua veniri a lui Isus, anunţul
despre apropierea ei, sunt indicate ca fiind o parte esenţială a soliei
evangheliei.”—Parabolele Domnului, p. 227, 228 (cap. 18, Mergeţi la drumuri şi la garduri).
b. Numiţi un factor care este în strânsă legătură cu solia adventă—
şi care ne ajută de fapt să o înţelegem mai bine. Romani 12:1;
1 Tesaloniceni 5:23.
„Reforma sănătăţii este o ramură a marii lucrări, care trebuie să
pregătească un popor pentru revenirea Domnului. Ea este la fel de
strâns legată de solia îngerului al treilea, precum este mâna legată de
corp.”—Sfaturi pentru Sănătate, p. 20, 21 (cap. Încălcarea legilor fizice).
„Lucrarea evangheliei şi lucrarea misionară medicală trebuie să
înainteze împreună. Evanghelia trebuie să fie înmănuncheată cu principiile adevăratei reforme a sănătăţii… Noi trebuie să prezentăm principiile reformei sănătăţii înaintea oamenilor, făcând tot ce stă în puterea noastră pentru a-i conduce pe bărbaţi şi femei să vadă nevoia
de aceste principii şi să le practice.”—Dietă şi hrană, p. 442 (cap. 25,
Prezentând reforma sănătăţii).
c. Ce îi impulsionează pe credincioşi să răspândească această minunată solie a mântuirii? 2 Corinteni 5:14, 15.
„Dragostea de Isus va fi manifestată într-o dorinţă de a lucra aşa
cum a lucrat El pentru binecuvântarea şi înălţarea omenirii. Ea îi va
conduce la iubire, gingăşie şi simpatie faţă de toate creaturile care sunt
în grija Tatălui nostru ceresc…
Imediat ce o persoană vine la Hristos, se naşte în inima sa o dorinţă
de a face cunoscut altora ce prieten preţios a găsit el în Isus; adevărul
salvator şi sfinţitor nu poate fi închis în inima sa.”—Calea către Hristos,
p. 77, 78 (cap. 9, Lucrarea şi viaţa).
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a. Ce semnificaţie specială are “evanghelia veşnică” în timpul nostru? Eclesiastul 12:13, 14; Apocalipsa 14:6, 7.

Marţi 						

29 august

3. GOLIT PENTRU A FI UMPLUT
a. Ce avertisment are o forţă specială pentru noi, care trăim în ultimele zile? 1 Tesaloniceni 5:1, 2, 6-8.
„Să nu fim găsiţi dormind în post. Nimeni să nu spună în inima sa
sau prin faptele sale ‘Stăpânul meu zăboveşte să vină.’ Lăsaţi ca solia revenirii în curând a lui Hristos să răsune în cuvinte serioase de avertizare. Să convingem bărbaţi şi femei de pretutindeni să se căiască şi să fugă
de mânia care va veni. Să îi mobilizăm să facă o pregătire imediată; pentru că ştim doar puţin despre ce ne stă în faţă. Predicatorii şi membrii
laici să meargă în câmpurile care se coc.”—Maranata, p. 106 (8 aprilie).
„Dragostea este temelia evlaviei. Oricare ar fi mărturisirea noastră,
niciun om nu are o dragoste curată pentru Dumnezeu dacă nu are o
iubire neegoistă pentru fratele său. Însă nu putem ajunge niciodată
în posesia acestui spirit încercând să îi iubim pe alţii. Lucrul de care
avem nevoie este dragostea lui Hristos în inimă. Când eul este ascuns
în Hristos, dragostea izvorăşte în mod spontan. Desăvârşirea caracterului creştin este atinsă atunci când impulsul de a-i ajuta şi binecuvânta pe alţii izvorăşte în mod constant din interior.”—Parabolele
Domnului, p. 384 (cap. 27, Cine este aproapele meu?).
b. Ce ar trebui să faci dacă în mod sincer nu te simţi atât de entuziast pentru această solie, precum ştii că ar trebui? 1 Ioan 4:20, 21;
Apocalipsa 2:2-5; 3:18-19.
„Avem nevoie de solia către biserica Laodiceea. Voi v-aţi părăsit
dragostea dintâi, şi există o împietrire şi o răceală şi lipsă de simpatie—cu excepția câtorva favoriţi. Acest lucru nu va avea niciun ecou
în lume. Trebuie să căutăm şi să salvăm ceea ce s-a pierdut.”—Manuscript Releases, vol. 9, p. 61.
„Întoarceţi-vă la experienţa voastră dintâi, când sufletul vostru era
plin de dragoste pentru Hristos. Strângeţi în inima voastră ascultarea
unei credinţe, care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. Ascultarea
de legea Domnului face oamenii puri, sfinţi, nemânjiţi.
O, dacă s-ar vedea în mijlocul poporului nostru o lucrare adâncă
şi temeinică de pocăinţă şi reformă! O, dacă ar cădea pe Stâncă şi ar fi
sfărâmaţi!”—The Review and Herald, 24 februarie 1903.
„Există speranţă pentru toţi cei care vor auzi adevărul şi care se
vor căi de faptele lor rele.”—Manuscript Releases, vol. 11, p. 216.
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Miercuri						

30 august

4. SLAVA LUI DUMNEZEU MANIFESTATĂ

„[Domnul] cheamă acum biserica Sa de pe pământ să se trezească
din letargia pe care Satan a căutat să o aducă asupra lor, şi să îndeplinească lucrarea desemnată de cer lor, de a lumina lumea…
Lumea de astăzi are nevoie în mod acut de o revelare a lui Isus
Hristos în persoana sfinţilor Săi. Dumnezeu doreşte ca poporul Său să
stea înaintea lumii ca un popor sfânt. De ce?—pentru că există o lume,
care să fie salvată prin lumina adevărului evangheliei; şi când biserica
proclamă mesajul adevărului, care trebuie să îi cheme pe oameni din
întuneric la lumina minunată a lui Dumnezeu, vieţile membrilor ei,
sfinţite prin Spiritul adevărului, trebuie să mărturisească despre adevărul soliilor proclamate.”—The Review and Herald, 31 martie 1910.
b. Descrieţi metodele lui Hristos de a lucra pentru salvarea sufletelor. Luca 14:23; Ioan 4:27.
„Domnul doreşte ca fiecărui suflet să îi fie adus cuvântul harului Său.
Într-o mare măsură, acest lucru trebuie îndeplinit prin efort personal. Aceasta a fost metoda lui Hristos. Lucrarea Sa consta în principal
din convorbiri personale. El avea o consideraţie deosebită pentru auditoriul format dintr-un singur suflet. Prin acel suflet, mesajul a fost
frecvent dus la mii.”—Parabolele Domnului, p. 229 (cap. 18, Mergeţi la
drumuri şi la garduri).
c. De ce spirit este nevoie când lucrăm pentru Dumnezeu? Fapte
10:38; 2 Corinteni 12:15.
„Studiaţi definiţia unui adevărat misionar: ‘Cine vrea să vină după
Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze’ (Marcu
8:34). A-L urma pe Hristos, aşa cum se spune în aceste cuvinte, nu
este o prefăcătorie, o farsă. Isus aşteaptă ca ucenicii Săi să urmeze îndeaproape paşii Săi, suferind ceea ce a suferit El, biruind cum a biruit
El. El aşteaptă cu nerăbdare ca aşa-numiţii Săi urmaşi să manifeste
spiritul de sacrificiu de sine.”—Mărturii, vol. 8, p. 209 (cap. 34, Hristos,
Exemplul nostru).
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a. Care este chemarea făcută în acest ceas, şi cum vom răspunde
noi la ea? Isaia 56:1-8.

Joi						

31 august

5. UN PRIVILEGIU NEMAIPOMENIT
a. Cum poate fiecare dintre noi să coopereze la salvarea de suflete,
şi care ar trebui să fie cea mai arzătoare dorinţă şi rugăciune a
noastră? Romani 10:13-17; Luca 11:13.
„Avem nevoie de o seriozitate mai mare în lucrarea lui Hristos.
Solemnul mesaj al adevărului trebuie să fie dat cu o intensitate care va
impresiona pe cei necredincioşi că Dumnezeu lucrează cu eforturile
noastre, că Cel Preaînalt este sursa noastră vie de putere.”—Evanghelizarea, p. 697 (cap. 20, Putere pentru a încheia lucrarea).
„Unele minţi sunt îndepărtate de adevărul prezent şi de dragostea
pentru Sfânta Biblie prin citirea de cărţi captivante; altele sunt pline de
nedumerire şi grijă cu privire la ce vor mânca, ce vor bea şi cu ce se vor
îmbrăca. Unii privesc prea departe în viitor la venirea Domnului. Timpul a continuat câţiva ani, mai mult decât ne-am aşteptat; de aceea, ei
cred că va mai continua încă alţi câţiva ani, şi în modul acesta minţile
lor sunt abătute de la adevărul prezent, spre lume, afară. În aceste lucruri am văzut un mare pericol; pentru că dacă mintea este umplută
cu alte lucruri, adevărul prezent este exclus din ea şi nu există niciun
loc în frunţile lor pentru sigiliul viului Dumnezeu. Am văzut că timpul în care Isus va fi în sfânta sfintelor era aproape încheiat şi că nu va
mai fi decât puţin timp. Orice timp liber pe care îl avem ar trebui să fie
petrecut în cercetarea Bibliei, după care vom fi judecaţi în ultimele zile.
Iubiţii mei fraţi şi surori, lăsaţi ca poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos să fie în minţile voastre continuu şi să excludă din
ele gândurile şi grijile lumeşti. Când stai jos sau când te scoli, acestea
să fie subiectul vostru de meditaţie. Trăiţi şi acţionaţi cu totul, având
în vedere revenirea Fiului omului. Timpul sigilării este foarte scurt, şi
în curând se va încheia.”—Experienţe şi viziuni, p. 58 (cap. Datoria în
vederea timpului de strâmtorare).

Vineri 					

1 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce nu este scutit nimeni de împărtăşirea cu alţii a adevărului prezent?
2. Ce trebuie să înţelegem prin “evanghelia veşnică”?
3. De ce este necesară solia laodiceană acum, când nu e la modă să
câştigi credincioşi la adevăr?
4. Ce a făcut ca lumea să se îndoiască de adevărul soliei noastre?
5. Ce gânduri pot să elimin din mintea mea pentru a face mai mult loc
adevărului?
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Lecţia 11

Sabat, 9 septembrie 2017

Înţelepciunea lui Dumnezeu în
planificarea temporală a evenimentelor
„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţelor Lui, cum cred
unii, ci are o îndelungă răbdare faţă de voi, şi doreşte ca niciunul să
nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” (2 Petru 3:9).
„Este adevărat că timpul a continuat mai mult decât ne aşteptam
noi în zilele timpurii ale acestei solii. Salvatorul nostru nu a venit atât
de curând, cât speram noi. Dar a dat greş vreodată Cuvântul Domnului? Niciodată! Ar trebui să ne amintim că, atât promisiunile, cât şi
ameninţările din partea lui Dumnezeu, sunt condiţionale.”—Evanghelizarea, p. 695 (cap. 20, subcap. Motivul pentru amânare).
Recomandare pentru studiu: Solii alese, vol. 1, p. 185-192 (cap. 23, Feriţi-vă de
fixarea datelor), Experienţe şi viziuni, p. 56-58 (cap. Datoria în vederea timpului de
strâmtorare), 69-73 (cap. Orbi călăuzind alţi orbi), 111-114 (cap. Pregătire pentru
venirea lui Hristos).

Duminică 				

3 septembrie

1. COMPASIUNEA LUI DUMNEZEU
a. Explicaţi scopul lui Dumnezeu pentru fiecare persoană pe care a
creat-o. 1 Timotei 2:3-6.
„Dumnezeu este îndelung răbdător, nedorind ca vreunul să piară;
însă îndelunga Lui răbdare are o limită, şi când acea limită este depăşită, nu mai există un al doilea timp de probă. Mânia Sa se va manifesta,
iar El va distruge fără posibilitate de remediere.”—The Youth’s Instructor, 28 martie 1905.
b. De ce nu putea Domnul să permită poporului Israel să ia în stăpânire imediat Ţara Promisă? Evrei 3:7-11.
„Dumnezeu nu a intenţionat ca poporul Său, Israel, să rătăcească patruzeci de ani prin pustie. El a promis să îi ducă direct în ţara Canaan şi să
îi întemeieze acolo ca un popor sfânt, sănătos, fericit. Însă cei cărora li s-a
propovăduit mai întâi, nu au intrat în ea, ‘din pricina necredinţei’ (Evrei
3:19).”—Evanghelizarea, p. 696 (cap. 20, subcap. Motivul pentru amânare).
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Luni					

4 septembrie

2. MOTIVE PENTRU APARENTA ÎNTÂRZIERE
a. În calitate de credincioşi, cu ce pericol ne confruntăm noi astăzi?
Evrei 3:12, 13.
„Timp de patruzeci de ani, necredinţa, murmurarea şi rebeliunea au
exclus vechiul Israel din ţara Canaan. Aceleaşi păcate au amânat intrarea Israelului modern în Canaanul ceresc. În niciunul dintre cazuri nu
au fost de vină promisiunile lui Dumnezeu. Necredinţa, spiritul lumesc,
lipsa de consacrare şi certurile din aşa-zisul popor al lui Dumnezeu sunt
cele care ne-au ţinut în această lume de păcat şi durere atât de mulţi
ani.”—Evanghelizarea, p. 696 (cap. 20, subcap. Motivul pentru amânare).

b. De ce pare că Domnul îşi amână venirea? 2 Petru 3:9.
„Lunga noapte de întuneric este chinuitoare, dar dimineaţa este
amânată din îndurare, pentru că, dacă Maestrul ar veni, atât de mulţi
ar fi găsiţi nepregătiţi. Faptul că Dumnezeu nu doreşte ca poporul Său
să moară, a fost motivul pentru amânarea atât de lungă.”—Ibid., p.
694 (cap. 20, subcap. Motivul pentru amânare).
„Din milă faţă de lume, Isus Îşi amână venirea, pentru ca păcătoşii să aibă o ocazie de a auzi avertizarea şi de a găsi în El un adăpost,
înainte ca mânia lui Dumnezeu să fie revărsată.”—Marea luptă, p. 458
(cap. 26, O lucrare de reformă).

c. Cine poate să îndepărteze mult din întunericul spiritual care învăluie planeta noastră? 2 Petru 3:11, 12; 1 Corinteni 15:34.
„În îndurare, Domnul încearcă să ilumineze înţelegerea celor care
bâjbâie acum în întunericul erorii. El amână judecăţile Sale asupra
unei lumi necăite, cu scopul ca purtătorii luminii Sale să poată căuta
şi salva ceea ce este pierdut.”—The Review and Herald, 31 martie 1910.

d. Cum putem grăbi noi venirea lui Isus? 2 Corinteni 5:20; Matei 24:14.
„Dând lumii evanghelia, stă în puterea noastră de a grăbi revenirea
Domnului. Noi nu trebuie doar să aşteptăm, ci şi să grăbim venirea zilei
Domnului.”—Hristos, Lumina lumii, p. 633 (cap. 69, Pe Muntele Măslinilor).
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Marţi					

5 septembrie

3. PUTERE ÎN PLUS PENTRU A GRĂBI LUCRURILE
a. Cum va ajunge răspândirea evangheliei la apogeul ei în ultimele
zile? Zaharia 10:1; Ioel 2:23.
„Marea lucrare a evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai
slabă a puterii lui Dumnezeu, decât cea care a marcat începutul ei.
Profeţiile care s-au împlinit în revărsarea ploii timpurii, la începutul
evangheliei, se vor împlini din nou în ploaia târzie, la încheierea ei.”—
Marea luptă, p. 611, 612 (cap. 38, Avertizarea finală).

b. De ce este nevoie pentru ca să putem primi ploaia târzie—revărsarea
Spiritului lui Dumnezeu fără măsură? Ioel 2:17, 18; Fapte 3:19, 20.
„Am văzut că nimeni nu putea primi ‘înviorarea’, dacă nu obţinea
victoria asupra fiecărui lucru care îl copleşeşte, asupra mândriei, egoismului, dragostei de lume şi asupra fiecărui cuvânt şi fiecărei fapte
nedrepte. De aceea, ar trebui să venim mai aproape şi tot mai aproape
de Domnul, şi să căutăm cu seriozitate acea pregătire necesară pentru
a ne face în stare să stăm în picioare în bătălia din ziua Domnului. Să
îşi amintească toţi că Dumnezeu este sfânt şi că nimeni în afară de fiinţe sfinte nu pot locui vreodată în prezenţa Sa.”—Experienţe şi viziuni,
p. 71 (cap. Pregătire pentru sfârşit).
„Inima trebuie să fie golită de orice lucru care mânjeşte, şi curăţită pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în ea. Prin mărturisire şi părăsire a păcatului, prin rugăciune serioasă şi consacrare personală lui Dumnezeu s-au
pregătit ucenicii pentru revărsarea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii.
Aceeaşi lucrare, doar într-o măsură mai mare, trebuie făcută acum.”—
Mărturii pentru predicatori, p. 507 (cap. 18, Pregătire pentru ploaia târzie).
„Pentru a primi botezul Duhului, fiecare lucrător ar trebui să stăruiască pe lângă Dumnezeu. Grupuri ar trebui să se strângă laolaltă
pentru a cere ajutor special, înţelepciune cerească, ca să poată şti cum
să plănuiască şi să execute în mod înţelept. Oamenii ar trebui să se
roage, în special, ca Dumnezeu să îi binecuvânteze pe misionarii Săi
cu Duhul Sfânt.
Prezenţa Duhului alături de lucrătorii lui Dumnezeu va da prezentării adevărului o putere pe care nu o poate da nici toată onoarea sau
gloria lumii. Duhul oferă tăria care susţine sufletele ce se străduiesc,
luptă în fiecare situaţie de urgenţă, în mijlocul unui spirit neprietenos
al rudelor, în mijlocul urii lumii şi al conştienţei propriilor lor imperfecţiuni şi greşeli.”—Mărturii, vol. 8, p. 22 (cap. 3, Puterea promisă).
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Miercuri					

6 septembrie

4. CEL CARE ŞTIE TOTUL, ŞTIE MAI BINE
a. Chiar când înaintăm în cunoaşterea lui Dumnezeu, ce informaţie îşi rezervă El dreptul să nu ne-o prezinte, şi de ce? Fapte 1:6,7.
„Dumnezeu nu ne-a revelat timpul când această solie se va încheia, sau când timpul de probă va ajunge la final… Să nu încercăm să
cunoaştem ceea ce a fost ţinut secret în sfaturile Celui Atotputernic.”—
Solii alese,vol. 1, p. 191 (cap. 23, subcap. Timpul nedescoperit).
„Nu va mai fi niciodată vreo solie pentru poporul lui Dumnezeu,
care să se bazeze pe timp. Noi nu vom şti timpul exact pentru revărsarea Duhului Sfânt, nici pentru revenirea lui Hristos…
‘Domnul mi-a arătat că solia trebuie să înainteze şi că nu trebuie să
se prindă de un timp; pentru că timpul nu va mai fi niciodată un test.
Am văzut că unii stârneau o agitaţie falsă, care provenea din faptul că
propovăduiau un timp; [am văzut] că solia îngerului al treilea poate
sta pe propria ei temelie şi nu are nevoie de noţiunea de timp pentru a
o susţine, că ea va continua cu o mare putere, îşi va îndeplini lucrarea
ei şi va fi scurtată în neprihănire.’ ”—Ibid., p. 188 (cap. 23, subcap.
Avertizaţi cu privire la stabilirea unui timp).

b. De ce ar trebui să fim mulţumiţi cu înţelepciunea lui Dumnezeu
în această privinţă? Deuteronom 29:29.
„Predicarea unui timp definit pentru Judecată, în prezentarea primei solii, a fost rânduită de Dumnezeu. Calculul perioadelor profetice pe care se baza solia, fixând sfârşitului celor 2300 de zile în toamna
anului 1844, nu putea fi contestată. Eforturile repetate pentru găsirea
unor date noi pentru începutul şi încheierea perioadelor profetice, şi
raţionamentul neechilibrat necesar pentru a susţine aceste poziţii, nu
doar că abat minţile de la adevărul prezent, ci aruncă dispreţ asupra tuturor eforturilor de a explica profeţiile. Cu cât mai frecvent se stabileşte
un timp anume pentru a doua venire, şi cu cât mai mult este răspândit
acesta, cu atât mai bine slujeşte scopurilor lui Satan. După ce timpul
a trecut, el ia în râs şi dispreţ pe susţinătorii acestuia, şi astfel aruncă
reproş asupra marii mişcări advente din 1843 şi 1844. Cei care persistă
în această eroare vor sfârşi prin a fixa pentru venirea lui Hristos o dată
prea departe în viitor. Astfel, ei vor fi conduşi să se odihnească într-o
siguranţă falsă, şi mulţi nu vor fi treziţi din înşelăciunea lor până când
nu este prea târziu.”—Marea luptă, p. 457 (cap. 26, O lucrare de reformă).
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Joi					

7 septembrie

5. DECLARAŢIA IMINENTĂ
a. Ce declaraţie va fi în curând pronunţată în Cer, şi de ce este aceasta
de o importanţă solemnă pentru fiecare muritor? Apocalipsa 22:11.
„Mulţi nu realizează ce trebuie să fie ei pentru a trăi în faţa lui
Dumnezeu fără un mare preot în sanctuar în timpul de strâmtorare.
Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt protejaţi în timpul
de strâmtorare, trebuie să reflecte chipul lui Isus în mod deplin.
Am văzut că mulţi neglijau pregătirea atât de necesară şi aşteptau
timpul de ‘înviorare’ şi ‘ploaia târzie’, să îi facă în stare să stea în picioare
în ziua Domnului şi să trăiască în faţa Sa. O, cât de mulţi am văzut fără
un refugiu în timpul de strâmtorare! Ei neglijaseră pregătirea necesară;
de aceea nu puteau primi înviorarea pe care toţi trebuie să o primească,
pentru a-i face pregătiţi să stea în faţa unui Dumnezeu sfânt. Cei care
refuză să fie ciopliţi de profeţi şi care nu îşi curăţă sufletele ascultând de
întregul adevăr, şi care sunt dispuşi să creadă că starea lor este mult mai
bună decât este ea în realitate, vor ajunge în timpul căderii plăgilor şi
atunci vor vedea că au avut nevoie să fie ciopliţi şi tăiaţi pentru clădire.
Însă nu va fi niciun timp când să facă aceasta şi niciun Mijlocitor care să
pledeze cazul lor înaintea Tatălui…. [Apocalipsa 22:11 citat].”—Experienţe şi viziuni, p. 71 (cap. Pregătire pentru sfârşit).
„Cei care trăiesc pe pământ când mijlocirea lui Hristos va înceta în
sanctuarul de sus, trebuie să stea fără mijlocitor în faţa unui Dumnezeu sfânt. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să
fie curăţate de păcat prin sângele stropit. Prin îndurarea lui Dumnezeu
şi prin propriile lor eforturi serioase, ei trebuie să fie biruitori în bătălia
împotriva răului.”—The Review and Herald, 17 ianuarie 1907.

Vineri 					

8 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce ar trebui să învăţăm din întârzierea cu care au intrat în Canaan
israeliţii?
2. Cine este principalul responsabil pentru faptul că astăzi se amână
intrarea în Canaanul ceresc?
3. În ce relaţie stă ploaia târzie cu acest eveniment, şi ce anume face
posibil ca aceasta să cadă?
4. Explicaţi scopul principal al ploii târzii şi timpul când va cădea aceasta.
5. Ce e nevoie să fac pentru ca Dumnezeu să poată să îmi încredinţeze
această înviorare?
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Lecţia 12

Sabat, 16 septembrie 2017

Crescând într-o mare strigare
„Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul
uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea
peste odraslele tale.” (Isaia 44:3).
„De ce nu flămânzim şi nu însetăm după darul Duhului Sfânt,
când acesta este mijlocul prin care primim putere? De ce nu vorbim
despre el, de ce nu ne rugăm pentru el şi nu predicăm cu privire la
el?”—Mărturii, vol. 8, p. 22 (cap. 3, Puterea promisă).
Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 1, p. 179-184 (cap. 32, Cernerea); vol. 8, p. 14-23 (cap. 3, Puterea promisă).

Duminică						

10 septembrie

1. RESTAURAREA—PREZENTATĂ CU PUTERE
a. Ce profeţie poartă o semnificaţie specială în pregătirea de a ne
întâlni cu Domnul? Maleahi 4:5.
„În acest secol, chiar înainte de a doua venire a lui Hristos pe norii
cerului, Dumnezeu cheamă oameni care vor pregăti un popor pentru a
sta în marea zi a Domnului.”—Comentarii Biblice (Vechiul Testament),
vol. 4, p. 1184 (cap. referitor la Maleahi 4).

b. Cum le-a explicat Isus ucenicilor Săi prima aplicare a acestei
profeţii, şi ce legătură are aceasta cu lucrarea noastră acum?
Matei 17:11-13.
„Cei care trebuie să pregătească calea pentru a doua venire a lui
Hristos sunt reprezentaţi de credinciosul Ilie, la fel cum Ioan a venit în
spiritul şi puterea lui Ilie pentru a pregăti calea pentru prima venire
a lui Hristos. Marele subiect al reformei trebuie prezentat, şi mintea
opiniei publice trebuie stârnită. Cumpătarea în toate lucrurile trebuie
să fie în legătură cu solia, pentru a întoarce poporul lui Dumnezeu de
la idolatria lor, de la lăcomie şi de la extravaganţa în îmbrăcăminte şi
în alte lucruri.”—Mărturii, vol. 3, p. 62 (cap. 5, subcap. Lucrători pentru
Dumnezeu).
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Luni 						 11 septembrie
2. CEI CE PREGĂTESC CALEA DOMNULUI
a. Ce mesaj puternic a proclamat Ioan Botezătorul, şi de ce este potrivit ca noi să facem la fel? Luca 1:16, 17; Matei 3:2, 8.
„[Ioan Botezătorul] a văzut acest popor înşelat, mulţumit de sine şi
adormit în păcatele sale. El tânjea să îi trezească la o viaţă mai sfântă.
Solia pe care Dumnezeu i-o dăduse, ca el să o dea mai departe, a fost
menită să îi trezească din letargia lor şi să îi facă să tremure din cauza
marii lor răutăţi. Înainte ca sămânţa evangheliei să poată găsi un adăpost, terenul inimii trebuia desţelenit. Înainte ca ei să caute vindecare de
la Isus, ei trebuiau să fie treziţi să vadă pericolul lor din rănile păcatului.
Dumnezeu nu trimite soli pentru a-i flata pe păcătoşi. El nu le dă
un mesaj de pace pentru a-i adormi într-o siguranţă fatală, nesfinţită.
El pune poveri grele asupra conştiinţei răufăcătorului şi străpunge sufletul cu săgeţile convingerii.”—Hristos, Lumina lumii, p. 103, 104 (cap.
10, Glasul din pustie).

b. Daţi exemple despre cum trebuie solia lui Ilie să restaureze viaţa
de familie—referiţi-vă şi la felul în care a fost prefigurat acest
lucru în lucrarea lui Ioan Botezătorul. Maleahi 2:13-17; 4:6.
„Ioan ştia faptul că [Irod] era pe punctul de a se căsători cu soţia
fratelui său, în timp ce soţul ei încă trăia, şi i-a spus cu credincioşie lui
Irod faptul că acest lucru nu era permis prin lege.”—Experienţe şi viziuni, p. 154 (cap. Prima venire a lui Isus).

c. Ce caracterizează “spiritul şi puterea lui Ilie”, şi cine proclamă
astăzi acest mesaj? 1 Regi 18:17, 18, 21; Apocalipsa 12:17.
„Mulţi nu îndrăznesc să condamne nelegiuirea, pentru ca nu cumva
să îşi sacrifice prin aceasta poziţia şi popularitatea. Şi unii consideră că e
lipsit de iubire să mustri păcatul. Servul lui Hristos nu ar trebui să permită niciodată ca spiritul său să se amestece cu mesajul pe care i se cere să îl
dea; însă el este sub cea mai solemnă obligaţie de a prezenta Cuvântul lui
Dumnezeu, fără teamă sau favoritism. El trebuie să numească păcatul cu
numele său adevărat. Cei care prin neglijenţa sau indiferenţa lor permit
ca numele lui Dumnezeu să fie dezonorat de pretinsul Său popor, sunt
socotiţi în numărul celor fărădelege—înregistraţi în rapoartele din cer ca
părtaşi la faptele lor rele.”—The Signs of the Times, 21 aprilie 1881.
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Marţi					

12 septembrie

3. LUCRAREA FINALĂ
a. Cum se rezumă apelul urgent pentru acest timp? Apocalipsa
14:6-13; 18:1-4.
„În lucrarea finală a lui Dumnezeu pe pământ, standardul legii Sale
va fi din nou înălţat. Religia falsă poate să predomine, nelegiuirea poate
să abunde, dragostea multora poate să se răcească, crucea Calvarului
poate fi pierdută din vedere şi întunericul, asemenea palorii morţii, poate să se întindă peste lume; întreaga forţă a curentului popular poate să
se întoarcă împotriva adevărului; se poate forma complot după complot
pentru a doborî poporul lui Dumnezeu; însă în ceasul celui mai mare
pericol, Dumnezeul lui Ilie va ridica instrumente pentru a da o solie ce
nu va fi redusă la tăcere. În oraşele aglomerate ale ţării şi în locuri unde
oamenii au mers foarte departe vorbind împotriva Celui Preaînalt, va fi
auzit glasul unei mustrări aspre. Oameni desemnaţi de Dumnezeu vor
denunţa cu îndrăzneală unirea bisericii cu lumea. Cu seriozitate, ei vor
chema pe bărbaţi şi femei să se întoarcă de la respectarea unei instituţii
înființate de om, la respectarea adevăratului Sabat.”—Profeţi şi regi, p.
186, 187 (cap. 14, În spiritul şi puterea lui Ilie).
b. Ce trebuie să fie întotdeauna evident în vorbirea şi viaţa noastră? Ioan 1:29; 14:12; 2 Corinteni 4:5-7.
„Ultimele raze de lumină plină de îndurare, ultima solie de îndurare, care trebuie dată lumii, sunt o revelaţie a caracterului iubirii Sale.
Copiii lui Dumnezeu trebuie să manifeste slava Sa. În propria lor viaţă
şi în caracterul lor ei trebuie să reveleze ceea ce a făcut pentru ei harul
lui Dumnezeu.
Lumina Soarelui Neprihănirii trebuie să strălucească în fapte
bune—în cuvinte de adevăr şi fapte de sfinţire.”—Parabolele Domnului,
p. 415, 416.

c. Cum se va încheia în cele din urmă lucrarea lui Dumnezeu?
Zaharia 4:6; Isaia 28:21.
„Dumnezeu va lucra în această ultimă lucrare într-un mod foarte
diferit de desfăşurarea obişnuită a lucrurilor, şi într-un mod care va fi
contrar oricărui plan omenesc.”—Evanghelizarea, p. 118 (secţiunea 5,
cap. Evitarea organizării excesive).
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Miercuri 						13 septembrie
4. CUM SĂ PRIMIM ÎNVIORAREA
a. Ce trebuie să realizăm în continuu cu privire la o calitate-cheie,
esenţială pentru a experimenta Duhul Sfânt în plinătatea puterii
ploii târzii? Isaia 57:15.
„Vor exista între noi unii care vor dori întotdeauna să controleze
lucrarea lui Dumnezeu, să dicteze chiar ce mişcări să fie făcute când
lucrarea înaintează sub conducerea îngerului care se alătură celui deal treilea înger, în solia care trebuie dată lumii. Dumnezeu va folosi
căi şi mijloace prin care se va vedea că El ia în mâinile Sale frâiele.”—
Evanghelizarea, p. 118 (secţiunea 5, cap. Evitarea organizării excesive).
„Oamenii cu un singur talant pot ajunge la o clasă de oameni de care
cei cu doi sau cu cinci talanţi nu se pot apropia. Mari şi mici, deopotrivă,
sunt vase alese pentru a duce apa de viaţă la suflete însetate. Cei care predică cuvântul să nu îşi pună mâinile peste cel mai umil lucrător şi să spună: ‘Tu trebuie să lucrezi în modul acesta, sau altfel să nu lucrezi deloc.’
Luaţi-vă mâinile, fraţilor. Lăsaţi ca fiecare să lucreze în propria sa sferă,
cu propria sa armură îmbrăcată, făcând orice poate în modul său umil.
Întăriţi-i mâinile în lucrare. Acesta nu este un timp în care fariseismul să
controleze. Lăsaţi ca Dumnezeu să lucreze prin cine va voi. Solia trebuie
să înainteze.”—Mărturii, vol. 5, p. 462 (cap. 52, Biserica, lumina lumii).
b. De ce este revărsată ploaia târzie, şi de ce ar trebui să fim inspiraţi de motivaţia primilor ucenici? Fapte 1:8; 4:33; Ieremia 30:5-7.
„Observaţi că după ce ucenicii au ajuns la o unire desăvârşită, când
nu s-au mai luptat pentru locurile dintâi, Duhul Sfânt a fost revărsat.
Ei erau în armonie. Toate diferenţele fuseseră îndepărtate….
Ucenicii nu au cerut o binecuvântare pentru ei înşişi. Ei erau apăsaţi de povara pentru suflete…
Fie ca cei ce sunt creştini să dea deoparte toate disensiunile şi să se
dedice lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduţi. Să ceară în credinţă binecuvântarea promisă, şi aceasta va veni.”—Ibid.,vol. 8, p. 20,
21 (cap. 3, Puterea promisă).
„Pe măsură ce solia îngerului al treilea creşte devenind o mare strigare, şi putere şi slavă mare însoţesc lucrarea finală, poporul credincios al lui Dumnezeu va fi părtaş al acelei slave. Ploaia târzie este cea
care îi reînviorează şi întăreşte pentru a trece prin timpul de strâmtorare.”—Ibid., vol. 1, p. 353 (cap. 67, Cele două coroane).
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Joi					

14 septembrie

5. EXTRAORDINAR DE SATISFĂCĂTOR!
a. Ce oportunitate stă chiar în faţa noastră? Tit 2:13; 2 Corinteni 6:1, 2.
„Fraţilor şi surorilor, studiaţi planurile voastre; prindeţi fiecare
ocazie de a vorbi vecinilor şi asociaţilor voştri sau de a le citi ceva din
cărţile care conţin adevărul prezent. Arătaţi că voi consideraţi ca un
lucru de primă importanţă salvarea sufletelor pentru care Hristos a
făcut un sacrificiu atât de mare.
Lucrând pentru sufletele care pier, aveţi tovărăşia îngerilor. Mii şi
mii, şi zeci de mii de ori zece mii de îngeri aşteaptă să coopereze cu
membrii bisericilor pentru a comunica lumina pe care Dumnezeu a
dat-o cu generozitate, ca un popor să poată fi pregătit pentru venirea
lui Hristos.”—Mărturii, vol. 9, p. 129 (cap. Importanţa lucrării personale).

b. Descrieţi rezultatele uimitoare care apar atunci când Duhul
Sfânt este revărsat fără măsură. Zaharia 8:23; Isaia 44:3, 4; 61:11.
„Sămânţa a fost semănată şi acum va răsări şi va aduce roadă. Publicaţiile distribuite de lucrătorii misionari au exercitat influenţa lor,
totuşi mulţi ale căror minţi au fost impresionate, au fost împiedicaţi
să înţeleagă adevărul în totalitate sau să dea ascultare. Acum razele de
lumină pătrund peste tot, adevărul este văzut în claritatea sa, şi copiii
sinceri ai lui Dumnezeu taie corzile care i-au ţinut până acum. Legăturile de familie, relaţiile de biserică sunt acum fără puterea de a-i opri.
Adevărul este mai preţios decât orice altceva.”—Marea luptă, p. 612
(cap. 36, Avertizarea finală).

Vineri				

15 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Ce paralelă există între lucrarea noastră şi cea a lui Ilie şi Ioan Botezătorul?
2. Ce legătură există între restaurarea necesară astăzi şi Cele Zece Porunci?
3. Rezumaţi trăsăturile de caracter ale celor care vor primi ploaia târzie.
4. Ce ar putea să mă împiedice să primesc acest uimitor privilegiu?
5. De ce este observarea rezultatelor ploii târzii atât de incredibil de
satisfăcătoare?
66

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017

Lecţia 13

Sabat, 23 septembrie 2017

Miezul nopţii devine răsăritul zilei
„Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc
mistuitor şi împrejurul Lui, o furtună puternică.” (Psalmii 50:3).
„Isus înaintează ca un cuceritor puternic. Acum nu vine ca un ‘Om
al durerilor’, pentru a bea cupa amară a ruşinii şi vaiului, ci ca un biruitor în cer şi pe pământ… Nicio pană omenească nu poate descrie
scena; nicio minte de muritor nu este capabilă să îşi imagineze splendoarea ei.”—Marea luptă, p. 641 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, p. 618-622 (cap. 39, Timpul de strâmtorare), 638-652 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).

Duminică				

17 septembrie

1. CÂTĂ VREME ULTIMELE CLIPE MAI ZĂBOVESC…
a. Explicaţi planul lui Hristos pentru noi în contrast cu planul lui
Satan. Luca 22:31; Ioan 9:4.
„Satan… ştie că în ce îl priveşte, pentru el totul depinde de distragerea minţilor de la Isus şi adevărul Său.
Cei care doresc să se bucure de beneficiile mijlocirii Mântuitorului
nu ar trebui să permită niciunui lucru să interfereze cu datoria lor de
a-şi desăvârşi sfinţirea în frică de Dumnezeu.”—Marea luptă, p. 488
(cap. 28, Faţă în faţă cu raportul vieţii).
„Zelul pentru Dumnezeu i-a mânat pe ucenici să dea mărturie
despre adevăr cu mare putere. Nu ar trebui oare ca acest zel să aprindă în inimile noastre focul unei hotărâri de a spune istoria dragostei
răscumpărătoare a lui Hristos şi El răstignit? Nu va veni Spiritul lui
Dumnezeu astăzi, ca răspuns la rugăciunea serioasă, perseverentă,
umplând oamenii cu putere pentru a sluji?”—Mărturii, vol. 8, p. 22.
„Fiecare putere împrumutată nouă de cer trebuie să fie folosită
pentru a îndeplini lucrarea încredinţată nouă de Domnul pentru cei
care pier în neştiinţă. Solia de avertizare trebuie să răsune în toate părţile lumii. Nu trebuie să existe nicio amânare. Adevărul trebuie să fie
proclamat în locurile întunecate ale pământului. Obstacolele trebuie
înfruntate şi depăşite. O mare lucrare trebuie să fie făcută, şi această lucrare a fost încredinţată celor care cunosc adevărul pentru acest
timp.”—The Review and Herald, 23 noiembrie 1905.
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Luni						

18 septembrie

2. INTENSITATEA CREŞTE…
a. Ce trebuie să realizăm cu privire la întreita confederaţie care are
drept scop doborârea legii lui Dumnezeu la nivel global? Apocalipsa 16:13, 14; 1 Tesaloniceni 5:3, 4.

„Când controversa se extinde în câmpuri noi şi minţile oamenilor
sunt îndreptate spre legea lui Dumnezeu care e călcată în picioare, Satan
este agitat. Puterea care însoţeşte solia îi va înfuria doar pe cei care i se
opun. Clericii vor depune eforturi aproape supraomeneşti pentru a împiedica lumina de a străluci asupra turmelor lor. Prin orice mijloc ce le stă
la dispoziţie, ei vor încerca să suprime discuţia cu privire la aceste întrebări vitale. Biserica apelează la braţul puternic al puterii civile şi, în această lucrare, papiştii şi protestanţii se unesc.”—Maranata, p. 172 (13 iunie).
„Prin aceste două erori mari, nemurirea sufletului şi sfinţenia duminicii, Satan îi va aduce pe oameni sub înşelăciunile sale. În timp ce
prima pune temelia spiritismului, cea din urmă creează o legătură de
simpatie cu Roma. Protestanţii din Statele Unite vor fi cei dintâi în a-şi
întinde mâinile peste prăpastie pentru a da mâna puterii Romano-Catolice; şi sub influenţa acestei întreite uniuni, această ţară va călca pe
urmele Romei, încălcând drepturile conştiinţei….
Papişti, protestanţi şi oameni de lume vor accepta deopotrivă forma evlaviei fără puterea ei, şi ei vor vedea în această unire o mare
mişcare pentru convertirea lumii şi începutul mult-aşteptatului mileniu.”—Ibid., p. 190 (1 iulie).

b. Ce sentiment al psalmistului poate negreşit răsuna ca ecou astăzi? Psalmii 119:126.

„Timpul în care trăim este unul de o depravare însemnată. Înfrânarea din convingere religioasă este abandonată, şi oamenii resping
legea lui Dumnezeu ca fiind nedemnă de atenţia lor. Un dispreţ neobişnuit este acordat sfintei legi…
Oamenii trec acum de limită, iar Dumnezeu permite vrăjmaşului
să îşi îndeplinească voia sa… Paşii Domnului vor fi auziţi pe uscat şi
pe apă. Pentru onoarea Sa, Dumnezeu este pe punctul de a reprima
fărădelegea. În curând, foarte curând, El va justifica pretenţiile legii
Sale.”—The Review and Herald, 23 noiembrie 1905.
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Marţi 						

19 septembrie

3. ULTIMA COTITURĂ
a. Numiţi o avertizare pe care a dat-o Hristos, care are o aplicaţie
distinctă în zilele noastre—ca un semn final că misiunea este îndeplinită. Matei 24:15-19. Ce factori ar trebui să luăm în considerarea în acest ceas târziu? Apocalipsa 3:11.
„Nu este acum timpul ca poporul lui Dumnezeu să înceapă să îşi
fixeze afecţiunile sau să îşi strângă comori în lume. Timpul nu e departe când, asemenea primilor ucenici, vom fi forţaţi să căutăm un refugiu
în locuri pustii şi singuratice. La fel cum asedierea Ierusalimului de
către romani a fost semnalul de fugă pentru creştinii iudei, tot astfel
asumarea puterii din partea naţiunii noastre, în decretul care impune
sabatul papal, va fi o avertizare pentru noi. Atunci va fi timpul ca noi
să părăsim oraşele mari, pregătindu-ne să le părăsim şi pe cele mai
mici în favoarea unor locuinţe retrase, în locuri izolate între munţi. Şi
acum, în loc de a ne căuta locuinţe scumpe, ar trebui să ne pregătim să
ne mutăm într-o ţară mai bună, una cerească. În loc de a ne cheltui mijloacele în mulţumire de sine, ar trebui să studiem cum să economisim.
Fiecare talent împrumutat nouă de Dumnezeu ar trebui folosit pentru
slava Sa, dând lumii avertizarea. Dumnezeu are o lucrare pe care colaboratorii Săi din oraşe trebuie să o îndeplinească. Misiunile noastre
trebuie să fie susţinute; trebuie deschise misiuni noi. A duce înainte
această lucrare într-un mod însoţit de succes, va cere cheltuieli care nu
sunt mici. E nevoie de case de rugăciune, unde oamenii pot fi invitaţi
să asculte adevărurile pentru acest timp. Pentru acest scop, Dumnezeu
a încredinţat capital ispravnicilor Săi. Să nu ne legăm proprietăţile de
întreprinderi lumeşti, aşa încât această lucrare să fie împiedicată. Investiţi-vă mijloacele acolo unde le puteţi administra pentru beneficiul
cauzei lui Dumnezeu. Trimiteţi comorile voastre înaintea voastră în
cer.”—Mărturii, vol. 5, p. 464, 465 (cap. 52, Biserica, lumina lumii).

b. În mijlocul nenorocirii iminente, asupra a ce vrea Dumnezeu să
ne îndreptăm noi atenţia? Isaia 26:3, 4.
„Gândiţi-vă la Isus. El este în locul Său sfânt, nu într-o stare de izolare, ci înconjurat de zeci de mii de ori zece mii de îngeri cereşti, care
aşteaptă să îndeplinească porunca Lui. Şi El le porunceşte să meargă şi
să lucreze pentru cel mai slab sfânt care îşi pune încrederea în Dumnezeu. Cei nobili şi cei de jos, bogaţi şi săraci, toţi au la dispoziţie acelaşi
ajutor.”—Credinţa prin care trăiesc, p. 205 (18 iulie).
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017

69

Miercuri						 20 septembrie
4. PĂSTRÂNDU-NE OBIECTIVUL ÎN FAȚA OCHILOR
a. Explicaţi chestiunea reală în joc în testul final—şi cum, conform
apostolului Petru, trebuie să ne pregătim zilnic pentru a-i face
faţă. Apocalipsa 13:11, 15-17; Fapte 5:29.

„Va veni timpul când oamenii nu doar că vor interzice lucrul în
ziua de duminică, ci vor încerca să îi constrângă pe oameni să lucreze
în Sabat şi să subscrie respectării duminicii, sau altfel să îşi piardă libertatea şi viaţa.”—The Review and Herald, 6 aprilie 1911.

b. Ce promisiuni pline de îndurare mărturisesc despre grija gingaşă a Tatălui nostru ceresc în acel ceas de încercare? Psalmii 31:19,
20; 91:5-7; Isaia 26:20, 21.

„[Isaia 26:20 citat.] Care sunt cămăruţele în care trebuie să se ascundă [poporul lui Dumnezeu]? Ele sunt protecţia lui Hristos şi a sfinţilor îngeri. Poporul lui Dumnezeu nu se află tot într-un loc, în acel
timp. Ei sunt în diferite grupuri, şi în toate părţile pământului.
Am văzut pe sfinţi părăsind oraşele şi satele, asociindu-se laolaltă
în grupuri şi trăind în cele mai izolate locuri. Îngerii îi aprovizionau cu
hrană şi apă, în timp ce cei răi sufereau de foame şi sete.
În timpul nopţii, prin faţa mea a trecut o scenă foarte impresionantă. Părea să fie o foarte mare confuzie şi conflict de armate. Un sol al
Domnului a stat în faţa mea, şi mi-a spus: ‘Cheamă-i pe cei din casa ta.
Eu vă voi conduce; urmaţi-mă.’ El m-a condus printr-un pasaj îngust,
printr-o pădure, apoi prin crăpăturile munţilor, şi a zis: ‘Aici sunteţi
în siguranţă.’ Erau şi alţii care fuseseră conduşi în acest refugiu. Solul
ceresc a spus: ‘Timpul de strâmtorare a venit ca un hoţ noaptea, exact
cum v-a avertizat Domnul că va veni.’
În timpul de strâmtorare, chiar înainte de venirea lui Hristos, cei
neprihăniţi vor fi păstraţi prin slujirea îngerilor cereşti; însă nu va fi
nicio siguranţă pentru călcătorul legii lui Dumnezeu. Îngerii nu îi pot
proteja pe cei care desconsideră unul dintre preceptele divine.
În perioada de încheiere a istoriei pământului, Domnul va lucra
cu putere în favoarea acelora care stau cu statornicie pentru ceea ce e
drept.”—Maranata, p. 270 (19 septembrie).
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Joi						

21 septembrie

5. O ELIBERARE GLORIOASĂ!
a. Cu ce gânduri obiective şi adevărate ar trebui să ne întărim mintea chiar acum? Marcu 8:38; Apocalipsa 22:7, 12.
„Noi aşteptăm cu nerăbdare revenirea [Domnului]. Avem nevoie
să stăm îmbrăcaţi cu armura. Avem nevoie să fim tot ceea ce implică
numele de creştin. Avem nevoie să trăim în mod obişnuit în comuniune cu Dumnezeu, Mântuitorul nostru, rămânând în El.
Hristos nu ne-a dat vreo asigurare că obţinerea desăvârşirii de caracter este un lucru uşor… Vom fi atunci timizi şi laşi din cauza încercărilor pe care le întâlnim pe măsură ce înaintăm? Nu le vom înfrunta
noi fără plângeri şi murmurări?”—Manuscript Releases, vol. 10, p. 167.

b. Ce se întâmplă când revine Isus? Psalmii 50:3-6; 1 Tesaloniceni 4:16-18.
„Curând a apărut marele nor alb. Pe el şedea Fiul Omului…
Nicio limbă vorbită nu poate descrie gloria acelei scene. Norul viu
de maiestate şi slavă neegalată a venit tot mai aproape, şi am putut
vedea în mod clar persoana iubitoare a lui Isus. El nu purta o cunună
de spini, ci o cunună de slavă…
De fiecare parte a carului de nori erau aripi, şi sub el erau roţi vii;
şi când carul de nori se rostogolea în sus, roţile strigau: ‘Sfânt!’, iar
aripile, în timp ce se mişcau, strigau: ‘Sfânt!’, iar cortegiul de îngeri
sfinţi din jurul norului strigau: ‘Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeul Atotputernic!’ Iar sfinţii din nor strigau: ‘Glorie, Aleluia!’ Iar carul
înainta în sus, spre cetatea sfântă.”—Spiritual Gifts, vol. 1, p. 206, 208.

Vineri

					22 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. Astăzi, când fiecare este atât de ocupat, ce plan ascuns are vrăjmaşul
sufletelor?
2. Explicaţi întreita uniune din Apocalipsa 16 şi puterea ei de a înşela
la nivel mondial.
3. Mesajul serios despre locuirea la ţară a fost prezentat din anii 1880,
însă în ce moment devine necesar fără echivoc, pentru siguranţa
credincioşilor?
4. Este testul care se arată la orizont pur şi simplu cu privire la odihna
în timpul duminicii? Explicaţi.
5. Ce ar trebui să fie de primă importanţă în mintea noastră, când ne
pregătim pentru revenirea lui Isus?
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Lecţia 14

Sabat, 30 septembrie 2017

Tabloul final
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la
inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9).
„Lăsaţi ca imaginaţia să îşi contureze căminul celor mântuiţi, şi
amintiţi-vă că acesta va fi mult mai glorios decât şi-l poate zugrăvi
cea mai strălucită imaginaţie.”—Calea către Hristos, p. 86 (cap. 10, O
cunoaştere a lui Dumnezeu).
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, p. 658-678 (cap. 41, Distrugerea
				
pământului; cap. 42, Sfârşitul luptei).
				
Educaţia, p. 301-309 (cap. 35, Şcoala din lumea cea nouă).

Duminică

24 septembrie

1. SOARTA BLESTEMATĂ A UNEI PLANETE CĂZUTE
a. Ce se întâmplă cu planeta Pământ când Creatorul ei se întoarce?
Isaia 24:1, 3, 5, 6; Ieremia 4:23-26.

„La revenirea lui Hristos, cei nelegiuiţi sunt şterşi de pe faţa întregului pământ—consumaţi de suflarea gurii Sale şi distruşi de strălucirea slavei Sale. Hristos îşi ia poporul în Cetatea lui Dumnezeu şi
pământul este golit de locuitorii săi…
Întregul pământ pare o pustie dezolantă. Ruinele oraşelor şi satelor distruse de cutremur, copacii dezrădăcinaţi, stâncile rupte, aruncate afară de mare sau desprinse chiar din pământul însuşi, sunt risipite
pe suprafaţa sa.”—Marea luptă, p. 657 (cap. 41, Distrugerea pământului).

b. Ce se întâmplă cu cel care a corupt planeta? Apocalipsa 20:1, 2.

„[Ieremia 4:23-26 citat.] Aici va fi căminul lui Satan împreună cu
îngerii săi cei răi timp de o mie de ani.”—Ibid., p. 659.
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Luni						

25 septembrie

2. CEI O MIE DE ANI
a. Explicaţi în ce sens este legat în lanţuri Satan pentru 1000 de ani.
Apocalipsa 20:3.
„Limitat la pământ, [Satan] nu va avea acces la alte lumi pentru a-i
ispiti şi tulbura pe cei care nu au căzut niciodată. În acest sens este el
legat: nimeni nu rămâne, asupra căruia el poate să îşi exercite puterea
sa. El este cu totul izolat de lucrarea de înşelăciune şi ruină care, timp
de atât de multe secole, a fost unica sa plăcere…
Chiar cei răi sunt acum dincolo de puterea lui Satan şi, singur cu
îngerii săi răi, el rămâne pentru a realiza efectul blestemului pe care
l-a adus păcatul…
Timp de o mie de ani, Satan va merge în sus şi în jos pe pământul
pustiit pentru a contempla rezultatele rebeliunii sale împotriva legii
lui Dumnezeu. În acest timp, suferinţele sale sunt intense.”—Marea
luptă, p. 659, 660 (cap. 41, Distrugerea pământului).

b. Ce lucrare e înfăptuită în cer de către cei salvaţi din toate generaţiile, care se vor înălţa pentru a-L întâlni pe Hristos în văzduh?
Apocalipsa 20:4, 6; 1 Corinteni 6:2, 3.
„În unire cu Hristos, [sfinţii] îi judecă pe cei nelegiuiţi, comparând
faptele acestora cu codul de legi, Biblia, şi hotărând fiecare caz după
faptele făcute în trup…
Satan şi îngerii săi sunt, de asemenea, judecaţi de Hristos şi poporul Său.”—Ibid., p. 661 (cap. Distrugerea pământului).

c. În ce loc de pe pământ coboară din cer Hristos şi noul Ierusalim la
încheierea celor o mie de ani? Zaharia 14:4, 9; Apocalipsa 21:1, 2.
„Când Noul Ierusalim, în splendoarea sa orbitoare, coboară din
cer, acesta se aşază pe locul curăţat şi pregătit pentru a-l primi, şi Hristos, împreună cu poporul Său şi îngerii, intră în Sfânta Cetate.”—Ibid.,
p. 663 (cap. 42, Sfârşitul luptei).

d. Care este atitudinea oamenilor înviaţi la învierea care are loc la
sfârşitul celor o mie de ani? Apocalipsa 20:5 (prima parte), 7, 8.
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Marţi						

26 septembrie

3. ÎNŞELĂCIUNE SPRE DISTRUGERE
a. Explicaţi ultima mişcare tactică a lui Satan, şi cum evoluează rezultatele ei. Apocalipsa 20:9-15; Maleahi 4:1.
„Când nelegiuiţii morţi sunt înviaţi şi [Satan] vede mulţimea numeroasă de partea sa, speranţele sale reînvie şi el hotărăşte să nu renunţe la
marea luptă. El îşi va mărşălui sub steagul său oştirile celor pierduţi şi,
prin ei, va încerca să îşi execute planurile. Cei răi sunt captivii lui Satan.
Respingându-L pe Hristos, ei au acceptat conducerea marelui lider rebel. Ei sunt gata să primească sugestiile sale şi să facă ceea ce porunceşte
el. Însă, loial vechii sale viclenii, el nu se recunoaşte a fi Satan. El pretinde a fi prinţul care este stăpânul de drept al lumii, cel a cărui moştenire
i-a fost smulsă în mod ilegal. El se prezintă supuşilor săi înşelaţi ca un
răscumpărător, asigurându-i că puterea sa i-a scos din morminte şi că el
este pe punctul de a-i salva de cea mai cruntă tiranie. Întrucât prezenţa lui Hristos s-a îndepărtat, Satan lucrează minuni pentru a-şi susţine
pretenţiile. El îi face puternici pe cei slabi şi îi inspiră pe toţi cu propriul
său spirit şi cu energia sa. El propune să îi conducă împotriva taberei
sfinţilor şi să ia în stăpânire Cetatea lui Dumnezeu…
Cu precizie militară, rândurile strânse înaintează peste suprafaţa
accidentată şi distrusă a Pământului spre Cetatea lui Dumnezeu. Prin
porunca lui Isus, porţile Noului Ierusalim sunt închise, şi armatele lui
Satan înconjoară cetatea şi se pregătesc de asalt.”—Marea luptă, p. 663,
664 (cap. 42, Sfârşitul luptei).
„Focul coboară de la Dumnezeu din cer. Pământul se deschide.
Armele ascunse în adâncimea sa ies la suprafaţă. Flăcări mistuitoare
ţâşnesc din fiecare prăpastie deschisă. Până şi stâncile sunt în flăcări…
Cei nelegiuiţi primesc răsplata lor pe pământ... Unii sunt distruşi
ca într-o clipă, în timp ce alţii suferă multe zile. Toţi sunt pedepsiţi
‘după faptele lor’ (Psalmii 28:4). Păcatele celor sfinţi fiind transferate
asupra lui Satan, el este făcut să sufere nu doar pentru propria sa rebeliune, ci pentru toate păcatele pe care el l-a determinat pe poporul
lui Dumnezeu să le comită. Pedeapsa sa trebuie să fie mult mai mare
decât a celor pe care i-a înşelat. După ce toţi cei care au căzut prin înşelăciunile sale au pierit, el încă va mai trăi şi va mai suferi. În flăcările
curăţitoare, cei nelegiuiţi sunt în cele din urmă distruşi, rădăcină şi ramuri—Satan fiind rădăcina, iar urmaşii săi ramurile. Pedeapsa deplină
a legii a fost executată; cerinţele dreptăţii au fost îndeplinite; şi cerul
şi pământul, privind, declară neprihănirea lui Iehova.”—Ibid., p. 672,
673 (cap. 42, Sfârşitul luptei).
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Miercuri			

27 septembrie

4. PĂSTRAŢI PENTRU VEŞNICIE
a. Cum îi protejează Hristos pe cei drepţi de focul distrugător?
Psalmii 84:11.
„În timp ce pământul era învăluit în focul distrugător, cei neprihăniţi erau în siguranţă în Cetatea Sfântă.”—Marea luptă, p. 673 (cap. 42,
Sfârşitul luptei).

b. Ce eveniment glorios încununează curăţirea pământului? Apocalipsa 21:1.
„Focul care îi nimiceşte pe cei răi curăţă pământul. Fiecare urmă de
blestem este îndepărtată. Niciun foc care să ardă veşnic nu va menţine
în faţa celor răscumpăraţi consecinţele îngrozitoare ale păcatului.”—
Ibid., p. 674.

c. În ceea ce ne priveşte pe noi astăzi, care locuim încă pe o planetă
asuprită de suferinţă şi probleme, unde ar trebui să căutăm noi
căminul veşnic? 2 Petru 3:13; 1 Corinteni 2:9.
„Cel mai rafinat limbaj nu reuşeşte să descrie slava cerului sau
adâncimea fără egal a dragostei Salvatorului.”—Experienţe şi viziuni,
p. 289 (cap. Răsplata sfinţilor).
„O teamă de a nu face moştenirea sfinţilor să pară prea materială
i-a condus pe mulţi să elimine, prin spiritualizare, tocmai adevărurile
care ne conduc să privim spre noul pământ ca la căminul nostru. Hristos i-a asigurat pe ucenicii Săi că El merge să le pregătească locuinţe.
Cei care acceptă învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi cu
totul neştiutori cu privire la locaşul ceresc.”—Istoria mântuirii, p. 430
(cap. 67, Noul Pământ).

d. Ce descriere măreaţă ne oferă Ioan despre Noul Pământ? Apocalipsa 21:3, 4; 22:1-5.
„Acolo sunt râuri care curg permanent, clare ca şi cristalul, şi lângă ele
copaci unduitori îşi aruncă umbrele pe căile celor răscumpăraţi ai Domnului. Acolo, câmpiile întinse se continuă cu dealuri frumoase, şi munţii
îşi înalţă crestele semeţe. Pe acele câmpii pline de pace, pe lângă acele
fluvii vii, poporul lui Dumnezeu, atât de mult timp peregrini şi călători,
îşi vor găsi un cămin.”—Marea luptă, p. 675 (cap. 42, Sfârşitul luptei).
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Joi						
5.

BUCURIE VEŞNICĂ

28 septembrie

a. Ce stare va fi restaurată pe Noul Pământ? Isaia 35:5-10; 65:25.
Cum este prezentată viaţa din cer?
„Am văzut un câmp cu iarbă înaltă, glorioasă de privit; era de un
verde viu şi avea reflexii de argint şi aur, când se unduia falnică spre
gloria Regelui Isus. Atunci, noi am intrat într-un câmp plin cu tot felul
de animale—leul, mielul, leopardul şi lupul, toate împreună într-o armonie perfectă.”—Experienţe şi viziuni, p. 18 (cap. Prima mea viziune).
„Cel ce era aspru va deveni blând, cel timid – încrezător.”—Educaţia, p. 304 (cap. 35, Şcoala din lumea cea nouă).

b. În jurul Cui se vor concentra toate lucrurile pentru veşnicie, şi în
ce mod se va manifesta recunoştinţa față de El? Zaharia 13:6;
Apocalipsa 7:15-17; 5:13.
„Niciun iad care să ardă veşnic nu va păstra în faţa celor răscumpăraţi consecinţele îngrozitoare ale păcatului. Rămâne un singur memorial: Răscumpărătorul nostru va purta pentru totdeauna semnele
răstignirii Sale.”—The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 489.
„Anii veşniciei, în trecerea lor, vor aduce revelaţii din ce în ce mai
bogate şi mai glorioase despre Dumnezeu şi Hristos. După cum cunoştinţa este progresivă, tot astfel vor creşte şi dragostea, reverenţa şi
fericirea. Cu cât învaţă oamenii mai mult despre Dumnezeu, cu atât
mai mare va fi admiraţia lor pentru caracterul Său…
Marea luptă s-a încheiat. Păcatul şi păcătoşii nu mai sunt. Întregul univers este curat. Un puls de armonie şi fericire străbate întreaga
creaţiune. De la Cel care a creat totul, curg viaţa, lumina şi fericirea, în
toate domeniile spaţiului nelimitat.. De la cel mai mic atom la cea mai
mare lume, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea
lor neumbrită şi bucuria lor desăvârşită, declară că Dumnezeu este
dragoste.”—Marea luptă, p. 678 (cap. 42, Sfârşitul luptei).

Vineri 					

29 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
1. De ce este atât de important să ne pregătim pentru revenirea în curând a lui Hristos?
2. Clarificaţi scopul, adesea înţeles greşit, al mileniului.
3. Explicaţi ultima manevră tactică a lui Satan, şi de ce vor fi înşelaţi
de ea oamenii.
4. Ce trebuie să realizăm cu privire la viaţa pe Noul Pământ?
5. Care este tema veşniciei, şi de ce ar trebui să o apreciem acum?
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Binecuvântata Speranţă
„Când Mântuitorul era pe punctul de a fi despărţit de ucenicii Săi, El
i-a mângâiat în necazul lor cu asigurarea că va reveni: ‘Să nu vi se tulbure inima.’ … ‘În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri.’ … ‘Eu Mă duc să
vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă
voi întoarce şi vă voi lua cu Mine’ (Ioan 14:1-3). ‘Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.’ ‘Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui.’ (Matei 25:31, 32).
Îngerii care au zăbovit pe Muntele Măslinilor după înălţarea lui
Hristos, le-au repetat ucenicilor promisiunea revenirii Sale: ‘Exact acest
Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum
L-aţi văzut mergând la cer’ (Fapte 1:11). Şi apostolul Pavel, vorbind prin
Spiritul Inspiraţiei, a mărturisit: ‘Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu
glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din
cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos’ (1 Tesaloniceni 4:16). Profetul
de pe Patmos spune: ‘ Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea.’
(Apocalipsa 1:7).
În jurul revenirii Sale se concentrează gloriile acelei ‘aşezări din nou
a tuturor lucrurilor – despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin
gura tuturor sfinţilor Săi proroci de când a început lumea’ (Fapte 3:21).
Atunci, stăpânirea atât de îndelungată a răului va fi frântă; ‘împărăţiile
acestei lumi’ vor deveni ‘împărăţiile Domnului nostru şi ale Hristosului
Său; şi El va domni în veac şi în veci de veci’ (Apocalipsa 11:15). ‘Atunci
se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea.’ ‘Domnul Dumnezeu va face să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor.’ El va fi ‘o cunună strălucitoare şi o podoabă măreaţă
pentru rămăşiţa poporului’ (Isaia 40:5; 61:11; 28:5).
Atunci se va instaura împărăţia paşnică şi mult dorită a lui Mesia sub
întregul cer…
Venirea Domnului a fost în toate secolele speranţa adevăraţilor Săi
urmaşi. Promisiunea de despărţire a Mântuitorului pe Muntele Măslinilor, cum că va reveni, a iluminat viitorul ucenicilor, umplându-le inimile
cu bucurie şi speranţă pe care întristările nu o puteau stinge, nici încercările nu o puteau întuneca. În mijlocul suferinţei şi persecuţiei, ‘venirea
marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Isus Hristos’ a fost ‘binecuvântata nădejde.’ Când creştinii din Tesalonic erau umpluţi de mâhnire
când îi înmormântau pe cei dragi ai lor, care speraseră să fie martori ai
revenirii Domnului, Pavel, învăţătorul lor, le-a îndreptat atenţia spre învierea care urma să aibă loc la revenirea Mântuitorului. Atunci, cei morţi
în Hristos, urmau să învieze şi, împreună cu cei vii, urmau să fie înălţaţi
pentru a-L întâlni pe Domnul în văzduh. ‘Şi astfel,’ a spus el, ‘vom fi totdeauna cu Domnul. De aceea mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte’
(1 Tesaloniceni 4:16-18).”—Marea luptă, p. 301, 302 (cap. 17, Vestitorii dimineţii).
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Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiază:

Iulie

1 – Cap. 47: Lucrarea de publicație
8 – Subcap: Importanța economiei
15 – Subcap: Unitatea lucrării
22 – Cap. 48: Afacerile și religia
29 – Cap. 49: Spiritul lumesc, o cursă

August

Mărturii pentru comunitate, vol. V

5 – Cap. 50: Responsabilitățile medicului (Prima parte)
12 – Cap. 50: Responsabilitățile medicului (Partea a II-a)
19 – Cap. 51: Criza viitoare
26 – Cap. 52: Biserica, lumina lumii (Prima parte)

Septembrie

2 – Cap. 52: Biserica, lumina lumii (Partea a II-a)
9 – Cap. 53: Iosua și îngerul

16 – Cap. 54: Unirea și iubirea în biserică
23 – Subcap: Păzind interesele fraților (Prima parte)
30 – Subcap: Păzind interesele fraților (Partea a II-a)

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Iulie
7. B: 21:02; CT: 20:51; IS: 21:07; SV: 21:14; MS: 21:16; SM: 21:28; AR: 21:28;
14. B: 20:58; CT: 20:47; IS: 21:02; SV: 21:10; MS: 21:12; SM: 21:23; AR: 21:23;
21. B: 20:52; CT: 20:41; IS: 20:56; SV: 21:03; MS: 21:06; SM: 21:17; AR: 21:17;
28. B: 20:45; CT: 20:34; IS: 20:48; SV: 20:55; MS: 20:58; SM: 21:09; AR: 21:10.

August
4. B: 20:36; CT: 20:26; IS: 20:38; SV: 20:45; MS: 20:48; SM: 20:59; AR: 21:00;
11. B: 20:27; CT: 20:16; IS: 20:27; SV: 20:34; MS: 20:38; SM: 20:49; AR: 20:50;
18. B: 20:16; CT: 20:05; IS: 20:15; SV: 20:22; MS: 20:26; SM: 20:35; AR: 20:38;
25. B: 20:04; CT: 19:53; IS: 20:02; SV: 20:09; MS: 20:13; SM: 20:22; AR: 20:26.

Septembrie
1. B: 19:52; CT: 19:41; IS: 19:49; SV: 19:55; MS: 20:00; SM: 20:09; AR: 20:13;
8. B: 19:26; CT: 19:28; IS: 19:35; SV: 19:41; MS: 19:47; SM: 19:55; AR: 19:59;
15. B: 19:26; CT: 19:15; IS: 19:21; SV: 19:27: MS: 19:33; SM: 19:40; AR: 19:46;
22. B: 19:13; CT: 19:02; IS: 19:07; SV: 19:12; MS: 19:19; SM: 19:26; AR: 19:32;
29. B: 19:00; CT: 18:49; IS: 18:53; SV: 18:58; MS: 19:05; SM: 19:11; AR: 19:18.
*) Apusul de soare a fost indicat folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html

