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Cuvânt înainte

„Nu trebuie sã ne temem de nimic în viitor, decât sã nu uitãm calea pe
care ne-a condus Domnul ºi învãþãtura Sa în istoria trecutului.” – Schiþe
din viaþa mea, pag. 196 eng.

Profeþia ne spune cã „toþi cei ce voiesc sã trãiascã cu evlavie în Hristos
Isus, vor fi prigoniþi” (2 Timotei 3:12). În aceste zile din urmã, când oºtirea
Domnului face de cunoscut acestei lumi a pãcatului solia despre “Hristos
Neprihãnirea noastrã”, persecuþia va prinde iarãºi viaþã. Pe mãsurã ce
membrii bisericii se unesc mai strâns prin legãturile dragostei sfinte cu
Mântuitorul lor ºi unii cu alþii, vrãjmaºii adevãrului vor da pe faþã acelaºi
caracter ca în veacurile trecute. Scopul lecþiilor din acest trimestru este de
a ne ajuta sã nu uitãm niciodatã atrocitãþile care au fost sãvârºite în trecut.

Dorinþa noastrã este ca, în acest trimestru, sã studiem cum au procedat
cei dinaintea noastrã cu persecuþia ºi reforma. Noi ºtim cã fiara ca un
leopard a rãmas întotdeauna aceeaºi. Nu trebuie sã ne lãsãm amãgiþi de
înfãþiºarea exterioarã care este menitã sã-i înºele pe cei nebãnuitori. Trebuie
sã ºtim ce i-a costat pe reformatori sã ne dea Scripturile în limbile noastre
materne. Este necesar sã ºtim cã ei – bãrbaþi, femei ºi copii – a trebuit sã
plãteascã cu viaþa lor ca sã cumpere libertatea de care ne bucurãm noi.
Trebuie sã-L rugãm pe Domnul sã ne întãreascã credinþa ca sã nu facem
mai puþin ca ei atunci când vom fi chemaþi sã mãrturisim pentru adevãr.

Întrucât aceste lucruri au avut loc dupã ce a fost scrisã Biblia, rãspunsurile
la întrebãri nu se gãsesc de fiecare datã direct în textele biblice. În unele
cazuri, versetele date ca trimiteri se referã la o experienþã similarã sau
explicativã.

Aceastã serie de lecþii se bazeazã pe cartea Marea luptã. Nu putem
sã subliniem îndeajuns importanþa studierii adevãrurilor care se gãsesc în
cartea aceasta. Ellen White a explicat: „Dumnezeu mi-a dat lumina conþinutã
în Marea luptã ºi Patriarhi ºi profeþi ºi aceastã luminã era necesarã
pentru a trezi poporul sã se pregãteascã pentru marea zi a lui Dumnezeu,
care se aflã chiar în faþa noastrã. Aceste cãrþi conþin apelul direct al lui
Dumnezeu adresat poporului. El vorbeºte poporului în cuvinte miºcãtoare,
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îndemnându-i pe oameni sã se pregãteascã pentru venirea Sa. Lumina pe
care a dat-o Dumnezeu în aceste cãrþi nu trebuie pusã într-un loc ascuns.”
– Lucrarea colportorului, pag. 129 eng.

Pe mãsurã ce rana de moarte se vindecã ºi se pregãteºte calea pentru
conflictul final, care este starea ta? Eºti la fel de curajos ca cei care au trãit
înaintea ta? Ne rugãm ca aceste lecþii sã ne deschidã ochii faþã de marea
nevoie de reformã în vieþile noastre, în familiile ºi în bisericile noastre.

Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Sabat, 4 ianuarie 2003

Darul Sabatului întâi pentru
Mongolia

Statistici demografice
Suprafaþã: 1.565.000 km2

Populaþie: 2.554.999 (2001
estimativ)
Capitalã: Ulan Bator (pop.
619.000)
Rata de alfabetizare: 97 %
Limbi: Mongola Khalkha
(90%), rusã, chinezã.
Religii: Predominã budismul
tibetan, islam în jur de 4%

Economie
Moneda: Tugrik
PIB/PCL: 5,8 miliarde $;
2.250 $ pe cap de locuitor
(1998 estimativ)
Inflaþie: 6% (2001 estimativ)
Parteneri comerciali
principali: China, Elveþia,
Rusia, Coreea de Sud, SUA,
Japonia

Este atât de minunat atunci când Domnul
Îºi manifestã marea Sa dragoste faþã de un
popor care nu L-a cunoscut niciodatã. Acesta a
fost cazul ºi în Mongolia, o þarã din nordul Asiei.
Izolatã de restul lumii, Mongolia s-a aflat mult timp
într-un întuneric dens. Oamenii de aici nu ºtiau de
marea dragoste a Mântuitorului ºi nici de apropiata
Sa revenire ca sã ne ia acasã. Dar Domnul nu ne-a
pãrãsit.

În anii 1990 un misionar din Coreea a simþit
povara de a duce þãrii noastre reci ºi pustii solia
evangheliei. El a învãþat limba ºi când s-a apropiat
de oameni ca sã le spunã despre un Mântuitor
care avea sã vinã curând, inimile noastre s-au muiat
iar noi am renunþat la obiceiurile noastre lumeºti
pentru a deveni copii ai Regelui ceresc.

Mongolia este o þarã plinã de istorie strãveche.
Triburile mongole au condus cândva un imperiu
care se întindea din China pânã în estul Europei,
din Siberia pânã în India. Dar, în ultimul secol,
aceastã þarã a devenit o þarã comunistã sãracã,
dominatã de fosta Uniune Sovieticã. Statul a
încercat sã transforme un popor pãgân într-unul
ateu ºi starea de lucruri pãrea sã se înrãutãþeascã,
pânã când adevãrata libertate a evangheliei a fost
arãtatã poporului.

Acum, lucrãm ca sã rãspândim evanghelia la
cât de multe suflete cu putinþã. În aceastã lucrare
avem nevoie de ajutorul vostru. Vã rugãm sã ne
ajutaþi sã construim un centru pentru lucrarea din
Mongolia, un loc care sã fie un far pentru întunericul
care ne înconjoarã. Doriþi sã ne ajutaþi? Ne rugãm
ca Domnul sã vã impresioneze inimile ca sã dãruiþi
cu generozitate pentru aceastã lucrare.

       Fraþii voºtri din Mongolia

RUSIA

CHINA

MONGOLIA

Hovd

Dalandzadagad

Ulan Bator

Altay
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„Nimeni sã nu vã amãgeascã în vreun chip; cãci nu va veni înainte
ca sã fi venit lepãdarea de credinþã ºi de a se descoperi omul
fãrãdelegii, fiul pierzãrii, potrivnicul, care se înalþã mai presus de
tot ce se numeºte ‚Dumnezeu’, sau de ce este vrednic de închinare.
Aºa cã se va aºeza în Templul lui Dumnezeu dându-se drept
Dumnezeu.” (2 Tesaloniceni 2:3, 4).

„Caracteristica deosebitã a fiarei, ºi ca urmare a chipului ei, este cãlcarea
poruncilor lui Dumnezeu.” – Marea luptã, pag. 443.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pag. 15-27.
  Marea luptã, pag. 46-51.

Duminică 29 decembrie

1. ORIGINEA PÃCATULUI

a. Dupã Hristos, cine era cel mai înãlþat între îngeri ºi ce ºtim
despre poziþia lui? Ezechiel 28:12-14.

„Pãcatul ºi-a avut originea în acela care, dupã Hristos, fusese cel mai
onorat de Dumnezeu ºi care deþinea cea mai înaltã putere ºi slavã între
locuitorii cerului. Înainte de cãderea sa, Lucifer a fost primul dintre heruvimii
acoperitori, sfânt ºi nepãtat.” – Marea luptã, pag. 491.

b. Ce l-a dus pe acest heruvim uns pe calea care l-a despãrþit de
privilegiile cerului? Ezechiel 28:6, 15-17.

Sabat, 4 ianuarie 2003
     s.a.  16:48

Taina fãrãdelegii

Lecþia 1
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„Lucifer ar fi putut rãmâne în graþia lui Dumnezeu, iubit ºi onorat de
toate oºtile cereºti, exercitându-ºi puterile nobile pentru a-i binecuvânta pe
alþii ºi a-L slãvi pe Fãcãtorul sãu... În loc sã caute sã-L facã pe Dumnezeu
cel dintâi în iubirea ºi devotamentul creaturilor Sale, Lucifer se strãduia sã
câºtige pentru el slujirea ºi închinarea lor. Râvnind la onoarea pe care Tatãl
infinit o acordase Fiului Sãu, acest prinþ al îngerilor a aspirat la puterea pe
care numai Hristos avea dreptul s-o exercite.” – Marea luptã, pag. 492.

Luni 30 decembrie

2. REBELIUNEA ÎNÃBUªITÃ

a. Cum pune profetul Isaia în contrast poziþia iniþialã a lui Lucifer
cu starea lui de mai târziu perpetuatã de-a lungul istoriei? Isaia
14:12-14.

„Puþin câte puþin, Lucifer a început sã nutreascã dorinþa de înãlþare de
sine... Deºi toatã slava lui era de la Dumnezeu, acest înger puternic a ajuns
sã o priveascã ca aparþinându-i. Nemulþumit de poziþia lui, deºi era onorat
mai presus de oºtirea cereascã, el a îndrãznit sã râvneascã slava care I se
cuvine doar Creatorului.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 33.

„Dorinþa de înãlþare de sine a dus la o luptã în curþile cereºti ºi i-a izgonit
pe mulþi din oºtirile lui Dumnezeu. Dacã Lucifer ºi-ar fi dorit cu adevãrat
sã fie asemenea Celui Preaînalt, el nu ºi-ar fi pãrãsit niciodatã locul destinat
lui în cer; pentru cã spiritul Celui Preaînalt se dã pe faþã prin slujire neegoistã.
Lucifer dorea puterea lui Dumnezeu, dar nu ºi caracterul Sãu. El a cãutat
pentru sine cel mai înalt loc ºi fiecare om, care este mânat de spiritul lui, va
face acelaºi lucru. În felul acesta înstrãinarea, discordia ºi lupta vor fi
inevitabile. Stãpânirea va deveni premiul celui mai puternic. Împãrãþia lui
Satan este o împãrãþie a forþei, unde fiecare îl priveºte pe celãlalt ca pe o
piedicã în calea propriei lui înaintãri, sau ca pe o treaptã pe care sã calce
pentru a ajunge mai sus.” – Hristos lumina lumii, pag. 323.

b. Asupra cãrui lucru erau concentrate ambiþiile lui Lucifer?

„Mândria pentru propria lui splendoare a alimentat dorinþa de supremaþie.
Înaltele onoruri conferite lui Lucifer n-au fost apreciate ca daruri ale lui
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Dumnezeu ºi n-au dat naºtere la nici o recunoºtinþã faþã de Creator. El se
mândrea cu strãlucirea lui ºi cu poziþia lui înaltã ºi aspira sã fie egal cu
Dumnezeu.”  – Marea luptã, pag. 493.

c. Unde a fost aruncat Lucifer când rãscoala lui a fost înãbuºitã ºi câþi
îngeri i s-au alãturat în rãscoalã? Isaia 14:15; Apocalipsa 12: 4, 7-9.

„Când datoritã rãscoalei sale [Lucifer] a fost aruncat din ceruri, el s-a
hotãrât sã-l facã pe om victima lui, iar pãmântul, împãrãþia sa. El a aruncat
vina rãscoalei sale asupra lui Hristos ºi, în ura lui înverºunatã împotriva lui
Dumnezeu, el a cãutat sã-L rãneascã prin cãderea omului.” – The Bible
Echo, 1 noiembrie 1892.

Marţi 31 decembrie

3. RÃSCOALÃ ÎN ACEASTÃ LUME

a. Fiind aruncat afarã din cer, cum ºi-a continuat Lucifer lucrarea
lui de nimicire? Apocalipsa 12:12; 1 Petru 5:8, 9.

„Chiar de la începutul marii lupte din cer, scopul lui Satan fost sã
desfiinþeze legea lui Dumnezeu. Pentru a-ºi atinge acest obiectiv, el s-a
rãsculat împotriva Creatorului ºi, deºi a fost expulzat din cer, a continuat
acelaºi rãzboi pe pãmânt. Scopul pe care l-a urmãrit în mod constant a fost
sã-i amãgeascã pe oameni ºi sã-i determine sã calce legea lui Dumnezeu.
Indiferent dacã aceasta se realizeazã prin respingerea legii în întregime,
sau prin înlãturarea unuia din principiile ei, rezultatul va fi, în cele din urmã,
acelaºi. – Marea luptã, pag. 582.

b. Cum poate fi identificat reprezentantul special al lui Satan în
aceastã lume ºi ce semn va ajuta la identificarea pionului naþional
pe care-l va folosi? Apocalipsa 13:1, 2, 17, 18.
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„În capitolul 13 (vers. 1-10) este descrisã o altã fiarã, ‚ca un leopard’,
cãreia balaurul i-a dat ‚puterea lui, scaunul lui de domnie ºi o stãpânire
mare’. Acest simbol, aºa cum au crezut majoritatea protestanþilor, reprezintã
papalitatea care a moºtenit puterea, tronul ºi autoritatea deþinute odinioarã
de imperiul roman din vechime. Despre fiara care seamãnã cu un leopard,
se spune: ‚I s-a dat o gurã care rostea vorbe mari ºi hule... Ea ºi-a deschis
gura ºi a început sã rosteascã hule împotriva lui Dumnezeu, sã-I huleascã
Numele, cortul ºi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat sã facã rãzboi cu sfinþii
ºi sã-i biruiascã. ªi i s-a dat stãpânire peste orice seminþie, peste orice
norod, peste orice limbã ºi peste orice neam.’ Aceastã profeþie, care este
aproape identicã cu descrierea cornului mic din Daniel 7, se referã
incontestabil la papalitate.” – Marea luptã, pag. 437.

„Profeþia din Apocalipsa 13 declarã cã puterea reprezentatã de fiara cu
coarne ca de miel va face ca ‚pãmântul ºi locuitorii lui’ sã se închine papalitãþii
– simbolizatã prin fiara care ‚semãna cu un leopard’. ªi fiara cu douã
coane va spune ‚locuitorilor pãmântului sã facã o icoanã fiarei’; mai mult,
va porunci tuturor, ‚mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci, slobozi ºi robi,’ sã primeascã
semnul fiarei.” – Idem., pag. 578.

Miercuri 1 ianuarie

4. ANTIHRISTUL

a. Ce spun Scripturile despre ambiþiile antihristului? Daniel 7:25.

„Caracteristica specificã fiarei ºi, prin urmare, chipului ei este cãlcarea
poruncilor lui Dumnezeu. Despre cornul cel mic, care simbolizeazã papalitatea,
Daniel spune: ‚El ... se va încumeta sã schimbe vremile ºi legea’. Pavel
numea aceeaºi putere ‚omul fãrãdelegii’, care urma sã se înalþe mai presus
de Dumnezeu. O profeþie este completatã de cealaltã. Numai prin schimbarea
legii lui Dumnezeu putea papalitatea sã se înalþe mai presus de Dumnezeu;
oricine va respecta, cu bunã ºtiinþã, legea astfel schimbatã, va da cinste
supremã acelei puteri prin care s-a fãcut schimbarea. Un asemenea act de
ascultare de legile papale avea sã fie un semn de supunere faþã de papa, în
locul supunerii faþã de Dumnezeu.” – Marea luptã, pag. 444.
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„Cei care nu înþeleg bine Cuvântul, care nu vãd ce înseamnã antihrist,
vor trece cu siguranþã de partea antihristului. Nu este acum timpul sã ne
unim cu lumea. Daniel stã la locul lui. Profeþiile lui Daniel ºi ale lui Ioan
trebuie înþelese. Ele se interpreteazã reciproc. Ele oferã lumii adevãruri  pe
care ar trebui sã le înþeleagã toþi. Aceste profeþii trebuie sã fie martori în
lume. Prin împlinirea lor în aceste ultime zile ele se vor explica singure.” –
CBNT, pag. 272.

b. Ce a descoperit Pavel despre „taina fãrãdelegii,” ºi ce profeþie
din Vechiul Testament a prefigurat aceasta? 2 Tesaloniceni 2:3-5;
Ezechiel 28:1, 2.

„Puþin câte puþin, la început pe furiº ºi în liniºte, apoi mai pe faþã, pe
mãsurã ce a crescut în putere ºi a câºtigat controlul asupra minþilor oamenilor,
‚taina fãrãdelegii’ ºi-a continuat lucrarea ei amãgitoare ºi blasfemiatoare.
În mod aproape imperceptibil, obiceiurile pãgânismului ºi-au croit drumul în
biserica creºtinã. Spiritul de compromis ºi de conformare la pãgânism a
fost þinut în frâu pentru un timp de persecuþiile crude pe care le-a suferit
biserica sub pãgânism. De când persecuþiile au încetat iar creºtinismul a
intrat în curþile ºi palatele împãraþilor, el a pãrãsit simplitatea umilã a lui
Hristos ºi a apostolilor Lui în schimbul pompei ºi mândriei preoþilor ºi
conducãtorilor pãgâni; el a înlocuit cerinþele lui Dumnezeu cu teoriile ºi
tradiþiile omeneºti.” – Marea luptã, pag. 46.

Joi 2 ianuarie

5. SEMNUL RÃSCOALEI

a. Ce avertisment special a dat Pavel bisericii din Efes în cuvântul
lui de rãmas bun? Faptele Apostolilor 20:28-30.

„Primejdiile care aveau sã asalteze biserica din Efes au fost descoperite
apostolului. [Faptele Apostolilor 20:29, 30 - citat]. Pavel tremura pentru
bisericã atunci când, privind în viitor, el a vãzut atacurile pe care ea trebuia
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sã le îndure din partea vrãjmaºilor atât din exterior, cât ºi din interior.” –
Istoria faptelor apostolilor, pag. 307, 308.

b. Când a început încercarea de a schimba legea lui Dumnezeu
(Daniel 7:25) – ºi în special a Sabatului? 2 Tesaloniceni 2:7.

„Protestanþii susþin în prezent cã învierea lui Hristos în ziua duminicii a
fãcut din ea Sabatul creºtin. Dar dovada din Scripturã lipseºte. Nici Hristos
ºi nici apostolii Sãi n-au acordat o asemenea onoare aceste zile. Pãzirea
duminicii ca instituþie creºtinã ºi-a avut originea în acea ‚tainã a fãrãdelegii’
(2 Tesaloniceni 2:7) care ºi-a început lucrarea chiar în zilele lui Pavel. Unde
ºi când a adoptat Domnul acest prunc al papalitãþii? Ce motiv temeinic
poate fi dat pentru o schimbare pe care Scripturile nu o aprobã?” – Marea
luptã, pag. 51.

Vineri 3 ianuarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Ce spirit l-a mânat pe Lucifer sã râvneascã egalitatea cu
Dumnezeu?

2. Care este prima despãrþire fãcutã pentru a proteja lucrarea lui
Dumnezeu?

3. Ce mijloace foloseºte Satan pentru a ascunde adevãrata naturã
a rãscoalei sale faþã de oameni?

4. De ce este expresia „taina fãrãdelegii” atât de potrivitã pentru
a descrie puterea lui antihrist?

5. Ce-i va identifica pe cei care-l primesc pe antihrist în calitate
de conducãtor ºi nu pe Dumnezeu?
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 Sabat, 11 ianuarie 2003
s.a. 16:56

Evul întunecat
„Cãci noi nu avem de luptat împotriva cãrnii ºi sângelui, ci

împotriva cãpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stãpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor rãutãþii care sunt în
locurile cereºti.” (Efeseni 6:12).

„ ‚Pentru cã nu este adevãr, nu este îndurare, nu este cunoºtinþã de
Dumnezeu în þarã.’ (Osea 4:1).” – Marea luptã, pag. 57.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 51-57.
             Istoria faptelor apostolilor, pag. 219-221.

Duminică 5 ianuarie

1. ÎNVÃÞÃTURILE OAMENILOR

a. Ce adevãr important este dat la o parte de învãþãtura papalã
care o înalþã pe Maria ºi pe aºa-numiþii „sfinþi”? 1 Timotei 2:5.

„Ridicarea la putere a bisericii Romei a marcat începutul Evului întunecat.
Pe mãsurã ce puterea ei creºtea, întunericul se adâncea. Credinþa a fost
transferatã de la Hristos, adevãrata temelie, asupra papei de la Roma. În
loc sã se încreadã în Fiul lui Dumnezeu pentru iertarea pãcatelor ºi pentru
mântuirea veºnicã, oamenii priveau la papa ºi la preoþii ºi prelaþii cãrora el
le dãduse autoritatea. Ei erau învãþaþi cã papa era mijlocitorul lor pãmântesc
ºi cã nimeni nu se putea apropia de Dumnezeu decât prin el; ºi, mai mult
decât atât, cã el stãtea în locul lui Dumnezeu pentru ei ºi de aceea trebuia,
în mod implicit, sã-i dea ascultare.” – Marea luptã, pag. 52.

b. Ce foloseºte papalitatea pentru a crea doctrine nebiblice ºi ce
spune Cuvântul lui Dumnezeu despre astfel de lucruri? Matei
15:1-3, 7-9.

Lecþia 2
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„Când Scripturile sunt date la o parte iar omul ajunge sã se considere
suveran, nu ne putem aºtepta decât la înºelãtorie, amãgire ºi nelegiuire
înjositoare. Odatã cu înãlþarea legilor ºi tradiþiilor omeneºti a apãrut corupþia
care rezultã întotdeauna din înlãturarea Legii lui Dumnezeu.” – Marea
luptã, pag. 52.

Luni 6 ianuarie

2. ÎNCEPUTUTRILE PAPALITÃÞII

a. Ce a spus Isus cu privire la experienþa acelora care aleg sã
asculte de cuvântul lui Dumnezeu mai degrabã decât de
învãþãturile omeneºti? Luca 21:16, 17.

„Creºtinii au fost obligaþi sã aleagã, fie sã-ºi pãrãseascã integritatea ºi sã
primeascã ceremoniile ºi închinarea papalã, fie sã-ºi petreacã viaþa în temniþe
sau sã sufere moartea pe roatã, pe rug sau de securea cãlãului. Atunci s-au
împlinit cuvintele lui Isus: ‚Veþi fi daþi în mâinile lor pânã ºi de pãrinþii, fraþii,
rudele ºi prietenii voºtri; ºi vor omorî pe mulþi dintre voi. Veþi fi urâþi de toþi din
pricina Numelui Meu.’ (Luca 21:16, 17). Persecuþia s-a dezlãnþuit asupra
celor credincioºi cu o mai mare furie decât oricând mai înainte, iar lumea a
devenit un imens câmp de luptã.” – Marea luptã, pag. 51.

„Adesea, cei care sunt batjocoriþi sau prigoniþi din cauza credinþei lor
sunt ispitiþi sã creadã cã sunt pãrãsiþi de Dumnezeu. În ochii oamenilor, ei
nu sunt decât o minoritate. Dupã toate aparenþele vrãjmaºii lor triumfã
asupra lor. Dar ei nu trebuie sã-ºi calce pe conºtiinþã. Cel care a suferit
pentru ei ºi care a purtat suferinþele ºi durerile noastre, nu i-a pãrãsit.” –
Parabolele Domnului Hristos, pag. 134.

„Slujitorii lui Dumnezeu trebuie sã se aºtepte sã fie ocãrâþi, prezentaþi în
mod greºit, vorbiþi de rãu, persecutaþi sau chinuiþi; pentru cã, toþi cei care
voiesc sã trãiascã cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniþi.’ (2 Timotei
3:12). Poporul lui Dumnezeu va sta de partea credinþei cu statornicie numai
prin harul lui Dumnezeu” – The Signs of the Times, 14 noiembrie 1895.

b. Ce eveniment a pus bazele puterii papale ºi a marcat începutul
Evului întunecat? Apocalipsa 13:2 (u.p.), 5-7; Daniel 7:25.
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„În secolul al VI-lea, papalitatea ajunsese puternic consolidatã. Scaunul
puterii ei a fost aºezat în cetatea imperialã, iar episcopul Romei a fost declarat
cap peste întreaga bisericã. Pãgânismul cedase locul papalitãþii. Balaurul dãduse
fiarei ‚puterea lui, scaunul lui de domnie ºi o stãpânire mare’ (Apocalipsa 13:2).
Atunci au început cei 1260 de ani de persecuþie papalã preziºi de profeþiile lui
Daniel ºi ale Apocalipsei. (Daniel 7:25; Apocalipsa 13:5-7)…

Ridicarea la putere a Bisericii Romei a marcat începutul Evului Întunecat.
Pe mãsurã ce puterea ei creºtea, întunericul se adâncea.” – Marea luptã,
pag. 51, 52.

Marţi 7 ianuarie

3. ÎNCETÃÞENIREA RÃTÃCIRII

a. Ce mijloace au fost folosite de învãþãtorii Romei pentru a sprijini
puterea spiritualã a episcopilor ºi autoritatea bisericii? Ioan 8:44.

„Cu toate cã viciul domina chiar ºi printre conducãtorii Bisericii Romane,
influenþa ei pãrea sã creascã în mod continuu. Cãtre sfârºitul secolului al
VIII-lea, papistaºii pretindeau cã în primele secole ale bisericii, episcopii
Romei avuseserã aceeaºi putere spiritualã pe care ºi-o asumau acum. Pentru
a întãri aceastã pretenþie, a trebuit sã fie folosite unele mijloace ca sã-i
confere o înfãþiºare de autoritate; ºi acestea au fost sugerate prompt de
cãtre tatãl minciunii. Scrieri vechi au fost plãsmuite de cãlugãri. Au fost
descoperite hotãrâri ale unor concilii, despre care nu se auzise mai înainte,
care stabileau supremaþia universalã a papei din perioada cea mai timpurie.
În felul acesta, o bisericã, în care adevãrul fusese lepãdat, a primit cu
lãcomie aceste amãgiri.” – Marea luptã, pag. 53.

b. Ce fel de lucrãtori au fost ridicaþi de Dumnezeu în timpul acestei
perioade când învãþãturile mincinoase ºi persecuþia
predominau? 2 Timotei 2:3; 2 Corinteni 4:16-18.

„S-au ridicat lucrãtori care au apãrat cu pricepere credinþa datã sfinþilor
odatã pentru totdeauna. Istoria pãstreazã raportul despre tãria ºi eroismul
acestor bãrbaþi. Asemenea apostolilor, mulþi dintre ei au cãzut la posturile
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lor, însã clãdirea templului a continuat cu statornicie. Lucrãtorii erau uciºi,
dar lucrarea înainta. Valdenzii, John Wycliffe, Hus ºi Ieronim, Martin Luther
ºi Zwingli, Cranmer, Latimer ºi Knox, hughenoþii, John ºi Charles Wesley ºi
o oºtire de mulþi alþii au pus la temelie un material care va dãinui în veºnicie.”
– Istoria faptelor apostolilor, pag. 497.

c. De ce este nevoie astãzi dacã dorim sã rezistãm în ceasul
încercãrii? Apocalipsa 14:12; Matei 24:12, 13.

„Cea mai mare nevoie a lumii este aceea de oameni – oameni care nu
vor putea fi cumpãraþi sau vânduþi, oameni care, în adâncul sufletului lor,
sunt credincioºi ºi cinstiþi, oameni care nu se tem sã spunã pãcatului pe
nume, oameni a cãror conºtiinþã se îndreaptã spre datorie ca acul busolei
spre pol, oameni care vor sta de partea dreptãþii chiar dacã s-ar prãbuºi
cerurile.” – Educaþia, pag. 46.

Miercuri 8 ianuarie

4. PERSECUÞIE APRINSÃ

a. În timpul perioadei de persecuþie papalã dintre anii 538-1798
(profeþia de 1260 de zile din Daniel 7:25 ºi Apocalipsa 12:6),
milioane au fost martirizate pentru credinþa lor în Cuvântul lui
Dumnezeu. În secolul al XIII-lea, urmând descrierea datã de
Hristos în Matei 24:22, 23, ce instituþie a fost înfiinþatã de
papalitate?

„În secolul al XIII-lea a fost înfiinþat cel mai teribil dintre toate
instrumentele papalitãþii – inchiziþia. Prinþul întunericului lucra împreunã cu
conducãtorii ierarhiei papale. În conciliile lor secrete, Satan ºi îngerii lui
stãpâneau minþile oamenilor rãi, în timp ce, nevãzut, în mijlocul lor stãtea un
înger al lui Dumnezeu, notând raportul înfricoºãtor al decretelor lor nelegiuite
ºi scriind istoria faptelor prea îngrozitoare pentru a fi vãzute de ochiul
omenesc. ‚Babilonul cel mare s-a îmbãtat cu sângele sfinþilor.’ Trupurile
mutilate ale milioanelor de martiri strigau la Dumnezeu cerând rãzbunare
asupra acelei puteri apostate.
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Papalitatea devenise tiranul lumii. Regi ºi împãraþi se plecau în faþa decretelor
pontifului roman. Destinul oamenilor, pentru prezent ºi veºnicie, pãrea a fi sub
stãpânirea lui. Timp de sute de ani, învãþãturile Romei fuseserã primite pe
scarã largã ºi fãrã rezervã, riturile ei fuseserã aduse la îndeplinire cu respect,
sãrbãtorile ei fuseserã pãzite peste tot. Clerul ei era onorat ºi sprijinit cu
generozitate. Niciodatã de atunci încoace, Biserica Romanã nu a atins un prestigiu,
o mãreþie sau o putere mai mare.” – Marea luptã, pag. 56, 57.

„Orice ocarã, orice batjocurã ºi cruzime pe care oamenii au fost instigaþi
de Satan sã o nãscoceascã a fost adusã asupra urmaºilor lui Isus. ªi ea va
fi iarãºi manifestatã într-un mod cu totul deosebit; cãci inima de carne este
ºi acum împotrivitoare faþã de Legea lui Dumnezeu ºi nu vrea sã se supunã
poruncilor ei. Astãzi, lumea nu este mai mult în armonie cu principiile lui
Hristos decât a fost în zilele apostolilor. Aceeaºi urã care a fãcut sã
izbucneascã strigãtul: ‚Rãstigneºte-L! Rãstigneºte-L!’, aceeaºi urã care a
dus la prigonirea ucenicilor lucreazã ºi astãzi în fiii neascultãrii. Acelaºi
spirit, care în Evul Mediu a aruncat bãrbaþi ºi femei în închisoare, în exil ºi
la moarte, care a nãscocit tortura teribilã a inchiziþiei, care a plãnuit ºi
executat masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu ºi care a aprins focurile
din Smithfield lucreazã încã cu o energie plinã de rãutate în inimile
nerenãscute. Istoria adevãrului a fost întotdeauna o cronicã a luptei dintre
bine ºi rãu. Vestirea evangheliei a fost întotdeauna dusã înainte în aceastã
lume, înfruntând împotrivire, primejdie, pierdere ºi suferinþã.” – Istoria
faptelor apostolilor, pag. 71.

Joi 9 ianuarie

5. SEMNUL DISTINCTIV AL PAPALITÃÞII

a. În timp ce papalitatea pretinde cã-L reprezintã pe Hristos pe
pãmânt, ce contrast existã între ei? Matei 20:25-28.

„Domnul Isus a venit în lumea noastrã plin de bunãtate, viaþã ºi luminã,
gata sã-i mântuiascã pe cei ce vin la El. Dar El nu poate mântui pe cineva
împotriva voinþei sale. Dumnezeu nu forþeazã conºtiinþa; El nu tortureazã
trupul cã sã-i oblige pe oameni sã fie în de acord cu legea Sa. Toatã aceastã
lucrare este dupã sistemul lui Satan. Cu ajutorul papalitãþii, Satan ºi-a
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îndeplinit intenþia silindu-i pe oameni sã se supunã voinþei lui ºi, în felul
acesta, cautã sã restrângã libertatea religioasã. Dar Dumnezeu Se poartã
cu oamenii dupã un plan diferit. El dã pãcãtosului dovezi suficiente ca sã-i
convingã conºtiinþa ºi apoi dacã, de bunã voie, se supune invitaþiei atrãgãtoare
a lui Isus, el va primi Duhul lui Dumnezeu” – The Youth’s Instructor, 17
august 1893.

b. Chiar ºi înainte de Martin Luther, pe cine a ridicat Dumnezeu
ca sã dea poporului luminã?

„În Þãrile de Jos, tirania papalã a provocat de timpuriu un protest hotãrât.
Astfel, cu ºapte sute de ani înainte de Luther, doi episcopi care cunoºteau
adevãratul caracter al ‚sfântului scaun,’ întrucât fuseserã trimiºi ca
ambasadori la Roma, l-au acuzat fãrã teamã pe pontiful roman: Dumnezeu
‚a fãcut biserica, regina ºi mireasa Lui, o moºtenire veºnicã ºi nobilã pentru
familia ei, cu o zestre care nici nu se veºtejeºte, nici nu putrezeºte ºi i-a dat
un sceptru ºi o coroanã veºnicã;… ale cãrei beneficii þi le însuºeºti ca un
hoþ. Te-ai aºezat în Templul lui Dumnezeu; ºi, în loc sã fii pãstor, ai devenit
lup pentru oi.’ (Gerard Brandt, History of the Reformation in and About
the Low Countries, b.1, p.6). – Marea luptã, pag.235.

Vineri 10 ianuarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Cum încearcã sistemul papal sã submineze poziþia lui Dumnezeu?
2. Ce înlocuitor a fost conceput de bisericã pentru a înlocui

Cuvântul lui Dumnezeu?
3. Ce fel de oameni au fost ridicaþi în Evul întunecat pentru a

apãra adevãrul?
4. Ce ar trebui sã-ºi aminteascã totdeauna protestanþii ca o lecþie

a Evului întunecat?
5. Ce caracteristicã a papalitãþii – care se mândreºte cã nu se va

schimba – nu este foarte proeminentã în acest timp?
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Sabat, 18 ianuarie 2003
s.a. 17:04

„Cornul cel mic”
„M-am uitat cu bãgare de seamã la coarne, ºi iatã cã un alt corn

mic a ieºit din mijlocul lor, ºi dinaintea acestui corn au fost smulse
trei din cele dintâi coarne. ªi cornul acesta avea niºte ochi ca de
om, ºi o gurã care vorbea cu trufie.” (Daniel 7:8).

„Prin pãgânii pe jumãtate convertiþi, prin prelaþii ambiþioºi ºi clericii iubitori
de lume, [Satan] ºi-a atins scopul.” – Marea luptã, pag. 50.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 441-443.
  Schiþe din viaþa mea, pag. 96 eng.

Duminică 12 ianuarie

1. PATRU FIARE

a. Ce viziune i-a fost datã lui Daniel cu privire la patru fiare ºi care
dintre aceste fiare l-au impresionat în mod deosebit? Daniel
7:1-4, 7, 8.

b. Numiþi cel puþin patru caracteristici menþionate în Daniel 7:7.

Lecþia 3
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Luni 13 ianuarie

2. CORNUL CEL MIC IDENTIFICAT

a. În timp ce se uita cu atenþie la cele zece coarne din Daniel 7:8,
ce a vãzut Daniel?

b. Câte dintre caracteristicile menþionate anterior aratã cã „cornul
cel mic” reprezintã puterea papalã? Comparaþi Daniel 7:8, 20,
21, 25, 26 ºi Apocalipsa 13:2, 5-7, 10. (Vezi ºi Numeri 14:34 ºi
Ezechiel 4:6 pentru principiul an-zi folosit pentru calcularea
perioadelor profetice).

i) o putere care huleºte
ii) face rãzboi împotriva sfinþilor ºi-i biruieºte
iii) o gurã care rosteºte vorbe mari
iv) „puterea cornului celui mic” apare atunci când cele trei
puteri care au rãmas de la conducerea romanã pãgânã sunt
îndepãrtate
v) avea sã stea în picioare aceeaºi duratã de timp, 1260 de ani
vi) aceastã putere avea sã înceteze

„Cele patruzeci ºi douã de luni reprezintã aceeaºi perioadã ca ‚o vreme,
douã vremi ºi o jumãtate de vreme,’ trei ani ºi jumãtate sau 1260 de zile, din
Daniel 7 – timpul în care puterea papalã urma sã persecute pe poporul lui
Dumnezeu. Aceastã perioadã … a început cu supremaþia papalã, în anul
538 d. Hr. ºi s-a încheiat în anul 1798. În anul acela, papa a fost luat prizonier
de armata francezã, puterea papalã a primit rana de moarte ºi astfel s-a
împlinit profeþia: ‚Cine duce pe alþii în robie va merge ºi el în robie.’
(Apocalipsa 13:10).” – Marea luptã, pag. 437.

„Armata francezã a intrat în Roma ºi l-a luat pe prizonier papa, care a
murit în exil. Deºi la scurt timp dupã aceea a fost ales un alt papã, ierarhia
papalã n-a mai ajuns niciodatã sã deþinã puterea pe care o avusese mai
înainte.” – Marea luptã, pag. 264.
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Marţi 14 ianuarie

3. UN TIMP DE PERSECUÞIE

a. În ce an a fost întemeiatã puterea papalitãþii?

„Cei 1260 de ani ai supremaþiei papale au început în anul 538 d. Hr.” –
Marea luptã, pag. 264.

b. Unde au gãsit cei credincioºi un adãpost atunci când au fost
persecutaþi pentru cã nu au acceptat ereziile papale? Apocalipsa
12:6.

„Puterea papalã a cãutat sã ascundã de popor cuvântul adevãrului ºi
le-a pus înainte martori falºi care sã-i contrazicã mãrturia. Când Biblia a
fost proscrisã de autoritatea religioasã ºi civilã; când mãrturia ei a fost
falsificatã ºi s-a fãcut orice sforþare pe care o puteau inventa oamenii sau
demonii, pentru a abate mintea oamenilor de la ea; când acei care îndrãzneau
sã vesteascã adevãrurile ei sfinte erau urmãriþi, trãdaþi, torturaþi, îngropaþi
în celulele temniþelor, martirizaþi pentru credinþa lor sau obligaþi sã fugã în
fortãreþele munþilor ºi în peºterile ºi
vizuinile pãmântului – atunci au
proorocit îmbrãcaþi în saci cei doi
martori credincioºi. Cu toate
acestea, ei ºi-au continuat mãrturia
în toatã perioada celor 1260 de ani.
În timpurile cele mai întunecate, au
existat oameni credincioºi care au
iubit Cuvântul lui Dumnezeu ºi erau
geloºi pentru onoarea Sa. Acestor
slujitori credincioºi le-a fost datã
înþelepciunea, puterea ºi autoritatea
sã vesteascã adevãrul Sãu în tot
acest timp.” – Marea luptã, pag.
265.
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Miercuri 15 ianuarie

4. ÎNªELÂNDU-I PE OAMENI

a. Care era adevãratul caracter al învãþãtorilor care nu foloseau
Biblia? 2 Ioan 7, 9.

„Satana ºtia bine cã Sfintele Scripturi îi vor face pe oameni în stare sã
discearnã amãgirile lui ºi sã reziste puterii lui. Însuºi Mântuitorul lumii a
rezistat atacurilor lui prin Cuvânt. La orice asalt, Hristos prezenta scutul
adevãrului veºnic, spunând: ‚Stã scris!’ La orice sugestie a vrãjmaºului, El
Se împotrivea cu înþelepciunea ºi puterea cuvântului. Pentru ca Satana sã-
ºi poatã menþine dominaþia asupra oamenilor ºi pentru a consolida autoritatea
uzurpatorului papal, trebuie sã-i împiedice sã cunoascã Scripturile. Biblia Îl
înalþã pe Dumnezeu ºi-i aºazã pe oamenii mãrginiþi în locul care li se cuvine;
de aceea adevãrurile ei sfinte trebuia ascunse ºi suprimate. Aceastã logicã
a fost adoptatã de Biserica Romanã. Timp de sute de ani, rãspândirea
Bibliei a fost interzisã. Oamenilor le-a fost interzis sã o citeascã sau sã o
aibã în casele lor ºi preoþii ºi prelaþii fãrã principii interpretau învãþãturile ei
pentru a susþine pretenþiile lor. În felul acesta, papa a ajuns sã fie aproape
universal recunoscut ca vicerege al lui Dumnezeu pe pãmânt, înzestrat cu
autoritate peste bisericã ºi stat.” – Marea luptã, pag. 48.

b. Ce plan a avut Satan pentru a câºtiga supunerea întregii lumi ºi
ce instituþii au atacat agenþii lui în mod continuu? 2 Tesaloniceni
2:4.

„Arhiamãgitorul nu-ºi terminase lucrarea. El era hotãrât sã adune lumea
creºtinã sub steagul sãu ºi sã-ºi exercite puterea prin viceregele lui, pontiful
cel mândru care pretindea cã este reprezentantul lui Hristos. El ºi-a atins
scopul prin pãgânii pe jumãtate convertiþi, prin prelaþii ambiþioºi ºi prin clericii
iubitori de lume. Din când în când, se þineau concilii mari în care erau
convocaþi demnitari ai bisericii din toatã lumea. Aproape în fiecare conciliu,
Sabatul, pe care l-a instituit Dumnezeu, era coborât din ce în ce mai mult, în
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timp ce duminica era înãlþatã în aceeaºi mãsurã. În felul acesta, sãrbãtoarea
pãgânã a ajuns în cele din urmã sã fie onoratã ca o instituþie divinã, în timp
ce Sabatul biblic a fost declarat o relicvã a iudaismului, iar pãzitorii lui au
fost declaraþi blestemaþi.

Marele apostat reuºise sã se înalþe ‚mai presus de ce se numeºte Dumnezeu,
sau de ce este vrednic de închinare.’ (2 Tesaloniceni 2:4). El îndrãznise sã
schimbe singurul precept al Legii divine care îndreaptã, fãrã greº, toatã omenirea
cãtre viul ºi adevãratul Dumnezeu.” – Marea luptã, pag. 50.

Joi 16 ianuarie

5. SEMNUL

a. Care este un semn al caracteristicii majore a marelui amãgitor
ºi, în special, al agentului sãu omenesc? Apocalipsa 14:9.

„Caracteristica specificã a fiarei ºi, prin urmare, a chipului ei este cãlcarea
poruncilor lui Dumnezeu.” – Marea luptã, pag. 443.

b. Ce ar trebui sã-i caracterizeze pe copiii lui Dumnezeu ºi care
este semnul acesteia? Ezechiel 20:12, 20; 2 Ioan 6.

„În porunca a patra, Dumnezeu este descoperit ca fiind Creatorul cerului
ºi al pãmântului ºi prin aceasta se deosebeºte de toþi zeii falºi. Ziua a ºaptea
a fost sfinþitã ca zi de odihnã pentru om pentru cã este memorialul lucrãrii
de creaþiune. Ea fost menitã sã pãstreze pentru totdeauna în minþile oamenilor
pe viul Dumnezeu ca izvor al existenþei ºi ca obiect al adorãrii ºi închinãrii.
Satan se luptã sã-i abatã pe oameni de la credincioºia faþã de Dumnezeu ºi
de la ascultarea de legea Sa; de aceea eforturile lui sunt îndreptate în mod
deosebit împotriva acelei porunci care Îl prezintã pe Dumnezeu drept Cre-
ator.” – Marea luptã, pag. 51.

„Dupã cum Sabatul a fost semnul care i-a deosebit pe izraeliþi când au
ieºit din Egipt ca sã intre în Canaanul pãmântesc, la fel este un semn care
îl deosebeºte pe poporul lui Dumnezeu când iese din lume ca sã intre în
odihna cereascã.” – Maranatha, pag.244 eng.
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Vineri 17 ianuarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Cum a înfãþiºat Dumnezeu istoria aºa încât diferitele puteri
mondiale sã poatã fi recunoscute?

2. Ce aratã clar cã papalitatea este împlinirea simbolului cornului
celui mic?

3. Ce metode ºi mijloace au fost folosite de papalitate pentru a-ºi
întãri autoritatea?

4. Cum îºi menþine papalitatea puterea asupra propriului ei popor?
5. Care este deosebirea fundamentalã dintre cele douã semne?
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Sabat, 25 ianuarie 2003
s.a. 17:14

Intoleranþã religioasã
„Dacã vrea cineva sã facã voia Lui, va ajunge sã cunoascã dacã

învãþãtura este de la Dumnezeu sau dacã Eu vorbesc de la Mine.”
(Ioan 7:17).

„În toate veacurile, Satana a prigonit poporul lui Dumnezeu” – Istoria
faptelor apostolilor, pag. 480.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 290-294.
  Testimonies, vol. 6, pag. 403, 404.

Duminică 19 ianuarie

1. ÎN SPATELE INTOLERANÞEI RELIGIOASE

a. Când cei trei evrei au fost scãpaþi printr-o minune în timpul lui
Daniel, ce greºealã a comis regele chiar ºi atunci când a
recunoscut mãreþia lui Dumnezeu? Daniel 3:28, 29.

„Era drept ca regele sã facã o mãrturisire publicã ºi sã caute sã-L înalþe pe
Dumnezeul cerului mai presus de toþi ceilalþi zei; dar, în strãduinþa lui de a-i
obliga pe suspuºii sãi sã facã o mãrturisire asemãnãtoare a credinþei ºi sã dea
pe faþã acelaºi respect, Nebucadneþar îºi depãºea dreptul de suveran vremelnic.
El nu avea dreptul, nici civil, nici moral, sã-i ameninþe cu moartea pe oameni,
pentru cã nu se închinau lui Dumnezeu, cum nu-l avea nici pe acela ca, prin
decret, sã dea pradã flãcãrilor pe toþi aceia care refuzau sã se închine chipului
de aur. Dumnezeu nu impune niciodatã omului ascultare. El îi lasã pe toþi liberi
sã aleagã cui doresc sã-i slujeascã.” –Profeþi ºi regi, pag. 422.

b. Cum i-au tratat oamenii neconvertiþi ai bisericii pe eretici în
toate veacurile? Faptele Apostolilor 4:1-3, 15-18.

Lecþia 4
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„[În primele secole] s-a cerut o luptã disperatã din partea acelora care
au vrut sã fie credincioºi pentru a se împotrivi cu fermitate amãgirilor ºi
urâciunilor care erau ascunse sub hainele preoþeºti ºi erau introduse în
bisericã. Biblia nu era acceptatã ca mãsurã a credinþei. Doctrina libertãþii
religioase a fost consideratã erezie, iar susþinãtorii ei au fost urâþi ºi
proscriºi.” – Marea luptã, pag. 42.

Luni 20 ianuarie

2. ATITUDINI DE BIRUIT

a. Ce descrie Dumnezeu ca sprijinind intoleranþa religioasã ºi
declanºând persecuþia împotriva celor credincioºi? Isaia 65:2-5.

„Acelaºi spirit al lui Cain, care îi face pe oameni sã acuze, sã condamne,
sã trimitã la închisoare ºi la moarte pe semenii lor a devenit mai puternic în
lumea noastrã. Cãlcãtorii poruncilor clare ale lui Dumnezeu sunt instigaþi
de spiritul lui Satan sã-i rãneascã pe semenii lor, pentru cã se deosebesc de
ei în credinþa lor religioasã. Ei nesocotesc legea lui Dumnezeu, dând legi
omeneºti ºi încercând, prin invenþiile lor crude, sã-i constrângã pe oameni
sã-L huleascã pe Dumnezeu, aºa cum fac ºi ei. Dar ei nu au nici un drept
sã facã acest lucru. Cei care-i condamnã la durere ºi moarte pe semenii lor
din cauza diferenþei de religie vor primi aceeaºi sentinþã dacã vor continua
în nelegiuirea lor. Prin lucrarea lor, ei aratã cã dacã Hristos ar veni a doua
oarã aºa cum a venit prima datã, ei L-ar lepãda ºi L-ar condamna la
moarte.” – The Signs of the Times, 21 martie 1900.

b. Ce învãþãturi ale lui Hristos lovesc în inima intoleranþei? Matei
7:12; Ioan 14:15.

„Misiunea lui Hristos nu este aceea de a-i constrânge pe oameni sã-L
primeascã. Numai Satan ºi oamenii stãpâniþi de duhul lui cautã sã forþeze
conºtiinþa. Sub pretenþia râvnei pentru dreptate, oamenii care sunt asociaþi cu
îngerii rãi aduc suferinþã asupra semenilor lor, pentru a-i converti la ideile lor
religioase, dar Hristos Se aratã totdeauna plin de îndurare, cãutând sã câºtige
inimile oamenilor prin descoperirea iubirii Sale. El nu poate sã îngãduie un
rival în suflet, nici sã primeascã un serviciu fãcut pe jumãtate; El doreºte o



26

slujire de bunã voie, predarea voitã a inimii fãcutã sub constrângerea iubirii.
Nu poate exista o dovadã mai puternicã, cã avem duhul lui Satan, decât
tendinþa de a-i rãni ºi distruge pe aceia care nu apreciazã lucrarea noastrã
sau lucreazã contrar ideilor noastre.” – Hristos lumina lumii, pag. 409.

”Caracterul lui Dumnezeu este exprimat în legea Sa; ºi pentru ca voi sã
fiþi în armonie cu Dumnezeu, principiul legii Sale ar trebui sã fie izvorul
fiecãreia dintre acþiunile voastre.” – Pildele Domnului Hristos, pag. 311.

Marţi 21 ianuarie

3. UN CONTRAST

a. Cu ce cuvinte a încercat Hristos sã corecteze intoleranþa amarã
prezentã chiar în mijlocul iubiþilor Sãi ucenici? Luca 9:54, 55.
Ce contrast a prezentat El faþã de acei care folosesc forþa?
Apocalipsa 3:20; Ioan 6:66-69.

b. Ce putem învãþa din metodele lui Hristos de a ajunge la inimi ºi
a angaja lucrãtori? Apocalipsa 3:18; Matei 4:17-20.

„Predicatorii ºi învãþãtorii noºtri trebuie sã reprezinte înaintea unei lumi
pierdute iubirea lui Dumnezeu. Cuvântul sã fie rostit cu inima plinã de duioºie.
Toþi cei greºiþi trebuie trataþi cu bunãtatea lui Hristos. Dacã acei pentru care
lucraþi nu înþeleg adevãrul imediat, nu-i mustraþi, nu-i criticaþi ºi nu-i condamnaþi.
Amintiþi-vã cã trebuie sã-L reprezentaþi pe Hristos în smerenia, blândeþea ºi
iubirea Sa. Trebuie sã ne aºteptãm sã întâmpinãm necredinþã ºi împotrivire.
Adevãrul a avut întotdeauna de întâmpinat aceste elemente. Dar, chiar dacã
aveþi de întâmpinat cea mai dârzã împotrivire, nu-i condamnaþi pe împotrivitorii
voºtri. S-ar putea ca ei sã creadã, ca ºi Pavel, cã fac o lucrare pentru
Dumnezeu, ºi faþã de unii ca aceºtia noi trebuie sã manifestãm rãbdare,
blândeþe ºi îndelungã rãbdare.” – Testimonies, vol. 6, pag. 124.

c. Ce atitudini trebuie sã evitãm de fiecare datã când vorbim despre
adevãrul sfânt cu cei ale cãror pãreri sunt poate diferite de ale
noastre? Luca 11:52-54.

„Sunt unii care îºi îngãduie sã manifeste uºurinþã, sarcasm sau batjocurã
faþã de cei care sunt diferiþi de ei. Alþii prezintã o serie de obiecþii faþã de



27

orice vedere nouã; când se rãspunde acestor obiecþii cu cuvinte din Scripturã,
ei nu primesc dovada prezentatã, nici nu se lasã convinºi. Investigaþiile lor
nu sunt pentru a ajunge la adevãr, ci scopul lor este mai degrabã de a
încurca minþile altora.

Unii au crezut cã dau dovadã de agerime sau superioritate intelectualã
când pun în încurcãturã minþile cu privire la ceea ce este adevãr. Ei recurg la
argumente subtile, la jocul de cuvinte; ei profitã pe nedrept de punerea de
întrebãri. Când se rãspunde bine la întrebãrile lor, ei schimbã subiectul ºi aduc
în discuþie un alt punct pentru a nu recunoaºte adevãrul. Ar trebui ne ferim sã
îngãduim acest spirit care i-a controlat pe iudei.” – Mãrturii pt. predicatori,
pag. 98.

Miercuri 22 ianuarie

4. ÎNCERCAREA CREDINÞEI

a. Cum ilustreazã profetul felul de a predica cuvântul în timpul
lungii perioade când predomina intoleranþa? Apocalipsa 11:1-3.

„ ,Ei vor prooroci 1260 de zile, îmbrãcaþi în saci.’ În cea mai mare parte
a acestei perioade de timp, aceºti martori ai lui Dumnezeu au rãmas
ascunºi.” – Marea luptã, pag. 265.

b. De ce permite Domnul ca asupra poporului Sãu sã se abatã astfel
de persecuþii ºi încercãri cumplite? 1 Petru 1:7; 2 Timotei 3:12.

„ ‚Domnul nu întârzie în împlinirea fãgãduinþei Lui’ (2 Petru 3:9). El
nu-i uitã ºi nici nu-i neglijeazã pe copiii Sãi; dar îngãduie celor nelegiuiþi sã-
ºi descopere adevãratul lor caracter,
pentru ca nici unul din aceia care doresc
sã facã voia Sa sã nu fie amãgit cu
privire la ei. Pe lângã aceasta, cei drepþi
sunt puºi în cuptorul necazurilor ca ei
înºiºi sã fie curãþiþi; pentru ca exemplul
lor sã-i convingã pe alþii de realitatea
credinþei ºi evlaviei; ºi de asemenea
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purtarea lor statornicã sã-i condamne pe cei necredincioºi ºi netemãtori de
Dumnezeu.” – Marea luptã, pag. 44.

„În toate veacurile, Satan a persecutat pe poporul lui Dumnezeu. El i-a
chinuit ºi i-a dat morþii, dar murind, ei au devenit biruitori. Aceºtia au dat
mãrturie despre Cineva mai puternic decât Satan. Oamenii rãi pot chinui ºi
omorî trupul, dar nu se pot atinge de viaþa care este ascunsã cu Hristos în
Dumnezeu. Ei îi pot încarcera pe bãrbaþi ºi femei între zidurile închisorilor,
dar nu le pot lega spiritul.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 480.

Joi 23 ianuarie

5. PUTERE DE A NE ÎMPOTRIVI ÎN TIMP DE ÎNCERCARE

a. Ce experienþe descoperã caracterul lui Dumnezeu în adevãraþii
Sãi urmaºi? Matei 3:11, 12; 20:22.

„Prin încercãri ºi persecuþie, slava – caracterul – lui Dumnezeu este
descoperitã în aleºii Sãi. Credincioºii în Hristos, urâþi ºi prigoniþi de lume,
sunt educaþi ºi formaþi în ºcoala lui Hristos. Pe pãmânt ei merg pe cãrãri
strâmte, sunt curãþiþi în cuptorul durerii. Ei Îl urmeazã pe Hristos prin lupte
aspre; îndurã lepãdare de sine ºi trec prin dezamãgiri amare; dar în felul
acesta ei ajung sã cunoascã blestemul pãcatului ºi privesc cu scârbã asupra
lui. Fiind pãrtaºi ai suferinþelor lui Hristos, ei pot privi dincolo de negurã,
cãtre slavã ºi sã spunã: ‚Eu socotesc cã suferinþele din vremea de acum nu
sunt vrednice sã fie puse alãturi cu slava viitoare care are sã fie descoperitã
faþã de noi’ (Romani 8:18).” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 480.

b. Spre ce a îndreptat Pavel atenþia credincioºilor când le-a întãrit
credinþa pentru timpul de persecuþie din faþa lor? Faptele
Apostolilor 14:22.

c. Când oamenii dau voie spiritului lui Satan sã-i conducã sã
persecute ºi sã încerce sã forþeze conºtiinþa, ce ar trebui sã ne
amintim mereu? Matei 10:28; 5:11, 12.
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Vineri 24 ianuarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Ce rãtãcire stã la baza intoleranþei ºi persecuþiei?
2. Care este temelia adevãratei credinþei ºi a adevãratului serviciu

al lui Hristos?
3. Ce ilustreazã contrastul dintre adevãrata credinþã ºi serviciu

creºtin ºi cele ale creºtinismului cu numele?
4. Când ºi în ce împrejurãri se manifestã adevãrata credinþã înaintea

omenirii ºi a întregului univers?
5. Ce efect ar trebui sã aibã asupra urmaºilor lui Hristos încercãrile

ºi persecuþiile?
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Sabat, 1 februarie 2003
ABAT, 1 FEBRUARIE 2003

Evenimentele recente care au avut loc sunt
unele de mare necaz. Pãmântul se cutremurã în
pregãtirea pentru evenimentele de încheiere ale
istoriei acestei lumi. Când se întâmplã aceste lucruri
în jurul nostru (sãrãcie, molime, inundaþii ºi cutremure),
este necesar sã ne folosim mijloacele pentru a-i ajuta pe cei în nevoie.

„Am fost instruitã sã atrag atenþia poporului nostru asupra capitolului cincizeci
ºi opt din Isaia. Citiþi acest capitol cu atenþie ºi înþelegeþi felul lucrãrii care va aduce
viaþã în biserici. Lucrarea evangheliei trebuie dusã înainte prin generozitatea noastrã,
cât ºi prin eforturile noastre. Când întâlniþi suflete suferinde care au nevoie de
ajutor, ajutaþi-le. Când îi gãsiþi pe cei ce sunt flãmânzi, hrãniþi-i. Fãcând astfel veþi
lucra în acord cu slujirea lui Hristos. Lucrarea sfântã a Maestrului a fost o lucrare
binevoitoare. Poporul nostru de pretutindeni sã fie încurajat sã ia parte la aceasta.”
– Lucrarea de binefacere, pag. 29.

„Starea de lucruri din lume aratã cã ne stau nemijlocit în faþã vremuri grele.
Ziarele cotidiene sunt pline de relatãri ale unui conflict teribil în viitorul apropiat.
Jafuri îndrãzneþe sunt la ordinea zilei. Grevele sunt obiºnuite. Furturi ºi crime sunt
comise în toate pãrþile.” Testimonies, vol.9, pag.11.

„Sãrãcia ºi necazul din diferite familii vor ajunge la cunoºtinþa noastrã iar cei
întristaþi ºi suferinzi va trebui sã fie uºuraþi. ªtim foarte puþin despre suferinþa
omeneascã ce existã pretutindeni în jurul nostru, dar, când avem ocazie, ar trebui sã
fim gata sã dãm ajutor imediat acelora care trec prin mari greutãþi.” Lucrarea de
binefacere, pag.137.

Vã rugãm sã vã amintiþi de aceastã lucrare importantã pe 1 februarie. Lãsaþi ca
darul vostru sã fie mijlocul prin care suferinþa sã fie alinatã ºi prin care sã li se
acorde ajutor acelora care se simt neajutoraþi. Fondurile colectate aici vor fi folosite
pentru a ajuta victimele din toatã lumea.

„Sãracii sunt moºtenirea lui Dumnezeu. Hristos ªi-a dat viaþa pentru ei. El îi
cheamã pe acei, pe care i-a lãsat sã lucreze ca administratori ai Sãi, sã dãruiascã cu
generozitate din mijloacele care le-au fost încredinþate pentru a-i ajuta pe cei sãraci
ºi pentru a sprijini lucrarea Sa pe pãmânt. Domnul este bogat în resurse. El i-a lãsat
pe oameni sã acþioneze ca vistiernicii Sãi în aceastã lume. Ei trebuie sã foloseascã
în serviciul Sãu ceea ce El le-a dat.” Idem., pag.272.

Departamentul de Binefacere al Conferinþei Generale

Darul Sabatului întâi
pentru fondul mondial de ajutor

în caz de dezastre
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Sabat, 1 februarie 2003
s.a. 17:23

Miezul nopþii lumii
„Poporul Meu piere din lipsã de cunoºtinþã. Fiindcã ai lepãdat

cunoºtinþa ºi Eu te voi lepãda ºi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcã ai
uitat legea Dumnezeului tãu, voi uita ºi Eu pe copiii tãi.” (Osea 4:6).

„Timp de secole, adevãrul ºi rãtãcirea s-au luptat pentru supremaþie.” –
Marea luptã, pag. 263.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 56-58.
   Hristos lumina lumii, pag.338, 339.

Duminică 26 ianuarie

1. O STARE DE PLÂNS

a. Ce stare exista în Evul Întunecat ºi de ce nu a avut loc decât un
mic progres în arte ºi ºtiinþã în acea perioadã de timp? Isaia
60:2; 59:12, 13; Osea 4:1, 2; Ezechiel 33:32.

„Timp de sute de ani Europa n-a fãcut nici un progres în ºtiinþã, arte sau
civilizaþie. O paralizie moralã ºi intelectualã cãzuse peste creºtinãtate.” –
Marea luptã, pag. 57.

b. Numai ce se putea aºtepta de la oameni, dacã nici preoþii nu
cunoºteau Cuvântul lui Dumnezeu? Osea 4:6, 9; Maleahi 2:7.

„Dar ‚miezul zilei papalitãþii a fost miezul nopþii lumii.’ (J. A. Wylie –
The History of Protestantism, b.1, ch.4). Sfintele Scripturi erau aproape
necunoscute nu numai poporului, ci ºi preoþilor… Înºelãtoria, avariþia ºi
desfrâul erau predominante. Oamenii nu se dãdeau înapoi de la nici o crimã
prin care puteau sã câºtige avere sau poziþie. Palatele papilor ºi ale prelaþilor

Lecþia 5
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erau scenele celor mai detestabile dezmãþuri. Unii dintre pontifii care
domneau erau vinovaþi de crime atât de revoltãtoare, încât conducãtorii
pãmânteºti s-au strãduit sã-i detroneze pe aceºti demnitari ai bisericii ca
fiind monºtri prea josnici pentru a mai fi toleraþi… Starea lumii sub puterea
romanã prezenta o împlinire înspãimântãtoare ºi izbitoare a cuvintelor
profetului Osea: [Osea 4:6, 1, 2 citat]. Acestea au fost rezultatele lepãdãrii
cuvântului lui Dumnezeu.” – Marea luptã, pag.57.

Luni 27 ianuarie

2. LUMINI ÎN ÎNTUNERIC

a. De ce au urât preoþii ºi conducãtorii papali lumina cuvântului
lui Dumnezeu? Ioan 3:19, 20. Care a fost rezultatul final?

”Ca ºi fariseii din vechime, conducãtorii papali urau lumina care le
descoperea pãcatele. Fiind îndepãrtatã Legea lui Dumnezeu, ca mãsurã a
dreptãþii, ei exercitau o putere nelimitatã ºi practicau viciul fãrã reþinere.”
– Marea luptã, pag. 57.

„Timp de secole, adevãrul ºi rãtãcirea s-au luptat pentru supremaþie. În
cele din urmã, rãul a triumfat ºi adevãrul cerului a fost alungat. [Ioan 3:19].
Aceastã naþiune a fost lãsatã sã culeagã roadele cãii pe care a ales-o.
Puterea restrângãtoare a lui Dumnezeu a fost îndepãrtatã de la un popor
care a dispreþuit darul harului Sãu. Rãului i-a fost îngãduit sã ajungã la
maturitate ºi toatã lumea a vãzut rodul respingerii intenþionate a luminii.

Rãzboiul împotriva Bibliei, purtat atât de multe secole în Franþa, a culminat
cu scenele Revoluþiei. Acea izbucnire teribilã a fost rezultatul firesc al
suprimãrii Scripturilor de cãtre Roma. Ea a prezentat cea mai izbitoare
ilustraþie la care lumea a fost martorã vreodatã privind efectele guvernãrii
papale – o ilustraþie a rezultatelor cãtre care a condus învãþãtura Bisericii
Romane timp de mai mult de o mie de ani.” – Marea luptã, pag. 263.

b. Ce profeþie a prevãzut cã Domnul avea sã aibã martori credincioºi
chiar ºi în acest timp de întuneric spiritual? Isaia 43:5, 6, 10.
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„În mijlocul întunericului care se lãsase pe pãmânt, în timpul îndelungatei
perioade a supremaþiei papale, lumina adevãrului nu a putut fi stinsã cu
totul. În toate timpurile, au existat martori pentru Dumnezeu, bãrbaþi care
au cultivat credinþa în Hristos ca sigurul Mijlocitor între Dumnezeu ºi om,
care au considerat Biblia ca singura regulã de viaþa ºi care au sfinþit
adevãratul Sabat. Posteritatea nu va ºti niciodatã cât de mult datoreazã
lumea acestor bãrbaþi. Au fost numiþi eretici, motivele lor au fost atacate,
caracterele lor au fost calomniate, scrierile lor au fost interzise, greºit
interpretate sau deformate. Totuºi ei au rãmas hotãrâþi ºi ºi-au pãstrat
credinþa în curãþia ei de la un secol la altul ca o moºtenire sacrã pentru
generaþiile viitoare.” – Marea luptã, pag. 58.

Marţi 28 ianuarie

3. EVANGHELIA CEA RARÃ ªI PREÞIOASÃ

a. Ce exemplu a urmat Roma pentru a ascunde scrierile care ar fi
fost o mãrturie împotriva ei? Ieremia 36:22, 23.

„Istoria poporului lui Dumnezeu din timpul secolelor de întuneric ale
supremaþiei Romei, este scrisã în ceruri, dar în rapoartele omeneºti ocupã
puþin loc. În afara acuzaþiilor persecutorilor lor, se gãsesc prea puþine urme
despre existenþa lor. Politica Romei era de a ºterge orice urmã de opoziþie din
învãþãturile sau decretele ei. Ea a cãutat sã distrugã tot ceea ce era eretic, fie
persoane, fie scrieri. Expresii de îndoialã sau întrebãri cu privire la autoritatea
dogmelor papale erau suficiente pentru a pierde viaþa bogatului sau a sãracului,
a celui de sus sau de jos. Roma s-a strãduit de asemenea sã distrugã orice
raport al cruzimii ei faþã de dizidenþi. Conciliile papale au decretat ca acele
cãrþi sau scrieri care conþineau asemenea rapoarte sã fie date flãcãrilor.
Înainte de inventarea tiparului, cãrþile erau puþine la numãr ºi într-o formã
nepotrivitã pentru a fi pãstrate; de aceea romaniºtii nu au putut fi împiedicaþi
sã-ºi aducã la îndeplinire scopul.” – Marea luptã, pag. 58, 59.

b. Ce fel de persecuþie au suferit creºtinii britanici – ºi de ce fel
de corupþie au reuºit ei sã scape timp de mulþi ani? Matei 23:15.
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„Nici o bisericã aflatã în interiorul jurisdicþiei Romei n-a fost lãsatã prea
mult timp netulburatã sã se bucure de libertatea de conºtiinþã. Îndatã ce a
obþinut puterea, papalitatea a ºi întins braþele pentru a zdrobi pe toþi cei
care refuzau sã recunoascã dominaþia ei ºi, una dupã alta, bisericile s-au
supus stãpânirii ei.

În Marea Britanie, creºtinismul primar prinsese rãdãcini foarte de
timpuriu. Evanghelia primitã de britani în primele veacuri era nepãtatã de
apostazia romanã. Persecuþia din partea împãraþilor pãgâni, care se întinsese
chiar pânã la aceste tãrâmuri, a fost singurul dar pe care primele biserici
din Britania l-au primit din partea Romei…

Când saxonii au invadat Britania, pãgânismul a câºtigat supremaþia.
Cuceritorii au considerat un lucru nedemn de a fi învãþaþi de sclavii lor ºi
creºtinii au fost constrânºi sã se retragã în munþi ºi în mlaºtinile sãlbatice.
Totuºi, lumina ascunsã pentru un timp, a continuat sã ardã.” – Marea luptã,
pag. 59.

Miercuri 29 ianuarie

4. UN CENTRU MISIONAR

a. Întrucât creºtinii credincioºi din Anglia erau persecutaþi de
pãgâni, ce instrucþiune au urmat ei ºi care a fost rezultatul?
Matei 10:22-24.

„Mulþi creºtini, care au fugit de persecuþia din Anglia, au gãsit refugiu în
Scoþia; de aici adevãrul a fost dus în Irlanda ºi, în toate þãrile acestea, el a
fost primit cu bucurie.” – Marea luptã, pag. 59.

b. Numiþi câteva dintre activitãþile misionarilor curajoºi din Irlanda.

„Din Irlanda a venit piosul Columba ºi colaboratorii lui care, adunând în
jurul lor pe credincioºii împrãºtiaþi pe insula singuraticã Iona, au fãcut din ea
centrul lucrãrii lor misionare. Printre aceºti evangheliºti se gãsea ºi un pãzitor
al Sabatului biblic ºi astfel acest adevãr a fost introdus între oameni. La Iona
a fost întemeiatã o ºcoalã din care au plecat misionari nu numai în Scoþia ºi
Anglia, ci ºi în Germania, Elveþia ºi chiar Italia.” – Marea luptã, pag. 59.
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c. Descrieþi contrastul vizibil dintre misionarii lui Columba ºi
conducãtorii papali care au început propria lor cucerire a
Britaniei. Matei 10:7-10; 11:8; 23:1-7.

„Roma îºi aþintise privirile asupra Britaniei ºi s-a hotãrât sã o aducã
sub stãpânirea ei. În secolul al VI-lea, misionarii ei au întreprins convertirea
saxonilor pãgâni. Ei au fost primiþi cu bunãvoinþã de cãtre barbarii mândri
ºi au convins multe mii dintre ei sã recunoascã credinþa romanã. Pe mãsurã
ce lucrarea înainta, conducãtorii papali ºi convertiþii lor s-au întâlnit cu
creºtinii primari. Între ei exista un contrast izbitor. Cei din urmã erau
simpli, umili ºi conform Scripturilor în caracter, învãþãturã ºi obiceiuri, în
timp ce primii dãdeau pe faþã superstiþia, pompa ºi aroganþa papilor.
Emisarul Romei a cerut ca aceste biserici creºtine sã recunoascã
supremaþia suveranului pontif. Britanii au rãspuns cu blândeþe cã doreau
sã-i iubeascã pe toþi oamenii, dar cã papa nu are drept de supremaþie în
bisericã ºi cã ei îi puteau da doar supunerea datoratã oricãrui urmaº al lui
Hristos.” – Marea luptã, pag. 59, 60.

Joi 30 ianuarie

5. UN SINGUR DOMN ªI ÎNVÃÞÃTOR

a. La ce principiu au aderat credincioºii din Britania? Matei 23:8-10.
Ca urmare, cãrei reacþii a trebuit sã-i facã faþã?

„S-au fãcut încercãri repetate pentru a câºtiga supunerea lor faþã de
Roma; dar aceºti creºtini umili [din Britania], uimiþi de mândria manifestatã
de emisarii ei, au rãspuns categoric cã nu recunosc alt stãpân decât pe
Hristos. Acum s-a descoperit adevãratul spirit al papalitãþii. Conducãtorul
roman le-a spus: ‚Dacã nu vreþi sã-i primiþi pe fraþii care vã aduc pacea,
veþi primi duºmanii care vã vor aduce rãzboiul. Dacã nu vã uniþi cu noi
pentru a arãta saxonilor calea vieþii, veþi primi de la ei lovitura de moarte.’
(J. H. Merle D’Aubigne, History of the Reformation of the Sixteenth
Century, b. 17, ch.2). Acestea nu erau simple ameninþãri. Rãzboiul, intriga
ºi înºelãciunea au fost folosite împotriva acestor martori ai credinþei biblice,
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pânã când bisericile din Britania au fost distruse sau obligate sã se supunã
autoritãþii papei.” – Marea luptã, pag. 60.

b. În timp ce credincioºii creºtini se luptau cu tirania papalã de-a
lungul acestor secole, ce avea loc în alte pãrþi ale lumii? Þefania
3:12, 13.

„Timp de multe secole, în þãrile din afara jurisdicþiei Romei, au existat
grupe de creºtini care au rãmas aproape cu totul libere de corupþia papalã.
Ele erau înconjurate de pãgânism ºi, în decursul secolelor, au fost contami-
nate de rãtãcirile lui; dar au continuat sã priveascã Biblia ca singura regulã
de credinþã ºi au aderat la multe dintre adevãrurile ei. Aceºti creºtini credeau
în perpetuitatea Legii lui Dumnezeu ºi pãzeau Sabatul poruncii a patra.
Biserici care au þinut aceastã credinþã ºi practicã au existat în Africa
Centralã ºi printre armenii din Asia.” – Marea luptã, pag. 60.

Vineri 31 ianuarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Cât de mare era ignoranþa care domina în Europa în timpul
Evului Mediu?

2. Ce dovadã avem despre adevãrul cel viu în acest timp?
3. Care a fost urmarea persecuþiilor pe care a încercat Roma sã le

ascundã?
4. Ce întreprindere misionarã în Britania a aprins atenþia Romei?
5. Ce trebuie sã învãþãm din contrastul dintre creºtinii simpli ºi

reprezentanþii papali?



37

Sabat, 8 februarie 2003
S.a. 17:33

Valdenzii
„Prea iubiþilor, pe când cãutam cu tot dinadinsul sã vã scriu despre

mântuirea noastrã de obºte, m-am vãzut silit sã vã scriu ca sã vã
îndemn sã luptaþi pentru credinþa care fost datã sfinþilor odatã pentru
totdeauna.” (Iuda 3).

„Valdenzii au sacrificat prosperitatea materialã de dragul adevãrului.”
– Marea luptã, pag. 64.

Recomandare pentru studiu:  Hristos lumina lumii, p. 340, 341.
   Marea luptã, pag.60-75.

Duminică 2 februarie

1. VALDENZII

a. De ce au avut valdenzii secolului al XII-lea vederi mai clare
despre „credinþa datã sfinþilor odatã pentru totdeauna” decât
papalitatea? Ioan 7:16, 17.

„Dintre cei care au rezistat abuzurilor puterii papale, cei mai remarcabili
au fost valdenzii. Chiar în þara în care papalitatea îºi stabilise scaunul, acolo
s-a rezistat cel mai hotãrât înºelãciunii ºi corupþiei ei. Timp de secole, bisericile
Piemontului ºi-au pãstrat independenþa; dar în cele din urmã, a sosit timpul
când Roma a insistat sã se supunã. Dupã lupte fãrã rezultat împotriva
tiraniei ei, conducãtorii acestor biserici au recunoscut, împotriva voii lor,
supremaþia puterii cãreia se pãrea cã întreaga lume îi aduce omagiu. Au
fost însã unii care au refuzat sã se supunã autoritãþii papei sau prelatului. Ei
erau hotãrâþi sã-ºi pãstreze credincioºia faþã de Dumnezeu ºi sã menþinã
curãþia ºi simplitatea credinþei lor. A avut loc o despãrþire. Acei care au
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aderat la vechea credinþã s-au retras; unii, pãrãsind Alpii natali, au ridicat
steagul adevãrului în þãri strãine.” – Marea luptã, pag.61.

b. Pe ce ºi-au bazat aceºti oameni simpli credinþa ºi de ce pãrea
aceasta a fi nouã? Iuda 3.

„Credinþa lor nu era primitã de curând. Credinþa religioasã [a creºtinilor
valdenzi] era o moºtenire de la pãrinþii lor. Ei se luptau pentru credinþa
bisericii apostolice.” – Marea luptã, pag. 61.

Luni 3 februarie

2. O CREDINÞÃ BAZATÃ PE BIBLIE

a. Întrucât valdenzii au fost printre primele popoare care au primit
Scripturile în propria lor limbã, ce au învãþat ei pe alþii cu privire
la Roma? Apocalipsa 17:1-6.

„Valdenzii au fost printre primele popoare din Europa care au obþinut o
traducere a Sfintelor Scripturi. Cu sute de ani înainte de Reformã, ei aveau
Biblia sub formã de manuscris în limba lor maternã. Ei aveau adevãrul
curat ºi aceasta a fãcut din ei þinta deosebitã a urii ºi persecuþiei. Ei declarau
cã biserica Romei este  Babilonul apostaziat din Apocalipsa ºi, cu primejdia
vieþii lor, s-au împotrivit stricãciunii ei. În timp ce, sub presiunea unei
persecuþii îndelungate, unii ºi-au compromis credinþa, cedând puþin câte
puþin din principiile ei distincte, alþii au þinut cu tãrie la adevãr. Prin secolele
de întunecime ºi apostazie au existat valdenzi care n-au recunoscut
supremaþia Romei, au respins închinarea la chipuri ca fiind idolatrie ºi au
pãzit adevãratul Sabat. Ei ºi-au pãstrat credinþa în cele mai aprige furtuni
ale împotrivirii. Deºi mãcelãriþi de lãncile ducilor de Savoia ºi arºi pe rugurile
Romei, ei au stat neclintiþi de partea Cuvântului lui Dumnezeu ºi a onoarei
Sale.” – Marea luptã, pag. 62.
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b. Întrucât au fost rânduiþi sã împlineascã profeþia din Evrei 11,
unde se întâlneau valdenzii ca sã se închine, în contrast cu
închinãtorii din catedralele papale? Evrei 11:38-40; Ioan 4:23, 24.

„În spatele fortãreþelor înalte ale
munþilor – refugiul celor persecutaþi ºi
oprimaþi din toate timpurile – valdenzii
ºi-au gãsit locul de refugiu. Aici, lumina
adevãrului a continuat sã ardã în
mijlocul întunericului Evului Mediu. Aici,
martorii adevãrului au pãstrat vechea
credinþã timp de o mie de ani” – Marea
luptã, pag. 62.

Marţi 4 februarie

3. EI AU ÎNVÃÞAT PE ALÞII CUVÂNTUL

a. Care era temelia vieþii, credinþei ºi educaþiei valdenzilor? Cum
a fost transmis acest lucru copiilor lor? Deuteronomul 6:6, 7.

„Valdenzii ºi-au sacrificat prosperitatea materialã de dragul adevãrului
ºi, cu rãbdare stãruitoare, trudeau pentru pâinea lor. Fiecare petic de
pãmânt arabil din munþi era cultivat cu grijã; vãile ºi coastele mai puþin
fertile erau fãcute sã aducã rod. Economia ºi o asprã renunþare la sine
formau o parte din educaþia pe care copiii o primeau ca singura lor
moºtenire. Ei erau învãþaþi cã Dumnezeu intenþioneazã ca viaþa sã fie o
ºcoalã ºi cã dorinþele lor puteau fi împlinite numai prin efort personal,
prevedere, grijã ºi credinþã. Procesul era anevoios ºi obositor dar era
folositor, exact ceea ce trebuie omului în starea lui cãzutã, ºcoala pe care
Dumnezeu a rânduit-o pentru educarea ºi dezvoltarea lui. În timp ce
tineretul era deprins cu truda ºi greutãþile, nu era neglijatã nici cultura
intelectualã. Ei erau învãþaþi cã toate puterile lor aparþineau lui Dumnezeu
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ºi cã toate trebuia cultivate ºi dezvoltate pentru serviciul Sãu. – Marea
luptã, pag.64.

b. Ce mare contrast era vizibil între pastorii valdenzi ºi preoþii
semeþi ai Romei? Matei 20:28.

„Pastorii [valdenzilor], în contrast cu preoþii semeþi ai Romei, urmau
exemplul Domnului lor care a venit nu ca sã I se slujeascã, ci ca sã slujeascã’.
Ei hrãneau turma lui Dumnezeu, conducând-o la pãºunile verzi ºi la apele
vii ale sfântului Sãu Cuvânt…

Tinerii primeau educaþia de la pastorii lor. În timp ce se dãdea atenþie
ramurilor de culturã generalã, Biblia era studiul de cãpetenie. Evangheliile lui
Matei ºi Ioan erau memorate ca ºi multe din epistole. Ei erau angajaþi de asemenea
ºi la copierea Scripturilor. Unele manuscrise cuprindeau Biblia întreagã, altele
numai pãrþi scurte din ea la care erau adãugate unele explicaþii clare ale textului
de cãtre cei ce erau în stare sã comenteze Scripturile. În felul acesta, erau
aduse la luminã comorile adevãrului ascunse timp îndelungat de cei care cãutau
sã se înalþe mai presus de Dumnezeu.” – Marea luptã, pag. 65.

Miercuri 5 februarie

4. MISIONARI ACTIVI

a. Pentru ce îi pregãtea pe valdenzi educaþia lor, ºi ce era considerat
a fi o parte importantã a pregãtirii lor? 2 Timotei 2:3-5.

„Spiritul lui Hristos este un spirit misionar. Primul impuls al unei inimi
renãscute este sã aducã ºi pe alþii la Mântuitorul. Acesta era spiritul creºtinilor
valdenzi. Ei considerau cã Dumnezeu cerea de la ei mai mult decât numai sã
pãstreze adevãrul în curãþia lui în propriile lor biserici; cã asupra lor apãsa
rãspunderea solemnã de a lãsa lumina lor sã strãluceascã pentru aceia care
se gãseau în întuneric. Prin puterea cea mare a Cuvântului lui Dumnezeu, ei
cãutau sã rupã sclavia pe care Roma o impusese. Pastorii valdenzi erau
pregãtiþi ca misionari; fiecãruia care dorea sã intre în lucrare i se cerea mai
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întâi sã câºtige experienþã ca evanghelist. Înainte de a primi rãspunderea
unei biserici din patrie, un pastor trebuia sã slujeascã trei ani într-un câmp
misionar. Acest serviciu care cerea de la început lepãdare de sine ºi sacrificiu,
era un început potrivit pentru viaþa pastorilor din acele timpuri care încercau
sufletele oamenilor. Tinerii care primeau hirotonisirea pentru slujba sfântã, nu
aveau în faþã perspectiva bogãþiei ºi slavei pãmânteºti, ci o viaþã de trudã ºi
primejdie ºi, poate, soarta de martir.” – Marea luptã, pag. 67.

b. Cum duceau ei poporului adevãrul pe cât posibil fãrã a trezi
împotrivirea preoþilor? Matei 10:16.

„Dacã ar fi fãcut cunoscut scopul misiunii lor, aceasta ar fi însemnat
zãdãrnicirea ei; de aceea [misionarii valdenzi] îºi ascundeau cu grijã adevãrata
lor identitate. Fiecare pastor cunoºtea o meserie sau profesie ºi misionarii îºi
îndeplineau lucrarea la adãpostul unei îndeletniciri obiºnuite. De obicei o alegeau
pe aceea de comerciant sau vânzãtor ambulant. ‚Duceau mãtãsuri, bijuterii
ºi alte articole, care nu se puteau procura uºor în timpul acela decât din
târguri îndepãrtate; ei erau bine primiþi ca negustori acolo, unde ar fi fost
dispreþuiþi ca misionari.’ (Wylie, b.1, ch.7). În tot timpul, inimile lor erau înãlþate
cãtre Dumnezeu pentru înþelepciunea de a oferi o comoarã mai preþioasã
decât aurul sau pietrele preþioase. Ei purtau în ascuns exemplare întregi sau
pãrþi din Biblie; ºi, oricând se prezenta ocazia, atrãgeau atenþia clienþilor la
aceste manuscrise. Adesea, în felul acesta se trezea interesul de a citi
Cuvântul lui Dumnezeu ºi unele pãrþi din el erau lãsate cu bucurie acelora
care doreau sã-l primeascã.” – Marea luptã, pag. 68.

Joi 6 februarie

5. CUVÂNTUL ESTE DUH ªI VIAÞÃ

a. Ce exemplu au urmat valdenzii ºi pastorii lor? Ioan 4:31-34.

„Valdenzii doreau cu tãrie sã frângã pâinea vieþii acestor suflete
înfometate, sã le prezinte soliile de pace din fãgãduinþele lui Dumnezeu ºi
sã le îndrepte spre Hristos ca singura lor speranþã de mântuire…
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Misionarul valdenz descoperea cu zel minþilor interesate adevãrurile
preþioase ale evangheliei. El prezenta cu prudenþã porþiunile scrise cu grijã
din Sfintele Scripturi… Cu buze tremurânde ºi cu ochii în lacrimi, adesea
plecat pe genunchi, prezenta fraþilor lui fãgãduinþele preþioase care
descopereau unica speranþã a pãcãtosului.” – Marea luptã, pag. 69, 70.

b. Ce dorinþã a fãcut posibil ca aceastã bisericã sã supravieþuiascã
eforturilor repetate de a fi exterminatã? Faptele Apostolilor
11:23.

„Persecuþiile care s-au abãtut timp de multe secole asupra acestui popor
temãtor de Dumnezeu, au fost suportate de ei cu o rãbdare ºi hotãrâre
care L-au onorat pe Rãscumpãrãtorul lor. În ciuda cruciadelor contra lor ºi
a mãcelului inuman, la care au fost supuºi, ei au continuat sã-ºi trimitã
misionarii pentru a rãspândi adevãrul preþios. Erau vânaþi ºi omorâþi, dar
sângele lor uda sãmânþa semãnatã, care nu înceta sã aducã roade. În felul
acesta, valdenzii au dat mãrturie pentru Dumnezeu cu secole înainte de
naºterea lui Luther. Împrãºtiaþi prin multe þãri, ei au semãnat seminþele
reformei, care a început în timpul lui Wycliffe, s-a lãrgit ºi s-a adâncit în
zilele lui Luther ºi trebuie sã fie dusã mai departe pânã la încheierea timpului
de cãtre aceia care sunt de asemenea gata sã sufere totul pentru ‚Cuvântul
lui Dumnezeu ºi pentru mãrturia lui Isus Hristos.’ (Apocalipsa 1:9).” –
Marea luptã, pag. 74, 75.

Vineri 7 februarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Ce însuºiri erau vãzute la valdenzi?
2. Ce i-a fãcut în stare sã identifice adevãratul caracter al Romei?
3. De ce au înþeles valdenzii clar Scripturile?
4. Ce lucrare deosebitã au fãcut ei cu riscul vieþii lor?
5. De ce binecuvântãri s-a bucurat acest popor ºi le-a transmis ºi

altora?
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Sabat, 15 februarie 2003
s.a. 17:43

Luceafãrul de dimineaþã
„Frica de Domnul este începutul înþelepciunii, toþi cei ce o pãzesc

au o minte sãnãtoasã ºi slava Lui þine în veci.” (Psalmii 111:10).

„Marea miºcare pe care a iniþiat-o Wycliffe, care trebuia sã libereze
conºtiinþa ºi mintea, sã punã în libertatea naþiunile, care au fost legate timp
îndelungat la carul triumfal al Romei, ºi-a avut izvorul în Biblie.” – Marea
luptã, pag. 93.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 76-93
   Educaþia, pag. 103-106.

Duminică 9 februarie

1. PREGÃTIREA

a. Ce speranþã a nutrit poporul lui Dumnezeu de-a lungul Evului
întunecat? Romani 13:12.

„În secolul al XIV-lea, s-a ridicat în Anglia ‚Luceafãrul Reformei’. John
Wycliffe a fost vestitorul Reformei, nu numai pentru Anglia, ci pentru toatã
creºtinãtatea. Marele protest care i-a fost dat sã-l pronunþe împotriva Romei,
n-a mai putut fi adus la tãcere niciodatã. Acel protest a deschis lupta care
urma sã rezulte în emanciparea indivizilor, a bisericilor ºi a popoarelor.” –
Marea luptã, pag. 76, 77.

b. Deºi Wycliffe a primit o educaþie cu vederi largi ca ºi ceilalþi, în
ce a constat diferenþa în cazul lui? Psalmii 111:10; 119:99.

„Wycliffe a primit o educaþie cu vederi largi ºi pentru el temerea de
Dumnezeu era începutul înþelepciunii. El a fost remarcat în colegiu, atât
pentru evlavia lui arzãtoare, cât ºi pentru talentele lui deosebite ºi erudiþia

Lecþia 7
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lui. În setea lui dupã cunoºtinþã, a cãutat sã-ºi însuºeascã toate disciplinele
de învãþãturã… În timp ce putea sã mânuiascã armele Cuvântului lui
Dumnezeu, el îºi însuºise disciplina intelectualã din ºcoli ºi înþelegea metodele
învãþaþilor.” – Marea luptã, pag. 77.

Luni 10 februarie

2. WYCLIFFE STUDIAZÃ SCRIPTURILE

a. În ce limbi erau disponibile Scripturile în timpul lui Wycliffe?

„Wycliffe a început studiul Scripturilor pe când era încã la colegiu. În
timpurile acelea îndepãrtate, când Biblia exista numai în limbile antice, doar
învãþaþii puteau sã afle calea cãtre izvorul adevãrului care era închisã pentru
clasele neinstruite. Astfel, calea fusese deja pregãtitã pentru lucrarea viitoare
de reformator a lui Wycliffe.” – Marea luptã, pag. 77.

b. Cum a repetat Wycliffe experienþa lui Ieremia ºi a psalmistului
când a studiat cuvântul lui Dumnezeu? Ieremia 15:16; Psalmii
119:130.

„Când atenþia lui Wycliffe a fost îndreptatã cãtre Scripturi, el s-a angajat
în cercetarea lor cu aceeaºi temeinicie care îl fãcuse în stare sã-ºi însuºeascã
învãþãtura scolasticã. Pânã atunci, el simþise o mare lipsã, pe care nici
studiile sale scolastice, nici învãþãtura bisericii nu o putuserã satisface. În
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Cuvântul lui Dumnezeu a gãsit ceea ce cãutase mai înainte în zadar. Aici a
vãzut planul de mântuire descoperit ºi pe Hristos proclamat ca singurul
Apãrãtor al omului. S-a predat în slujba lui Hristos ºi s-a hotãrât sã vesteascã
adevãrurile pe care le descoperise.” – Marea luptã, pag. 77, 78.

Marţi 11 februarie

3. DEMASCÂND ABUZURILE PAPALE

a. Dupã ce a petrecut o perioadã peste hotare pentru a apãra
coroana Angliei de abuzurile Romei, ce i-a dat lui Wycliffe încrederea
sã continue sã vorbeascã deschis? Ioan 5:39; Genesa 15:1.

„Wycliffe a fost chemat sã apere drepturile coroanei engleze împotriva
abuzurilor Romei ºi, fiind numit ambasador regal, a petrecut doi ani în Þãrile
de Jos în dezbateri cu trimiºii papei. Aici a venit în legãturã cu eclesiasticii
din Franþa, Italia ºi Spania ºi a avut ocazia sã vadã în spatele cortinei ºi sã
capete o înþelegere a multor lucruri care ar fi rãmas ascunse pentru el în
Anglia. A înþeles multe aspecte care urmau sã-i dea subiecte pentru lucrãrile
lui de mai târziu. În aceºti reprezentanþi de la curtea papalã, el a citit caracterul
adevãrat ºi scopurile acestei ierarhii. S-a întors în Anglia pentru a repeta
învãþãturile lui de mai înainte mai pe faþã ºi cu un zel mai mare, declarând
cã lãcomia, mândria ºi înºelãciunea erau dumnezeii Romei…

Imediat dupã întoarcerea lui în Anglia, Wycliffe a fost numit de rege
preot la Lutterworth. Aceasta era o asigurare cã, cel puþin monarhului,
nu-i displãcuse vorbirea lui deschisã. Influenþa lui Wycliffe se simþea atât
în orientarea acþiunilor curþii regale, cât ºi în modelarea credinþei naþiunii.

Curând tunetele papale s-au repezit contra lui. Trei bule au fost trimise
în Anglia – universitãþii, regelui ºi prelaþilor – toate poruncind mãsuri imediate
ºi hotãrâte pentru a-l aduce la tãcere pe învãþãtorul ereziei.” – Marea
luptã, pag. 81, 82.

b. În ce fel ªi-a împlinit Domnul fãgãduinþa de a-i pãzi pe slujitorii
Sãi ºi de a deschide calea pentru dezvoltarea Reformei? Isaia 54:17.
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„Sosirea bulelor papale a impus aplicarea în întreaga Anglie a unui ordin
categoric pentru arestarea ºi întemniþarea ereticului. Aceste mãsuri indicau
direct spre rug. Pãrea sigur cã Wycliffe trebuia sã cadã curând pradã
rãzbunãrii Romei. Dar Acela care spusese unui patriarh din vechime: ‚Nu
te teme… Eu sunt scutul tãu.’ (Genesa 15:1), ªi-a întins din nou mâna
sã-l ocroteascã pe slujitorul sãu. Moartea a venit, dar nu pentru reformator,
ci pentru pontiful care decretase nimicirea lui. Grigore al XI-lea a murit, iar
eclesiasticii, care se adunaserã pentru judecata lui Wycliffe, s-au
împrãºtiat.” – Marea luptã, pag. 82, 83.

Miercuri 12 februarie

4. TRADUCÂND BIBLIA

a. Cum a ajutat moartea papei Grigore al XI-lea lucrarea Reformei
ºi ce a fost descoperit poporului referitor la papalitate în
evenimentele care au urmat? Isaia 57:19-21.

„Providenþa lui Dumnezeu conducea mai departe evenimentele pentru
a da ocazie reformei sã se dezvolte. Moartea papei Grigore a fost urmatã
de alegerea a doi papi rivali. Douã puteri adversare, fiecare declarându-se
infailibilã, pretindeau acum ascultare…

Schisma, cu toatã lupta ºi corupþia pe care le-a provocat, a pregãtit
calea pentru Reformã, fãcându-i pe oameni în stare sã vadã ce era în
realitate papalitatea. Într-o broºurã pe care a publicat-o, On the Schism of
the Popes (Despre schisma papilor), Wycliffe apela la oameni sã se
gândeascã dacã nu cumva aceºti doi pontifi spuneau adevãrul când se
acuzau unul pe altul ca fiind antihrist.” – Marea luptã, pag. 83.

b. Ce moºtenire preþioasã a putut lãsa Wycliffe poporului vorbitor
de limba englezã? 2 Timotei 3:16, 17; 2 Petru 1:19-21.
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„[Wycliffe] a trãit ca sã punã în mâinile concetãþenilor lui cea mai
puternicã dintre toate armele împotriva Romei – sã le dea Biblia, mijlocul
rânduit de cer pentru a-i libera, a-i lumina ºi evangheliza pe oameni. Pentru
a îndeplini aceastã lucrare, a trebuit sã învingã multe obstacole mari. Wycliffe
era împovãrat de slãbiciuni fizice; el ºtia cã-i mai rãmãseserã doar câþiva
ani de lucru…

În cele din urmã lucrarea a fost terminatã – prima traducere a Bibliei în
limba englezã fãcutã vreodatã. Cuvântul lui Dumnezeu a fost deschis Angliei.
Reformatorul nu se mai temea acum de închisoare sau de rug. El pusese în
mâinile poporului englez o luminã care nu putea fi stinsã niciodatã. Dând
Biblia concetãþenilor lui, el a fãcut mai mult pentru a rupe cãtuºele ignoranþei
ºi viciului, mai mult pentru a libera ºi înãlþa patria lui, decât fusese realizat
vreodatã prin cele mai strãlucite biruinþe pe câmpurile de luptã.” – Marea
luptã, pag. 85.

Joi 13 februarie

5. UN VESTITOR CERESC AL LUMINII

a. De ce este numit Wycliffe ‚Luceafãrul de dimineaþã’? În ce fel a
vestit el lumina Reformei? Psalmii 119:105.

„Wycliffe venea din întunericul Evului Mediu. Înaintea lui nu mai fusese
nimeni dupã a cãrui lucrare sã-ºi poatã modela sistemul lui de reformã.
Ridicat, asemenea lui Ioan Botezãtorul, pentru a îndeplini o misiunea
deosebitã, el a fost vestitorul unei ere noi. Mai mult, în sistemul adevãrului,
pe care l-a prezentat el, era o unitate ºi o desãvârºire pe care reformatorii
care l-au urmat nu au depãºit-o iar alþii nu au atins-o nici mãcar la o sutã de
ani dupã aceea. Atât de larg ºi adânc fusese aºezatã temelia, atât de trainicã
ºi de corectã era structura, încât nu a mai fost necesar sã fie refãcute de
cei care au venit dupã el.” – Marea luptã, pag. 90.

b. Cum lucra providenþa divinã pentru a rupe cãtuºele întunericului
papal printre oamenii obiºnuiþi? Isaia 55:10, 11.
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„Marea miºcare pe care a iniþiat-o Wycliffe, care trebuia sã libereze
conºtiinþa ºi mintea, sã punã în libertatea naþiunile, care au fost legate timp
îndelungat la carul triumfal al Romei, ºi-a avut izvorul în Biblie. Aceasta a
fost sursa acelui torent de binecuvântãri care, ca ºi apa vieþii, a curs de-a
lungul veacurilor începând cu secolul al XIV-lea. Wycliffe a primit Sfintele
Scripturi cu încredere deplinã cã ele sunt descoperirea inspiratã a voinþei
lui Dumnezeu, regula suficientã pentru credinþã ºi practicã.” – Marea luptã,
pag. 90.

„Prin scrierile lui Wycliffe, Ioan Huss din Boemia a fost condus sã
renunþe la multe din rãtãcirile romanismului ºi sã înceapã lucrarea de
reformã… O mânã divinã pregãtea calea pentru Marea Reformã.” – Marea
luptã, pag. 93.

Vineri 14 februarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Care a fost primul lucru care l-a îndreptat pe Wycliffe pe calea
lui Dumnezeu?

2. Care a fost dorinþa lui Wycliffe când a descoperit adevãrul din
Scripturi?

3. Ce a atacat el în mod deosebit în lumina Cuvântului lui
Dumnezeu?

4. Care a fost marea moºtenire lãsatã de el poporului englez?

5. Cât de mult s-a extins lucrarea influenþei lui?
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Sabat, 22 februarie 2003
S.a. 17:53

Huss ºi Ieronim
„Aºa vorbeºte Domnul: ‚Blestemat sã fie omul care se încrede

în om, care se sprijineºte pe un muritor ºi îºi abate inima de la
Domnul.’” (Ieremia 17:5).

„ ‚Chem pe Dumnezeu ca martor cã tot ce am scris ºi am predicat a
fost cu scopul salvãrii sufletelor din pãcat ºi de la pierzare; ºi de aceea, cu
cea mai mare bucurie voi întãri prin sângele meu adevãrul pe care l-am
scris ºi l-am predicat.’” – Marea luptã, pag.106

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 94-116.
   Istoria faptelor apostolilor, pag. 497-499.

Duminică 16 februarie

1. O ORIGINE UMILÃ

a. În ce secol s-a întãrit evanghelia în Boemia ºi în ce limbã era
Biblia lor ºi aveau loc serviciile lor divine?

„Evanghelia fusese sãditã în Boemia încã din secolul al IX-lea. Biblia
fusese tradusã ºi serviciile divine publice erau þinute în limba poporului.” –
Marea luptã, pag. 94.

b. Contrar exemplului din timpul lui Ezra ºi Neemia, ce poruncã a
dat papa Grigore al VII-lea ºi ce motive a invocat? Neemia 8:5-8.

„Grigore al VII-lea, care-ºi asumase dreptul de a umili mândria regilor,
nu era mai puþin dornic sã subjuge poporul ºi, ca urmare, a fost emisã o
bulã care interzicea oficierea slujbelor religioase publice în limba boemã.
Papa declarã cã ‚Celui Atotputernic Îi era plãcut ca slujba închinatã Lui sã

Lecþia 8
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fie oficiatã într-o limbã necunoscutã ºi cã multe rele ºi rãtãciri se iviserã din
cauzã cã nu se respectase aceastã regulã.’ (Wylie, b.3, ch. 1). Astfel Roma
a decretat ca lumina Cuvântului lui Dumnezeu sã fie stinsã ºi poporul sã fie
þinut în întuneric.” – Marea luptã, pag. 94.

Luni 17 februarie

2. CONSACRARE FAÞÃ DE DUMNEZEU

a. Ce asemãnãri se pot observa între copilãria ºi tinereþea lui Ioan
Huss ºi Samuel, profetul Vechiului Testament? 1 Samuel 1:28;
2:1, 8.

„Ioan Huss avea o origine umilã ºi rãmãsese orfan de timpuriu prin
moartea tatãlui sãu. Mama lui evlavioasã, considerând educaþia ºi temerea
de Dumnezeu ca cele mai preþioase comori, a cãutat sã asigure fiului ei
aceastã moºtenire. Huss a studiat la ºcoala provincialã ºi dupã aceea s-a
dus la universitatea din Praga unde a fost admis ca student bursier. În
cãlãtoria spre Praga a fost însoþit de mama lui; vãduvã ºi sãracã, ea nu
avea daruri ºi bogãþie lumeascã pe care sã le dea fiului ei, dar, când s-au
apropiat de marele oraº, ea a îngenuncheat lângã tânãrul orfan ºi a cerut
asupra lui binecuvântarea Tatãlui lor ceresc. Puþin îºi dãdea seama aceastã
mamã cum urma sã se rãspundã rugãciunii ei.

La universitate, Huss s-a distins repede prin strãduinþã neobositã ºi
înaintare rapidã, în timp ce viaþa lui fãrã reproº ºi purtarea lui amabilã ºi
atrãgãtoare a câºtigat respectul tuturor… Dupã terminarea cursurilor
colegiului, a intrat în preoþie ºi, ajungând repede renumit, a fost chemat la
curtea regelui. A fost numit ºi profesor, iar mai târziu, rector al universitãþii
în care învãþase. În câþiva ani, umilul student bursier a devenit mândria þãrii
sale ºi numele lui era cunoscut în întreaga Europã.” – Marea luptã, pag.95.

b. În cele din urmã, Huss a fost numit predicator al „capelei
Betleem”. Ce importanþã avea aceastã capelã ºi ce a caracterizat
predicile lui Huss? Isaia 50:4; Efeseni 5:11; 2 Timotei 4:2.
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„La câþiva ani dupã ce a devenit preot, [Huss] a fost numit predicator al
capelei Betleem. Fondatorul acestei capele sprijinise, ca pe un lucru de mare
importanþã, predicarea Scripturilor în limba poporului. În ciuda împotrivirii
Romei faþã de practica aceasta, ea nu fusese întreruptã cu totul în Boemia.
Dar era o mare necunoaºtere a Bibliei ºi, printre oamenii din toate clasele,
dominau cele mai rele vicii. Huss a condamnat aceste vicii fãrã cruþare,
apelând la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a da tãrie principiilor adevãrului ºi
curãþiei pe care acesta le susþinea.” – Marea luptã, pag. 95, 96.

Marţi 18 februarie

3. INFLUENÞA LUI WYCLIFFE

a. Cine s-a întors în Boemia cu scrierile lui Wycliffe? Prin
providenþa divinã, ce legãturi regale au ajutat cauza reformei?

„Un cetãþean din Praga, pe nume Ieronim, care mai târziu a devenit
foarte strâns legat de Huss, întorcându-se din Anglia, a adus cu el scrierile
lui Wycliffe. Regina Angliei care fusese convertitã la învãþãturile lui Wycliffe
era o prinþesã originarã din Boemia ºi, prin influenþa ei, lucrãrile reformatorului
au fost larg rãspândite în þara ei. Huss a citit aceste lucrãri cu interes; el
credea cã autorul lor era un creºtin sincer ºi era înclinat sã priveascã
favorabil reformele pe care acesta le susþinea. Fãrã sã-ºi dea seama, Huss
intrase deja pe calea care avea sã-l ducã departe de Roma.” – Marea
luptã, pag. 96.

b. Cum a fost influenþat Huss, împreunã cu alþii, de predica fãrã
cuvinte a doi învãþãtori englezi? Habacuc 2:2.

„Cam în acelaºi timp au sosit la Praga doi strãini din Anglia, bãrbaþi de
culturã, care primiserã lumina ºi veniserã sã o rãspândeascã în aceastã
þarã îndepãrtatã. Deoarece au început cu un atac deschis contra supremaþiei
papei, au fost curând aduºi la tãcere de autoritãþi; dar nevoind sã renunþe la
scopul lor, au recurs la alte mijloace. Fiind atât pictori, cât ºi predicatori, ei
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ºi-au folosit talentul. Într-un loc deschis publicului, au pictat douã tablouri.
Unul reprezenta intrarea lui Isus în Ierusalim, ‚blând ºi cãlare pe un asin’
(Matei 21:5), urmat fiind de ucenicii Sãi îmbrãcaþi în haine uzate de cãlãtorie
ºi desculþi. Celãlalt tablou prezenta o procesiune pontificalã, papa purtând
hainele lui bogate ºi întreita sa coroanã, cãlare pe un cal împodobit cu
mãreþie, având în faþa sa trompetiºti iar în spate cardinali ºi perlaþi în veºminte
strãlucitoare.

Aceasta a fost o predicã ce a atras atenþia tuturor claselor de oameni.
Mulþimile veneau sã priveascã picturile. Nu era nici unul care sã nu priceapã
morala ºi mulþi au fost profund impresionaþi de contrastul dintre blândeþea
ºi umilinþa lui Hristos, Domnul, ºi mândria ºi aroganþa papei, pretinsul Sãu
slujitor. În Praga, s-a produs o mare tulburare iar dupã un timp, pentru
propria lor siguranþã, cei doi strãini au considerat necesar sã plece. Dar
lecþia pe care o predicaserã n-a fost uitatã. Tablourile au fãcut o impresie
profundã asupra minþii lui Huss ºi l-au condus la un studiu mai atent al
Bibliei ºi al scrierilor lui Wycliffe.” – Marea luptã, pag. 96, 97.

Miercuri 19 februarie

4. EFORTURI PENTRU A SUPRIMA LUMINA

a. Ce scop al lui Dumnezeu s-a împlinit în Boemia prin lucrarea
lui Huss ºi a lui Ieronim pe timpul lor? Proverbele 4:18.

„Dumnezeu a îngãduit ca o mare luminã sã strãluceascã asupra minþilor
acestor bãrbaþi aleºi, descoperind [lui Huss ºi Ieronim] multe din rãtãcirile Romei,
dar ei n-au primit toatã lumina care trebuia datã lumii. Prin aceºti slujitori ai Sãi,
Dumnezeu a scos poporul din întunericul romanismului; dar mai existau obstacole
mari ºi multe pe care ei urmau sã le întâmpine ºi El i-a condus înainte pas cu
pas, pe mãsurã ce ei puteau suporta. Ei nu erau pregãtiþi sã primeascã toatã
lumina dintr-o datã. Dacã lumina ar fi fost prezentatã ca strãlucirea deplinã a
soarelui de amiazã acelora care au stat îndelung în întuneric, i-ar fi fãcut sã se
îndepãrteze de ea. De aceea, El le-a descoperit-o conducãtorilor puþin câte
puþin, în mãsura în care putea fi primitã de oameni. De la un secol la altul, alþi
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lucrãtori credincioºi aveau sã urmeze, pentru a conduce pe oameni mai departe
pe calea reformei.” - Marea luptã, pag. 99, 100.

b. Dupã o lungã bãtãlie împotriva relelor ºi superstiþiilor adânc
înrãdãcinate, ce profeþie a lui Isus s-a împlinit literal în
experienþa lui Huss? Matei 10:16-22.

„Reformatorul a fost curând arestat din ordinul papei ºi al cardinalilor ºi
aruncat într-o temniþã dezgustãtoare. Mai târziu a fost transferat într-un
castel întãrit, dincolo de Rin ºi închis ca prizonier…

Slãbit de boalã ºi întemniþare – cãci umezeala ºi aerul viciat al temniþei
i-au provocat o febrã care era aproape sã-i punã capãt vieþii – Huss a fost
în cele din urmã adus înaintea conciliului. El a stat legat cu lanþuri în faþa
împãratului, a cãrui onoare ºi bunã credinþã fuseserã angajate sã-l protejeze.
În timpul procesului lui îndelungat, el a susþinut cu hotãrâre adevãrul ºi, în
faþa demnitarilor bisericii ºi ai statului întruniþi, el a rostit un protest solemn
ºi credincios împotriva corupþiei ierarhiei papale. Când i s-a cerut sã aleagã
între a-ºi renega învãþãturile ºi a suferi moartea, el a ales martiriul.

Harul lui Dumnezeu l-a susþinut. În timpul sãptãmânilor de suferinþã
dinaintea sentinþei finale, pacea cerului i-a umplut sufletul. ‚Scriu aceastã
scrisoare,’ spunea el unui prieten, ‚în închisoare, cu mâna încãtuºatã,
aºteptând mâine sentinþa de moarte... Când, cu ajutorul lui Isus Hristos, ne
vom întâlni iarãºi în pacea cea dulce a vieþii viitoare, vei afla cât de îndurãtor
S-a arãtat Dumnezeu faþã de mine, cât de evident m-a susþinut în mijlocul
ispitelor ºi încercãrilor’. (Bonnechose, vol. 2, pag. 67).” – Marea luptã,
pag. 103, 104.

Joi 20 februarie

5. MARTORUL MORÞII

a. Când a fost dus la tribunal, ce promisiune a fost încãlcatã ºi pe
cine a acuzat Huss? Ce profeþie s-a împlinit în felul acesta?
Ieremia 17:5-7.
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„Huss a fost adus înaintea conciliului pentru ultima datã…
Fiind somat sã-ºi spunã ultima hotãrâre, Huss a refuzat sã retracteze ºi,

aþintindu-ºi privirea pãtrunzãtoare asupra monarhului, al cãrui cuvânt de
onoare fusese atât de ruºinos cãlcat, a declarat: ‚M-am hotãrât, de bunã
voie, sã apar în faþa acestui conciliu, având protecþia publicã ºi garanþia
împãratului care este de faþã.’ (Bonnechose, vol. 2, pag. 84). O roºeaþã
profundã a îmbujorat faþa lui Sigismund când privirile întregii adunãri s-au
îndreptat cãtre el.” – Marea luptã, pag. 105.

b. Atunci când a fost legat de rug, ce invitaþie i s-a fãcut lui Huss
pentru a se salva ºi care a fost rãspunsul lui? Matei 16:24-26.

„Apoi, [Huss] fost predat autoritãþilor civile ºi condus la locul de execuþie.
O procesiune imensã îl urma, sute de bãrbaþi înarmaþi, preoþi ºi episcopi în
veºmintele lor scumpe ºi locuitori ai Constanþei. Când a fost legat de rug ºi
totul era gata pentru ca focul sã fie aprins, martirul a fost îndemnat încã
odatã sã se salveze renunþând la rãtãcirile lui. ‚La ce rãtãciri,’ a spus Huss,
‚sã renunþ? Nu mã ºtiu vinovat de nici una. Chem pe Dumnezeu ca martor
cã tot ce am scris ºi am predicat a fost cu scopul salvãrii sufletelor din
pãcat ºi de la pierzare; ºi de aceea, cu cea mai mare bucurie voi întãri prin
sângele meu adevãrul pe care l-am scris ºi predicat.’” – Marea luptã,
pag. 106.

Vineri 21 februarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Care au fost împrejurãrile naºterii ºi educãrii lui Huss?
2. Ce l-a luminat pe Huss ºi þara sa pânã la înãbuºirea papalã?
3. Care a fost influenþa lui Wycliffe în Boemia?
4. Cum a încercat papalitatea sã înãbuºe lumina?
5. Care a fost ultima mãrturie a lui Huss?
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Sabat, 1 martie 2003

Imaginaþi-vã rãspândind evanghelia unei
þãri foarte întinse, cu stepe fertile, cu deºerturi
pârjolite, ºi piscuri de munþi. Gândiþi-vã la
sufletele care se aflã în întuneric într-o þarã din
centrul Asiei. Aceasta este lucrarea pe care o
cere Dumnezeu în Kazahstan. Situatã în Asia
centralã, aceastã þarã a fost cândva o republicã a
Uniunii Sovietice (URSS). Astãzi, aceastã þarã pre-
dominant musulmanã, se bucurã de libertate
religioasã ºi în acest spaþiu al harului oferit de
Dumnezeu, lucrãm sã rãspândim solia mântuirii.

Dar lucrurile nu au stat întotdeauna aºa. Fraþii
din Kazahstan au suferit mari greutãþi. Autoritãþile
comuniste din trecut i-au persecutat pe acei care
ascultau de legile lui Dumnezeu.

În plus faþã de aceste greutãþi fizice, izolarea
Kazahstanului de restul lumii, care a durat în
decursul celor 70 de ani de conducere comunistã,
l-a fãcut susceptibil faþã de orice vânt de
învãþãturã. Dar adevãrul a supravieþuit ºi o rãmãºiþã
a ieºit din aceste timpuri pline de greutãþi
bucurându-se încã de adevãr ºi rãspândindu-l.

Astãzi, Kazahstanul face parte din Câmpul
Misionar al Asiei Centrale al Uniunii Est Europene
ºi are sediul Câmpului în Jambul. Cel mai mare oraº
din Kazahstan, Almaty, are o populaþie de 1,5
milioane. El este situat pe „Drumul Mãtãsii” dintre
Orientul Mijlociu spre China. Chiar ºi astãzi el este
o rãscruce comercialã ºi turisticã ce aduce sute de
mii de oameni în oraº. Lucrarea noastrã este sã
ajungem la toate sufletele la care putem, ºi vã rugãm
sã ne ajutaþi în aceastã misiune.

Fraþii voºtri din Kazahstan

Darul Sabatului întâi
pentru Kazahstan

Statistici demografice
Suprafaþã: 2.717.300 km2

Populaþie:16.731.303 (2001
estimativ)
Capitalã: Astana (pop.
203.000)
Rata de alfabetizare:98 %
Limbi: Kazah, rusã (ambele
oficiale)
Religii: musulmani 47%,
ortodocºi de rit rusesc 44%,
alþii 9%
Economie
Moneda: Tenge
PIB/PCL: 85,6 miliarde $;
5000 $ pe cap de locuitor
(2000 estimativ)
Inflaþie: 10% (2000
estimativ)
Parteneri comerciali
principali: Rusia, Uniunea
Europeanã, China

RUSIA
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Sabat, 1 martie 2003
S.a. 18:02

Luther
„Iatã i s-a îngâmfat sufletul, nu este fãrã prihanã în el; dar cel

neprihãnit va trãi prin credinþa lui.” (Habacuc 2:4).

„Zelos, înflãcãrat ºi devotat, necunoscând altã temere decât temerea
de Dumnezeu ºi nerecunoscând nici o altã temelie pentru credinþa religioasã
decât Sfintele Scripturi, Luther a fost omul timpului sãu; prin el, Dumnezeu
a îndeplinit o lucrare mare pentru reformarea bisericii ºi pentru luminarea
lumii.” – Marea luptã, pag. 117.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 117-167.
  Experienþe ºi viziuni, pag. 167-170.

Duminică 23 februarie

1. LUTHER GÃSEªTE LUMINA

a. Ce parabolã ilustreazã experienþa lui Martin Luther când a gãsit
Biblia prima datã? Matei 13:44-46.

„Într-o zi pe când cerceta cãrþile din biblioteca universitãþii, Luther a
descoperit o Biblie latinã. Niciodatã nu vãzuse o asemenea carte. Nici
mãcar nu ºtia de existenþa ei. Auzise pãrþi din Evanghelii ºi din Epistole
care erau citite poporului la slujbele religioase publice ºi crezuse cã acelea
formau toatã Biblia. Acum vedea pentru prima datã Cuvântul lui Dumnezeu
întreg. Cu veneraþie ºi uimire întorcea paginile sfinte; cu pulsul accelerat ºi
inima bãtând de emoþie citea cuvintele vieþii, oprindu-se din când în când
pentru a exclama: ‚O, dacã mi-ar da Dumnezeu o astfel de carte sã fie a
mea!’” – Marea luptã, pag.119.

b. În timp ce Luther bea tot mai mult din fântâna adevãrului ºi
luminii, ce a fãcut pentru a o putea înþelege mai bine? Cum ºi-
a împãrtãºit bucuria? Psalmii 119:97-104.

Lecþia 9
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„Luther a fost hirotonit ca preot ºi mutat de la mânãstire la Universitatea
din Wittenberg ca profesor. Aici, s-a dedicat studiului Scripturilor în limbile
originale. A început sã þinã prelegeri din Biblie; cartea Psalmilor, Evangheliile
ºi Epistolele erau deschise înþelegerii mulþimilor de ascultãtori încântaþi.” –
Marea luptã, pag.121.

Luni 24 februarie

2. TEZELE

a. Când cineva vindea indulgenþe pentru a strânge bani pentru
reconstruirea Bazilicii Sfântului Petru unde Luther era pastor,
ce texte i-au venit în minte? Faptele Apostolilor 8:20; 4:12. Ce
efect a avut publicarea de cãtre Luther a celor 95 de teze
împotriva acestei practici?

„Tezele [lui Luther] au atras atenþia generalã. Ele erau citite, recitite ºi
repetate în toate pãrþile. O mare agitaþie s-a creat la universitate ºi în tot
oraºul. Prin aceste teze, se arãta cã puterea de a acorda iertare de pãcat ºi
de a îndepãrta pedeapsa lui, n-a fost niciodatã încredinþatã papei ºi nici unui
alt om. Tot acest plan era o farsã – o nãscocire pentru a stoarce bani,
profitând de superstiþiile oamenilor – un plan al Satanei de a distruge sufletele
tuturor acelora care se încredeau în pretenþiile lui mincinoase. Se arãta clar
ºi cã Evanghelia lui Hristos este cea mai preþioasã comoarã a bisericii ºi cã
harul lui Dumnezeu, descoperit în ea, este revãrsat fãrã platã peste toþi
aceia care-l cautã prin pocãinþã ºi credinþã.

Tezele lui Luther provocau la discuþie, dar nimeni n-a îndrãznit sã primeascã
provocarea. Problemele pe care el le-a ridicat s-au rãspândit în câteva zile în
toatã Germania ºi, în câteva sãptãmâni, au fost cunoscute de întreaga
creºtinãtate. Mulþi catolici devotaþi, care vãzuserã ºi deplânseserã nelegiuirea
teribilã care domnea în bisericã, dar care nu ºtiuserã cum sã opreascã înaintarea
ei, citeau tezele cu mare bucurie, recunoscând în ele glasul lui Dumnezeu. Ei
simþeau cã Domnul ªi-a întins îndurãtor mâna ca sã opreascã valul corupþiei
care creºtea repede, izvorând din scaunul Romei. Prinþi ºi magistraþi se bucurau
în ascuns cã urma sã se punã frâu puterii arogante care nega dreptul de a
protesta împotriva hotãrârilor ei.” – Marea luptã, pag. 126, 127.
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b. Ce armã puternicã era folositã în mod constat de reformatori ºi
a stat la baza tuturor reformelor din toate veacurile? Neemia
2:4; Isaia 38:2, 3.

„Puterea care a zguduit lumea în marea Reformã a venit din locul tainic
al rugãciunii. Acolo, slujitorii lui Dumnezeu ºi-au sprijinit picioarele cu calm
sfânt pe stânca fãgãduinþelor Sale. În timpul luptei de la Augsburg, Luther
‚nu a lãsat sã treacã nici o zi fãrã sã consacre cel puþin trei ore pentru
rugãciune ºi alegea orele cele mai favorabile pentru studiu’. În cãmãruþa
lui retrasã era auzit revãrsându-ºi sufletul înaintea lui Dumnezeu în cuvinte
‚pline de adorare, teamã ºi speranþã, ca atunci când cineva vorbeºte cu un
prieten’.” – Marea luptã, pag. 207.

Marţi 25 februarie

3. LUTHER ÎNAINTEA DIETEI

a. Care au fost câteva dintre reacþiile nefericite la lucrarea lui
Luther?

„Mulþimile iubitoare de pãcat ºi superstiþioase se îngrozeau când
sofismele care le liniºtiserã temerile erau nimicite. Eclesiastici vicleni,
întrerupþi în lucrarea lor de încuviinþare a nelegiuirii, vãzându-ºi primejduite
câºtigurile, s-au înfuriat ºi s-au unit sã-ºi susþinã pretenþiile. Reformatorul
urma sã întâmpine acuzatori înverºunaþi. Unii îl acuzau cã lucreazã pripit ºi
din impuls. Alþii îl acuzau de încumetare, declarând cã nu era condus de
Dumnezeu, ci lucra din mândrie ºi exces de zel.” – Marea luptã, pag. 127.

b. Când l-au adus înaintea Dietei din Worms, la ce au recurs
papistaºii în strãduinþa lor de a-l aduce la tãcere? Matei 27:1, 2.
Ce a caracterizat rãspunsul lui?

„Aceia, care îºi închiseserã ochii cu încãpãþânare faþã de luminã ºi se
hotãrâserã sã nu se lase convinºi de adevãr, s-au mâniat de puterea cuvintelor
lui Luther. Când ºi-a terminat vorbirea, purtãtorul de cuvânt al Dietei a
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spus mânios: ‚N-ai rãspuns la întrebarea care þi-a fost pusã... Þi se cere sã
dai un rãspuns clar ºi precis... Retractezi sau nu?’

Reformatorul a rãspuns: ‚Pentru cã maiestatea voastrã prea luminatã ºi
alteþele voastre îmi cereþi un rãspuns clar, simplu ºi precis, vi-l voi da ºi este
acesta: Nu-mi pot supune credinþa nici papei ºi nici conciliilor, deoarece
este limpede ca lumina zilei cã au greºit deseori ºi s-au contrazis unii pe
alþii. De aceea, dacã nu sunt convins cu mãrturia Scripturii sau prin cel mai
clar raþionament, dacã nu sunt convins cu ajutorul pasajelor pe care le-am
citat; dacã ei nu-mi leagã astfel conºtiinþa de Cuvântul lui Dumnezeu, nu
pot ºi nu voi retracta, cãci este primejdios pentru un creºtin sã vorbeascã
împotriva conºtiinþei lui. Aici stau, nu pot face altfel; aºa sã-mi ajute
Dumnezeu! Amin.’ ” – Marea luptã, pag. 156, 157.[Sublinierea autorului.]

c. Cum se face cã Luther, un simplu cãlugãr singur, nu s-a lãsat
intimidat de adunare? Ioan 16:33. Cine a stat singur în
împrejurãri asemãnãtoare? Faptele Apostolilor 6:9, 11, 15.

„Astfel, acest bãrbat neprihãnit a rãmas statornic pe temelia sigurã a
Cuvântului lui Dumnezeu. Lumina cerului i-a iluminat faþa. Mãreþia ºi curãþia
caracterului lui, pacea ºi bucuria inimii lui au fost vãzute de toþi când
mãrturisea împotriva puterii rãtãcirii ºi în favoarea superioritãþii acelei credinþe
care biruieºte lumea.” – Marea luptã, pag. 157.

Miercuri 26 februarie

4. LUTHER CONDAMNAT

a. Cine a fost de partea cauzei apãrate de Luther?

„Electorul Frederick aºteptase cu neliniºte înfãþiºarea lui Luther înaintea
Dietei ºi a ascultat discursul lui cu o emoþie adâncã. El a asistat cu bucurie ºi
mândrie la curajul, statornicia ºi stãpânirea de sine a doctorului ºi s-a hotãrât sã
stea mai hotãrât în apãrarea lui. El a observat contrastul dintre pãrþile aflate în
conflict ºi a vãzut cã înþelepciunea papilor, a regilor ºi a prelaþilor fusese anulatã
de puterea adevãrului. Papalitatea suferise o înfrângere care urma sã fie simþitã
în toate þãrile ºi în toate secolele.” – Marea luptã, pag. 159.
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b. Cine a fost cu Luther în aceastã încercare? Matei 28:20.

c. Fiind convins de papistaºi, ce hotãrâre a luat Carol al V-lea?

„Douã pãreri contradictorii erau susþinute acum de cãtre membrii Dietei.
Emisarii ºi reprezentanþii papei au cerut din nou ca biletul de liberã trecere
al reformatorului sã nu fie respectat. ‚Rinul,’ au spus ei, ‚trebuie sã primeascã
cenuºa lui, aºa cum a primit-o ºi pe a lui Ioan Huss acum un secol.’ …

Carol însuºi, rãspunzând acestei propuneri josnice, a spus: ‚Chiar dacã
onoarea ºi credinþa ar fi alungate din toatã lumea, ele trebuie sã-ºi gãseascã
refugiu în inimile prinþilor.’ … Cei mai înverºunaþi duºmani catolici ai lui
Luther au insistat mai departe pe lângã împãrat sã procedeze cu reformatorul
cum a procedat Sigismund cu Huss – sã-l lase pe mâna bisericii; dar
amintindu-ºi de scena în care Huss a arãtat în adunarea publicã spre lanþurile
sale ºi a amintit monarhului de cuvântul cãlcat, Carol al V-lea a declarat:
‚Nu doresc sã roºesc ca Sigismund.’ (Lenfant, vol. 1, pag. 422).

Totuºi Carol a respins în mod deliberat adevãrurile prezentate de Luther.
‚Sunt ferm hotãrât sã urmez exemplul înaintaºilor mei,’ scria monarhul.
(D’Aubigné, b. 7, ch. 9). El se hotãrâse sã nu se abatã de pe calea tradiþiei,
nici chiar pentru a merge pe cãile adevãrului ºi ale neprihãnirii. Pentru cã
pãrinþii lui fãcuserã astfel, avea sã susþinã ºi el papalitatea, cu toatã cruzimea
ºi corupþia ei. Luând aceastã poziþie, el a refuzat sã primeascã o luminã
mai mare decât aceea pe care o primiserã pãrinþii sãi, sau sã îndeplineascã
vreo datorie pe care ei nu o îndepliniserã.” – Marea luptã, pag. 160, 161.

Joi 27 februarie

5. LUTHER ASCUNS

a. Când Luther a triumfat asupra papistaºilor înaintea Dietei, cum
a fost apãrat de mânia ºi hotãrârea lor de a-l omorî? Psalmii
31:19-21. Ce alte beneficii au rezultat din aceasta?
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„Dumnezeu pregãtise o cale de scãpare pentru slujitorul Lui în acest
ceas de primejdie. Un ochi vigilent urmãrise miºcãrile lui Luther ºi o inimã
nobilã ºi cinstitã se hotãrâse sã-l scape. Era clar cã Roma nu se va mulþumi
cu nimic mai puþin decât cu moartea lui; numai ascunzându-l putea fi scãpat
din gura leului. Dumnezeu i-a dat înþelepciune lui Frederick de Saxonia sã
conceapã un plan pentru ocrotirea reformatorului. Cu colaborarea unor
prieteni devotaþi, planul electorului a fost adus la îndeplinire ºi Luther a fost
ascuns atât de prieteni, cât ºi de duºmani.

În timp ce duºmanii [lui Luther] se mãguleau cã fusese adus la tãcere,
erau uimiþi ºi tulburaþi de dovada palpabilã cã el era încã activ. O mulþime
de broºuri ieºite de sub pana lui circulau prin toatã Germania. El a fãcut de
asemenea cel mai important serviciu pentru concetãþenilor lui traducând
Noul Testament în limba germanã. Din Patmosul lui stâncos, a continuat
timp de aproape un an sã vesteascã Evanghelia ºi sã mustre pãcatele ºi
rãtãcirile timpului.” – Marea luptã, pag. 165, 166.

b. Ce plan divin s-a mai împlinit prin ascunderea lui Luther o vreme?
Psalmii 115:1. Cum este aceasta o lecþie pentru timpul nostru?

„[Dumnezeu] dorea ca lucrarea [Reformei] sã primeascã amprenta lui
Dumnezeu ºi nu a omului. Ochii oamenilor fuseserã îndreptaþi asupra lui Luther,
ca exponent al adevãrului; el a fost îndepãrtat pentru ca toþi ochii sã poatã fi
îndreptaþi spre Autorul veºnic al adevãrului.” – Marea luptã, pag. 167.

Vineri 28 februarie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Cum ºi unde a gãsit Luther lumina adevãrului evangheliei?
2. Ce l-a fãcut pe Luther sã proclame public argumentele adevãrului?
3. Cum au încercat autoritãþile papale sã-l aducã pe Luther la tãcere?
4. În ce fel a fost înfãþiºarea lui Luther în faþa Dietei atât un triumf

cât ºi o tragedie?
5. Explicaþi felul în care bunãtatea lui Dumnezeu a zãdãrnicit

împotrivirea periculoasã în viaþa lui Luther.
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Sabat, 8 martie 2003
S.a. 18:11

Sfârºitul Reformei
„ªi dacã zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scãpa.”

(Matei 24:22).

„Experienþa acestor reformatori nobili conþine o lecþie pentru toate
veacurile urmãtoare.” – Marea luptã, pag. 202.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 194-208, 235-242.

Duminică 2 martie

1. ZILE ÎNTUNECATE PENTRU REFORMATORI

a. Cum ªi-a apãrat Domnul lucrarea Reformei prin providenþa Sa?
Proverbele 15:9.

„O zi întunecatã ºi ameninþãtoare venise pentru Reformã. În ciuda
edictului de la Worms, care îl declara pe Luther în afara legii ºi interzicea
predicarea învãþãturilor lui sau credinþa în ele, toleranþa religioasã
predominase pânã acum în imperiu. Providenþa divinã þinuse sub control
forþele care se opuneau adevãrului. Carol al V-lea era hotãrât sã zdrobeascã
Reforma, dar ori de câte ori ºi-a ridicat mâna sã loveascã, a fost obligat sã
loveascã în altã parte. Distrugerea iminentã a tuturor acelora care
îndrãzniserã sã se împotriveascã Romei, pãrea mereu inevitabilã; dar în
momentul critic apãreau ori armatele turceºti la frontiera rãsãriteanã, ori
împãratul Franþei, sau chiar papa însuºi, gelos pe puterea mereu crescândã
a împãratului, pornea rãzboi împotriva lui; astfel, în mijlocul luptei ºi frãmântãrii
naþiunilor, Reforma a avut rãgazul sã se întãreascã ºi sã se extindã.” –
Marea luptã, pag.194.

b. Cum au încercat papistaºii sã înãbuºe dorinþa de libertate
      religioasã? Faptele Apostolilor 5:27, 28.

Lecþia 10
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„Dacã acest edict [de la Worms] ar fi fost aplicat, ‚Reforma nu ar fi putut
nici sã fie extinsã... acolo unde nu era cunoscutã încã, nici sã se consolideze
pe temelii solide... acolo unde exista deja.’ … Libertatea cuvântului ar fi fost
interzisã. Nici o convertire nu ar fi fost permisã.” – Marea luptã, pag. 196.

c. Ce principii tãcute erau totuºi la lucru? Apocalipsa 3:6; 22:17.

Luni 3 martie

2. PROTESTUL PRINÞILOR

a. Ce exemplu ar trebui sã urmeze toate autoritãþile civile când li
se cere sã hotãrascã asupra chestiunilor religioase sau a proble-
melor de conºtiinþã? Care este datoria statului în problemele
de conºtiinþã? Faptele Apostolilor 18:12-16.

„ ‚Sã respingem acest decret,’ au spus prinþii. ‚În probleme de conºtiinþã
majoritatea nu are nici o putere.’ Deputaþii au declarat: ‚Datorãm pacea de
care se bucurã imperiul decretului din anul 1526; anularea lui ar umple Germania
de tulburãri ºi dezbinãri. Dieta nu are competenþa decât sã pãstreze libertatea
religioasã pânã când se va întruni conciliul.’… A proteja libertatea de conºtiinþã
este datoria statului ºi aceasta este limita autoritãþii lui în materie de religie.
Orice guvern, care încearcã sã reglementeze sau sã impunã rânduieli religioase
cu ajutorul autoritãþii civile, sacrificã tocmai principiul pentru care au luptat
creºtinii evanghelici cu atâta nobleþe.” – Marea luptã, pag. 198.

b. Ce principii fundamentale care sunt tocmai esenþa protestantis-
mului au fost conturate în protestul oficial al prinþilor înaintea
consiliului naþional? 2 Corinteni 4:2-5.

„ ‚Principiile cuprinse în acest Protest celebru... constituie tocmai esenþa
protestantismului. Acest protest se ridicã împotriva a douã abuzuri ale omului
în materie de credinþã: primul este amestecul puterii civile, iar al doilea este
autoritatea arbitrarã a bisericii. În locul acestor abuzuri, protestantismul
aºeazã puterea conºtiinþei mai presus de autoritatea civilã ºi autoritatea
Cuvântului lui Dumnezeu mai presus de biserica vizibilã. În primul rând,
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protestantismul respinge puterea civilã în lucrurile sfinte ºi spune ca ºi profeþii
ºi apostolii: „Trebuie sã ascultãm mai mult de Dumnezeu decât de
oameni.” În prezenþa coroanei lui Carol al V-lea, el înalþã coroana lui Isus
Hristos. Dar el merge mai departe ºi stabileºte principiul, cã orice învãþãturã
omeneascã trebuie subordonatã Cuvântului lui Dumnezeu.’… În plus,
protestatarii îºi afirmau dreptul de a-ºi exprima liber convingerile cu privire
la adevãr. Ei nu voiau numai sã creadã ºi sã asculte, ci sã ºi predice ceea
ce descoperã Cuvântul lui Dumnezeu ºi negau dreptul preoþilor ºi al
magistraþilor de a se amesteca. Astfel, protestul din Speier a fost o mãrturie
solemnã împotriva intoleranþei religioase ºi o revendicare a dreptului tuturor
oamenilor de a se închina lui Dumnezeu dupã îndemnurile propriei lor
conºtiinþe.” – Marea luptã, pag. 201. [Sublinierea autorului].

Marţi 4 martie

3. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PROPRIUL LUI APÃRÃTOR

a. De ce este atât de mult nevoie ca noi sã ne corectãm ºi sã ne
întoarcem la marele principiu fundamental al protestantismului
ºi libertãþii religioase? Ce trebuie sã ne amintim din istorie?
Eclesiastul 1:9, 10.

„În timpul nostru existã o mare îndepãrtare de la învãþãturile ºi preceptele
[Scripturilor] ºi este nevoie de o întoarcere la marele principiu protestant –
Biblia ºi numai Biblia, ca regulã a credinþei ºi datoriei. Satana lucreazã neîntrerupt
prin toate mijloacele de care dispune sã distrugã libertatea religioasã. Puterea
antihristã pe care au respins-o protestatarii din Speier, cautã cu o energie reînnoitã
sã-ºi recâºtige supremaþia pierdutã. Acelaºi ataºament statornic faþã de Cuvântul
lui Dumnezeu manifestat în acea crizã a Reformei, este singura speranþã pentru
reforma din zilele noastre.” – Marea luptã, pag. 202.

b. În faþa vrãjmaºilor puternici, ce principiu larg a fost enunþat de
Luther când prinþii au propus o ligã de apãrare? Ioan 18:36, 37.

„Unul dintre principiile susþinute cel mai hotãrât de Luther a fost cã nu
trebuie sã se recurgã la puterea civilã pentru a sprijini Reforma ºi sã nu se
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apeleze la arme pentru apãrarea ei. El s-a bucurat cã Evanghelia a fost
mãrturisitã de cãtre prinþii imperiului; dar, când ei au propus sã se uneascã
într-o ligã de apãrare, el a declarat cã ‚învãþãtura Evangheliei trebuie apãratã
numai de Dumnezeu... Cu cât omul se amestecã mai puþin în aceastã
lucrare, cu atât mai evidentã va fi intervenþia lui Dumnezeu în favoarea ei.
Toate prevederile politice sugerate erau, dupã pãrerea lui, din cauza fricii
nedemne ºi a neîncrederii pãcãtoase.’” – Marea luptã, pag. 206.
[Sublinierea autorului].

c. În timpul protestului prinþilor, cum lucra Dumnezeu într-un fel
asemãnãtor celui în care a lucrat în zilele lui Elisei? 2 Împãraþi
6:15-17.

„Slujitorii credincioºi ai lui Dumnezeu nu se trudeau singuri. Când puterile,
stãpânirile ºi duhurile rele din locurile cereºti s-au unit împotriva lor, Domnul
n-a pãrãsit pe poporul Sãu. Dacã ochii lor ar fi fost deschiºi, ar fi vãzut o
dovadã evidentã a prezenþei ºi ajutorului divin asemãnãtoare cu aceea care
a fost datã unui profet din vechime…[2 Regi 6:17 – citat]. ªi iatã, muntele
era plin cu care ºi cai de foc, armata cerului era postatã pentru a ocroti pe
omul lui Dumnezeu. Tot astfel au pãzit îngerii pe lucrãtorii cauzei Reformei.”
– Marea luptã, pag. 205, 206.

Miercuri 5 martie

4. ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU

a. Atunci când Luther a vãzut pericolul unui conflict armat, care
au fost singurele arme pe care le-a folosit în apãrarea
adevãrului? Efeseni 6:11-17.

„Când duºmanii puternici s-au unit pentru a doborî credinþa reformatã ºi
mii de sãbii pãreau gata sã fie trase din teacã împotriva ei, Luther scria:
‚Satana îºi aratã furia; pontifii nelegiuiþi conspirã; ºi noi suntem ameninþaþi
cu rãzboi. Îndemnaþi-i pe oameni sã se lupte vitejeºte înaintea tronului lui
Dumnezeu, prin credinþã ºi rugãciune, astfel ca duºmanii noºtri, învinºi de
Duhul lui Dumnezeu, sã fie constrânºi la pace. Nevoia noastrã de cãpetenie,
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lucrarea noastrã de seamã este rugãciunea; oamenii sã ºtie cã acum sunt
expuºi tãiºului sãbiei ºi furiei Satanei, de aceea sã se roage.’…

Luther a declarat cã singura armã folositã în aceastã luptã trebuie sã fie
‚sabia Duhului’. El scria electorului de Saxonia: ‚Nu putem aproba cu
conºtiinþa curatã alianþa propusã. Am dori mai degrabã sã murim de zece
ori decât sã vedem cã Evanghelia noastrã provoacã vãrsarea unei singure
picãturi de sânge. Partea noastrã este sã fim ca mieii duºi la tãiere. Crucea
lui Hristos trebuie purtatã. Înãlþimea Voastrã sã fie fãrã teamã. Vom face
mai mult prin rugãciunile noastre decât toþi vrãjmaºii noºtri prin lãudãroºiile
lor. Numai sã nu vã fie mânjite mâinile cu sângele fraþilor voºtri. Dacã
împãratul cere sã fim duºi înaintea tribunalelor lui, suntem gata sã ne
prezentãm. Alteþea Voastrã nu poate apãra credinþa noastrã; fiecare trebuie
sã creadã pe propriul lui risc ºi pericol.’” – Marea luptã, pag. 206, 207.

b. Ce mare exemplu a fost moºtenit de la Reforma secolului al
XVI-lea cu privire la pericolul compromisului fãcut pentru un
câºtig vremelnic? Psalmii 146:3-6.

„Dacã Reforma, dupã ce obþinuse un oarecare succes, ar fi fost de acord
sã încetineascã lucrarea pentru a câºtiga favoarea lumii, ar fi fost nesincerã
faþã de Dumnezeu ºi faþã de ea însãºi ºi astfel ar fi cauzat propria ei distrugere.
Experienþa acestor nobili reformatori conþine o lecþie pentru toate secolele
viitoare. Modul de lucru al Satanei împotriva lui Dumnezeu ºi a Cuvântului
Sãu nu s-a schimbat; el se împotriveºte ºi astãzi tot atât de mult ca ºi în
secolul al XVI-lea, ca Scripturile sã fie cãlãuza vieþii. În timpul nostru existã
o mare îndepãrtare de învãþãturile ºi preceptele lor ºi este nevoie de o
întoarcere la marele principiu protestant – Biblia ºi numai Biblia, ca regulã a
credinþei ºi datoriei. Satana lucreazã neîntrerupt prin toate mijloacele de care
dispune sã distrugã libertatea religioasã.” – Marea luptã, pag. 201, 202.

Joi 6 martie

5. REFORMA ÎN ALTE ÞÃRI

a. Pe lângã Germania ºi Elveþia, ce alte popoare au deschis uºa
Reformei? Care au fost alþi conducãtori cu o mare influenþã?
Faptele Apostolilor 11:19-21.
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„Învãþãturile lui Luther au gãsit un teren favorabil în Þãrile de Jos ºi s-
au ridicat bãrbaþi sinceri ºi credincioºi pentru a predica Evanghelia. Dintr-
una din provinciile Olandei a provenit Menno Simon.” – Marea luptã,
pag.236.

„Tausen, ‘reformatorul Danemarcei’, era fiul unui þãran… Tausen a
mers la Köln care pe atunci era, ca ºi astãzi, una din fortãreþele
Romanismului. Aici a fost repede dezgustat de misticismul profesorilor.
Cam în acelaºi timp a primit scrierile lui Luther. Le-a citit cu uimire ºi
plãcere ºi mult ar fi dorit sã se bucure de instruirea personalã a
reformatorului. Dar, pentru a face lucrul acesta, trebuia sã-ºi asume riscul
ofensãrii superiorului lui de la mânãstire ºi sã piardã sprijinul acestuia. S-a
hotãrât repede ºi, peste puþin timp, s-a înscris ca student la Wittenberg.

Întorcându-se în Danemarca…Tausen a început sã predice. Bisericile i
se deschideau ºi oamenii se înghesuiau sã-l asculte. ªi alþii predicau Cuvântul
lui Dumnezeu. Noul Testament, tradus în limba danezã, era larg rãspândit.
Eforturile fãcute de papistaºi de a distruge lucrarea au avut ca efect
extinderea ei ºi curând Danemarca a primit credinþa reformatã.

ªi în Suedia tinerii, care bãuserã din izvorul de la Wittenberg, au adus
apa vieþii concetãþenilor lor. Doi dintre conducãtorii reformei suedeze, Olaf
ºi Laurentius Petri, fiii unui fierar din Orebro, studiaserã sub îndrumarea lui
Luther ºi a lui Melanchton ºi erau plini de zel sã predice adevãrurile astfel
învãþate.” – Marea luptã, pag. 239, 240.

Vineri 7 martie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Ce a fãcut posibil ca reforma sã supravieþuiascã în ciuda ºanselor
minime?

2. Care a fost principiul fundamental al Reformei din secolul al XVI-lea?
3. În ce constã puterea oricãrei reforme adevãrate?
4. Ce alternativã existã pentru armele vremelnice?
5. Cine erau conducãtorii Reformei din diferite þãri?
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Sabat, 15 martie 2003
S.a. 18:20

Stã scris
„Se ajutã unul pe altul, ºi fiecare zice fratelui sãu: ‚Fii cu inimã!’ ”

(Isaia 41:6).

„Înainte de a accepta orice învãþãturã sau percept, trebuie sã cerem un
clar: ‚Aºa zice Domnul’ în sprijinul sãu.” – Marea luptã, pag. 595.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 263-273.
   Experienþe ºi viziuni, pag. 160,161.

Duminică 9 martie

1. DESCOPERIND TEXTUL SFÂNT

a. În timpul Evului întunecat, numai cine putea citi Scripturile?
Care doi factori principali au determinat acest lucru?

     Isaia 34:16; 29:11, 12.

„În timpurile acelea îndepãrtate, când Biblia exista numai în limbile antice,
doar învãþaþii puteau sã afle calea cãtre izvorul adevãrului care era închis
pentru clasele neinstruite.” – Marea luptã, pag.77.

b. Ce moºtenire preþioasã a lãsat Domnul de la reformatori, care
era mai mare ºi mai trainicã în influenþa ei decât învãþãturile,
exemplul ºi scrierile lor? Isaia 28:9, 10.

Lecþia 11
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„Dupã întoarcerea lui de la Wartburg, Luther a terminat traducerea
Noului Testament ºi Evanghelia a fost datã curând dupã aceea poporului
german în propria lui limbã. Aceastã traducere a fost primitã cu mare bucurie
de toþi cei care iubeau adevãrul, dar a fost respinsã cu dispreþ de aceia
care au ales tradiþiile omeneºti ºi poruncile oamenilor.” – Marea luptã,
pag. 191.

„Atunci când nu erau decât puþine copii ale Bibliei, ea era un lucru
preþios ºi mângâietor pentru urmaºii persecutaþi ai lui Isus. Ea era cititã pe
ascuns ºi cei care aveau acest minunat privilegiu se simþeau ca ºi cum ar fi
vorbit personal cu Dumnezeu, cu Fiul Sãu Isus ºi cu ucenicii Sãi.” –
Experienþe ºi viziuni, pag. 161.

Luni 10 martie

2. IMPORTANÞA CUVÂNTULUI SCRIS

a. De ce s-au împotrivit conducãtorii papali publicãrii Scripturii
printre oamenii obiºnuiþi? Ioan 3:19-21.

b. Numai pe ce bazã se pot întemeia toate învãþãturile adevãrate
ºi reformele trainice? Ce a spus Isus despre cei care au un alt
fundament? Ioan 5:39; Matei 15:13.

„Dumnezeu va avea un popor pe pãmânt care va susþine Biblia ºi numai
Biblia, ca standard al tuturor învãþãturilor ºi bazã a tuturor reformelor. Pãrerile
oamenilor învãþaþi, deducþiile ºtiinþei, crezurile sau hotãrârile consiliilor
eclesiastice, tot atât de numeroase ºi contradictorii ca bisericile pe care le
reprezintã, glasul majoritãþii – nici una din acestea, nici toate la un loc, nu
trebuie considerate ca dovadã pentru sau contra vreunui punct de credinþã
religioasã. Înainte de a accepta orice învãþãturã sau precept, trebuie sã cerem
un clar: ‚Aºa zice Domnul’ în sprijinul sãu.” – Marea luptã, pag. 595.
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c. Ce este esenþial pentru a cunoaºte voia lui Dumnezeu? Pentru
ce i-a mustrat Isus pe conducãtorii religioºi din zilele Sale?
Marcu 12:24.

„Adevãrurile cele mai clar descoperite în Biblie au fost învãluite în
îndoialã ºi întuneric de cãtre oameni învãþaþi, care, având pretenþia de
mare înþelepciune, susþin cã Scripturile au un înþeles mistic, ascuns, spiri-
tual, care nu este evident din limbajul folosit. Aceºti oameni sunt învãþãtori
falºi. Unei asemenea categorii de oameni i-a spus Isus: ‚Nu pricepeþi nici
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.’ (Marcu 12:24). Limbajul Bibliei
trebuie explicat potrivit cu sensul lui literal, afarã de cazul cã este folosit
un simbol sau o figurã de stil. Hristos a dat fãgãduinþa: ‚Dacã vrea cineva
sã facã voia Lui, va ajunge sã cunoascã învãþãtura.’ (Ioan 7:17). Dacã
oamenii ar lua Biblia aºa cum este scrisã, dacã n-ar fi învãþãtori falºi,
care sã-i rãtãceascã ºi sã le încurce minþile, s-ar îndeplini o lucrare care
ar produce bucurie îngerilor ºi ar aduce în staulul lui Hristos mii ºi mii de
oameni care acum pribegesc în rãtãcire.” – Marea luptã, pag. 598, 599.

Marţi 11 martie

3. BIBLIA ÎN MULTE LIMBI

a. Cine a fost urmãtorul dupã Wycliffe care a tradus Scripturile în
limba englezã? De ce ºi-a terminat lucrarea pe continent? Luca
4:24; Matei 10:23.

„Intenþia pe care începuse sã o nutreascã [William Tyndale], de a da
oamenilor Scripturile Noului Testament în propria lor limbã, a fost acum
întãritã ºi el a început sã lucreze imediat. Alungat de persecuþie din cãminul
lui, a plecat la Londra, unde ºi-a continuat activitatea netulburat, pentru un
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timp. Dar violenþa papistaºilor l-a obligat sã fugã din nou. Toatã Anglia
pãrea închisã pentru el ºi s-a hotãrât sã caute adãpost în Germania. Aici a
început sã tipãreascã Noul Testament în limba englezã. De douã ori i-a fost
opritã lucrarea; dar când i se interzicea tipãrirea într-un oraº, pleca în altul.
În cele din urmã s-a dus la Worms unde, cu câþiva ani mai înainte, Luther
apãrase Evanghelia înaintea Dietei. În acel oraº vechi, se gãseau mulþi
prieteni ai Reformei ºi Tyndale ºi-a continuat lucrarea acolo, fãrã alte
piedici.” – Marea luptã, pag. 244, 245.

b. Ce reformator a fost de folos în traducerea Noului Testament
în limba francezã? Ce episcop l-a ajutat?

„Lefevre a început sã traducã Noul Testament; ºi, chiar în acelaºi timp
când Biblia germanã a lui Luther ieºea de sub tipar la Wittenberg, Noul
Testament în limba francezã era publicat la Meaux. Episcopul [de Meaux]
n-a precupeþit nici muncã, nici cheltuialã pentru a-l rãspândi în parohiile lui
ºi, în curând, þãranii din Meaux erau în posesia Sfintelor Scripturi.” – Marea
luptã, pag. 212.

c. Prin ce acþiuni a salutat conducerea din Suedia cu cãldurã
Scripturile în limba lor maternã?

„Noul Testament fusese tradus de Olaf Petri în limba suedezã ºi, la
dorinþa regelui, cei doi fraþi [Olaf ºi Laurentius Petri] s-au angajat sã traducã
întreaga Biblie. Astfel poporul Suediei a primit pentru prima datã Cuvântul
lui Dumnezeu în limba sa maternã. Dieta a dat dispoziþie ca, în tot regatul,
pastorii sã explice Scripturile ºi copiii în ºcoli sã fie învãþaþi sã citeascã
Biblia.” – Marea luptã, pag. 242.
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Miercuri 12 martie

4. PERSPECTIVÃ BIBLICÃ

a. De ce a fost scrisã Biblia? Romani 15:4.

b. De ce erau lãudaþi creºtinii din Berea? Faptele Apostolilor
17:11.

c. Ce poate face Biblia pentru cel care crede în ea? 2 Timotei 3:15.

d. Când deschidem Biblia, ce trebuie sã ne rugãm? Psalmii 119:18;
Efeseni 1:17.

e . Care este condiþia cu care primim pricepere? Proverbele 2:3-5.
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Joi 13 martie

5. CEL SLAB FÃCUT TARE

a. Care a fost rezultatul faptului cã suedezii aveau întreaga Biblie
în limba lor, în bisericile ºi ºcolile lor? Proverbele 14:34 (p.p.).

„Eliberatã de sub opresiunea Romei, naþiunea a ajuns la o putere ºi
mãreþie pe care nu le avusese niciodatã. Suedia a devenit una din fortãreþele
protestantismului. Un secol mai târziu, într-un timp de grea primejdie, aceastã
naþiune micã ºi slabã pânã atunci – singura din Europa care a avut curajul
sã dea o mânã de ajutor – a contribuit la eliberarea Germaniei în conflictul
teribil al rãzboiului de treizeci de ani. Toatã Europa de nord pãrea gata sã
fie adusã din nou sub tirania Romei. Armatele Suediei au ajutat Germania
sã respingã valul de succese papale, sã obþinã toleranþã pentru protestanþii
atât calvini, cât ºi luterani ºi sã restabileascã libertatea de conºtiinþã în
acele þãri care primiserã Reforma.” – Marea luptã, pag. 242.

b. Ce nume ºi oraºe apar pe paginile istoriei ca instrumente în
mâna lui Dumnezeu? Psalmii 112:6-8.

„ ‚Când ne fixãm atenþia asupra centrelor strãlucite ca Wittenberg ºi
Zürich ºi asupra numelor ilustre ca Luther ºi Melanchton, Zwingli ºi
Oecolampadius, ar putea sã ni se spunã cã aceºtia au fost conducãtorii
miºcãrii ºi în mod firesc trebuie sã aºteptãm de la ei capacitãþi uimitoare ºi
realizãri mari, dar cã discipolii lor nu erau ca ei. Bine, sã ne întoarcem la
scena obscurã a Suediei ºi la numele umile ale lui Olaf ºi Laurentius Petri
– de la maeºtri la discipoli – ce descoperim?... Savanþi ºi teologi; bãrbaþi
care stãpâneau temeinic întregul sistem al adevãrului evanghelic ºi care au
câºtigat victoria cu uºurinþã asupra sofiºtilor ºcolilor ºi a demnitarilor Romei.’ ”
– Marea luptã, pag. 241, 242.
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Vineri 14 martie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. De ce era nevoie ca Sfintele Scripturi sã existe ºi în limba
poporului ºi nu numai a celor învãþaþi?

2. Studiaþi istoria pentru a descoperi cum a ajuns Biblia în limba
dumneavoastrã.

3. De ce a putut juca Suedia un rol hotãrâtor în Reformã?
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Sabat, 22 martie 2003
s.a. 18:29

Eºecul unui experiment înfiorãtor
„Când [cei doi martori] îºi vor isprãvi mãrturisirea, fiara care se

ridicã din Adânc, va face rãzboi cu ei, îi va birui ºi-i va omorî.”
(Apocalipsa 11:7).

„Politica Romei fusese ca, dintr-un pretins respect faþã de Biblie, sã o
þinã sigilatã într-o limbã necunoscutã ºi ascunsã de popor. Sub dominaþia ei,
martorii au proorocit ‚îmbrãcaþi în saci’. Dar o altã putere – fiara din Adânc
– urma sã se ridice pentru a face un rãzboi deschis împotriva Cuvântului lui
Dumnezeu.” – Marea luptã, pag. 266, 267.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 273-286.

Duminică 16 martie

1. CEI NELINIªTIÞI GATA DE REVOLTÃ

a. Ce a declarat Dumnezeu cu privire la cei doi martori ai Sãi –
Vechiul ºi Noul Testament – în timpul perioadei de 1260 de ani
de persecuþie papalã? Apocalipsa 11:2-6. Ce urma sã aibã loc
chiar înainte ca ei sã-ºi isprãveascã mãrturisirea? Apocalipsa 11:7.

„[Apocalipsa 11:7 citat]. Perioada în care cei doi martori urmau sã
prooroceascã îmbrãcaþi în saci, s-a încheiat în anul 1798. Pe mãsurã ce se
apropiau de încheierea lucrãrii lor sãvârºite în obscuritate, împotriva lor
urma sã se facã un rãzboi de cãtre puterea reprezentatã prin ‚fiara care se
ridicã din Adânc’.” – Marea luptã, pag. 266.

b. Ca o naþiune care fusese o fortãreaþã a puterii papale ºi care
suprimase în întregime cuvântul lui Dumnezeu, de ce era Franþa
pregãtitã pentru o revoluþie? Ioan 3:19.

Lecþia 12
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”Rãzboiul împotriva Bibliei purtat atât de multe secole în Franþa, a
culminat cu scenele Revoluþiei. Acea izbucnire îngrozitoare a fost rezultatul
firesc al suprimãrii Scripturilor de cãtre Roma.” – Marea luptã, pag. 263.

Luni 17 martie

2. ÎN CULMEA FURIEI

a. Cum ºi-a gãsit profeþia din Apocalipsa 11:7 împlinirea?

„[Apocalipsa 11:7 citat] Puterea ateistã, care a condus în Franþa în timpul
Revoluþiei ºi Domniei Terorii, a dus un asemenea rãzboi împotriva lui
Dumnezeu ºi a Sfântului Sãu Cuvânt, cum lumea nu vãzuse niciodatã.
Închinarea la Dumnezeu a fost desfiinþatã de Adunarea Naþionalã. Bibliile
au fost adunate ºi arse în public cu toate manifestãrile posibile de dispreþ.
Legea lui Dumnezeu a fost cãlcatã în picioare. Instituþiile Bibliei au fost
desfiinþate. Ziua de odihnã sãptãmânalã a fost îndepãrtatã ºi, în locul ei,
fiecare a zecea zi a fost dedicatã petrecerii ºi blasfemiei. Botezul ºi Cina
Domnului au fost interzise. Anunþurile plasate în locuri vizibile în cimitire
declarau cã moartea este un somn veºnic.” – Marea luptã, pag. 271.

b. În sens spiritual, ce douã caracteristici – una a Egiptului ºi una
a Sodomei – s-au gãsit în Franþa în timpul revoluþiei? Apocalipsa
11:8; Exodul 5:1, 2; Ezechiel 16:49.

„ ‚Cetatea cea mare,’ pe ale cãrei strãzi au fost uciºi martorii ºi unde au
zãcut trupurile lor moarte, este Egiptul ‚spiritual’. Dintre toate naþiunile
prezentate în istoria biblicã, Egiptul a negat cu cea mai mare îndrãznealã
existenþa viului Dumnezeu ºi s-a împotrivit poruncilor Lui. Nici un monarh
nu s-a aventurat într-o rãzvrãtire mai deschisã ºi mai arogantã împotriva
autoritãþii Cerului, cum a fãcut-o regele Egiptului. Când i-a fost adusã solia
prin Moise, în numele Domnului, Faraon a rãspuns cu mândrie: ‚Cine este
Domnul, ca sã iau seama la glasul Lui ºi sã las pe Israel sã plece? Eu nu
cunosc pe Domnul ºi nu voi lãsa pe Israel sã plece.’ (Exod 5: 2). Aceasta
înseamnã ateism ºi naþiunea reprezentatã prin Egipt urma sã exprime un
refuz asemãnãtor faþã de cerinþele viului Dumnezeu ºi sã manifeste acelaºi
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spirit de necredinþã ºi sfidare. ‚Cetatea cea mare’ mai este comparatã,
‚spiritual’, cu Sodoma. Stricãciunea Sodomei în cãlcarea Legii lui Dumnezeu
s-a manifestat îndeosebi prin imoralitate. ªi acest pãcat urma sã fie o
caracteristicã predominantã a naþiunii care trebuia sã împlineascã
specificãrile acestei profeþii.

Cu puþin înainte de anul 1798, conform cuvintelor profetului, avea sã se
ridice o putere de origine ºi caracter satanic care sã facã rãzboi împotriva
Bibliei. ªi în þara în care mãrturia celor doi martori ai lui Dumnezeu avea sã
fie adusã astfel la tãcere, urma sã se manifeste ateismul lui Faraon ºi
imoralitatea Sodomei.” – Marea luptã, pag. 267.

Marţi 18 martie

3. CULEGÂND CEEA CE A FOST SEMÃNAT

a. Cum i-a stârnit Roma pe regi împotriva protestantismului la
începutul secolului al XVI-lea? Ce lege biblicã se împlinea acum
în Franþa? Galateni 6:7.

„Papalitatea începuse lucrarea pe care o încheia ateismul. Politica Romei
fãurise acele condiþii sociale, politice ºi religioase, care au grãbit ruina Franþei.
Referindu-se la ororile Revoluþiei, unii scriitori spun cã de aceste excese
trebuie acuzate tronul ºi biserica. Pe drept cuvânt, biserica trebuie acuzatã
de ele. Papalitatea a otrãvit minþile regilor împotriva Reformei, ca fiind
duºman al coroanei, ca element de discordie care ar fi fatal pãcii ºi armoniei
naþiunii. Geniul Romei a inspirat pe aceastã cale cea mai groaznicã cruzime
ºi cea mai violentã opresiune care a pornit de la tron.” – Marea luptã, pag.
274.

„Nefericita Franþã recolta cu sânge seceriºul pe care-l semãnase.
Îngrozitoare au fost urmãrile supunerii ei faþã de puterea stãpânitoare a
Romei. Acolo unde Franþa, sub influenþa Romanismului, înãlþase primul rug
la începutul Reformei, Revoluþia a instalat prima ghilotinã. Chiar în locul în
care primii martiri ai credinþei protestante fuseserã arºi în secolul al XVI-
lea, au fost ghilotinate primele victime în secolul al XVIII-lea. Respingând
Evanghelia, care i-ar fi adus vindecare, Franþa a deschis uºa pentru
necredinþã ºi ruinã.” – Marea luptã, pag. 280.
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b. Cum a profeþit Scriptura masacrul Sfântului Bartolomeu?
Apocalipsa 11:9, 10. În ce categorie vor fi numãraþi cei care
ºi-au pierdut viaþa în aceastã crimã – cea mai întunecoasã a
perioadei întunericului? Evrei 11:36-38. Câþi au fost omorâþi?

„Fapta cea mai întunecatã din catalogul negru al crimei, cea mai groaznicã
dintre faptele demonice ale tuturor secolelor a fost masacrul din noaptea
Sfântului Bartolomeu. Lumea încã îºi aminteºte cu groazã ºi cutremur de
scenele atacului celui mai laº ºi mai crud. Regele Franþei, îndemnat de
preoþii ºi prelaþii Romei, ºi-a dat aprobarea asupra acelei fapte
înspãimântãtoare… Mãcelul a continuat în toatã Franþa timp de douã luni.
ªaptezeci de mii de oameni din floarea naþiunii au pierit.” – Marea luptã,
pag. 270.

Miercuri 19 martie

4. REZULTATUL DEPÃRTÃRII DE LEGEA LUI DUMNEZEU

a. Ce trebuie sã învãþãm noi toþi de la adevãrata cauzã a ruºinii ºi
ocãrii care a venit asupra Franþei? Proverbele 14:34.

„Rãtãcirea fatalã, care a produs atâta nenorocire locuitorilor Franþei, a
fost ignorarea acestui mare adevãr: cã adevãrata libertate se gãseºte în
cadrul principiilor Legii lui Dumnezeu…

Ateii, necredincioºii ºi apostaziaþii se împotrivesc ºi condamnã Legea
lui Dumnezeu; dar rezultatele influenþei lor dovedesc cã bunãstarea omului
este legatã de ascultarea de rânduielile divine. Cei care nu vor sã citeascã
lecþia în Cartea lui Dumnezeu sunt invitaþi sã o citeascã în istoria naþiunilor.”
– Marea luptã, pag. 282, 283.

b. De ce depinde bunãstarea familiei, a bisericii ºi a naþiunii?
Proverbele 1:33; Isaia 48:18, 22.
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c. Ce declarã Dumnezeu în mijlocul crizelor ca cea din Franþa?
Ieremia 16:20, 21. Cum au apãrat cei doi martori ai Lui numele
Sãu în acel popor – ºi a atins viaþa popoarelor de pe tot
pãmântul? Apocalipsa 11:11, 12.

„Martorii credincioºi ai lui Dumnezeu, uciºi de puterea hulitoare care
‚se ridicã din Adânc,’ nu aveau sã rãmânã multã vreme tãcuþi. ‚Dupã cele
trei zile ºi jumãtate, duhul de viaþã de la Dumnezeu a intrat în ei ºi s-au
ridicat în picioare ºi o mare fricã a apucat pe cei ce i-au vãzut.’ (Apocalipsa
11:11). În anul 1793, Adunarea Naþionalã a Franþei a votat decretele care
au desfiinþat religia creºtinã ºi au înlãturat Biblia. Dupã trei ani ºi jumãtate,
aceeaºi Adunare a adoptat o rezoluþie care abroga aceste decrete ºi care
acorda libertate Scripturilor. Lumea a rãmas îngrozitã de enormitatea
vinovãþiei care a rezultat din respingerea Descoperirilor Sfinte ºi oamenii
au recunoscut necesitatea credinþei în Dumnezeu ºi în Cuvântul Sãu ca
temelie a virtuþii ºi moralitãþii. Domnul spune: ‚Pe cine ai batjocorit ºi ai
ocãrât tu? Împotriva cui þi-ai ridicat glasul ºi þi-ai îndreptat ochii? Împotriva
Sfântului lui Israel.’ (Isaia 37:23)… De când Franþa s-a rãzboit cu cei doi
martori ai lui Dumnezeu, ei au ajuns sã fie onoraþi ca niciodatã mai înainte.”
– Marea luptã, pag. 284, 285.

Joi 20 martie

5. RESTRÂNGERE PROVIDENÞIALÃ

a. Când trebuia sã se sfârºeascã perioada dominaþiei papale?
Daniel 7:25; Apocalipsa 12:4-6.

„Perioadele menþionate aici – ‚patruzeci ºi douã de luni’ ºi ‚o mie douã
sute ºaizeci de zile’ – sunt una ºi aceeaºi perioadã, reprezentând ambele
timpul în care biserica lui Hristos urma sã sufere persecuþie din partea
Romei. Cei 1260 de ani ai supremaþiei papale au început în anul 538 d.Hr.
ºi aveau sã se încheie în anul 1798. La data aceasta, armata francezã a
intrat în Roma ºi l-a luat pe papa prizonier, care a murit în exil. Deºi la scurt
timp dupã aceea a fost ales un nou papã, ierarhia papalã n-a mai ajuns
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niciodatã sã deþinã puterea pe care o avusese mai înainte.” – Marea luptã,
pag. 264.

b. Ce profeþie a lui Isus arãta cã Domnul în mila Sa avea sã scurteze
necazul din acea perioadã? Marcu 13:19, 20.

„Persecutarea bisericii nu s-a extins pe toatã perioada celor 1260 de
ani. Dumnezeu, din îndurare faþã de poporul Sãu, a scurtat timpul încercãrii
lor de foc. Prezicând ‚marea strâmtorare’ care avea sã se abatã asupra
bisericii, Mântuitorul a spus: ‚ªi, dacã zilele acelea n-ar fi fost scurtate,
nimeni n-ar scãpa; dar din pricina celor aleºi, zilele acelea vor fi scurtate.’
(Matei 24:22). Datoritã influenþei Reformei, persecuþia s-a încheiat înainte
de anul 1798.” – Marea luptã, pag. 264.

Vineri 21 martie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Care au fost seminþele Revoluþiei Franceze?
2. Care a fost cea mai întunecatã patã din Evul întunecat ºi câþi au

fost afectaþi în mod direct?
3. Ce a restrâns puterea tiraniei chiar înainte ca timpul sã se

împlineascã?
4. Cum au fost rãsplãtiþi persecutorii în cele din urmã?
5. Ce este dat oamenilor pentru a-i reþine sã nu cadã într-o astfel

de capcanã?
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Sabat, 29 martie 2003
s.a.  18:38

O nouã erã pentru predicarea
evangheliei

„Voi pune lauda pe buze: ‚Pace, pace celui de departe ºi celui de
aproape! – zice Domnul – Da Eu îl voi tãmãdui.” (Isaia 57:19).

„Lucrarea Reformei a fost aceea de a reda oamenilor Cuvântul lui
Dumnezeu.” – Marea luptã, pag.387.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 287-297.
  Profeþi ºi regi, pag. 556-560.

Duminică 23 martie

1. PUTEREA OPRESIUNII  FRÂNTÃ

a. Odatã cu rãspândirea Cuvântului lui Dumnezeu ºi a Reformei,
ce erã nouã a început? 2 Corinteni 3:17.

b. În timp ce ridicarea la putere a Bisericii Romane a marcat
începutul Evului Întunecat, ce a marcat sfârºitul acestei
perioade? Apocalipsa 13:3 (p.p.); 12:14.

„Ridicarea la putere a Bisericii Romei a marcat începutul Evului
întunecat.” – Marea luptã, pag. 52.

„Aceastã perioadã, dupã cum s-a arãtat în capitolele precedente, a început
cu supremaþia papalã, în anul 538 d. Hr. ºi s-a încheiat în anul 1798. În anul
acesta papa a fost luat prizonier de armata francezã, puterea papalã a
primit rana de moarte ºi astfel s-a împlinit prezicerea: ‚Cine duce pe alþii în
robie, va merge ºi el în robie.’ ” – Marea luptã, pag. 437.

Lecþia 13
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„La începutul anului 1798, pe data de 15 februarie, un general francez,
Berthier, a intrat în Roma cu armata francezã fãrã a întâmpina rezistenþã,
l-a detronat pe papã, a desfiinþat guvernarea papalã ºi a întemeiat republica
Italia.” – William Miller, Miller’s Works, vol. 2, pag. 99.

Luni 24 martie

2. CREªTERE ÎN ACTIVITATEA MISIONARÃ

a. Cum s-a împlinit profeþia lui Daniel cu privire la creºterea
cunoºtinþei? Ce a avut un rol important în aceastã direcþie?
Daniel 12:4.

„Perfecþionarea tiparului a dat un mare avânt lucrãrii de rãspândire a
Bibliei. Mijloacele de comunicaþie îmbunãtãþite dintre diferite þãri, dãrâmarea
vechilor bariere ale prejudecãþilor ºi exclusivismului naþional, precum ºi
pierderea puterii seculare de cãtre pontiful Romei, au deschis calea pentru
pãtrunderea Cuvântului lui Dumnezeu. De câtva timp Biblia este vândutã
fãrã restricþii pe strãzile Romei ºi acum este dusã în toate pãrþile locuite ale
globului.” – Marea luptã, pag. 285.

„În anul 1804, dupã spusele lui Mr. William Canton de la Societatea
Biblicã pentru Britania ºi Strãinãtate, ‚toate Bibliile existente în lume sub
formã de manuscrise sau tipãrite, cuprinzând toate traducerile din toate
þãrile, se ridicau la peste patru milioane... Diferitele limbi în care au fost
scrise aceste patru milioane, incluzând unele limbi dispãrute cum este cea
Moeso-Goticã a lui Ulfilas ºi cea Anglo-Saxonã a lui Bede, se apreciazã ca
ridicându-se la cincizeci.’…

Societatea Biblicã Americanã a raportat o distribuire, între anii 1816 ºi
1955, de 481.149.365 de Biblii, Testamente ºi pãrþi din Testamente. La
acestea se pot adãuga peste 600.000.000 de Biblii sau pãrþi din Scripturã
distribuite de Societatea Biblicã pentru Britania ºi Strãinãtate.” – Apendice
la Marea luptã, pag. 695.

b. Ce profeþie ne îndeamnã sã cãutãm o creºtere tot mai mare a
evangheliei ºi a activitãþii misionare? Apocalipsa 11:12.
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„În ultimii cincizeci de ani care au precedat anul 1792, misiunilor strãine
nu li s-a acordat decât puþinã atenþie. Nu fusese înfiinþatã nici o nouã
societate ºi existau doar câteva biserici care fãceau eforturi pentru
rãspândirea creºtinismului în þãrile pãgâne. Dar spre sfârºitul secolului al
XVIII-lea, s-a produs o mare schimbare. Oamenii nu mai erau satisfãcuþi
de rezultatele raþionalismului ºi ºi-au dat seama de necesitatea revelaþiei
divine ºi a religiei experimentale. De la aceastã datã lucrarea misiunilor
strãine a ajuns la o creºtere fãrã precedent.” – Marea luptã, pag. 285.

Marţi 25 martie

3. PROFEÞII ÎMPLINITE

a. Cum a dezvoltat Daniel profeþia datã în Daniel 12:4 ºi care este
semnificaþia acesteia? Daniel 12:6, 7.

„[Joseph] Wolff credea cã venirea Domnului este aproape, interpretarea
datã de el perioadelor profetice aºezând marea împlinire la o diferenþã de
câþiva ani de timpul fixat de Miller. Acelora care susþineau din Scripturã cã
‚despre ziua ºi ceasul acela nu ºtie nimeni,’ cã oamenii nu ºtiu nimic despre
apropierea venirii, Wolff le rãspundea: ‚A spus oare Domnul cã ziua ºi
ceasul acela nu vor fi niciodatã cunoscute? Nu ne-a dat El semnele
timpurilor, ca sã ºtim cel puþin apropierea venirii Sale, aºa cum se cunoaºte
apropierea verii dupã înfrunzirea smochinului? (Matei 24: 32). Nu vom
cunoaºte niciodatã aceastã perioadã, în timp ce El Însuºi ne îndeamnã, nu
numai sã citim cartea profetului Daniel, ci ºi s-o înþelegem? ªi chiar în
cartea lui Daniel, unde este spus cã profeþia va fi pecetluitã pânã la vremea
sfârºitului (aºa cum era cazul în timpul lui) ºi cã mulþi vor ‚alerga încoace ºi
încolo’ (expresie ebraicã pentru observarea ºi cugetarea asupra timpului),
se aratã ºi cã ‚va creºte cunoºtinþa’ (faþã de timpul acela). (Dan. 12: 4).
Mai mult, Domnul nu intenþioneazã sã spunã cã apropierea timpului nu va fi
cunoscutã, ci cã ‚despre ziua aceea ºi despre ceasul acela, nu ºtie nimeni,’
în mod exact. El spune cã, din semnele timpului, se va înþelege îndeajuns,
pentru a ne determina sã ne pregãtim pentru revenirea Sa, aºa cum Noe a
pregãtit corabia.’ (Wolff, Researches and Missionary Labors, pag. 404,
405).” – Marea luptã, pag. 358, 359.[Sublinierea autorului.]
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b. Când le-a fãcut de cunoscut viitorul ucenicilor Sãi, ce a spus
Isus cã va avea loc la sfârºitul necazului Evului întunecat?
Marcu 13:24, 25; Matei 24:21, 22.

„În discuþia Mântuitorului cu ucenicii Sãi pe Muntele Mãslinilor, dupã
descrierea perioadei lungi de încercare pentru bisericã – cei 1260 de ani de
persecuþie papalã, despre care El fãgãduise cã necazul va fi scurtat – a
menþionat câteva evenimente care aveau sã preceadã venirea Sa ºi a
precizat timpul când primul dintre ele urma sã fie vãzut: ‚Dar, în zilele
acelea, dupã necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-ºi va mai da
lumina ei.’ (Marcu 13: 24). Cele 1260 de zile, sau ani, s-au încheiat în anul
1798. Cu un sfert de secol mai înainte, persecuþia aproape cã încetase cu
totul.” – Marea luptã, pag. 304, 305.

Miercuri 26 martie

4. SPERANÞA CELEI DE-A DOUA VENIRI

a. Ce învãþãturã a început sã aibã o nouã semnificaþie pe mãsurã
ce se împlineau semnele lãsate de Isus? Matei 24:29-33.

b. Ce au spus reformatorii cu privire la acest eveniment care aduce
speranþã ºi încurajare fiecãrui creºtin?

„[Sfinþii ºi martirii] erau dispuºi sã meargã în mormânt pentru a putea
‚sã învieze liberi’. (Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth: or
The Voice of the Church in All Ages, pag. 54). Ei Îl aºteptau pe ‚Domnul
sã vinã din cer pe nori în slava Tatãlui Sãu, ca sã aducã celor drepþi Împãrãþia
cerurilor.’ Valdenzii nutreau aceeaºi credinþã. (Idem, pag. 129-132). Wycliffe
aºtepta cu nerãbdare arãtarea Rãscumpãrãtorului ca speranþã a bisericii.
(Idem, pag. 132-134).

Luther declara: ‚Sunt, în adevãr, convins cã ziua judecãþii nu va
întârzia mai mult de trei sute de ani. Dumnezeu nu va putea sã îngãduie
mai mult aceastã lume nelegiuitã.’ ‚Se apropie ziua cea mare în care
împãrãþia nelegiuirii va fi nimicitã.’ (Idem, pag. 158, 134).
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‚Aceastã lume îmbãtrânitã nu este departe de sfârºitul ei,’ spunea
Melanchton. Calvin îi îndemna pe creºtini ‚sã nu ezite sã doreascã cu
ardoare ziua venirii lui Hristos ca cel mai fericit dintre toate evenimentele’
ºi spunea ca ‚întreaga familie a celor credincioºi sã aibã privirea îndreptatã
cãtre acea zi’. ‚Trebuie sã flãmânzim dupã Hristos, trebuie sã-L cãutãm,
sã-L contemplãm,’ zicea el, ‚pânã în zorii acelei zile mari, când Domnul
nostru Îºi va arãta pe deplin slava Împãrãþiei Sale.’ (Idem, pag. 158, 134).

‚Nu a luat Domnul Isus trupul nostru în ceruri?’ spunea Knox,
reformatorul scoþian, ,ªi nu Se va întoarce? ªtim cã El va reveni ºi încã în
mare grabã”. Ridley ºi Latimer, care ºi-au dat viaþa pentru adevãr,
aºteptau cu credinþã venirea Domnului. Ridley scria: ‘Fãrã îndoialã cã
lumea – cred aceasta ºi de aceea o spun – se apropie de sfârºit. Sã
strigãm în inimile noastre împreunã cu Ioan, slujitorul lui Dumnezeu, cãtre
Mântuitorul nostru Hristos: ‚Amin, vino Doamne Isuse.’ (Idem, pag. 151,
145).

‚Gândul venirii Domnului,’ spunea Baxter, ‚îmi este cel mai plãcut ºi
fericit.’ (Richard Baxter, Works, vol. 17, pag. 555). ‚A iubi arãtarea Sa ºi
a aºtepta acea fericitã nãdejde este lucrarea credinþei ºi caracteristica
sfinþilor Lui.’ ‚Dacã moartea este ultimul vrãjmaº care va fi nimicit la
înviere, putem sã înþelegem cât de serios trebuie sã se roage ºi sã doreascã
credincioºii a doua venire a lui Hristos, când aceastã biruinþã va fi deplinã
ºi finalã.’ (Idem, vol. 17, pag. 500).” – Marea luptã, pag. 301, 302.

Joi 27 martie

5. RÃSPÂNDIÞI VESTEA!

a. Ce promisiune a lui Isus trebuie amintitã ºi spusã mereu celor
care doresc sã asculte? Ioan 14:1-3.

„Unul dintre cele mai solemne ºi mai glorioase adevãruri descoperite în Biblie
este acela despre a doua venire a lui Hristos pentru a încheia marea lucrare de
rãscumpãrare. Poporului peregrin al lui Dumnezeu, lãsat atât de mult timp sã stea
în ‚negura ºi umbra morþii,’ îi este datã o speranþã preþioasã, inspiratoare de
bucurie, în fãgãduinþa revenirii Aceluia care este ‚învierea ºi viaþa’ pentru a
aduce acasã ‚pe cei surghiuniþi ai Sãi’. – Marea luptã, pag. 298.
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b. Cum au luminat reformatorii lumea ºi cum trebuie sã facã acest
lucru ºi acum? Matei 5:14-16; Psalmii 19:7.

„Roma a reþinut Biblia de la popor ºi a impus tuturor oamenilor sã accepte
învãþãturile ei în locul Bibliei. Lucrarea Reformei a constat în a reda
oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu.” – Marea luptã, pag. 387.

„Principiul acesta trebuie sã-l þinem ºi noi cu tãrie în zilele noastre.
Stindardul adevãrului ºi al libertãþii religioase, þinut sus de întemeietorii bisericii
Evangheliei ºi de cãtre martorii lui Dumnezeu în decursul secolelor care s-
au scurs de atunci încoace, a fost aºezat în mâinile noastre în aceastã
ultimã bãtãlie. Rãspunderea pentru acest mare dar zace asupra acelora pe
care Dumnezeu i-a binecuvântat cu o cunoaºtere a Cuvântului Sãu.” –
Istoria faptelor apostolilor, pag. 57.

Vineri 28 martie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE

1. Care a fost un rezultat important al Reformei?
2. Ce factori au influenþat creºterea activitãþii misionare în lumea

întreagã?
3. Ce profeþii îºi gãsesc împlinirea specialã la sfârºitul Evului

întunecat?
4. Care ar trebui sã fie punctul central al soliei evangheliei în

timpul nostru?
5. Ce putem face pentru a continua ºi termina lucrarea începutã

de reformatori?
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