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Introducere
Pe parcursul acestui trimestru, studenţii Școlii de Sabat din întreaga lume își 

vor concentra atenţia asupra profeţiilor biblice referitoare la timpul sfârșitului. 
Acest studiu esenţial al profeţiilor implică adevăruri vitale pentru tăria noastră 
spirituală în aceste vremuri primejdioase în care trăim.

Am început acest an cu studierea evangheliei veșnice, care cuprinde și so-
lia ceasului judecăţii și vestea cea bună a biruinţei morale oferite prin Hristos 
fi ecărui sufl et care crede. Cât de important este să ne ţinem de puterea Răs-
cumpărătorului nostru fără pată ca să ne călăuzească prin numeroasele ispite 
care ne înconjoară! Suntem avertizaţi:

„Cei care au îngăduit minţilor lor să nu aibă o percepţie clară despre ce este 
păcat sunt înșelaţi. Dacă nu fac o schimbare hotărâtă vor fi  găsiţi cu lipsă atunci 
când Dumnezeu pronunţă sentinţa asupra fi ilor oamenilor.” – Testimonies,vol. 
9, pag. 267 engl.

„Religia din zilele noastre nu are caracterul curat și sfânt care a marcat 
credinţa creștină de pe vremea lui Hristos și a apostolilor Săi. Creștinismul 
pare atât de popular în lume doar din cauza spiritului compromisului cu pă-
catul, din cauză că marile adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu sunt privite 
cu atâta indiferenţă, din cauză că există atât de puţină evlavie vie în biserică.” 
– Marea luptă, pag. 48 engl.

„Satan a venit ca un înger de lumină în pustia ispitirii ca să-L înșele pe 
Hristos; și el nu vine la om având o înfăţișare hidoasă, așa cum este înfăţișat 
uneori, ci ca un înger de lumină. El va veni personifi cându-L pe Isus Hristos, 
săvârșind mari minuni; iar oamenii se vor pleca și i se vor închina ca lui Isus 
Hristos. Ni se va porunci să ne închinăm acestei fi inţe pe care lumea o slăvește 
ca fi ind Hristos. Ce vom face? – Spuneţi-le că Hristos ne-a avertizat cu privire 
la un astfel de vrăjmaș care este cel mai mare dușman al omului și care, to-
tuși, pretinde că este Dumnezeu; și că, atunci când Hristos Își va face apariţia, 
aceasta va avea loc cu putere și slavă mare, însoţit de zece mii de ori zece mii de 
îngeri și mii de mii; și când El va veni, vom cunoaște glasul Său.” – Th e Review 
and Herald, 18 decembrie 1888.

„Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestei lumi, profeţiile 
cu privire la zilele de pe urmă pretind studiul nostru într-un mod deosebit. 
Ultima carte a Noului Testament este plină de adevărul pe care trebuie să-l 
înţelegem. Satan a orbit minţile la atât de mulţi încât au găsit orice scuză ca să 
nu studieze Apocalipsa. Însă Hristos, prin servul Său Ioan, a făcut de cunoscut 
aici ce va fi  în zilele de pe urmă.” – Pildele Domnului Hristos, pag. 133 engl.

Ca Domnul să călăuzească și să binecuvânteze pe poporul Său prin studi-
erea acestor lecţii și să îi întărească credinţa în acest ceas critic din istorie este 
rugăciunea

Departamentului Școlii de Sabat a Conferinţei Generale
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SABAT, 3 APRILIE 2010

Darul Sabatului Întâi pentru 
Honduras

Honduras este o ţară Central-
Americană cu 112.492 km pătraţi și 
7.792.854 locuitori. Populaţia este for-
mată în principal din metiși (n.tr: per-
soane născute dintr-un părinte spaniol 
și unul indian) 90%; băștinași 7%; ne-
gri 2%; și albi 1%. Limba ofi cială este 
spaniola, dar se vorbesc și alte limbi 
aborigene. Religia cea mai răspândită 
este romano-catolicismul 85%, protes-
tantismul 10% și alte grupe 5%.

Solia reformei a ajuns în Honduras în anul 1960 când fratele Silvestre Caba-
nillas și alţi colportori au început să facă colportaj. În 1963, biserica a fost înre-
gistrată la agenţiile guvernamentale și, de atunci, Honduras a fost „semănătorul” 
seminţei pentru întreaga Americă Centrală.

Întrucât era foarte necesară pregătirea de tineri care să fi e conlucrători în via 
Domnului, Uniunea Central Americană a început construirea unei clădiri pentru 
„Școala Misionară Ebenezer”. Proprietatea se afl ă în orașul Siguatepeque, la apro-
ximativ două ore depărtare de Tegucigalpa, capitala. Până acum, două grupe de 
tineri au absolvit cursurile practice de 2 ani. Acest lucru s-a realizat cu ajutorul 
fraţilor din Conferinţa Generală. Proiectul clădirii trebuie fi nalizat, și facem apel 
la generozitatea fraţilor, surorilor noastre și prietenilor Adevărului prezent din 
întreaga lume.

„Biserica lui Hristos de pe pământ a fost organizată cu scopuri misionare, iar 
Domnul dorește să vadă întreaga biserică găsind căi și mijloace prin care cei de 
sus și de jos, cei bogaţi și cei săraci să audă solia adevărului. Nu toţi sunt chemaţi 
să lucreze personal în câmpurile străine, însă toţi pot face ceva prin rugăciunile 
și darurile lor ca să ajute lucrarea misionară.” – Sfaturi pentru lucrarea Școlii de 
Sabat, pag. 135 engl.

Vă mulţumim anticipat pentru contribuţia dumneavoastră generoasă la acest 
proiect bun.

Fraţii și surorile voastre din Uniunea Central Americană
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    Lecţia 1                 Sabat, 3 aprilie 2010

Simbolismul Bibliei
„Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa 

slujitorilor Săi proroci.” (Amos 3:7).

„Soliile solemne care au fost date în ordinea lor în Apocalipsa trebuie 
să ocupe primul loc în minţile poporului lui Dumnezeu. Să nu îngăduim 
ca nimic altceva să ne captiveze atenţia.” – Testimonies, vol. 8, pag. 302.

Recomandare pentru studiu: Educaţia, pag. 173-184 engl.

Duminică                           28 martie

1. VISURI ŞI VEDENII
a. De ce este profeţia atât de importantă, şi cum Îl identifi că vestirea  
 viitorul cei pe Iehova ca fi ind Creatorul nostru? Amos 3:7; Isaia  
 46:9, 10; 41:21-23.

„O descoperire este ceva descoperit. Domnul Însuși a descoperit slu-
jitorului Său tainele conţinute în această carte [a Apocalipsei (n.tr: engl.: 
Revelation=descoperire)], și El dorește ca ele să fi e deschise studiului tutu-
ror. Adevărurile sale se adresează celor care trăiesc în zilele de pe urmă ale 
istoriei acestui pământ, cât și celor care trăiau pe vremea lui Ioan. Unele 
dintre scenele descrise în această profeţiei sunt în trecut, unele au loc chiar 
acum; unele ne prezintă apropierea marii lupte dintre puterile întuneri-
cului și Prinţul cerului, iar unele descoperă biruinţele și bucuriile celor 
răscumpăraţi pe noul pământ.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 584 engl.

b. Cum Se descoperă Domnul profeţilor Săi şi cum putem face  
 deosebirea dintre adevăraţii profeţi şi cei falşi? Evrei 1:1; Numeri  
 12:6; Deuteronomul 13:1-5; Iov 33:15, 16.

„Vom avea de a face cu pretenţii false; se vor ridica profeţi falși; vor exista 
visuri și viziuni false; dar predicaţi Cuvântul, nu permiteţi să fi ţi îndepărtaţi de 
glasul lui Dumnezeu din Cuvântul Său.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 49.
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Luni              29 martie
2. INTERESUL FAŢĂ DE PROFEŢIE
a. Ce raport avem care arată că bărbaţii şi femeile lui Dumnezeu, chiar  
 fi ind ei înşişi, au studiat profeţiile? Daniel 9:2. Pe lângă oameni, cine  
 mai este mai mult implicat  în studierea profeţiei? 1 Petru 1:9-12.

„Chiar profeţii care au fost favorizaţi cu iluminarea specială a Duhului 
nu au înţeles pe deplin importanţa descoperirilor  încredinţate lor. Însem-
nătatea urma să fi e dezvăluită de la un veac la altul, pe măsură ce poporul 
lui Dumnezeu avea nevoie de instruirea conţinută în ea…

Deși nu le-a fost dat să înţeleagă pe deplin lucrurile descoperite lor, profeţii 
au căutat cu seriozitate să obţină toată lumina pe care Dumnezeu a găsit cu 
cale să o facă de cunoscut. Ei ‚au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetă-
rilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări 
avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei.’ Ce lecţie pentru poporul lui 
Dumnezeu din era creștină, pentru binele cărora au fost date servilor Săi aceste 
profeţii! ‚Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau 
ei aceste lucruri.’ (1 Petru 1:10-12). Observaţi-i pe acei sfi nţi ai lui Dumnezeu 
care au cercetat și căutat stăruitor descoperirile oferite lor pentru generaţiile 
nenăscute încă. Puneţi în contrast zelul lor sfânt cu nepăsarea indiferentă cu 
care cei favorizaţi din veacurile de mai târziu tratează aceste daruri ale ceru-
lui. Ce mustrare pentru indiferenţa iubitoare de comoditate și de lume care se 
mulţumește să spună că profeţiile nu pot fi  înţelese!” – Marea luptă, pag. 344.

b. De ce este studiul profeţiei atât de important? Cine a dat aceste  
 descoperiri  bărbaţilor şi femeilor evlavioase din vechime? 2 Petru  
 1:16-21.

„Profeţiile pe care marele EU SUNT le-a dat în cuvântul Său, unind za 
cu za lanţul evenimentelor, de la veșnicia din trecut până la veșnicia din 
viitor, ne spun unde ne afl ăm astăzi în cursul veacurilor și la ce ne putem 
aștepta în viitor. Tot ceea ce profeţia a prezis că avea să se întâmple până 
în prezent, a fost trasat pe paginile istoriei, și putem fi  siguri că tot ceea ce 
trebuie să se întâmple se va împlini la vremea sa.” – Profeţi și regi, pag. 536 
engl.

„EU SUNT înseamnă o prezenţă eternă; trecutul, prezentul și viitorul 
sunt la fel pentru Dumnezeu. El vede cele mai îndepărtate evenimente din 
istoria trecutului și viitorul foarte îndepărtat la fel de clar cum vedem noi 
lucrurile zilnice.” – Comentarii Biblice vol.1, pag. 1099.
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Marţi              30 martie
3. SIMBOLURILE
a. De ce vorbeşte Dumnezeu prin simboluri şi parabole? Matei 13:10- 
 14, 16.

„Hristos avea de prezentat adevăruri pe care oamenii nu erau pregătiţi 
să le accepte sau măcar să le înţeleagă. Legând învăţătura Sa cu scenele 
vieţii, cu experienţa sau natura, El le-a captat atenţia și le-a impresionat 
inimile. După aceea, când priveau la obiectele care ilustrau lecţiile Sale, 
ei își aminteau de cuvintele divinului Învăţător. Pentru minţile care erau 
deschise faţă de Duhul Sfânt, semnifi caţia învăţăturii Mântuitorului se des-
chidea tot mai mult. Tainele erau mai clare, iar ceea ce era greu de priceput 
devenea evident.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 21 engl.

b. Cum putem înţelege corect ilustrările şi simbolurile din profeţia  
 biblică? 1 Corinteni 2:13; Isaia 28:9-13.

„Fariseii de pe vremea lui Hristos și-au închis ochii ca să nu vadă, ure-
chile ca să nu audă; de aceea, adevărul nu putea ajunge la inima lor. Ei tre-
buia să sufere pedeapsa pentru ignoranţa lor voită și orbirea auto-impusă. 
Însă Hristos i-a învăţat pe ucenicii Săi că trebuia să-și deschidă mintea faţă 
de instrucţiuni și să fi e gata să creadă. El a pronunţat o binecuvântare asu-
pra lor deoarece ei vedeau și auzeau cu ochi și urechi care credeau…

Numai acela, care primește Scripturile ca fi ind glasul lui Dumnezeu care îi 
vorbește, este un adevărat învăţăcel. El tremură la cuvânt; pentru că pentru el 
acesta este o realitate vie. El își deschide înţelegerea și inima ca să-l primească…

O cunoaștere a adevărului depinde nu atât de mult de tăria intelectului 
cât de curăţia scopului, simplitatea unei credinţe serioase și dependente. 
Îngerii lui Dumnezeu se apropie de aceia care, în umilinţa inimii, caută 
îndrumarea divină. Duhul Sfânt este dat pentru a le deschide bogatele co-
mori ale adevărului…

Simpla auzire sau citire a cuvântului nu este sufi cientă. Cel care dorește ca 
Scriptura să-i fi e de folos trebuie să mediteze la adevărul care i-a fost prezentat. 
Printr-o atenţie serioasă și cugetare cu rugăciune trebuie să înveţe însemnăta-
tea cuvintelor adevărului și să se adape mult din spiritul scrierilor sfi nte.

Dumnezeu ne îndeamnă să ne umplem mintea cu gânduri măreţe, gân-
duri curate. El dorește ca noi să medităm la dragostea și îndurarea Sa, să 
studiem lucrarea Sa minunată din marele plan de răscumpărare.” – Idem., 
pag. 59, 60 engl.
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Miercuri              31 martie
4. VÂNTUL ŞI MAREA
a. Ce reprezintă adesea vântul în profeţie? Ieremia 25:32, 33; 4:13.

„Auzim acum de cutremure în diverse locuri, de focuri, de furtuni, de 
dezastre pe mare și pe uscat, de epidemii, de foamete. Ce infl uenţă au aces-
te semne asupra voastră? Acesta este doar începutul a ceea ce va urma să 
fi e. Descrierea zilei lui Dumnezeu este dată prin Ioan de către Descoperi-
tor. Strigătul mulţimilor lovite de groază a ajuns la urechea lui Ioan. ‚căci a 
venit ziua cea mare a mâniei Lui, și cine poate sta în picioare?’ (Apocalipsa 
6:17). Apostolul însuși a fost copleșit.

Dacă urmează să aibă loc scene ca aceasta, astfel de judecăţi înfricoșă-
toare asupra lumii vinovate, unde va fi  refugiul poporului lui Dumnezeu? 
Unde se vor adăposti până va trece mânia? Ioan vede elementele naturii 
– cutremur, furtună și luptă politică – reprezentate ca fi ind ţinute de patru 
îngeri. Aceste vânturi sunt ţinute în frâu până când Dumnezeu spune să 
fi e lăsate libere. Acolo se afl ă siguranţa bisericii lui Dumnezeu. Îngerii lui 
Dumnezeu împlinesc porunca Lui ţinând vânturile pământului, pentru ca 
vânturile să nu bată pe pământ, și nici pe mare, nici în vreun copac, până 
când slujitorii lui Dumnezeu sunt sigilaţi pe frunte. Îngerul puternic este 
văzut ridicându-se din est (sau răsărit). Acest cel mai puternic dintre îngeri 
are în mâna lui sigiliul viului Dumnezeu, sau al Aceluia care este singurul 
care poate da viaţă, al Aceluia care poate grava semnul sau inscripţia pe 
fruntea acelora cărora li se va da nemurirea, viaţa veșnică. Glasul acestui 
cel mai măreţ dintre îngeri are autoritate să comande celor patru îngeri să 
reţină cele patru vânturi până când se aduce la îndeplinire lucrarea aceasta, 
și până când el va porunci să le dea drumul.” – Mărturii către predicatori, pag. 
444, 445 engl.

b. Adesea găsim diferite ilustrări profetice în jurul unei ape sau mări.  
 Ce reprezintă acestea? Apocalipsa 17:1, 15.

„Marile împărăţii care au condus lumea au fost prezentate profetului 
Daniel ca fi are de pradă, ridicându-se când ‚cele patru vânturi ale cerurilor 
au izbucnit pe Marea cea Mare’ (Daniel 7:2).  În Apocalipsa 17, un înger 
a explicat că apele reprezintă ‘noroade, gloate, neamuri și limbi’ (versetul 
15). Vânturile simbolizează lupta. Cele patru vânturi ale cerului care lovesc 
marea cea mare reprezintă scenele teribile ale cuceririi și revoluţiei prin 
care împărăţiile încearcă să obţină putere.” – Marea luptă, pag. 439, 440 engl.
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Joi                   1 aprilie
5. FIARELE ŞI ARIPILE
a. Am învăţat în trimestrul anterior că atunci când doreşte să-Şi  
 lumineze poporul, Dumnezeu foloseşte îngeri sau ceva glorios  
 care să-i reprezinte. Ce foloseşte Dumnezeu pentru a ilustra  
 împărăţii sau imperiile pământeşti? Daniel 7:17, 23.

„Guvernele pământești domină prin forţa fi zică; ele își menţin stăpâni-
rea prin război; însă întemeietorul noii împărăţii este Prinţul Păcii. Duhul 
Sfânt înfăţișează împărăţiile pământești folosind simbolul fi arelor fi oroase 
de pradă; însă Hristos este ‚Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lu-
mii.’ (Ioan 1:29)… Hristos sădește un principiu. Prin sădirea adevărului 
și neprihănirii, El lucrează împotriva rătăcirii și a păcatului.” – Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 77 engl.

b. Adesea profetul vedea fi arele având aripi şi zburând – cu totul  
 contrar asemănării naturale cu un animal. Ce simbolizează aceste  
 aripi? Habacuc 1:6-10.

„Lumea are nevoie de bărbaţi ai cugetării, bărbaţi de principiu, bărbaţi 
care cresc constant în pricepere și discernământ. Este o mare nevoie de 
bărbaţi care pot folosi presa pentru obţinerea celui mai mare avantaj, ca 
adevărului să i se dea aripi ca să se grăbească la toate naţiunile, limbile și 
noroadele.” – Slujitorii evangheliei, pag. 25 engl.

Vineri                  2 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Cum Îşi face de cunoscut un Dumnezeu sfânt voinţa Sa fi inţelor   
 omeneşti pierdute şi păcătoase?
b. Bărbaţii sfi nţi ai lui Dumnezeu din trecut au primit iluminare divină.   
 De ce erau ei interesaţi şi de ceea ce Dumnezeu le-a descoperit altora   
 înainte de ei?
c. De ce foloseşte Dumnezeu parabole şi simboluri, şi cum se poate să   
 avem o înţelegere corectă a intenţiei lor?
d. Ce reprezintă vânturile şi marea în profeţia Bibliei?
e. Cum descriu fi arele şi aripile acţiunile naţiunilor?
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    Lecţia 2                                                               Sabat 10 aprilie 2010

Imperiile din profeţie
„Şi patru fi are mari au ieşit din mare, deosebite una de alta.” (Daniel 

7:3).
“Să ne gândim la felul în care a procedat Dumnezeu cu naţiunile pă-

mântului. Trebuie să vedem în istorie împlinirea profeţiei, să studiem lu-
crările Providenţei în marile mișcări de reformă, și să înţelegem desfășura-
rea evenimentelor în mărșăluirea naţiunilor pentru confl ictul fi nal al marii 
controverse.”- Testimonies, vol. 8 pag. 307 engl.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pag. 531-536, 552-557 engl.

Duminică                 4 aprilie
1. IMPERII CARE AU PRODUS FRĂMÂNTĂRI
a. Cât de important este studiul profeţiei, în special al acelor profeţii  
 scrise de Daniel? Matei 24:15.

„Citiţi cartea lui Daniel. Evocaţi, punct cu punct, istoria împărăţiilor 
reprezentate acolo. Priviţi la oamenii de stat, consiliile, armatele puternice 
și vedeţi cum a lucrat Dumnezeu ca să înjosească mândria oamenilor, și să 
arunce slava omului în ţărână. Numai Dumnezeu este înfăţișat ca fi ind mă-
reţ. În viziunea profetului, El este văzut coborând un conducător puternic 
și ridicând un altul. El este descoperit ca monarhul universului, gata să-Și 
întemeieze împărăţia cea veșnică – Cel Îmbătrânit de zile, viul Dumnezeu, 
Izvorul întregii înţelepciuni, Conducătorul prezentului, Descoperitorul vi-
itorului.” – Manuscript Releases, vol. 16, pag. 333, 334.

b. Ce i s-a arătat lui Daniel în viziune cu puţin timp înainte de căderea  
 Babilonului? Daniel 7:1-3.

„Cu puţin timp înainte de căderea Babilonului, pe când Daniel medita 
la aceste profeţii și Îl căuta pe Dumnezeu pentru a înţelege vremurile, o 
serie de viziuni i-au fost date cu privire la ridicarea și căderea împărăţiilor.” 
– Profeţi și regi, pag. 553 engl.



Lecții biblice pentru Școala de Sabat, Aprilie - Iunie 2010 11

Luni                 5 aprilie
2. BABILONUL CEL PUTERNIC
a. Ce împărăţie era simbolizată prin leul din Daniel 7:4, şi cum şi-a  
 împlinit rolul în istorie? Ieremia 4:6,7; 50:17.

„Dumnezeu a răspuns la strigătul copiilor Săi loiali. Prin purtătorul 
Său de cuvânt, El a descoperit hotărârea de a aduce pedeapsa asupra naţiu-
nii care se întorsese de la El ca să servească zeilor păgânilor. În timpul vieţii 
unora care chiar atunci puneau întrebări despre viitor, El avea să conducă 
în mod miraculos treburile naţiunilor conducătoare ale pământului și să 
îi înalţe pe babilonieni. Acești caldeeni ‚grozavi și înfricoșaţi’ aveau să se 
năpustească dintr-o dată asupra ţării lui Iuda ca un bici condus de o mână 
divină (Habacuc 1:7).” – Profeţi și regi, pag. 385, 386 engl.

b. Ce s-a întâmplat cu Babilonul când conducătorii acelei împărăţii  
 au umplut măsura vinovăţiei lor? Daniel 5:1-6, 17, 23-31.

„În ultima seară a absurdităţii prostești, Belșaţar și căpeteniile lui au 
umplut măsura vinovăţiei lor și a vinovăţiei împărăţiei caldeene. Dumne-
zeu nu mai putea să reţină mâna care îi apăra de răul care ameninţa. Prin 
numeroase manifestări ale providenţei, Dumnezeu căutase să-i înveţe să 
aibă reverenţă faţă de legea Sa. ‚Am voit să vindecăm Babilonul,’ a declarat 
El despre cei a căror pedeapsă a ajuns acum până la cer ‚dar nu s-a vinde-
cat!’ (Ieremia 51:9). Din cauza îndărătniciei neobișnuite a inimii omenești, 
Dumnezeu a înţeles că trebuia să dea sentinţa irevocabilă. Belșațar trebuia 
să cadă, iar împărăţia lui trebuie să fi e dată în mâinile altcuiva…

Chiar pe când el și nobilii lui beau din vasele sfi nte ale lui Iehova și-i 
lăudau pe dumnezeii lor de argint și de aur, mezii și perșii, după ce au abă-
tut cursul Eufratului din albia lui, mărșăluiau spre inima cetăţii nepăzite. 
Armata lui Cir era acum la zidurile palatului; cetatea era plină de soldaţi 
inamici ‚ca de niște lăcuste’ (Ieremia 51:14); iar strigătele lor de biruinţă se 
auzeau deasupra strigătelor de disperare ale curtenilor petrecăreţi uimiţi.” 
– Idem., pag. 530, 531 engl.
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Marţi                  6 aprilie
3. MEDO-PERSIA
a. Descrieţi răsturnarea Babilonul conform profeţiei. Isaia 44:27, 28;  
 45:1-3.

„Prin intrarea neașteptată a armatei cuceritorului persan în inima ca-
pitalei babiloniene prin albia râului ale cărui ape au fost deviate, și prin 
porţile interioare care au fost lăsate deschise și neapărate din nepăsare, 
iudeii au avut o dovadă puternică a împlinirii literale a profeţiei lui Isaia 
referitoare la răsturnarea bruscă a asupritorilor lor. Și aceasta ar fi  trebuit 
să fi e pentru ei un semn de netăgăduit că Dumnezeu conduce treburile 
naţiunilor în favoarea lor.” – Profeţi și regi, pag. 552 engl.

b. Cât de mare a fost următorul imperiu mondial, Medo-Persia,  
 simbolizat printr-un urs şi printr-un berbec? Daniel 7:5; 8:3, 4, 20;  
 Estera 1:1, 3.

„Rugăciunea lui Daniel a fost făcută ‚în anul dintâi al lui Darius’ (Dani-
el 11:1), monarhul med al cărui general, Cir, smulsese cu forţa din Babilo-
nia sceptrul conducătorului universal. Domnia lui Darius a fost onorată de 
Dumnezeu. Îngerul Gabriel a fost trimis la el ‚ca să-l ajute și să-l sprijine’. 
La moartea lui, la aproximativ doi ani de la căderea Babilonului, Cir l-a 
urmat la tron, iar începutul domniei lui a reprezentat împlinirea celor șap-
tezeci de ani de la vremea când evreii fuseseră luaţi de Nebucadneţar din 
Iudea în Babilorn.” – Idem., pag. 556, 557.

„În istoria naţiunilor, cercetătorul cuvântului lui Dumnezeu poate ve-
dea împlinirea literală a profeţiei divine. Babilonul, clătinat și în cele din 
urmă dărâmat, a încetat să mai existe deoarece în timp de prosperitate 
conducătorii lui s-au considerat independenţi de Dumnezeu, și au atribuit 
slava împărăţiei lor realizării omenești. Împărăţia medo-persană a fost lo-
vită de mânia Cerului pentru că în ea legea lui Dumnezeu a fost călcată în 
picioare. Teama de Domnul nu și-a găsit loc în inimile marii majorităţi a 
oamenilor. Răutatea, blasfemia și decăderea dominau. Împărăţiile care au 
urmat au fost chiar mai josnice și mai depravate; și acestea au coborât mai 
mult și tot mai mult pe scara valorii morale.” – Idem., pag. 501, 502 engl.

„Când naţiunile au respins principiile lui Dumnezeu și, prin această 
respingere, au lucrat la ruina lor, s-a arătat totuși că hotărârea divină și 
conducătoare lucra prin toate mișcările lor.” – Educaţia, pag. 177 engl.
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Miercuri                              7 aprilie
4. GRECIA ŞI ROMA
a. Prin ce simboluri a fost reprezentată Grecia, al treilea imperiu  
 universal? Daniel 7:6; 8:5-8, 21.

b. Care a fost însemnătatea simbolică a celor patru capete ale leopar- 
 dului şi a celor patru coarne ale ţapului? Daniel 8:8, 22.

c. Cum au străbătut fi losofi ile mândre ale Imperiului Grecesc istoria  
 chiar până în zilele noastre – şi care ar trebui să fi e reacţia noastră  
 faţă de ele? Eclesiastul 12:12-14.

„Este sigur să-i lăsăm pe tinerii noștri să fi e călăuziţi de acei condu-
cători orbi care studiază scrierile sfi nte [ale Scripturii] cu mult mai puţin 
interes decât acela pe care îl dau pe faţă pentru autorii Greciei și Romei 
antice?” – Principiile fundamentale ale educaţiei creștine, pag. 98 engl.

„Pavel a declarat că nici învăţătura iudeilor, nici elocvenţa grecilor nu 
putea să ajungă la nivelul înaltei chemări care este în Hristos Isus.” – Central 
Advance, 8 aprilie 1903.

d. Cum a fost descrisă Roma, cel de-al patrulea imperiu al profeţiei?  
 Ce instrument de tortură au folosit romanii? Cum au fost prezise  
 căderea şi divizarea Imperiului Roman? Daniel 7:19, 20, 23, 24.

„După cum pe vremuri, Cir a fost chemat la tronul împărăţiei mondia-
le ca să-i elibereze pe captivii Domnului, la fel, prin Cezar Augustus, se îm-
plinește planul lui Dumnezeu de a o aduce pe mama lui Isus în Betleem. Ea 
este din neamul lui David, iar Fiul lui David trebuie să Se nască din cetatea 
lui David. Din Betleem, a spus profetul ‚va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel 
și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.’ 
(Mica 5:2 u.p.).” – Hristos lumina lumii, pag. 44 engl.

“Crucea era asociată cu puterea Romei. Ea era un instrument al celei 
mai crude și umilitoare forme de moarte.” – Idem., pag. 416 engl.
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Joi                  8 aprilie
5. ÎMPĂRĂŢIA VEŞNICĂ
a. Explicaţi viziunea dată lui Ezechiel care arată că, în mijlocul luptei  
 şi al tumultului naţiunilor, Dumnezeu călăuzeşte lucrurile acestei  
 lumi. Ezechiel 1:4, 26; 10:8.

„Tuturor naţiunilor care au pășit pe arena de acţiune li s-a permis să-și 
ocupe locul pe pământ, ca să se hotărască dacă aveau să împlinească pla-
nurile Străjerului și Celui Sfânt. Profeţia a trasat ridicarea și înaintarea ma-
rilor imperii mondiale – Babilon, Medo-Persia, Grecia și Roma. Cu fi ecare 
dintre acestea, cât și cu naţiunile cu o putere mai mică, istoria s-a repetat. 
Fiecare a avut perioada ei de încercare; fi ecare a dat greș, slava a pălit iar 
puterea i-a fost îndepărtată.

Deși naţiunile au respins principiile lui Dumnezeu și, prin această respin-
gere, au lucrat la ruina lor, totuși un plan divin și conducător a fost la lucru în 
mod evident de-a lungul secolelor. Acest lucru l-a văzut profetul Ezechiel în 
imaginea arătată lui în timpul exilului său.” – Profeţi și regi, pag. 535 engl.

b. Cum se va repeta istoria până când împărăţiile lumii vor fi  date lui  
 Hristos şi credincioşilor Lui? Ezechiel 21:26, 27; Psalmii 75:7;  
 Daniel 2:21, 44; 7:27.

„Răsturnarea fi nală a tuturor stăpânirilor pământești este prezisă clar 
în cuvântul adevărului…

Acel timp este la ușă. Astăzi, semnele vremurilor declară că ne afl ăm în 
pragul unor evenimente mari și solemne.”- Educaţia, pag. 179 engl.

Vineri                   9 aprilie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. De ce au citit profeţii scrierile altor profeţi?
b. Cum descoperă profeţia că Babilonul s-a încrezut în cele din urmă în   
 propriile lui capacităţi – şi cu ce urmări?
c. Cum a folosit Dumnezeu răsturnarea Babilonului pentru pregătirea   
 întoarcerii exilaţilor?
d. Descrieţi moştenirea lăsată de Imperiul Grecesc.
e. Care a fost caracteristica predominantă a celei de-a patra împărăţii?
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   Lecţia 3                 Sabat, 17 aprilie 2010

Ridicarea papalităţii
„Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi  

venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fi ul pierzării.” 
(2 Tesaloniceni 2:3).

“Noi trebuie să apărăm adevăratele principii protestante; deoarece po-
litica papalităţii va căuta, pe orice cale posibilă, să interzică libertatea de 
conștiinţă. Orice ochi să fi e îndreptat numai spre slava lui Dumnezeu.” – 
Th e Review and Herald, 9 septembrie 1909.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 49-57, 266, 438, 439 engl.

Duminică               11 aprilie
1. FIARA DIN APOCALIPSA 13
a. Solia celui de-al treilea înger din Apocalipsa 14 foloseşte o   
 anumită terminologie cum ar fi  „fi ară”, „chipul fi arei” şi „semnul  
 fi arei”. Pentru a înţelege aceşti termeni corect, ce texte trebuie să  
 studiem în comparaţie unul cu altele – de ce? Apocalipsa capitolul  
 13 şi Daniel capitolele 7 şi 8.

„Studiul Apocalipsei ne îndreaptă mintea către profeţiile din Daniel, 
și ambele ne prezintă cele mai importante instrucţiuni date de Dumnezeu 
oamenilor, cu privire la evenimentele care vor avea loc la sfârșitul istoriei 
acestei lumi.” – Marea luptă, pag. 341 engl.

„Dacă cei care cred adevărul nu sunt sprijiniţi de credinţa lor în aceste 
zile relativ de pace, ce îi va susţine când va veni marea încercare și când se 
va da decretul împotriva tuturor acelora care nu se vor închina chipului 
fi arei și nu vor primi semnul ei pe frunte sau pe mână?” – Th e Review and 
Herald, 21 septembrie 1876.

b. Ce însuşiri are fi ara menţionată în Apocalipsa 13:1, 2 (p.p.), 6 şi în  
 Daniel 7:8?
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Luni               12 aprilie
2. FIARA ŞI CORNUL CEL MIC
a. În profeţie, cine este balaurul şi ce împărăţie a corespuns cel mai  
 bine cu planurile lui de a-L nimici pe Isus? Apocalipsa 12:3-9; Matei  
 2:16-18. Cărei împărăţii i-a dat balaurul scaunul lui de domnie şi  
 mare putere?

„Linia profeţiei în care se găsesc aceste simboluri [reprezentate de fi a-
ră, chip și semn] începe cu Apocalipsa 12, cu balaurul care căuta să-L ni-
micească pe Hristos la nașterea Sa. Despre balaur se spune că este Satana 
(Apocalipsa 12:9); El a fost acela care l-a îndemnat pe Irod să-L omoare 
pe Mântuitorul. Însă agentul principal al lui Satan, care a făcut război cu 
Hristos și cu poporul Său în primele secole ale erei creștine, a fost Imperiul 
Roman, în care păgânismul era religia dominantă. Deci, în timp ce balau-
rul îl reprezintă în primul rând pe Satan, este, în al doilea sens, un simbol 
al Romei păgâne.” – Marea luptă, pag. 438 engl.

b. Ce caracteristici şi-a asumat Roma, fi ara simbolică, spre sfârşitul  
 ei? Apocalisa 13:5-8; Daniel 7:8, 20, 24, 25.

„Compromisul dintre păgânism și creștinism a avut ca rezultat dezvol-
tarea ‚omului fărădelegii’ prezis în profeţie ca împotrivindu-se și înălţân-
du-se mai presus de Dumnezeu.” – Idem., pag. 50 engl.

„Acest simbol [al fi arei ca un leopard descrisă în Apocalipsa 13:1-10], 
așa cum au crezut majoritatea protestanţilor, reprezintă papalitatea, care a 
urmat la puterea, tronul și autoritatea deţinute cândva de vechiul imperiu 
Roman… Această profeţie, care este aproape la fel cu descrierea cornului 
mic din Daniel 7, indică fără îndoială spre papalitate.” – Idem., pag. 439 engl.

c. Întrucât o zi în profeţie reprezintă un an (Numeri 14:34; Ezechiel  
 4:6), cât timp a avut această putere autoritate de a persecuta?  
 Daniel 7:25 (u.p.); 12:7; Apocalipsa 12:6, 14; 13:5.

„Cele patruzeci și două de luni sunt aceleași cu ‚o vreme, două vremi și 
o jumătate de vreme’, trei ani și jumătate, sau 1260, din Daniel 7 – timpul 
cât puterea papală avea să-l asuprească pe poporul lui Dumnezeu. Această 
perioadă… a început cu supremaţia papalităţii în 538 d. Hr. și s-a încheiat 
în 1798.” – Idem.
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Marţi               13 aprilie
3. S-A GÂNDIT SĂ SCHIMBE LEGEA LUI DUMNEZEU
a. Ce adevăruri esenţiale trebuie să înţelegem despre legea lui 
 Dumnezeu? Matei 5:17-19; Luca 16:17; Psalmii 111:7-9 (compară  
 cu Deuteronomul 4:13; Isaia 24:5 u.p.).

„Dacă Dumnezeu ar fi  putut să schimbe o iotă din legea Sa, nu ar fi  fost 
nevoie ca Isus să vină în lumea noastră să sufere și să moară.” – Th e Signs of 
the Times, 24 noiembrie 1887.

„[Legea lui Iehova] a fost întotdeauna și va fi  întotdeauna sfântă, dreap-
tă și bună, desăvârșită în sine. Ea nu poate fi  anulată sau schimbată.” – Pro-
feţi și regi, pag. 625 engl.

b. Ce s-a gândit cornul cel mic (fi ara din Apocalipsa 13) să facă cu  
 legea lui Dumnezeu? Ce porunci sunt implicate? Daniel 7:25  
 (partea a 3-a); Exodul 20:4-6, 8-11.

„Pentru a oferi convertiţilor de la păgânism un înlocuitor al închinării 
la idoli și, în felul acesta, a promova acceptarea cu numele a creștinismului, 
s-a introdus treptat în închinarea creștină adorarea icoanelor și relicvelor. 
Decretul unui consiliu universal a statornicit în cele din urmă acest sistem 
de idolatrie. Pentru a îndeplini această lucrare nelegiuită, Roma și-a per-
mis să îndepărteze din legea lui Dumnezeu porunca a doua, care interzice 
închinarea la icoane, și să împartă porunca a patra pentru a păstra numă-
rul.

Spiritul de concesie faţă de păgânism a deschis o cale pentru o altă 
desconsiderare a autorităţii Cerești. Satan, care lucrează prin conducătorii 
neconsacraţi ai bisericii, a modifi cat porunca a patra și a încercat să dea la-
oparte vechiul Sabat, ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfi nţit-o 
(Genesa 2:2, 3), și în locul ei să înalţe sărbătoarea ţinută de păgâni ca ‚vene-
rabila zi a soarelui’. Această schimbare nu a fost făcută la început pe faţă. În 
primele secole, adevăratul Sabat a fost păzit de toţi creștinii. Ei erau geloși 
pentru onoarea lui Dumnezeu, și, crezând că legea Sa este de neschimbat, 
au păzit cu zel sfi nţenia preceptelor ei. Însă, cu mare subtilitate, Satan a 
lucrat prin agenţii săi să-și atingă scopul. Pentru ca atenţia poporului să fi e 
atrasă la duminică, această zi a fost făcută o sărbătoare în cinstea învierii 
lui Hristos.” – Marea luptă, pag. 52 engl.

„Satan se străduiește să-i întoarcă pe oameni de la loialitatea lor faţă de 
Dumnezeu, și de la ascultarea de legea Sa.” – Idem., pag. 54 engl.
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Miercuri               14 aprilie
4. O PUTERE HULITOARE
a. Daţi exemple de hulă. Matei 9:2, 3; Marcu 2:7; Ioan 10:33. Prin  
 aceea că rosteşte „vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt” în  
 Daniel 7:25, cum Îl huleşte această putere pe Dumnezeu? 
 2 Tesaloniceni 2:4.

„Una din doctrinele de bază ale Romanismului este aceea că papa este 
capul vizibil al bisericii universale a lui Hristos, învestit cu autoritate supremă 
peste episcopii și preoţii din toată lumea. Mai mult decât atât, lui papa i-au 
fost atribuite chiar titlurile Divinităţii. El este numit „Domnul Dumnezeu 
Papă” și este declarat infailibil. El pretinde omagiul tuturor oamenilor. Satan 
are încă aceeași pretenţie pe care a avut-o în pustia ispitirii, prin Biserica 
Romei și mulţi sunt gata să-i dea onoare.” – Marea luptă, pag. 50 engl.

„Papii și preoţii pretind că au puterea de a ierta păcatele și a deschide și 
închide porţile cerului pentru întreaga omenire. Superstiţiile nesăbuite și 
pretenţiile riguroase au luat locul adevăratei închinări la Dumnezeu. Vie-
ţile papilor și clerului au fost atât de decăzute, pretenţiile lor mândre atât 
de hulitoare încât oamenii buni își făceau griji referitoare la moralitatea 
generaţiei următoare.” – Th e Signs of the Times, 31 mai 1883.

b. Ce arată că manifestarea antihristului începuse deja în zilele  
 apostolilor, şi de unde ştim că „omul fărădelegii” nu urma să iasă  
 dintr-o comunitate atee ci din creştinism? 2 Tesaloniceni 2:3, 4, 7;  
 1 Ioan 2:18, 19; 4:1-3; Faptele Apostolilor 20:28-30.

„Apostolul Pavel, în cea de-a doua scrisoare către tesaloniceni, a prezis 
marea apostazie care avea să aibă ca urmare întemeierea puterii papale… 
Chiar atunci devreme el a văzut, strecurându-se în biserică, rătăciri care 
aveau să pregătească dezvoltarea papalităţii.” – Marea luptă, pag. 49 engl.

„În consiliile sinagogii Satanei s-a hotărât să se distrugă semnul credin-
cioșiei faţă de Dumnezeu în lume. Antihristul, omul fărădelegii, s-a înălţat 
ca fi ind suprem pe pământ și prin el, Satan lucrează într-un mod iscusit ca să 
nască rebeliune faţă de legea lui Dumnezeu și faţă de memorialul lucrărilor 
Sale create… Sabatul fals este susţinut prin forţă supraomenească pentru ca 
Dumnezeu să fi e dezonorat.”- Th e Signs of the Times, 12 martie 1894.
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Joi                            15 aprilie
5. O ORGANIZAŢIE SÂNGEROASĂ
a. Ce a caracterizat istoria puterii politico-religioase care a deţinut  
 supremaţia timp de 1260 ani? Matei 24:21, 22; Apocalipsa 13:7; 17:6.

„În secolul al treisprezecelea, s-a înfi inţat cea mai groaznică mașinărie 
a papalităţii – Inchiziţia. Prinţul întunericului a lucrat cu liderii ierarhiei 
papale. În consiliile lor secrete, Satan și îngerii lui controlau minţile oa-
menilor răi, în timp ce nevăzut stătea un înger al lui Dumnezeu, notând 
teribilul raport al decretelor lor inchizitorii și scriind istoria faptelor prea 
oribile ca să apară înaintea ochilor omenești.” – Marea luptă, pag. 59 engl.

b. Ce s-a întâmplat cu acea putere la sfârşitul celor 1260 ani în 1798?  
 Apocalipsa 13:3 (p.p.), 10.

„[În 1798] papa a fost luat prizonier de către armata franceză, puterea 
papală a primit rana ei de moarte și s-a împlinit prezicerea: ‚Cine duce pe 
aţii în robie va merge și el în robie.’ (Apocalipsa 13:10).” – Idem., pag. 439 
engl.

c. De ce anume ar trebui să ne amintim atunci când ne confruntăm  
 cu atrocităţile din partea aşa-numiţilor credincioşi? Ioan 16:33; 2  
 Timotei 3:12.

Vineri                                                   16 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. Cum se refl ectă caracteristicile proeminente ale celei de-a patra fi are   
 din Daniel 7 în fi ara asemenea unui leopard din Apocalipsa 13?
b. Cât timp i s-a permis puterii simbolizate prin cornul cel mic (şi prin   
 fi ara asemenea unui leopard) să controleze chestiunile lumii acesteia?
c. Întrucât Dumnezeu nu-Şi schimbă legea cea veşnică, numai ce   
 poruncă a crezut Antihristul că are autoritatea să o schimbe?
d. Defi niţi hula şi explicaţi cum L-au hulit pe Dumnezeu papa şi preoţii.
e. De ce sunt cele 1260 zile profetice numite corect „Evul întunecat”?
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   Lecţia 4      Sabat, 24 aprilie 2010

Statele Unite în profeţia biblică
„Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fi ară, care avea două 

coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.” (Apocalipsa 13:11).
„Coarnele ca de miel și glasul de balaur ale simbolului indică o contra-

dicţie izbitoare între pretenţiile și practica naţiunii înfăţișate în felul acesta 
[în Apocalipsa 13:11]. ‚Vorbirea’ naţiunii reprezintă acţiunile puterilor ei 
legislative și judiciare.” – Marea luptă, pag. 442 engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 440-450, 606, 607 engl.

Duminică             18 aprilie
1. „RIDICÂNDU-SE DIN PĂMÂNT”
a. Când fi ara ca un leopard a primit rana de moarte în 1798, ce s-a  
 ridicat cam în aceeaşi vreme, şi de unde ştim că este vorba despre o  
 naţiune? Apocalipsa 13:11 (p.p.)

„Fiara cu coarne ca de miel a fost văzută ‚ieșind din pământ’ (Apoca-
lipsa 13:11). În loc de a răsturna alte puteri pentru a se întemeia, naţiunea 
reprezentată astfel trebuie să se ridice într-un teritoriu neocupat și să se 
dezvolte treptat și liniștit. Deci nu putea să se ridice din mijlocul naţiunilor 
afl ate în luptă și frământare din Lumea Veche – acea mare turbulentă de 
‚noroade, gloate, neamuri și limbi’ (Apocalipsa 17:15). Ea trebuie căutată 
pe Continentul de Vest.” – Marea luptă, pag. 440 engl.

b. Ce înseamnă că ‚ieşea din pământ’? Comparaţi Apocalipsa 13:1 cu  
 13:11.

„Ce naţiune din Lumea Nouă se ridica în 1798 în putere, promiţând pu-
tere și măreţie și atrăgând atenţia lumii? Aplicaţia simbolului nu permite nici 
o îndoială. O singură naţiune și numai una corespunde descrierilor acestei 
profeţii; ea indică fără îndoială spre Statele Unite ale Americii.” – Idem.
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Luni              19 aprilie
2. CARACTERISTICILE MIELULUI
a. Ce caracteristici ale naţiunii ca un miel se găsesc în prima parte a  
 istoriei Statelor Unite? Cum cuprind principiile de bază ale acestei  
 naţiuni aceste trăsături? Isaia 53:7; Ieremia 11:19; 
 Faptele Apostolilor 8:32.

„Coarnele ca de miel arată tinereţea, inocenţa, gingășia, ilustrând corect 
caracterul Statelor Unite prezentate profetului ca ‚ieșind’ în 1798. Printre 
creștinii exilaţi care au fugit prima dată în America și au căutat un refugiu 
de apăsarea regală și intoleranţa preoţilor, mulţi erau hotărâţi să înfi inţeze 
o guvernare pe temelia largă a libertăţii civile și religioase. Concepţiile lor 
și-au găsit exprimarea în Declaraţia de Independenţă, care proclamă mare-
le adevăr că ‚toţi oamenii sunt creaţi egali’ și înzestraţi cu dreptul inaliena-
bil la ‚viaţă, libertate și căutarea fericirii.’ Iar Constituţia garantează popo-
rului dreptul de autoguvernare, prevăzând ca reprezentanţii aleși de votul 
poporului să adopte și să aplice legile. Este garantată și libertatea credinţei 
religioase, îngăduindu-i-se oricărui om să se închine lui Dumnezeu așa 
cum îi dictează conștiinţa. Republicanismul și protestantismul au devenit 
principiile fundamentale ale naţiunii. Aceste principii sunt secretul puterii 
și prosperităţii ei. Cei apăsaţi și asupriţi în lumea creștină s-au întors către 
acest pământ cu interes și speranţă.” – Marea luptă, pag. 441 engl.

„Întemeietorii naţiunii au căutat cu înţelepciune să se păzească faţă de 
implicarea puterii seculare în chestiunile bisericii, care are ca rezultat ine-
vitabil intoleranţa și persecuţia. Constituţia prevede:  ‚Congresul să nu dea 
nici o lege referitoare la stabilirea religiei, sau care să interzică practicarea 
liberă a ei,’ și ca ‚să nu se ceară nici un test religios pentru a primi califi ca-
rea pentru vreun post public în Statele Unite.” – Idem., pag. 442 engl.

b. Chiar înainte de sfârşitul persecuţiei religioase de către bisericile de  
 stat, cum îi ajutau deja Statele Unite pe creştinii persecutaţi? Matei  
 24:21, 22; Apocalipsa 12:14-16.

„Pe măsură ce vestea s-a răspândit în ţările din Europa despre o ţară 
unde toţi oamenii se pot bucura de roadele muncii lor și pot asculta de con-
vingerile propriei conștiinţe, mii s-au îngrămădit pe ţărmurile Lumii Noi…

Biblia a fost ţinută ca temelie a credinţei, izvorul înţelepciunii și carta 
libertăţii.” – Idem., pag. 296 engl.
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Marţi               20 aprilie

3. VORBEŞTE CA UN BALAUR
a.  Ce schimbare are loc în fi ara ca un miel din profeţie? Apocalipsa  
 13:11 (u.p.)

„[Naţiunea ca un miel] va contrazice acele principii liberale și pașnice 
pe care le-a așezat ca temelie a politicii ei. Prezicerea că va ‚vorbi ca un 
balaur’ și va folosi ‚toată puterea fi arei dintâi’ prevestește în mod clar o 
dezvoltare a spiritului de intoleranţă și de persecuţie care a fost dat pe faţă 
de naţiunile reprezentate prin balaur și fi ara ca un leopard. Iar afi rmaţia că 
fi ara cu două coarne ‚face ca pământul și cei ce locuiesc pe el să se închine 
primei fi are’ indică la faptul că autoritatea acestei naţiuni va fi  folosită pen-
tru a impune o închinare care va fi  un act de omagiu faţă de papalitate.

O astfel de acţiune va fi  în directă contrazicere cu principiile acestei 
guvernări, cu particularitatea instituţiilor sale libere, cu mărturisirea so-
lemnă și directă a Declaraţiei de Independenţă și cu Constituţia… Numai 
prin violarea fl agrantă a acestor păzitori ai libertăţii naţiunii poate auto-
ritatea civilă impune orice închinare religioasă. Însă inconsecvenţa unei 
astfel de acţiuni nu este mai mare decât este ilustrată prin simbol. Fiara cu 
coarne ca de miel – pretinzându-se curată, tandră și inofensivă – vorbește 
ca un balaur.

‚Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fi arei’ (Apocalipsa 
13:14). Aici se prezintă clar o formă de guvernământ în care puterea legis-
lativă revine poporului, o dovadă izbitoare că Statele Unite sunt naţiunea 
indicată în profeţie.” – Marea luptă, pag. 442, 443 engl.

b. În ce sens va vorbi fi ara asemănătoare cu un miel (Statele Unite) ca  
 un balaur, făcând un chip (urmând exemplul) fi arei ca un leopard  
 (Roma)?

„Pentru a ști cum este chipul și cum se va forma, trebuie să studiem 
caracteristicile fi arei însăși – papalitatea.

Când biserica timpurie s-a stricat prin depărtarea de la simplitatea 
evangheliei și prin primirea ritualurilor și obiceiurilor păgâne, ea a pierdut 
Spiritul și puterea lui Dumnezeu; și pentru a controla conștiinţa oameni-
lor, ea a căutat să sprijine puterea seculară. Rezultatul a fost papalitatea, o 
biserică ce a controlat puterea statului și a folosit-o în scopuri proprii.” – 
Idem., pag. 443 engl.
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Miercuri              21 aprilie
4. ACŢIONEAZĂ CA UN BALAUR
a. Dacă fi ara ca un miel vorbeşte ca un balaur, la ce acţiuni ne putem  
 aştepta? Apocalipsa 13:12.

„Refuzul de a asculta de poruncile lui Dumnezeu și hotărârea de a 
nutri ură faţă de cei care proclamă aceste porunci, provoacă cel mai în-
verșunat război din partea balaurului ale cărui energii sunt folosite toate 
împotriva poporului lui Dumnezeu care păzește poruncile.” – Testimonies, 
vol. 8, pag. 117 engl. 

„Tribunalele sunt corupte. Conducătorii sunt mânaţi de dorinţa de 
câștig și iubirea de plăceri senzuale. Necumpătarea a întunecat facultăţile 
multora așa încât Satan deţine controlul deplin asupra lor. Juriștii sunt de-
căzuţi, mituiţi și amăgiţi. Beţia și dezmăţul, patima, invidia, nesinceritatea 
de orice fel sunt în mijlocul celor care aplică legea. ‚Dreptatea stă departe: 
căci adevărul s-a poticnit în stradă, și echitatea nu poate să intre’ (Isaia 
59:14 engl).” – Marea luptă, pag. 586 engl.

b. Sub a cui infl uenţă va face guvernarea civilă a Statelor Unite un  
 chip (imitare) Romei? Apocalipsa 13:15-17.

„Pentru ca Statele Unite să facă un chip fi arei, puterea religioasă trebu-
ie să controleze într-atât guvernarea civilă încât autoritatea statului să fi e și 
ea folosită de biserică pentru a-și împlini propriile scopuri.

Oridecâte ori a obţinut putere seculară, biserica a folosit-o ca să-i pe-
depsească pe cei care nu erau de acord cu doctrinele ei. Bisericile protes-
tante, care au călcat pe urmele Romei prin aceea că s-au aliat cu puterile 
lumești, au dat pe faţă o dorinţă similară de a restrânge libertatea de conști-
inţă. Un exemplu ne este dat de lunga persecuţie a dizidenţilor din partea 
Bisericii Angliei. În secolele al șaisprezecelea și al șaptesprezecelea, mii de 
predicatori dizidenţi au fost obligaţi să fugă din bisericile lor și mulţi, atât 
pastori cât și din popor, au primit amenzi, au fost închiși, torturaţi și mar-
tirizaţi.” – Idem., pag. 443 engl.

„ ,Chipul fi arei’ reprezintă acea formă a protestantismului apostat care 
se va dezvolta când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile 
pentru a-și impune dogmele.” – Idem., pag. 445 engl.
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Joi                22 aprilie
5. FĂCÂNDU-I PE OAMENI SĂ SE ÎNCHINE PAPALITĂŢII
a. În ce sens, şi împotriva cui va folosi fi ara ca un miel forţa? Apocalipsa  
 13:12 (u.p.).

„Clerul va depune eforturi aproape supraomenești pentru a închide ca-
lea luminii ca să nu lumineze asupra turmei. Prin toate mijloacele pe care 
le au la îndemână, ei vor încerca să interzică discutarea acestor chestiuni 
vitale. Biserica apelează la braţul puternic al puterii civile, și, în această 
lucrare, papistașii și protestanţii se unesc. Pe măsură ce mișcarea pentru 
impunerea duminicii devine din ce în ce mai îndrăzneaţă și mai hotărâtă, 
legea va fi  invocată împotriva păzitorilor poruncii. Ei vor fi  ameninţaţi cu 
amenzi și închisoare, iar unora li se vor oferi poziţii cu infl uenţă iar altora 
răsplată și avantaje, ca stimulare pentru a renunţa la credinţă. Dar răspun-
sul lor ferm este: ‚Arătaţi-ne din cuvântul lui Dumnezeu greșeala noastră’ 
– aceeași dovadă cerută și de Luther în împrejurări asemănătoare.” – Marea 
luptă, pag. 607 engl.

b. Cum poate o guvernare să-i facă pe oamenii iubitor de libertate să  
 accepte pierderea libertăţii lor? 2 Tesaloniceni 2:9-12.

„Mișcarea în favoarea duminicii își croiește drum prin întuneric. Con-
ducătorii ascund adevărata problemă, și mulţi care se unesc cu această miș-
care nu văd încotro se îndreaptă curentul subteran. Pretenţiile ei sunt blajine 
și aparent creștine, însă când va ajunge să vorbească va descoperi spiritul ba-
laurului… Ar trebui să căutăm să dezarmăm prejudecata așezându-ne într-o 
lumină favorabilă înaintea poporului.” – Testimonies, vol. 5, pag. 452 engl.

Vineri                 23 aprilie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. În jurul cărui an a apărut fi ara asemenea unui miel?
b. Din punct de vedere istoric, cum i-au ajutat Statele Unite pe acei   
 creştini care sufereau sub persecuţia religioasă din Europa?
c. Ce schimbare drastică se va vedea în această naţiune iubitoare de   
 pace?
d. În ce fel anume va imita fi ara ca un miel (Statele Unite) pe fi ara   
 asemenea unui leopard (Roma)?
e. Cum va renunţa această naţiune iubitoare de libertate la privilegiile ei  
 constituţionale şi va urma exemplul Romei în a întemeia un fel de   
 inchiziţie?
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SABAT 1 MAI 2010

DARUL SABATULUI ÎNTÂI 
   pentru proiectele mondiale de misiune

Dragi fraţi și surori din întreaga lume,
Înainte de a Se înălţa la cer, Dom-

nul Isus a dat ucenicilor Săi o misiune și 
această misiune nu a fost doar pentru ei, 
ci pentru toţi cei care Îl primesc pe Hris-
tos până la sfârșitul lumii. Noi trebuie să fi m canale consacrate prin care 
viaţa cerească să curgă la alţii. Asupra noastră este așezată o povară sacră. 
Misiunea ne-a fost dată și nouă: „Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate nea-
murile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și 
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârșitul veacului. Amin” (Matei 28:19, 20).

Dacă a existat vreodată o vreme când să împlinim această misiune, 
aceasta este acum. Nu avem timp de pierdut deoarece câteva picături ale 
mâniei lui Dumnezeu deja cad pe acest pământ rău și păcătos. Bărbaţi și 
femei, tineri și bătrâni mor fără nici o speranţă, fără măcar să aibă ocazia 
de auzi solia mântuirii – fără să primească nici o avertizare!

Cea mai mare provocare de astăzi este: Cum putem da avertizarea în 
aceste teritorii în care nu s-a intrat încă? Când ne uităm pe hartă, vedem 
că nu avem multe misiuni în insulele din Caraibe, Pacifi c, în Asia, Africa și 
nici pe bogatul continent european. Deși de curând am deschis multe mi-
siuni noi, costul menţinerii și dezvoltării acestor misiuni până când ajung 
câmpuri independente este foarte provocator și uneori aproape imposibil 
pentru noi. Însă nu ne putem descuraja. Trebuie să mergem înainte în cre-
dinţă. Cu Dumnezeu la cârmă și cu eforturile tuturor credincioșilor unite, 
putem împlini partea noastră din misiune!

Când se va strânge Darul Sabatului Întâi luna aceasta, vă rugăm să 
oferiţi cu generozitate pentru a sprijini proiectele mondiale de misiune. Nu 
uitaţi că nu toţi putem călători în multe locuri, sau trece oceanele și mările, 
însă darul pe care îl facem lucrării lui Isus de pe acest pământ va aduce 
vestea cea bună a mântuirii în toate ţările.

Vă mulţumim pentru darul vostru mărinimos pentru construirea de mi-
siuni ca faruri în cele mai întunecate locuri din lumea aceasta întunecată.

                                   
                                     Fraţii voștri din Departamentul Misionar al CG
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        Lecţia 5                      Sabat, 1 mai 2010

O putere făcătoare de minuni
„[Cealaltă fi ară care se ridicase din pământ] amăgea pe locuitorii 

pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fi arei [cu 
zece coarne]. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fi arei care 
avea rana de sabie, şi trăia.” (Apocalipsa 13:14).

“Dumnezeu nu forţează niciodată voinţa sau conștiinţa; însă metoda 
continuă a lui Satan – pentru a câștiga controlul asupra acelora pe care nu-i 
poate seduce altfel – este de a constrânge prin cruzime… El lucrează atât 
prin autorităţile religioase cât și prin cele seculare, făcându-le să impună 
legi care sfi dează legea lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pag. 591 engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 48, 582-592, 624 engl.

Duminică               25 aprilie

1. MAREA AMĂGIRE PRIN MINUNI
a. Ce profeţie arată că se vor folosi minuni pentru a-i amăgi pe  
 oameni în zilele de pe urmă? Matei 24:24; 2 Corinteni 11:14.

„Prin spiritism, Satan apare ca un binefăcător al omenirii, vindecând 
bolile oamenilor și pretinzând că prezintă un sistem religios nou și mai 
înălţat.” – Marea luptă, pag. 589 engl.

„Ca act de încoronare a marii drame a amăgirii, Satan însuși va încerca 
să-L personifi ce pe Hristos… [El] va apărea printre oameni ca o fi inţă ma-
iestuoasă de o strălucire orbitoare.” – Idem., pag. 624 engl.

b. Cum putem face deosebirea dintre minunile adevărate şi cele  
 false? Deuteronomul 13:1-3; Isaia 8:19, 20.

„Cei care pretindă că au marea putere de la Dumnezeu pot fi  deosebiţi 
numai prin marele detector, legea lui Iehova.” – Faith and Works, pag. 45.
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Luni                           26 aprilie
2. MINUNILE NU SUNT UN TEST
a. Ce profeţie s-a împlinit parţial în zilele lui Hristos şi se va împlini  
 iarăşi în aceste zile de pe urmă? Maleahi 4:5, 6; Luca 1:17; Matei  
 11:11-14.

„Ioan s-a despărţit de prieteni și de bogăţiile vieţii. Simplitatea îmbră-
cămintei lui, o haină ţesută din păr de cămilă, era o mustrare continuă 
pentru extravaganţa și etalarea preoţilor iudei și ale poporului în general. 
Dieta lui, pur vegetariană, formată din roșcove și miere sălbatică, era o 
mustrare faţă de îngăduinţa apetitului și a poft ei care domina peste tot… 
[Maleahi 4:5, 6 citat]. Aici, profetul descrie caracterul lucrării. Cei care 
trebuie să pregătească drumul pentru a doua venire a lui Hristos sunt 
simbolizaţi prin profetul Ilie, așa cum Ioan a venit în spiritul lui Ilie ca să 
pregătească drumul pentru prima venire a lui Hristos. Marele subiect al 
reformei trebuie agitat, iar mintea oamenilor trebuie stârnită. Cumpătarea 
în toate lucrurile trebuie legată de solie, ca poporul lui Dumnezeu să se 
întoarcă de la idolatrie, lăcomie și extravaganţă în îmbrăcăminte și alte 
lucruri.” – Testimonies, vol. 3, pag. 62 engl.

b. Ce lecţie dată de Ioan Botezătorul (care a lucrat în spiritul şi  
 puterea lui Ilie) este de o mare valoare pentru noi astăzi? Ioan 10:41.

„Satan este un cercetător sârguincios al Bibliei. El știe că timpul lui este 
scurt, și caută ca în orice punct să lucreze împotriva lucrării Domnului de 
pe acest pământ. Este imposibil să se formeze o idee despre experienţa po-
porului lui Dumnezeu, care va fi  în viaţă pe pământ când slava cerească și 
o repetare a persecuţiilor din trecut se vor îmbina. Ei vor umbla în lumina 
care vine de la tronul lui Dumnezeu. Prin intermediul îngerilor, va exista o 
comunicare neîntreruptă între cer și pământ. Iar Satan, înconjurat de îngerii 
răi și pretinzând că este Dumnezeu, va face minuni de tot felul, ca să înșele, 
dacă este cu putinţă, chiar și pe cei aleși. Poporul lui Dumnezeu nu-și va găsi 
siguranţa în facerea de minuni, pentru că Satan va contraface minunile făcu-
te. Poporul încercat și probat al lui Dumnezeu își va găsi puterea în semnul 
despre care se vorbește în Exodul 31:12-18. Ei trebuie să ia poziţie de partea 
cuvântului viu: ‚Stă scris.’ Aceasta este singura temelie pe care se poate sta în 
siguranţă. Cei care au călcat legământul lor cu Dumnezeu vor fi  în ziua aceea 
fără Dumnezeu și fără speranţă.” – Idem., vol. 9, pag. 16 engl.
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Marţi               27 aprilie
3. SE APROPIE O SCHIMBARE
a. Ce reprezintă cele două coarne ale fi arei ca un miel? Apocalipsa 13:11.

„’Cele două coarne ca de miel’ sunt un simbol potrivit al guvernării 
Statelor Unite, așa cum este exprimată în cele două principii fundamenta-
le, republicanismul și protestantismul. Aceste principii reprezintă secretul 
puterii și prosperităţii noastre ca naţiune. Cei care au găsit primii refugiu 
pe ţărmurile Americii s-au bucurat că au ajuns într-o ţară lipsită de preten-
ţiile arogante ale papalităţii și de tirania autorităţii regale. Ei s-au hotărât să 
întemeieze o guvernare bazată pe libertatea civilă și religioasă.” – Th e Signs 
of the Times, 1 noiembrie 1899.

b. Cum păcătuieşte această naţiune asemenea unui miel împotriva lui  
 Dumnezeu prin aceea că adoptă legi opresive şi antibiblice? 
 Apocalipsa 13:14 (u.p.).

„Va veni un timp când legea lui Dumnezeu va fi  făcută fără valoare în-
tr-un sens special. Conducătorii naţiunii noastre vor adopta, prin hotărâri 
legislative, legea duminicală iar în felul acesta, poporul lui Dumnezeu va fi  
adus într-o mare primejdie. Când naţiunea noastră, în consiliile ei legislati-
ve, va adopta legi care să constrângă conștiinţa oamenilor cu privire la pri-
vilegiile religioase, impunând păzirea duminicii și folosind puterea opresivă 
împotriva celor care păzesc Sabatul zilei a șaptea, legea lui Dumnezeu va fi  
făcută fără valoare, în general, în ţara noastră; iar apostazia naţională va fi  
urmată de ruină naţională.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 977 engl.

c. Ce unire întreită va pregăti lumea să fi e amăgită de Satan? Isaia  
 8:9, 10, 12; Apocalipsa 16:13, 14.

„Când protestantismul va întinde mâna peste prăpastie ca să prindă 
mâna puterii romane, când se va întinde peste abis ca să dea mâna cu spi-
ritismul, când, sub infl uenţa acestei întreite uniri, ţara noastră va părăsi 
orice principiu al Constituţiei ei ca stăpânire protestantă și republicană, și 
va lua măsuri pentru propagarea falsităţilor și înșelăciunilor papale, atunci 
știm că a venit timpul pentru lucrarea miraculoasă a lui Satan și că sfârșitul 
este aproape.” – Testimonies, vol. 5, pag. 451 engl.
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Miercuri              28 aprilie
4. CHIPUL FIAREI
a. Ce este chipul fi arei şi cine are puterea să dea viaţă acestui chip?  
 Apocalipsa 13:15 (p.p.).

„Când bisericile conducătoare din Statele Unite, care se unesc în punc-
tele de doctrină comune, vor infl uenţa statul să impună decretele lor și 
să susţină instituţiile lor, atunci America protestantă va fi  format un chip 
ierarhiei romane, iar urmarea inevitabilă va fi  aplicarea pedepselor civile 
asupra dizidenţilor.” – Marea luptă, pag. 445 engl.

„Aceeași minte abilă, care a urzit împotriva celor credincioși în veacurile 
trecute, caută încă să cureţe pământul de cei care se tem de Dumnezeu și 
ascultă de legea Sa. Satan va manifesta indignare faţă de minoritatea umilă 
care refuză să primească obiceiurile și tradiţiile populare. Oameni cu poziţie 
și reputaţie se vor uni cu cei nelegiuiţi și josnici ca să se sfătuiască împotriva 
poporului lui Dumnezeu. Bogăţia, geniul, educaţia se vor uni ca să-i acopere 
cu rușine. Conducătorii, predicatorii și membrii bisericii îi vor persecuta și 
vor unelti împotriva lor. Cu glasul și cu pana, prin laude, ameninţări și ri-
diculizări, ei vor căuta să le răstoarne credinţa. Prin relatări false și apeluri 
mânioase ei vor stârni patimile poporului. Neavând un ‚așa zice Scriptu-
ra’ pe care să-l folosească împotriva apărării Sabatului biblic, vor recurge la 
hotărâri opresive pentru a înlocui lipsa. Pentru a-și asigura popularitatea și 
clienţii, legislatorii se vor supune cererii după o lege duminicală. Cei care 
se tem de Dumnezeu nu pot primi o instituţie care violează un precept din 
Decalog. Pe acest câmp de luptă se dă ultima mare bătălie a războiului dintre 
adevăr și rătăcire. Iar noi nu suntem lăsaţi în îndoială cu privire la această 
chestiune. Acum, ca pe vremea lui Mardoheu, Domnul Își va apăra adevărul 
și pe poporul Său.” – Testimonies, vol. 5, pag. 450, 451 engl.

b. Cum a căzut biserica timpurie în cursa lui Satan? 2 Timotei 3:5; 
 2 Tesaloniceni 2:10-12.

„Apostazia a făcut biserica timpurie să caute ajutorul guvernării civile și, 
în felul acesta, a pregătit o cale pentru dezvoltarea papalităţii – fi ara. Pavel a 
spus: ‚va veni… lepădarea de credinţă și se va descoperi omul fărădelegii.’ (2 
Tesaloniceni 2:3). Astfel, apostazia din biserică va pregăti calea pentru chipul 
fi arei.” – Marea luptă, pag. 443, 444.
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Joi                29 aprilie
5. DECRETUL DE MOARTE
a. La ce trebuie să se aştepte cei care se tem de Dumnezeu şi duc o  
 viaţă evlavioasă? Matei 14:3-10; 2 Timotei 3:12. Daţi un exemplu  
 biblic. 1 Regi 22:8, 27.

„Este fi resc ca făcătorul de rele să-i considere pe solii lui Dumnezeu răs-
punzători de calamităţile care vin ca un rezultat sigur al depărtării de calea 
neprihănirii. Cei care are se așează sub puterea lui Satan nu pot vedea lucru-
rile așa cum le vede Dumnezeu. Când oglinda adevărului este ţinută înaintea 
lor, ei se indignează la gândul că sunt mustraţi. Orbiţi de păcat, ei refuză să 
se pocăiască; cred că slujitorii lui Dumnezeu s-au întors împotriva lor și că 
merită cea mai aspră condamnare.” – Profeţi și regi, pag. 139, 140 engl.

„Urmașul adevărat și credincios al lui Hristos trebuie să sufere persecu-
ţie. Nu există nici o cale de a o evita.” – Th e Review and Herald, 19 aprilie 1898.

b. Ce se va întâmpla cu cei care nu se închină chipului fi arei şi refuză  
 să primească semnul fi arei? Apocalipsa 13:15 u.p., 16, 17.

„Se va spune că oamenii Îl supără pe Dumnezeu prin călcarea saba-
tului duminical; că acest păcat a adus calamităţile care nu vor înceta până 
când păzirea duminicii nu va fi  impusă cu stricteţe…

Puterea făuritoare de minuni dată pe faţă prin spiritism își va exercita 
infl uenţa împotriva acelora care aleg să asculte de Dumnezeu mai mult de-
cât de oameni. Comunicări din partea spiritelor vor spune că Dumnezeu 
le-a trimis să-i convingă pe respingătorii duminicii de greșeala lor, afi r-
mând că legile ţării ar trebui ascultate ca legea lui Dumnezeu.” – Marea 
luptă, pag. 590, 591 engl.

Vineri                            30 aprilie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. Cum putem face deosebire între minunile adevărate şi cele false?
b. Cum arată viaţa lui Ioan Botezătorul că minunile nu vor fi  un semn   
 de identifi care a rămăşiţei lui Dumnezeu?
c. Ce rol va juca tot mai mult spiritismul în Statele Unite?
d. Ce este chipul fi arei şi cum se formează?
e. La ce ne putem aştepta din partea acelora care resping adevărul cu   
 bună ştiinţă?
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    Lecţia 6            Sabat, 8 mai 2010

Semnul fi arei
„[Şi cealaltă fi ară care a ieşit din pământ] a făcut ca toţi, mici şi mari, 

bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă 
sau pe frunte.” (Apocalipsa 13:16).

„Păzirea legii lui Dumnezeu, pe de o parte, și călcarea ei, pe de alta, va 
face deosebirea dintre închinătorii lui Dumnezeu și închinătorii fi arei.” – 
Marea luptă, pag. 445, 446 engl.

Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pag. 64-67, 254-258 engl.

Duminică                       2 mai

1. FOCARUL LUPTEI
a. Apocalipsa 13 şi 14 sunt strâns legate, revărsând lumină asupra  
 luptei de la timpul sfârşitului dintre adevăr şi rătăcire. Cum  
 anunţă cel de-al treilea înger rezultatul acestei lupte? Apocalipsa  
 14:9-12; 15:2.

b. Ce poruncă din legea lui Dumnezeu este atacată puternic în ultima  
 luptă? Exodul 20:8; Marcu 2:27, 28. Pe ce autoritate se bazează  
 păzirea duminicii? Matei 15:9, 13, 14.

„Statele Unite vor impune păzirea duminicii, pe care Roma o pretinde 
ca o recunoaștere specială a supremaţiei ei. Însă în acest omagiu adus pa-
palităţii, Statele Unite nu vor fi  singure. Infl uenţa Romei în ţările care au 
recunoscut cândva dominaţia ei este departe de a fi  dispărut. Iar profeţia 
prezice o reabilitare a puterii ei… Atât în Lumea Veche cât și în Lumea 
Nouă, papalitatea va primi omagiul prin onoarea adusă instituţiei dumi-
nicii, care se bazează doar pe autoritatea Bisericii Romane.” – Marea luptă, 
pag. 579 engl.
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Luni         3 mai
2. SCHIMBAREA INTENŢIONATĂ
a. Cum determină felul nostru de gândire atitudinea şi acţiunile  
 noastre? Matei 6:21; 12:34; Proverbele 23:7.

„Vom arăta ce este în inima noastră prin cuvintele pe care le rostim. 
Legătura dintre inimă și cuvintele gurii noastre este foarte strânsă, iar după 
cuvintele noastre vom fi  judecaţi personal în ziua de pe urmă.” – Th e Voice 
in Speech and Song, pag. 52.

„Dacă gândurile sunt rele, sentimentele vor fi  rele, iar gândurile și senti-
mentele unite formează caracterul moral.” – Testimonies, vol. 5, pag. 310 engl.

b. Ce intenţie a Romei, aşa cum este descoperită în Daniel 7:25,  
 reprezintă chestiunea cheie în confl ictul fi nal? Cum va fi  impune- 
 rea de către naţiunea ca un miel a păzirii duminicii un semn al  
 asocierii cu Roma, sau al supunerii faţă de ea? Apocalipsa 13:12.

„Nimeni nu suferă mânia lui Dumnezeu până când adevărul nu a fost 
adus la mintea și conștiinţa lui, și a fost respins. Sunt mulţi care nu au avut 
niciodată ocazia să audă adevărurile speciale pentru acest timp. Caracte-
rul obligatoriu al poruncii a patra nu a fost așezat niciodată înaintea lor în 
adevărata lui lumină. Cel care citește toate inimile și care încearcă toate 
motivele nu va lăsa ca niciunul, care dorește să cunoască adevărul, să fi e 
înșelat cu privire la chestiunile afl ate în dispută. Decretul nu va fi  impus 
oamenilor orbește. Toţi trebuie să aibă lumină sufi cientă ca să hotărască în 
mod inteligent.” – Marea luptă, pag. 605 engl.

„Caracteristica specială a fi arei, și ca urmare a chipului ei, este călcarea 
poruncilor lui Dumnezeu. Daniel spune despre cornul cel mic, papalitatea: 
‚Se va gândi să schimbe vremurile și legea’ (Daniel 7:25, versiunea RV). Iar 
Pavel numea aceeași putere ‚omul fărădelegii’, care urmează să se înalţe 
mai presus de Dumnezeu. O profeţie completează o altă profeţie. Numai 
prin schimbarea legii lui Dumnezeu putea papalitatea să se înalţe mai pre-
sus de Dumnezeu; oricine păzește în cunoștinţă de cauză legea așa cum 
este schimbată aduce onoare supremă acelei puteri prin care a fost făcută 
schimbarea. O astfel de ascultare faţă de legile papale va fi  un semn al su-
punerii faţă de papa în locul lui Dumnezeu.

Papalitatea a încercat să schimbe legea lui Dumnezeu… Schimbarea 
din porunca a patra împlinește exact profeţia. Pentru aceasta, singura au-
toritate pretinsă este aceea a bisericii. Aici puterea papală se așază pe faţă 
mai presus de Dumnezeu.” – Idem., pag. 446 engl.
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Marţi                      4 mai
3. ZIUA DOMNULUI
a. Ce verset biblic a folosit în mod greşit protestantismul pentru a  
 apăra păzirea duminicii? Apocalipsa 1:10.

„Ziua Domnului menţionată de Ioan a fost Sabatul, ziua în care Iehova 
S-a odihnit după marea lucrare a creaţiunii, și pe care a binecuvântat-o și 
a sfi nţit-o pentru că Se odihnise în ea. Sabatul a fost păzit cu sfi nţenie de 
Ioan pe Insula Patmos așa cum a făcut-o și când se afl a printre oameni, 
predicând în acea zi. Stâncile sterpe din jurul lui îi aminteau de Horebul 
stâncos și de felul în care Dumnezeu, când a dat poporului de acolo le-
gea Sa, a spus: ‚Adu-ţi aminte de ziua de odihnă ca să o sfi nţești’ (Exodul 
20:8).” – Th e Sanctifi ed Life, pag. 74.

„În ciuda tuturor eforturilor de a stabili sfi nţenia duminicii, papistașii 
înșiși au recunoscut autoritatea divină a Sabatului, și originea omenească 
a instituţiei cu care fusese înlocuit. În secolul al șaisprezecelea, un conciliu 
papal a declarat direct: ‚Creștinii să nu uite că ziua a șaptea a fost consa-
crată de Dumnezeu, și a fost primită și păzită nu numai de evrei, ci de toţi 
ceilalţi care au pretins că se închină lui Dumnezeu; deși noi creștinii am 
schimbat Sabatul lor în ziua Domnului.’ (Th omas Morer, Discourse in Six 
Dialogues on the Name, Notion and Observation of the Lord’s Day, pag. 281, 
282). Cei care au schimbat legea divină nu erau în necunoștinţă de cauză 
cu privire la caracterul lucrării lor. Ei se așezau în mod deliberat mai presus 
de Dumnezeu.” – Marea luptă, pag. 577 engl.

„În timp ce închinătorii lui Dumnezeu se vor deosebi în mod special prin 
respectul lor faţă de porunca a patra – întrucât aceasta este semnul puterii 
Sale creatoare și dovada că pretinde reverenţa și omagiul omului – închinătorii 
fi arei se vor deosebi prin eforturile lor de a scoate memorialul Creatorului, de 
a înălţa instituţia Romei. Papalitatea și-a impus pretenţiile arogante prima dată 
în favoarea duminicii; și pentru prima dată a apelat la puterea statului ca să 
impună păzirea duminicii ca ‚ziua Domnului.’” – Idem., pag. 446, 447 engl.

b. Ce zi este în realitatea ziua Domnului? Marcu 2:28; Isaia 58:13;  
 Ezechiel 20:12.

„Întrucât a fost făcut pentru om, Sabatul este ziua Domnului. El este a 
lui Hristos…. Sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne sfi nţi. Și 
este dat tuturor acelora pe care Hristos îi sfi nţește. Ca semn al puterii Sale 
sfi nţitoare, Sabatul este dat tuturor acelora care, prin Hristos, devin parte a 
Israelului lui Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 288 engl.
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Miercuri                     5 mai
4. SLUJIND UNUI DUMNEZEU NESCHIMBĂTOR
a. Cum a considerat Dumnezeu păzirea Sabatului în Israelul din  
 vechime? Care erau binecuvântările şi care erau blestemele?  
 Ieremia 17:19-27.

„[Ieremia 17:24, 25 citat]. Această făgăduinţă de prosperitate ca răsplată 
pentru credioncioșie era însoţită de o profeţie despre judecăţile teribile care 
aveau să cadă asupra cetăţii dacă locuitorii ei se dovedeau necredincioși lui 
Dumnezeu și legii Sale. Dacă îndemnurile de a asculta de Domnul Dumne-
zeul părinţilor lor și de a sfi nţi Sabatul Său nu erau urmate, cetatea și palatele 
ei aveau să fi e complet nimicite de foc.” – Profeţi și regi, pag. 411, 412 engl.

b. Cum a explicat Isus clar că El nu a venit – aşa cum a venit omul  
 fărădelegii – să schimbe legea lui Dumnezeu? Matei 5:17-19; Luca  
 16:17.

„Pentru că legea era neschimbătoare, pentru că omul nu putea fi  mântuit 
numai prin ascultare de preceptele ei, Isus a fost înălţat pe cruce. Totuși chiar 
mijloacele prin care Hristos a întemeiat legea, Satan le-a prezentat ca nimi-
cind legea. Aici se va da ultima bătălie a marii lupte dintre Hristos și Satan.

Satan pretinde acum că legea pe care Dumnezeu a rostit-o cu propriul Său 
glas este cu lipsuri, că unele clauze au fost îndepărtate. Aceasta este ultima mare 
amăgire pe care el o aduce în lume. Nu este nevoie ca el să atace întreaga lege; 
dacă poate să-i conducă pe oameni să neglijeze un precept, scopul lui este atins. 
Pentru că ‚cine păzește toată Legea, și greșește într-o singură poruncă, se face 
vinovat de toate’ (Iacov 2:10). Când consimt să calce un precept, oamenii sunt 
aduși sub puterea lui Satan. Prin înlocuirea legii lui Dumnezeu cu cea omeneas-
că, Satan va căuta să controleze lumea.” – Hristos lumina lumii, pag. 763.

„Mântuirea nu este adusă la omenirea căzută prin anularea vreunei iote 
sau frânturi de slovă din lege. Dacă Dumnezeu ar fi  schimbător, nu s-ar pu-
tea avea încredere în guvernarea lui. Dacă El ar retracta ce a spus, nu am 
putea folosi Cuvântul Său ca temelie pentru credinţa noastră. Dacă El Și-ar 
fi  schimbat legea ca să vină în întâmpinarea oamenilor căzuţi, pretenţia lui 
Satan că omul nu poate ţine legea ar fi  fost dovedită ca fi ind adevărată. Însă 
Dumnezeu nu Și-a schimbat legea. Moartea lui Hristos arată universului 
ceresc, lumilor necăzute și tuturor fi ilor și fi icelor lui Adam că legea lui 
Dumnezeu este neschimbătoare și că la judecată ea îi va condamna pe toţi 
cei care au stăruit în păcat.” – Th e Signs of the Times, 7 aprilie 1898.
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Joi                                   6 mai
5. „IEŞIŢI DIN EA”
a. De ce spunem astăzi că există mulţi păzitori ai duminicii sinceri  
 care nu au primit semnul fi arei? Faptele Apostolilor 17:30; Iacov  
 4:17; Ioan 15:22. Când va fi  impusă păzirea duminicii?

„Sunt mulţi care nu au avut niciodată lumina. Ei sunt înșelaţi de în-
văţătorii lor, și nu au primit semnul fi arei. Domnul lucrează cu ei; El nu 
i-a lăsat pe căile lor. Până când nu sunt convinși de adevăr, și nu calcă în 
picioare dovada dată ca să-i lumineze, Domnul nu-Și va retrage harul de la 
ei.” – Manuscript Releases, vol. 19, pag. 103.

„Dumnezeu a dat oamenilor Sabatul ca un semn între El și ei, ca un 
test al credincioșiei lor. Cei care, după ce lumina cu privire la legea lui 
Dumnezeu a venit la ei, continuă să nu asculte  și să înalţe legile oamenilor 
deasupra legii lui Dumnezeu, în marea criză dinaintea noastră vor primi 
semnul fi arei.” – Evanghelizarea, pag. 235 engl.

„În prezent, păzirea duminicii nu reprezintă un test. Va veni timpul 
când oamenii nu doar că vor interzice lucrul duminica, dar vor încerca să-i 
forţeze pe oameni să lucreze în Sabat, și să fi e de acord cu păzirea dumi-
nicii ,altfel își vor pierde libertatea și viaţa. Însă timpul pentru aceasta nu 
a venit încă, pentru că adevărul trebuie prezentat mai pe deplin înaintea 
oamenilor ca o mărturie. Ceea ce am spus nu ar trebui să se înţeleagă că se 
referă la faptele vechilor păzitori ai Sabatului care înţeleg adevărul.” – Th e 
Review and Herald, 6 aprilie 1911.

b. Ce trebuie să se întâmple înainte ca păzirea duminicii să fi e  
 impusă printr-o sentinţă de moarte? Ce chemare trebuie să fi e  
 auzită de lume chiar înainte de sfârşitul timpului? Apocalipsa 14:9,  
 10; 18:1, 4.

Vineri                      7 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. Ce caracterizează lucrarea îngerului al treilea din Apocalipsa 14?
b. Explicaţi „intenţia” (ro: „încumetarea”) ierarhiei romane aşa cum este   
 descoperită în Daniel 7:25.
c. Cum puteţi dovedi că, nu prima zi a săptămânii, ci a şaptea (Sabatul)   
 este ziua Domnului?
d. Explicaţi Matei 5:17-19; Luca 16:17; Matei 22:36-40 şi Iacov 2:10 în   
 legătură cu rezultatul luptei (Apocalipsa 14:12).
e. De ce cere lupta fi nală dintre adevăr şi rătăcire o despărţire de bisericile  
 cu numele?
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    Lecţia 7           Sabat 15 mai 2010

Hristos şi Sabatul
„[Isus] venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în 

ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească.” (Luca 4:16).
„Când la nașterea lui Isus, îngerii cântau – ‚slavă lui Dumnezeu în lo-

curile preaînalte și pe pământ pace și bună învoire între oameni’ (Luca 
2:14), ei făceau de cunoscut principiile legii pe care El venise să o slăvească 
și să o facă venerabilă.” – Hristos lumina lumii, pag. 308 engl.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 47-49, 296, 297.

Duminică                     9 mai
1. ORIGINEA PĂZIRII SABATULUI
a. Când a instituit Dumnezeu Sabatul? Genesa 2:1-3.

„În Eden, Dumnezeu a întemeiat un memorial al lucrării Sale de cre-
aţiune, așezând binecuvântarea Sa asupra zilei a șaptea. Sabatul a fost în-
credinţat lui Adam, părintele și reprezentantul întregii familii omenești… 
Instituţia a fost în întregime comemorativă și dată întregii omeniri. În ea 
nu era nimic simbolic sau care să se aplice la un anumit popor.

Dumnezeu a văzut că Sabatul era esenţial pentru om, chiar și în Paradis. 
El avea nevoie să-și pună deoparte interesele și preocupările proprii într-o zi 
din șapte, ca să poată contempla mai pe deplin lucrările lui Dumnezeu și să 
mediteze la puterea și bunătatea Sa.” – Patriarhi și profeţi, pag. 48 engl.

b. Cum a fost întărit Sabatul înainte de a se da legea pe Sinai? Exodul  
 16:22-30. Ce trebuie să ne aducă în minte Sabatul? Exodul 20:8-11.

„În împrejurările legate de darea manei, avem o dovadă convingătoare 
că Sabatul nu a fost instituit, așa cum pretind mulţi, când a fost dat la Sinai. 
Înainte să ajungă la Sinai, israeliţii au înţeles că Sabatul era obligatoriu.” – 
Idem., pag. 296 engl.
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 Luni                    10 mai
2. EXEMPLUL LUI ISUS
a. Care a fost intenţia lui Isus cu privire la legea lui Dumnezeu?  
 Psalmii 40:8; Isaia 42:21; Matei 5:17-19.

b. Cum i-a mustrat Isus pe iudei pentru că nu ţineau legea morală a  
 celor Zece Porunci dată de Dumnezeu? Matei 15:3-6; Luca 10:26;  
 Ioan 7:19.

„În preceptele legii Sale sfi nte, Dumnezeu a dat o normă perfectă de 
viaţă; și El a spus că această lege, neschimbată în nici o iotă sau frântură, va 
avea pretenţii asupra fi inţelor omenești până la sfârșitul timpului. Hristos a 
venit să înalţe această lege și să o facă venerabilă. El a arătat că ea se bazea-
ză pe temelia largă a dragostei faţă de Dumnezeu și dragostei faţă de om, 
și că ascultarea de preceptele ei cuprinde întreaga datorie a omului. Prin 
propria Sa viaţă, El a dat un exemplu de ascultare de legea lui Dumnezeu. 
În Predica de pe Munte, El a arătat cum cerinţele ei se întind dincolo de 
acţiunile exterioare și că au în vedere gândurile și intenţiile inimii.” – Istoria 
faptelor apostolilor, pag. 505 engl.

c. Daţi exemple care arată că învăţăturile lui Hristos au restaurat  
 adevărata însemnătate a legii lui Dumnezeu. Matei 5:21, 22, 27, 28,  
 31, 32; 19:17-19; Luca 16:17, 18. El a restaurat şi Sabatul la poziţia  
 lui iniţială în planul lui Dumnezeu pentru omenire. Daţi exemple.  
 Matei 12:10-12; 24:20; Marcu 2:27.

„Conducătorii iudei au împlinit voinţa lui Satan îngrădind ziua de odih-
nă a lui Dumnezeu cu cerinţe împovărătoare.  Pe vremea lui Hristos, Sabatul 
devenise atât de pervertit încât păzirea lui refl ecta caracterul egoist și arbitrar 
al oamenilor mai mult decât caracterul cerescului Tată iubitor. Rabinii Îl pre-
zentau pe Dumnezeu efectiv ca dând legi care nu puteau fi  ţinute de oameni. 
Ei îi făceau pe oameni să-L considere pe Dumnezeu tiran, și să creadă că 
păzirea Sabatului, așa cum cerea El, îi împietrea pe oameni și îi făcea cruzi. 
Lucrarea lui Hristos a fost aceea de a îndepărta aceste concepţii greșite. Deși 
rabinii Îl urmăreau cu o ostilitate nemiloasă, El nici măcar nu părea că Se 
conformează la cerinţele lor, ci a mers drept înainte păzind Sabatul în con-
formitate cu legea lui Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 284 engl.

„Îndepărtând restricţiile fără sens ale iudeilor, Hristos a onorat Saba-
tul, în timp ce cei care se plângeau de El dezonorau ziua sfântă a lui Dum-
nezeu.” – Idem., pag. 287 engl.
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Marţi                   11 mai
3. URMÂND EXEMPLUL LUI HRISTOS
a. Cum Îl supravegheau cărturarii şi fariseii pe Isus încercând să  
 găsească ceva de care să-L acuze? Luca 6:7. Ce puteau face de fapt?  
 Ioan 8:46. Atunci când Isus a fost adus la judecată, de ce călcare de  
 Sabat L-au acuzat iudeii? Matei 26:59-61.

„Timp de treizeci de ani [Hristos] a dus o viaţă de om desăvârșit, atin-
gând cel mai înalt standard de desăvârșire.”- Selected Messages, vol. 3, pag. 136.

„Cei care susţin că Hristos a desfi inţat legea învaţă că El a călcat Sabatul 
și i-a îndreptăţit pe ucenici să facă același lucru. În felul acesta, ei pășesc 
exact pe urmele iudeilor gâlcevitori. Prin aceasta, ei contrazic mărturia 
lui Hristos Însuși care a spus: ‚Am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân 
în dragostea Lui.” (Ioan 15:10). Nici Mântuitorul, nici urmașii Săi nu au 
călcat legea Sabatului. Hristos a fost un reprezentant viu al legii. În viaţa 
Sa, nu s-a găsit nici o călcare a preceptelor ei sfi nte. Privind la mulţimea de 
martori care căutau o ocazie să-L condamne, El putea spune fără să poată 
fi  combătut: ‚Care din voi Mă poate dovedi că am păcat?’ (Ioan 8:46).” – 
Hristos lumina lumii, pag. 287 engl.

b. Ce lecţie a lăsat Isus ucenicilor Săi cu privire la păzirea corectă a  
 Sabatului? Luca 23:52-56. Ce este chemat să facă fi ecare urmaş al  
 lui Hristos? Ioan 15:10; 1 Ioan 2:6.

„Prin suferinţa și împotrivirea [Sa], [Hristos] a arătat clar omului că 
omenirea poate obţine și menţine desăvârșirea de caracter.” – Th e Youth’s 
Instructor, 28 decembrie 1899.

„Idealul caracterului creștin este acela de a fi  asemenea lui Hristos. 
După cum Fiul omului a fost desăvârșit în viaţa Sa, la fel urmașii Săi tre-
buie să fi e desăvârșiţi în viaţa lor. Isus a fost făcut asemenea fraţilor Lui în 
toate lucrurile. El a devenit trup, chiar așa cum suntem și noi. Lui I-a fost 
foame, sete și a ostenit. El era susţinut de hrană și înviorat prin somn. El 
a împărtășit soarta omului; totuși El era Fiul neprihănit al lui Dumnezeu. 
El era Dumnezeu în trup. Caracterul Său trebuie să fi e al nostru.” – Hristos 
lumina lumii, pag. 311 engl.

„Toate atribuţiile neprihănite de caracter locuiesc în Dumnezeu ca un 
întreg desăvârșit și armonios. Toţi cei care Îl primesc pe Hristos ca Mântu-
itor personal sunt privilegiaţi să posede aceste atribute. Aceasta este știinţa 
sfi nţeniei.” – Testimonies, vol. 7, pag. 276 engl.



Lecții biblice pentru Școala de Sabat, Aprilie - Iunie 2010 39

Miercuri        12 mai
4. SABATUL ÎN NOUL TESTAMENT
a. Care era obiceiul lui Pavel şi al primilor creştini în ce priveşte  
 Sabatul? Faptele Apostolilor 13:42, 44; 16:13; 17:2; 18:4.

b. Unde şi în ce zi a săptămânii primeau primii creştini instruire  
 religioasă? Matei 23:1-3; Faptele Apostolilor 15:21. Anania era un  
 conducător al bisericii timpurii şi un păzitor strict al Sabatului. Ce  
 spuneau iudeii despre el? Faptele Apostolilor 22:12.

c. Ce dovadă în plus din profeţia dată de Isus arată că creştinii aveau  
 să păzească Sabatul zilei a şaptea la patruzeci de ani după   
 răstignire? Matei 24:15-20.

„Hristos nu numai că a onorat Sabatul în timpul vieţii Sale pe pământ, 
dar El a prevăzut ca pretenţiile lui sacre să fi e amintite și onorate după 
moartea și învierea Sa. Atunci când i-a avertizat pe ucenicii Săi de dis-
trugerea Ierusalimului, care nu a avut loc decât la patruzeci de ani după 
înălţarea Sa, El a spus: ‚Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fi e iarna, nici într-o 
zi de Sabat; pentru că atunci va fi  un necaz așa de mare, cum n-a fost nici-
odată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi .’ (Matei 24:20). 
În conformitate cu directivele Sale, urmașilor lui Hristos li s-a permis să 
plece din cetatea asediată și să fugă la munţi, fără ca fuga lor să fi e iarna, 
nici într-o zi de Sabat.” - Th e Signs of the Times, 12 noiembrie 1894.

d. Cât de importantă a dorit Dumnezeu să fi e chestiunea Sabatului  
 pentru urmaşii Săi din fi ecare generaţie? Exodul 31:13, 16, 17.

„Lui Dumnezeu nu I se poate aduce un afront mai mare decât atunci 
când ziua Sa sfântă este nesocotită și înlocuită cu un sabat contrafăcut care 
nu poartă nici un semn de sfi nţenie. Dumnezeu a dat Sabatul lumii ca să 
fi e pus deoparte pentru slava numelui Său…

Și cine este Israel? Duhul Sfânt spune prin apostolul Pavel: ‚Și dacă 
sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam’ (Galateni 3:29). Păzirea 
Sabatului este impusă asupra tuturor celor care prin Hristos devin parte a 
adevăratului Israel.” – Idem., 22 noiembrie 1899.
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Joi          13 mai
5. LUCRAREA REFORMEI SABATULUI
a. Ce instrucţiuni ar trebui să reţinem pentru a ne asigura o păzire  
 corectă a Sabatului? Isaia 58:12, 13.

„Dumnezeu cere ca ziua Sa cea sfântă să fi e păzită cu la fel de multă 
sfi nţenie ca pe vremea lui Israel. Porunca dată evreilor ar trebui păzită de 
toţi creștinii ca un ordin al lui Iehova pentru ei. Ziua dinainte de Sabat 
ar trebui să fi e o zi de pregătire, ca totul să fi e gata pentru orele lui sfi nte. 
Propriile noastre treburi nu ar trebui, în nici un caz, lăsate să ocupe timpul 
sfânt.” – Patriarhi și profeţi, pag. 296 engl.

„Atunci când începe Sabatul, ar trebui să așezăm o strajă asupra noastră, 
asupra faptelor și cuvintelor noastre, ca să nu-L jefuim pe Dumnezeu prin 
aceea că atribuim folosului propriu timpul care este strict al Domnului. Nici 
noi nu ar trebui să facem și nici să îngăduim copiilor noștri să facă nici o lu-
crare pentru câștigarea existenţei, sau altceva ce ar putea fi  făcut în cele șase 
zile lucrătoare. Vineri este ziua pregătirii. Atunci, timpul poate fi  folosit ca 
să ne pregătim pentru Sabat sau să ne gândim și să vorbim despre el. Nimic, 
care în ochii Cerului este privit ca o călcare a Sabatului, nu ar trebui lăsat 
nespus sau nefăcut pentru a fi  spus sau făcut în Sabat. Dumnezeu ne cere nu 
numai să ne abţinem de la lucru fi zic în Sabat, dar și ca mintea să fi e educată 
să stăruiască asupra temelor sacre. Porunca a patra este efectiv călcată prin 
discuţii despre lucruri lumești și prin angajarea în discuţii ușuratice și neîn-
semnate. A vorbi despre orice sau despre tot ce ne trece prin minte înseamnă 
a ne deda la fl ecării.” – Testimonies, vol. 2, pag. 702, 703 engl.

Vineri         14 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. Ce dovadă arată că Sabatul a existat înainte de Sinai?
b. Care a fost atitudinea lui Isus faţă de legea lui Dumnezeu şi de Sabat?
c. La procesul lui Isus, de ce nu a fost acuzat de călcarea Sabatului?
d. Atunci când noul legământ fusese deja întărit prin moartea lui   
 Hristos (Galateni 3:15; Evrei 9:16, 17), care era înţelegerea ucenicilor   
 cu privire la păzirea Sabatului?
e. Ce dovadă arată că Isaia 58:12, 13 se referă la era creştină? (Compară   
 Isaia 58:12, 13 cu 61:1-4.)
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   Lecţia 8          Sabat, 22 mai 2010

 O lucrare de reformă în profeţie
„Aşa vorbeşte Domnul: „Păziţi ce este drept şi faceţi ce este bine; căci 

mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să 
se arate.” (Isaia 56:1).

„Pentru a sfi nţi Sabatul, oamenii trebuie să fi e sfi nţi ei înșiși. Prin cre-
dinţă, ei trebuie să devină părtași ai neprihănirii lui Hristos.” – Hristos lumi-
na lumii, pag. 283 engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 451-460 engl.

Duminică        16 mai

1. PĂZIREA SABATULUI RESTAURATĂ
a. Ce dovadă arată că acea chemare a Domnului din Isaia 56 se aplică în  
 special în vremea Noului Testament? Compară Isaia 56:1 cu 1 Petru  
 1:4, 5 şi Romani 3:21-24.

b. Când şi cu ce condiţie aveau să fi e binecuvântate neamurile adunate  
 de evanghelie? Isaia 56:2-7; Efeseni 2:12-22.

„[În Isaia 56:8] este prevestită adunarea neamurilor de către evanghelie. 
Iar asupra celor care onorează atunci Sabatul este pronunţată o binecuvân-
tare. În felul acesta, obligaţia poruncii a patra se extinde dincolo de cruci-
fi carea, învierea și înălţarea lui Hristos până la vremea când servii Săi vor 
predica solia bunei vești tuturor popoarelor.” – Marea luptă, pag. 451 engl.

„Adevăratul semn este așezat asupra tuturor celor care primesc Saba-
tul, care îl sfi nţesc pentru Domnul. Dacă se ascultă de pretenţiile Sabatului, 
sufl etul, trupul și spiritul vor fi  sfi nţite. Ieșind din lume și despărţindu-ne 
de ea, prin acceptarea Sabatului creaţiunii pe care l-a sfi nţit și binecuvântat 
Dumnezeu, noi dăm pe faţă o convertire reală.  Noi purtăm semnul lui 
Dumnezeu. Suntem marcaţi cu semnul guvernării Sale.” – Manuscript Rele-
ases, vol. 3, pag. 425.
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Luni                     17 mai
2. O EXPERIENŢĂ INTERIOARĂ CONFIRMATĂ DE   
 ACŢIUNE EXTERIOARĂ
a. Defi niţi experienţa interioară necesară acelora care iau parte la  
 odihna Domnului. Matei 11:28-30; Isaia 48:16-18; Ieremia 6:16 (p.p).

„Pentru toţi cei care primesc Sabatul ca semn al puterii creatoare și răs-
cumpărătoare a lui Hristos, acesta va fi  o desfătare. Văzându-L pe Hristos 
în el, ei se desfată în El. Sabatul le îndreaptă atenţia către lucrările creaţi-
unii ca o dovadă a marii Sale puteri în răscumpărare. În timp ce aduce în 
minte pacea pierdută a Edenului, el vorbește despre pacea restaurată prin 
Mântuitorul. Și fi ecare lucru din natură repetă invitaţia Sa: ‚Veniţi la Mine 
toţi cei trudiţi și împovăraţi și Eu vă voi da odihnă.’ (Matei 11:28).” – Hristos 
lumina lumii, pag. 289 engl.

b. Ce ar trebui să înţelegem cu privire la profunzimea odihnei  
 spirituale pe care Hristos doreşte să o experimentăm? Evrei 3:7-12;  
 4:12.

c. Ce dovadă avem că odihna Domnului („odihna Sa”), în care  
 trebuie să intrăm, este o experienţă interioară confi rmată de un  
 semn exterior? Ezechiel 20:12, 19, 20; Evrei 3:12-14; 4:3, 4, 9-11.

„Prin lucrarea Duhului Sfânt, sfi nţirea adevărului, credinciosul devine 
potrivit pentru curţile cerului; pentru că Hristos lucrează în noi, iar nepri-
hănirea Sa este asupra noastră. Fără aceasta, nici un sufl et nu are dreptul la 
cer. Nu ne vom bucura de cer dacă nu suntem califi caţi pentru atmosfera 
lui sfântă prin infl uenţa Duhului și neprihănirea lui Hristos.” – Selected Mes-
sages, vol. 1, pag. 395.

„Adevărata sfi nţenie înseamnă armonie cu Dumnezeu, a fi  una cu El 
în caracter. Ea este primită prin ascultarea de acele principii care sunt o 
transcriere a caracterului Său. Iar Sabatul este un semn al ascultării. Cel 
care ascultă din inimă de porunca a patra, va asculta de întreaga lege. El 
este sfi nţit prin ascultare.” – Testimonies, vol. 6, pag. 350 engl.
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Marţi                     18 mai
3. SIGILIUL LUI DUMNEZEU TREBUIE RESTAURAT
a. Ucenicii lui Isus sunt chemaţi să restaureze sigiliul lui Dumnezeu.  
 Cum urmează să facă această lucrare? Isaia 8:13-16; 58:12-14.  
 (Comparaţi Isaia 8:14 cu 1 Petru 2:7, 8).

„Sigiliul legii lui Dumnezeu se găsește în porunca a patra. Numai aceas-
ta, din toate cele zece, aduce la vedere atât numele cât și titlul Legiuitorului. 
Ea Îl numește Creatorul cerurilor și al pământului, și în felul acesta arată 
pretenţia Sa la reverenţă și închinare mai presus de orice. În afară de acest 
precept, nu mai este nimic în Decalog care să arate prin a cui autoritate este 
dată legea. Când puterea papală a schimbat Sabatul, sigiliul a fost luat din 
lege. Ucenicii lui Isus sunt chemaţi să-l restaureze prin înălţarea Sabatului 
poruncii a patra la poziţia lui de drept, ca memorial al Creatorului și semn 
al autorităţii Sale.” – Marea luptă, pag. 452 engl.

b. Ce regulă ne-a dat Dumnezeu pentru a testa chestiunile religioase?  
 Isaia 8:20. De unde ştim că această regulă se aplică în mod special  
 Erei Creştine? Isaia 8:14.

„Poporul lui Dumnezeu este îndrumat către Scriptură ca fi ind apăra-
rea lui de infl uenţa învăţătorilor falși și a puterii înșelătoare a duhurilor 
întunericului. Satan se folosește de orice mijloc cu putinţă ca să-i împiedi-
ce pe oameni să obţină o cunoaștere a Bibliei; deoarece declaraţiile ei clare 
descoperă amăgirile lui.” – Idem., pag. 593 engl.

„Deși doctrinele și teoriile contradictorii abundă, legea lui Dumnezeu 
este o regulă infailibilă prin care trebuie încercate toate părerile, doctrinele 
și teoriile.” – Idem., pag. 452.

c. Ce lucrare trebuie făcută la vremea sfârşitului, cu puţin înainte de  
 venirea lui Hristos? Faptele Apostolilor 3:19-21.
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Miercuri                     19 mai
4. LEGEA LUI DUMNEZEU: CENTRUL LUPTEI
a. Ce profet din Vechiul Testament şi ce realizare a lui trebuie să  
 copieze ultima lucrare de restaurare? Maleahi 4:5; Matei 17:11, 12.

„În fi ecare generaţie, Dumnezeu i-a trimis pe servii Săi să mustre păca-
tul, atât în lume cât și în biserică. Însă oamenii doresc să li se spună cuvin-
te liniștite, iar adevărul curat și simplu nu este primit. Mulţi reformatori, 
când și-au început lucrarea, s-au hotărât să fi e foarte atenţi când atacau 
păcatul bisericii și naţiunii. Ei sperau ca, prin exemplul unei vieţi creștine 
curate, să-i conducă pe oameni înapoi la învăţăturile Bibliei. Însă Duhul lui 
Dumnezeu a venit asupra lor așa cum a venit și asupra lui Ilie, mișcându-l 
să mustre păcatele regelui nelegiuit și ale poporului apostat; ei nu puteau 
să nu predice declaraţiile clare ale Bibliei – învăţături pe care ei nu au dorit 
să le prezinte. Ei au fost îndemnaţi să spună cu zel adevărul și să le vor-
bească despre pericolul care le ameninţa sufl etele. Ei au rostit cuvintele pe 
care li le-a dat Domnul, fără să se teamă de consecinţe, iar poporul a fost 
constrâns să audă avertizarea.

În felul acesta, va fi  proclamată solia îngerului al treilea. Când vine vre-
mea ca ea să fi e dată cu cea mai mare putere, Domnul va lucra prin unelte 
umile, conducând minţile acelora care se consacră slujirii Sale. Lucrătorii 
vor fi  califi caţi mai mult prin ungerea Duhului Său decât prin educarea 
în instituţii. Oameni de credinţă și rugăciune vor fi  constrânși să meargă 
înainte cu un zel sfânt, făcând de cunoscut cuvintele pe care li le dă Dum-
nezeu.” – Marea luptă, pag. 606 engl.

b. Ce face deosebirea până la urmă între rămăşiţa poporului lui  
 Dumnezeu şi bisericile cu numele? Matei 7:21-23; Apocalipsa  
 14:12.

„Deși ‚omul fărădelegii’ a reușit să calce în picioare ziua sfântă a lui 
Dumnezeu, totuși chiar în perioada supremaţiei lui au existat sufl ete cre-
dincioase, ascunse în locuri secrete, care i-au adus onoare. De la reformă, 
au existat câţiva în fi ecare generaţie care au continuat să o păzească. Deși 
adesea în mijlocul batjocurii și al persecuţiei, s-a dat o mărturie continuă 
despre perpetuarea legii lui Dumnezeu și obligaţia sacră faţă de Sabatul 
creaţiunii.” – Idem., pag. 453 engl.
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Joi                    20 mai
5. TRAINIC CÂT VEŞNICIA
a. Ce profeţie arată că Sabatul va fi  păzit în veşnicie? Isaia 66:23.

„Dumnezeu învaţă că ar trebui să ne adunăm în casa Sa pentru a cul-
tiva atributele dragostei desăvârșite. Aceasta îi va pregăti pe locuitorii pă-
mântului pentru locașurile pe care Hristos S-a dus să le pregătească pentru 
toţi cei care Îl iubesc. Acolo, ei se vor aduna în sanctuar din Sabat în Sabat, 
la fi ecare lună nouă, ca să se unească în cea mai măreaţă cântare, în laudă 
și mulţumire aduse Aceluia care șade pe tron și Mielului în veci de veci.” – 
Testimonies, vol. 6, pag. 368 engl.

„Când Edenul va înfl ori din nou pe pământ, ziua de odihnă a lui Dum-
nezeu va fi  onorată de toţi cei de sub soare.” – Hristos lumina lumii, pag. 283 
engl.

„Când va avea loc ‚așezarea din nou a tuturor lucrurilor, despre care 
a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfi nţilor Săi proroci din vechime’ 
(Faptele Apostolilor 3:21), Sabatul creaţiunii, ziua în care Isus S-a odihnit 
în mormântul lui Iosif, va fi  încă o zi de odihnă și de bucurie. Cerul și pă-
mântul se vor uni în laudă, când ‚în fi ecare Sabat’ (Isaia 66:23) mulţimile 
celor mântuiţi se vor pleca în închinare voioasă adusă lui Dumnezeu și 
Mielului.” – Idem., pag. 769, 770.

Vineri                    21 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. Cum putem dovedi că Dumnezeu doreşte să binecuvânteze neamurile  
 câştigate de evanghelie, care păzesc Sabatul?
b. Explicaţi aspectul dublu (experienţa interioară şi semnul exterior) al   
 odihnei Sabatului Domnului în care doreşte El să intrăm.
c. Prin ce lucrare va fi  restaurat sigiliul legii lui Dumnezeu?
d. Explicaţi semnifi caţia cuvântului grecesc ”anomia” tradus ca   
 „fărădelege” în Matei 7:23.
e. Ce instituţie edenică, restaurată în ultima generaţie a adevăraţilor   
 urmaşi ai lui Hristos, va fi  păstrată în Paradisul recâştigat?
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   Lecţia 9                                                                   Sabat, 29 mai 2010

O întrezărire a cerului
„[Preoţii] fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, 

după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă 
Cortul: ‚Ia seama’, i s-a zis, ‚să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat 
pe munte.’” (Evrei 8:5).

„Sanctuarul primului legământ a fost ridicat de om, construit de Mo-
ise; [sanctuarul noului legământ] este ridicat de Domnul, nu de om. În 
acel sanctuar, preoţi pământești își îndeplineau slujba; în acesta, Hristos, 
Marele nostru Preot, slujește la dreapta lui Dumnezeu. Un sanctuar era pe 
pământ, celălalt în cer.” – Marea luptă, pag. 413 engl.

Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pag. 14-16, 32-38 engl.

Duminică        23 mai

1. SFÂNTA DIN SANCTUARUL CERESC
a. Atunci când Ştefan a privit în sus în timp ce era omorât cu pietre,  
 ce a văzut? Faptele Apostolilor 7:54-56.

b. Ce a văzut apostolul Ioan când uşa din sfânta din sanctuarul ceresc  
 a fost deschisă înaintea lui în viziune? Apocalipsa 4:1, 5.

„Cele două părţi sfi nte din sanctuarul din cer sunt reprezentate de cele 
două încăperi din sanctuarul de pe pământ. Când, în viziune ,apostolului 
Ioan i s-a dat să vadă templul lui Dumnezeu din cer, el a văzut ‚șapte lămpi 
cu foc care ardeau înaintea tronului’. El a văzut un înger cu o cădelniţă de 
aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor 
sfi nţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie’ (Apoca-
lipsa 4:5; 8:3). Aici, profetului i se permite să privească în prima încăpere 
a sanctuarului din cer; el a văzut cele ‚șapte lămpi cu foc’ și ‚altarul de aur’ 
reprezentat de sfeșnicul de aur și altarul tămâierii din sanctuarul de pe 
pământ.” – Marea luptă, pag. 414, 415 engl.
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Luni         24 mai
2. CURCUBEUL DE MILĂ ŞI DREPTATE
a. Ce altceva a văzut Ioan în sfânta din sanctuarul ceresc? Apocalipsa  
 4:2, 3.

„Ce bunăvoinţă și îndurare mare a arătat Dumnezeu faţă de creaturile 
Sale rătăcitoare atunci când a așezat frumosul curcubeu pe nori ca un semn 
al legământului Său cu oamenii! Domnul declară că atunci când privește 
curcubeul, Își amintește de legământul Său. Aceasta nu înseamnă că El ar 
uita vreodată; ci El vorbește cu noi în limbajul nostru, ca să-L înţelegem 
mai bine.” – Patriarhi și profeţi, pag. 106 engl.

b. Ce reprezintă curcubeul? Ce lecţie putem învăţa de la curcubeul de pe  
 vremea lui Noe? Ezechiel 1:26-28; Genesa 9:8-17.

„Curcubeul care străbate cerurile cu arcul său de lumină este un semn 
al ‚legământului veșnic dintre Dumnezeu și orice făptură vie’ (Genesa 9:16). 
Iar curcubeul care înconjoară tronul de sus este și el un semn pentru copiii 
lui Dumnezeu al legământului Său de pace.” – Educaţia, pag. 115 engl.

c. Ce dovadă arată că, în planul de mântuire, dreptatea şi mila merg mână  
 în mână? Psalmii 85:10; Ioan 8:10, 11; 1 Ioan 1:9.

„După cum curcubeul din nori se formează prin unirea luminii soa-
relui cu ploaia, la fel curcubeul, care înconjoară tronul, reprezintă puterea 
îmbinată dintre milă și dreptate. Nu trebuie menţinută doar dreptatea; de-
oarece aceasta ar eclipsa slava curcubeului făgăduinţei de deasupra tronu-
lui; omul ar putea vedea doar pedeapsa legii. Dacă nu ar fi  nici o dreptate, 
nici o pedeapsă, n-ar exista nici o stabilitate a guvernării lui Dumnezeu. 
Amestecul dintre judecată și milă face ca mântuirea să fi e deplină și com-
pletă.” – God’s Amazing Grace, pag. 70.

„Să privim prin credinţă la curcubeul din jurul tronului, norul de păcat 
mărturisit în spatele lui. Curcubeul făgăduinţei reprezintă o asigurare pentru 
fi ecare sufl et umil, pocăit și credincios că viaţa lui este una cu Hristos și că 
Hristos este una cu Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu va cădea asupra 
sufl etului care caută scăpare în El.” – Mărturii către predicatori, pag. 157 engl.
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Marţi         25 mai

3. DOUĂZECI ŞI PATRU DE BĂTRÂNI
a. De unde veneau cei 24 de bătrâni care şedeau în jurul tronului?  
 Ce-I aduceau ei lui Dumnezeu? Apocalipsa 4:4; 5:8, 9.

b. Cum au ajuns aceşti bătrâni în cer înainte de cea de-a doua venire  
 a lui Hristos? Matei 27:50-52; Efeseni 4:8.

„Hristos a înviat din morţi ca primul rod al celor care dormeau. El a 
fost antitipul snopului de legănat, iar învierea lui a avut loc exact în ace-
eași zi în care snopul de legănat era prezentat înaintea Domnului. Această 
ceremonie simbolică fusese îndeplinită mai mult de o mie de ani. Primele 
spice de grâu copt erau adunate de pe câmpurile de recoltă și, când oame-
nii mergeau la Ierusalim de Paști, snopul primelor roade era legănat ca dar 
de mulţumire înaintea Domului. Până când acesta nu era prezentat, nu se 
putea secera grâul și strânge în snopi. Snopul dedicat Domnului reprezenta 
recolta. În aceeași fel, Hristos, ca prim rod, reprezenta marea recoltă spiri-
tuală care urmează să fi e strânsă pentru împărăţia lui Dumnezeu. Învierea 
Sa este un simbol și o garanţie a învierii tuturor morţilor drepţi. ‚Căci, dacă 
credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi 
împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.’ (1 Tesaloniceni 4:14).

Când Hristos a înviat, El a adus din mormânt o mulţime de captivi. 
Cutremurul de la moartea Sa a deschis mormintele lor, și când El a înviat, 
ei au ieșit împreună cu El. Ei sunt cei care au fost conlucrători cu Dum-
nezeu, și care au purtat mărturia adevărului cu preţul vieţii lor. Acum ei 
aveau să fi e martori pentru Cel care îi înviase din morţi.

În timpul slujirii Sale, Isus înviase pe cel mort la viaţă. El înviase pe 
fi ul văduvei din Nain, pe fata conducătorului și pe Lazăr. Însă aceștia nu 
au fost îmbrăcaţi cu nemurire. După ce au fost înviaţi, au continuat să fi e 
supuși morţii. Însă cei care au ieșit din mormânt la învierea lui Hristos, au 
fost înviaţi spre viaţă veșnică. Ei s-au înălţat cu El ca trofee ale victoriei Sale 
asupra morţii și mormântului…

Aceștia au intrat în cetate, și s-au arătat la mulţi declarând că Hristos 
înviase din morţi și ei înviaseră cu El.” – Hristos lumina lumii, pag. 785, 786 
engl.
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Miercuri                  26 mai
4. CEI 144.000 ŞI LUCRAREA LUI DUMNEZEU PE PĂMÂNT
a. Cine a mai fost văzut înaintea tronului? Apocalipsa 7:4, 13-15;  
 15:2, 3 (Compară Apocalipsa 4:6). Ce cântare cântau ei, şi ce  
 reprezintă ea? Exodul 15:1, 13.

„Cei 144.000 erau toţi sigilaţi și perfect uniţi. Pe frunţile lor era scris: Dum-
nezeu, Noul Ierusalim și o stea glorioasă conţinând numele nou al lui Isus…

Aici [în Noul Ierusalim] am văzut pomul vieţii și tronul lui Dumnezeu. Din 
tron ieșea un râu curat de apă, și pe ambele părţi ale râului era pomul vieţii. Pe o 
parte a râului era un trunchi al copacului, și un trunchi pe partea cealaltă, ambele 
din aur curat și transparent.” – Experienţe și viziuni, pag. 15-17 engl.

„Dragă cititorule, Dumnezeu dorește ca atunci când va veni Isus a doua 
oară, să fi i găsit pregătit și în așteptare; ca sa faci parte din numărul acelora care 
vor cânta cântarea mântuirii în jurul marelui tron alb, și își vor pune coroanele 
la picioarele Mântuitorului.” – Th e Signs of the Times, 10 noiembrie 1887.

b. Cum a fost prezentată lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ în  
 viziunea lui Ezechiel şi, mai târziu lui Ioan, apostolul? Ezechiel  
 1:4, 5, 10, 14-16; Apocalipsa 4:6-8 (compară Isaia 6:1-3). În lumina  
 celor patru feţe (Ezechiel 1:10), cum trebuie să considerăm diferi- 
 tele abilităţi şi caractere ale acelora care Îi slujesc lui Dumnezeu?  
 Ce reprezintă roţile?

“Profetului [Ezechiel] roata în roată, făpturile vii legate de ele, toate 
păreau încâlcite și inexplicabile. Însă mâna Înţelepciunii Nemărginite este 
văzută între roţi, iar rezultatul lucrării ei este ordinea desăvârșită. Fiecare 
roată lucrează în armonie perfectă cu toate celelalte.” – Mărturii către predi-
catori, pag. 213 engl.

„Cei care sunt chemaţi în poziţii de răspundere în lucrarea lui Dum-
nezeu simt adesea că poartă poveri grele, când ar putea avea satisfacţia 
faptului că știu că Isus le poartă pe toate. Ne permitem să ne îngrijorăm 
prea mult, să ne tulburăm și să ne simţim dezorientaţi în lucrarea Dom-
nului. Trebuie să ne încredem în El, să credem în El și să mergem înainte. 
Vigilenţa neobosită a solilor cerești, angajarea lor neîntreruptă în slujirea 
lor în legătură cu fi inţele de pe pământ ne arată cum mâna lui Dumnezeu 
conduce roata din roată.” – Comentarii biblice, vol. 4, pag. 1161 engl.
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Joi          27 mai
5. O VIZIUNE A SFINTEI SFINTELOR
a. Ce lucrare a fost arătată în viziune profeţilor lui Dumnezeu cu  
 privire la aceste zile de pe urmă? Daniel 7:9, 10; Apocalipsa 11:18, 19.

„[Daniel 7:9,10, citat] Astfel i-a fost prezentat profetului în viziune ma-
rea și solemna zi când caracterele și vieţile oamenilor vor trece prin faţa 
Judecătorului întregului pământ și toţi oamenii vor fi  judecaţi ‚după faptele 
lor’.” – Marea luptă, pag. 479 engl.

„Se cere efort și muncă din partea celor care primesc harul lui Dumne-
zeu; deoarece roadele arată care este natura pomului. Deși faptele bune ale 
omului nu valorează, fără credinţa în Isus, mai mult decât darul lui Cain, 
totuși, acoperite cu meritul lui Hristos, ele mărturisesc despre faptul că 
înfăptuitorul este vrednic să moștenească viaţa veșnică.” – Selected Messages, 
vol. 1, pag. 381, 382.

b. De ce ne atrage Dumnezeu atenţia la aceste revelaţii? Apocalipsa  
 1:19, 3.

„O descoperire este ceva descoperit. Domnul Însuși a descoperit slu-
jitorului Său tainele conţinute în această carte [a Apocalipsei (n.tr: engl.: 
Revelation=descoperire)], și El dorește ca ele să fi e deschise studiului tutu-
ror. Adevărurile sale se adresează celor care trăiesc în zilele de pe urmă ale 
istoriei acestui pământ, cât și celor care trăiau pe vremea lui Ioan. Unele 
dintre scenele descrise în această profeţiei sunt în trecut, unele au loc chiar 
acum; unele ne prezintă apropierea marii lupte dintre puterile întuneri-
cului și Prinţul cerului, iar unele descoperă biruinţele și bucuriile celor 
răscumpăraţi pe noul pământ.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 584 engl.

Vineri         28 mai

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. Pe care dintre cele două încăperi din sanctuarul ceresc a descris-o   
 apostolul Ioan în capitolul patru din Apocalipsa?
b. Cum simbolizează curcubeul atât dreptatea cât şi mila?
c. Cum a fost posibil ca cei 24 de bătrâni de pe pământ să fi e în ceruri?
d. Ce reprezintă viziunea din Ezechiel capitolul 1?
e. Cum este reabilitat caracterul lui Dumnezeu de sfi nţii răscumpăraţi?
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Sabat, 5 iunie 2010

Darul Sabatului Întâi pentru 
Maharashtra, India

Cu aproape o jumătate de secol în urmă, 
un grup de credincioși adventiști (din partea 
de nord a Indiei) au ajuns să afl e că există o 
biserică ce se bazează doar pe Hristos, Stânca, 
și se întemeiază pe preţiosul Adevăr Prezent, 
care crede și practică cele mai înalte principii 
ale învăţăturilor lui Dumnezeu. Totuși, din lip-
să de mijloace de comunicare din acele zile, nu a fost posibil să se asocieze 
cu Mișcarea atunci; dar după câţiva ani, Dumnezeu, în îndurarea Sa cea 
mare, a făcut posibil ca ușa să fi e deschisă pentru comunicare și ei au putut 
iniţia o corespondenţă cu Conferinţa Generală. A fost nevoie de alţi câţiva 
ani ca cineva să viziteze aceste sufl ete, iar primele roade au fost culese mai 
târziu.

Curând, Adevărul Prezent a fost dus în diferite părţi din nordul Indiei. 
S-au întemeiat multe grupe și comunităţi în anii care au urmat.

Astăzi sunt comunităţi și grupe care în trecut se adunau în case parti-
culare și în săli închiriate, și care acum au propriile lor locașuri de închina-
re pe care le-au construit cu mari sacrifi cii.

Acum, câteva grupe din Maharashtra au nevoie de locașuri de închina-
re. Cu inimi generoase care vor fi  atinse de Duhul Sfânt în Sabatul Întâi al 
acestei luni, nevoia de a ridica monumente pentru Domnul se va împlini.

„Cei care au avut succes în folosirea talentelor lor pentru asigurarea 
comorilor pământești ar trebui să folosească aceste mijloace pentru îna-
intarea cauzei lui Dumnezeu și clădirea împărăţiei Sale. Tactul și abilitatea 
lor sfi nţite lui Dumnezeu vor fi  primite și El le va face folositoare în marea 
lucrare de a-i întoarce pe oameni de la rătăcire la adevăr.” – Historical Sket-
ches of SDA Missions, pag. 290.

Vă mulţumim tuturor anticipat pentru dărnicia și credincioșia voastră 
arătate în sprijinirea eforturilor misionare din aceste părţi ale pământului.

Cu dragoste, fraţii și surorile voastre din Maharashtra, India
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   Lecţia 10            Sabat, 5 iunie 2010

Sulul pecetluit
„Şi unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge; iată că Leul din seminţia lui 

Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi 
ale ei.” (Apocalipsa 5:5).

„Capitolul cinci din Apocalipsa trebuie studiat îndeaproape. Este foar-
te important pentru cei care vor juca un rol în lucrarea lui Dumnezeu în 
aceste zile de pe urmă. Sunt unii care sunt înșelaţi. Ei nu înţeleg ce o să vină 
pe pământ.” – Testimonies, vol. 9, pag. 267 engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 646-652 engl.

Duminică        30 mai
1. CARTEA PECETLUITĂ
a. Ioan, apostolul, în timp ce era în viziune, L-a văzut pe Dumnezeu,  
 Tatăl, ţinând o carte pecetluită. Apocalipsa 5:1-3. Ce conţine acea  
 carte?

„În mâna deschisă [a lui Dumnezeu] era o carte, un sul al istoriei pro-
videnţei lui Dumnezeu, istoria profetică a naţiunilor și a bisericii. Aici se 
găsesc declaraţiile divine, autoritatea Sa, poruncile Sale, legile Sale și între-
gul sfat simbolic al Celui veșnic, și istoria tuturor popoarelor conducătoare 
între naţiuni.” – Manuscript Releases, vol. 9, pag. 7.

b. De ce nu putem deschide cartea pecetluită? Deuteronomul 29:29.  
 Cum a reacţionat profetul când nu s-a găsit nimeni să o deschidă?  
 Apocalipsa 5:4. Ce ajutor trebuie să primim de la Dumnezeu  
 înainte de a putea înţelege ce doreşte El să ne descopere? Ioan  
 16:12, 13; 1 Corinteni 2:12-16.

„Când contemplăm măreţele lucruri ale cuvântului lui Dumnezeu, pri-
vim într-o fântână care se lărgește și se adâncește sub privirea noastră. Lăr-
gimea și adâncimea ei depășesc cunoștinţa noastră.” – Educaţia, 171 engl.
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Luni                     31 mai
2. CARTEA PECETLUITĂ ESTE DESCHISĂ
a. Ce doreşte Dumnezeu să studiem – în special astăzi? Apocalipsa  
 1:1-3.

„Să acordăm mai mult timp studiului Bibliei. Noi nu înţelegem cu-
vântul așa cum ar trebui. Cartea Apocalipsei se deschide cu porunca de 
a înţelege învăţătura pe care o conţine… Când noi ca popor înţelegem ce 
înseamnă această carte pentru noi, în mijlocul nostru se va vedea o mare 
redeșteptare. Nu înţelegem pe deplin lecţiile pe care le învaţă, în ciuda po-
runcii date nouă de a o cerceta și studia…

Însăși mâna lui Dumnezeu a luat de pe aceste porţiuni ale cuvântului 
Său vălul a cărui taină aparentă i-a reţinut pe mulţi să-l ridice. Chiar nu-
mele de ‚Apocalipsa’ (n.tr.: în engl. Revelation care înseamnă descoperire, 
revelaţie) contrazice afi rmaţia că este o carte pecetluită. ‚Revelaţie’ înseam-
nă că ceva important este revelat, descoperit. Adevărurile din această carte 
sunt adresate acelora care trăiesc în aceste zile de pe urmă. Stăm cu vălul 
ridicat în locul sfânt al lucrurilor sacre. Nu trebuie să stăm fără. Trebuie să 
intrăm, nu cu gânduri ușuratice și lipsite de reverenţă, nu cu pași pripiţi, ci 
cu reverenţă și teamă de Dumnezeu. Ne apropiem de vremea când profeţi-
ile cărţii Apocalipsa se împlinesc.” – Mărturii către predicatori, pag. 113 engl.
b. Doar studiul nu ne garantează mântuirea noastră. De ce atitudine  
 şi experienţă avem nevoie ca să fi m pe marea de cristal pentru  
 veşnicie? Apocalipsa 1:3; Matei 7:21-27; Ioan 15:1-5.

„Ce rol veţi juca în scenele de încheiere ale istoriei acestei lumi? Sunteţi 
conștienţi faţă de realităţile acestea solemne? Înţelegeţi marea lucrare de 
pregătire care are loc în cer și pe pământ? Toţi cei care au primit lumina, 
care au ocazia de a citi și auzi profeţia, să ia aminte la acele cuvinte scrise 
în ea: ‚căci vremea este aproape’ (Apocalipsa 22:10). Nimeni să nu se atingă 
de păcat, sursa tuturor suferinţelor din lume. Să nu mai rămână în letargie 
și indiferenţă nebunească. Nu lăsaţi ca destinul sufl etului vostru să fi e ne-
sigur. Fiţi siguri că sunteţi cu totul de partea Domnului. Să pornească din 
inimi sincere și buze tremurânde întrebarea: ‚Cine poate sta în picioare?’ 
(Apocalipsa 6:17). În aceste ore preţioase de încercare, aţi pus cel mai bun 
material la construcţia caracterului vostru? V-aţi curăţit sufl etele de orice 
mânjitură? Aţi urmat lumina? Corespund faptele voastre cu mărturisirea 
voastră de credinţă?” – Testimonies, vol. 6, pag. 404, 405 engl.
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Marţi                    1 iunie
3. LEUL DIN SEMINŢIA LUI IUDA
a. Cine ‚a biruit ca să deschidă cartea?” Apocalipsa 5:5-7. Care două  
 personaje sunt îmbinate în ‚rădăcina lui David’? Şi cum (sau în ce  
 condiţii) sunt date pe faţă aceste două personaje?

„Mântuitorul este prezentat înaintea lui Ioan simbolizat prin ‚Leul din 
seminţia lui Iuda’ și ‚un Miel care a fost junghiat’ (Apocalipsa 5:5, 6). Aceste 
simboluri reprezintă unirea dintre puterea omnipotentă și dragostea jertfi -
toare de sine. Leul lui Iuda, atât de înspăimântător pentru cei care resping 
harul Său, va fi  Mielul lui Dumnezeu pentru cei ascultători și credincioși. 
Stâlpul de foc care insufl ă groază și mânie călcătorului legii lui Dumnezeu 
este un semn al luminii, îndurării și eliberării pentru cei care păzesc po-
runcile Sale. Braţul care este puternic ca să-i lovească pe cei răsculători, va 
fi  puternic ca să-i elibereze pe cei credincioși.” – Istoria faptelor apostolilor, 
pag. 589 engl.

„Când studiem caracterul divin în lumina crucii vedem îndurare, gin-
gășie și iertare amestecate cu nepărtinire și dreptate. Vedem în mijlocul 
tronului pe Unul care poartă în mâini și picioare și într-o parte semnele su-
ferinţei îndurate pentru a-l împăca pe om cu Dumnezeu. Vedem un Tată, 
nemărginit, care locuiește în lumină de neapropiat, totuși care ne primește 
la Sine prin meritele Fiului Său. Norul de răzbunare care ameninţa doar 
cu nenorocire și disperare, în lumina refl ectată de la cruce, descoperă in-
scripţia lui Dumnezeu: Trăiește, păcătosule, trăiește! Voi sufl etelor căite și 
credincioase, trăiţi! Am plătit răscumpărarea.” – Idem., pag. 333 engl.

b. De ce este numit Isus „Mielul junghiat de la întemeierea lumii”?  
 Apocalipsa 13:8 (n.tr: versiunea King James). Ce a putut vesti Pavel  
 în lumina versetului din Romani 5:8? 1 Corinteni 2:2, 7.

„Planul de mântuire a fost făcut înainte de crearea pământului; pen-
tru că Hristos este ‚Mielul junghiat de la întemeierea lumii’ (Apocalipsa 
13:8 engl.); totuși a fost o luptă chiar pentru Regele universului ca să-L dea 
pe Fiul Său să moară pentru omenirea vinovată… O, taina răscumpărării! 
Dragostea lui Dumnezeu faţă de o lume care nu L-a iubit!” – Patriarhi și 
profeţi, pag. 63, 64.



Lecții biblice pentru Școala de Sabat, Aprilie - Iunie 2010 55

Miercuri        2 iunie
4. O PREOŢIE SFÂNTĂ
a. Care sunt roadele slujirii date pe faţă de adevăraţii urmaşi ai lui  
 Dumnezeu pentru care a fost deschisă cartea cea sigilată? 1 Petru  
 2:5, 9-12; 3:8-17.

„Domnul Isus încearcă inimile omenești prin expunerea îndurării și 
harului abundent. El efectuează transformări atât de uimitoare încât Satan, 
cu toată lăudăroșenia lui triumfătoare, în ciuda confederaţiei lui rele unite 
împotriva lui Dumnezeu și a legii guvernării Sale, stă și îi vede ca pe o for-
tăreaţă ce nu poate fi  cucerită de sofi sticăriile și amăgirile lui. Ei sunt pentru 
el o taină de neînţeles. Îngerii lui Dumnezeu, serafi mi și heruvimi, puterile 
însărcinate să coopereze cu agenţii omenești, privesc cu uimire și bucurie că 
oamenii căzuţi, cândva copii ai mâniei, dezvoltă caractere după asemănarea 
divină prin îndrumarea lui Hristos, ca să fi e fi i și fi ice ale lui Dumnezeu, ca să 
aibă parte de ocupaţiile și plăcerile cerului.” – Th e Faith I Live By, pag. 142.

b. Care este cea mai mare bucurie a lui Hristos, ‚rădăcina lui David’  
 şi când va împărţi bucuria Sa cu cei răscumpăraţi? Apocalipsa  
 21:3, 4; Romani 8:16-18; Galateni 3:29.

„Bucuria Mântuitorului este să vadă, în împărăţia slavei, sufl etele care 
au fost mântuite prin agonia și umilinţa Sa. Iar cei răscumpăraţi vor fi  păr-
tași ai bucuriei Sale, când văd, între cei binecuvântaţi, pe cei care au fost 
câștigaţi la Hristos prin rugăciunile lor, truda și sacrifi ciul lor iubitor.  Când 
se adună în jurul marelui tron alb, inimile lor se vor umple de o mulţumire 
de negrăit, când îi văd pe cei pe care i-au câștigat la Hristos, și văd că unul 
a câștigat pe alţii, și aceștia pe alţii, toţi aduși în cerul odihnei.” – Marea 
luptă, pag. 647 engl.

c. Ce cântare vor putea cânta cei răscumpăraţi, inclusiv cei 24 de  
 bătrâni? Apocalipsa 5:9, 10.

„Se va vedea că Cel care este nemărginit în înţelepciune nu a putut 
concepe nici un plan pentru mântuirea noastră decât jertfa Fiului Său. 
Răsplata pentru această jertfă este bucuria de a popula pământul cu fi inţele 
răscumpărate, sfi nte, fericite și nemuritoare.” – Idem., pag. 652 engl.
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Joi                     3 iunie
5. SLAVA ŞI LAUDA VEŞNICĂ
a. Cum vor continua cei 24 de bătrâni şi toţi cei răscumpăraţi să-L  
 laude pe Domnul pentru dragostea şi jertfa Sa? Apocalipsa 5:11-14.

„Niciodată nu poate fi  înţeles preţul răscumpărării noastre până când cei 
răscumpăraţi nu vor sta cu Răscumpărătorul înaintea tronului lui Dumne-
zeu. Atunci când splendorile căminului veșnic vor inunda simţurile noastre 
pline de admiraţie ne vom aminti că Isus a părăsit toate acestea pentru noi, și 
că El nu numai că a devenit un proscris al curţilor cerești, ci pentru noi Și-a 
asumat riscul eșecului și pierderii veșnice. Atunci, ne vom pune coroanele la 
picioarele Sale și vom înălţa cântarea: ‚Vrednic este Mielul care a fost junghiat 
să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!’ 
(Apocalipsa 5:12).” – Hristos lumina lumii, pag. 131 engl.

b. Cum va fi  universul când se încheie lupta? Isaia 11:9; 32:17;  
 Romani 14:11.

„Marea luptă a luat sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai sunt. Întregul 
univers este curat. O singură vibraţie de armonie și bucurie străbate prin 
creaţiunea imensă. De la Acela care a creat toate lucrurile curge viaţă, lu-
mină și bucurie prin tărâmurile spaţiului nemărginit. De la atomul cel mi-
nuscul până la lumea cea mai întinsă, toate lucrurile, însufl eţite și neînsu-
fl eţite, în frumuseţea lor neumbrită și bucuria lor desăvârșită, declară că 
Dumnezeu este iubire.” – Marea luptă, pag. 678 engl.

Vineri         4 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. De ce este deschiderea „cărţii pecetluite” foarte importantă în zilele   
 noastre?
b. Ce ajutor ne va face în stare să înţelegem unele din lucrurile ascunse   
 legate de planul lui Dumnezeu?
c. De ce poate Isus să descopere evenimente viitoare?
d. Cine este asociat cu slujirea lui Isus în sanctuarul ceresc?
e. Atunci când avem o înţelegere mai bună a planului de răscumpărare,   
 cum ne vom exprima bucuria şi recunoştinţa noastră faţă de Domnul?
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     Lecţia 11       Sabat, 12 iunie 2010

Ruperea peceţilor
„Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de dom-

nie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi.” 
(Apocalipsa 5:1).

„O, de-ar putea privi toţi pe iubitul nostru Mântuitor așa cum este El, 
un Mântuitor. Mâna Lui să înlăture vălul care ascunde slava Sa de ochii 
noștri.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 967 engl.

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, pag. 378-589 engl.

Duminică        6 iunie

1. O OASTE CURATĂ
a. Ce a fost văzut când prima pecete a fost ruptă? Apocalipsa 6:1, 2. Ce  
 simbolizează albul în Scriptură? Apocalipsa 3:4, 5; 19:8; Isaia 1:18.

b. Descrieţi biserica creştină timpurie şi cuceririle ei pe tărâm spiri- 
 tual. Cum a câştigat persecuţia avantaje în favoarea evangheliei?  
 Faptele Apostolilor 8:4; Coloseni 1:23.

„Pe vremea apostolilor, creștinii erau plini de seriozitate și entuziasm. 
Ei lucrau atât de neobosit pentru Maestrul lor, încât, într-un timp relativ 
scurt, în ciuda împotrivirii aprige, evanghelia împărăţiei a fost vestită în 
toate zonele locuite ale pământului. Zelul dat pe faţă atunci de urmașii lui 
Isus a fost înregistrat de pana inspiraţiei pentru încurajarea credincioșilor 
din toate veacurile.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 578 engl.

„Dacă creștinismul timpuriu ar putea pătrunde în inimile tuturor celor 
care mărturisesc a crede adevărul, aceasta le-ar aduce o nouă viaţă și pute-
re. Oamenii care sunt în întuneric ar vedea atunci contrastul dintre adevăr 
și rătăcire, dintre învăţăturile cuvântului lui Dumnezeu și născocirile su-
perstiţiei.” – Testimonies, vol. 5, pag. 580 engl.
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Luni         7 iunie
2. VICTORIILE DIN PRIMUL SECOL
a. În ce sens au fost primii creştini un popor deosebit? Apocalipsa  
 2:1, 3.

„Primii creștini erau într-adevăr un popor deosebit. Purtarea lor fără 
pată și credinţa lor statornică erau o mustrare continuă care tulbura pacea 
păcătosului. Deși puţini la număr, fără bogăţie, poziţie sau titluri de onoa-
re, ei erau o teroare pentru făcătorii de rele peste tot unde caracterul și 
doctrinele lor erau cunoscute.” – Marea luptă, pag. 46 engl. 

„Membrii bisericii erau una în simţământ și acţiune. Dragostea faţă de 
Hristos era lanţul de aur care îi lega la un loc. Ei continuau să-L cunoască 
pe Domnul tot mai pe deplin, iar în vieţile lor se dădeau pe faţă bucuria și 
pacea lui Hristos. Ei îi cercetau pe orfani și pe văduve în necazurile lor, și se 
păstrau nepătaţi de lume, știind că, dacă nu ar face aceasta, ar însemna să 
contrazică pretenţia lor și să-L tăgăduiască pe Răscumpărătorul lor.

Lucrarea era dusă înainte în fi ecare cetate. Erau convertite sufl ete, care 
la întoarcerea lor simţeau că trebuie să spună despre comoara nepreţuită pe 
care au primit-o. Ele nu se puteau odihni până când lumina care le luminase 
mintea nu strălucea și asupra altora.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 579 engl.

b. Cum s-a purtat biserica timpurie cu conducătorii necredincioşi?  
 Apocalipsa 2:2 (compară Faptele Apostolilor 20:28-30). Totuşi, din  
 nefericire, spre sfârşitul primului secol, de ce şi-a pierdut biserica  
 evlavia de la început? Apocalipsa 2:4, 6.

„După un timp, zelul credincioșilor a început să scadă, iar dragostea 
lor faţă de Dumnezeu și unii faţă de alţii a slăbit. În biserică s-a strecurat 
răceala. Unii au uitat de felul minunat în are au primit adevărul. Purtătorii 
standardului au căzut unul câte unul la postul lor. Unii dintre lucrătorii mai 
tineri, care ar fi  putut împărţi poverile acestor pionieri și în felul acesta ar 
fi  fost pregătiţi să devină conducători înţelepţi, s-au săturat de adevărurile 
adesea repetate. În dorinţa lor după ceva nou și senzaţional, ei au încercat 
să introducă noi aspecte ale doctrinei, mai plăcute pentru multe minţi, 
însă nu în armonie cu principiile fundamentale ale evangheliei. În încrede-
rea lor de sine și în orbirea lor spirituală, ei nu au văzut că aceste sofi sticării 
aveau să-i facă pe mulţi să se îndoiască de experienţele din trecut, și în felul 
acesta să-i conducă la confuzie și necredinţă.” – Idem., pag. 580 engl.
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Marţi         8 iunie
3. PERSECUŢIE APRIGĂ
a. Ce s-a văzut când a fost rupt cel de-al doilea sigiliu? Apocalipsa  
 6:3, 4. Ce reprezintă roşul? 2 Regi 3:19-23.

„Mulţi și-au pecetluit mărturia cu sângele lor. Nobili și robi, bogaţi și 
săraci, învăţaţi și neînvăţaţi, toţi au fost omorâţi fără milă.

Aceste persecuţii, care au început sub domnia lui Nero cam pe vremea 
martirajului lui Pavel, au continuat cu o violenţă mai mare sau mai mică 
secole de-a rândul. Creștinii erau acuzaţi pe nedrept de cele mai îngrozi-
toare fapte rele și declaraţi ca fi ind cauza marilor calamităţi – foamete, mo-
lime și cutremur. Pentru că au devenit obiectul urii și suspiciunii populare, 
informatorii erau gata, de dragul câștigului, să-i trădeze pe cei nevinovaţi. 
Ei erau condamnaţi ca răsculători împotriva imperiului, ca vrăjmași ai re-
ligiei și plaga societăţii. Mulţi au fost aruncaţi la animalele sălbatice sau arși 
de vii în amfi teatre.” – Marea luptă, pag. 40 engl.

„Sub cea mai aprigă persecuţie, acești martori pentru Isus și-au păs-
trat credinţa nemânjită. Deși lipsiţi de orice mângâiere, izolaţi de lumina 
soarelui, având locuinţa în sânul pământului întunecat dar prietenos, ei nu 
au rostit nici o plângere. Prin cuvinte de credinţă, răbdare și nădejde, ei se 
încurajau unii pe alţii ca să sufere lipsă și durere. Pierderea tuturor binecu-
vântărilor pământești nu-i putea face să renunţe la credinţa lor în Hristos. 
Încercările și persecuţia nu erau decât pași care îi aduceau mai aproape de 
odihna și răsplata lor.” – Idem., pag. 41 engl.

b. De ce se poate spune că „ei au biruit prin înfrângere” (Marea luptă,  
 pag. 41 engl.)? Apocalipsa 7:14, 17.

„Mii au fost închiși și omorâţi, dar au apărut alţii ca să le ocupe locul. 
Iar cei care erau martirizaţi pentru credinţa lor erau adăpostiţi în Hristos 
și El îi socotea biruitori. Ei luptaseră lupta cea bună și urmau să primească 
coroana slavei la venirea lui Hristos. Suferinţele pe care le îndurau îi adu-
ceau  pe creștini mai aproape unul de celălalt și de Răscumpărătorul lor. 
Exemplul lor viu și martirajul lor prin moarte erau o mărturie constantă 
în favoarea adevărului; și acolo de unde se aștepta cel mai puţin, supușii 
lui Satan încetau să-i mai slujească și se înrolau sub steagul lui Hristos.” – 
Idem., pag. 42 engl.
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Miercuri        9 iunie
4. APOSTAZIE NĂVALNICĂ
a. Ce schimbare a avut loc sub cea de-a treia pecete, la începutul  
 secolului al patrulea? Apocalipsa 6:5,6.

„Satan… a făcut planul ca să se războiască cu mai mult succes împotri-
va guvernării lui Dumnezeu prin așezarea steagului lui în biserica creștină. 
Dacă urmașii lui Hristos puteau fi  înșelaţi și făcuţi să nu placă lui Dum-
nezeu, atunci puterea, rezistenţa și hotărârea lor aveau să slăbească, iar ei 
aveau să cadă ca o pradă ușoară.

Marele împotrivitor a căutat acum să câștige prin viclenie ceea ce nu a 
reușit să câștige prin forţă. Persecuţia a încetat și a fost înlocuită cu ademeni-
rile primejdioase ale prosperităţii vremelnice și onoarei lumești. Idolatrii au 
fost conduși să primească o parte a credinţei creștine, în timp ce respingeau 
alte adevăruri esenţiale. Ei mărturiseau că-L primesc pe Isus ca Fiu al lui 
Dumnezeu și că ei cred în moartea și învierea Sa, însă nu aveau o convingere 
de păcat și nu simţeau nevoia de pocăinţă sau de schimbare a inimii. Făcând 
unele concesii din partea lor, ei au propus ca și creștinii să facă unele conce-
sii, ca toţi să se unească pe platforma credinţei în Hristos…

Majoritatea creștinilor au consimţit în cele din urmă să coboare stan-
dardul lor și a avut loc o unire între creștinism și păgânism. Deși mărturi-
seau că erau convertiţi și uniţi cu biserica, închinătorii la idoli aderau încă 
la idolatria lor, schimbând doar obiectul închinării lor cu icoanele lui Isus 
și chiar ale Mariei și ale sfi nţilor… Când urmașii lui Hristos s-au unit cu 
idolatrii, religia creștină a decăzut, iar biserica și-a pierdut curăţia și pute-
rea.” – Idem., pag. 42, 43 engl.

b. Cum a fost prezisă apostazia de apostolul Pavel? 2 Tesaloniceni  
 2:7-9.

„Când persecuţia a încetat și creștinismul a pătruns în curţile și palate-
le regilor, el a lăsat deoparte simplitatea umilă a lui Hristos și a apostolilor 
pentru pompa și mândria preoţilor și a conducătorilor păgâni; și în locul 
cerinţelor lui Dumnezeu, el a pus teoriile și tradiţiile omenești.” – Idem., 
pag. 49 engl.
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Joi                               10 iunie
5. CONTROL PRIN PERSECUŢIE PUTERNICĂ
a. Ce s-a văzut sub cel de-al patrulea sigiliu? Care a fost numele celui  
 de-al patrulea călăreţ? Apocalipsa 6:7, 8. Cum a câştigat Roma  
 papală control politic în secolul al şaselea?

„’Miezul zilei papalităţii a fost miezul nopţii lumii’ – J. A. Wylie, Th e 
History of Protestantism, vol. 1, cap. 4. Sfi ntele Scripturi erau aproape ne-
cunoscute, nu numai de către popor, dar și de către preoţi. Asemenea fari-
seilor din vechime, conducătorii papali au urât lumina care le descoperea 
păcatele. Întrucât legea lui Dumnezeu, standardul neprihănirii, era înde-
părtată, ei exercitau puterea fără nici o limită, practicând viciul fără frâu. 
Frauda, avariţia și depravarea predominau. Oamenii nu se dădeau înapoi 
de la nici o nelegiuire prin care puteau câștiga bogăţie sau poziţie. Palatele 
papilor și ale prelaţilor erau scenele depravării celei mai josnice. Unii din-
tre pontifi i stăpânitori se făceau vinovaţi de rele atât de revoltătoare, încât 
conducătorii seculari încercau să detroneze pe acești demnitari ai bisericii 
ca monștrii prea josnici ca să fi e toleraţi. Timp de secole, Europa nu a pro-
gresat deloc în știinţă, arte sau civilizaţie. O paralizie morală și intelectuală 
căzuse asupra creștinismului.” – Marea luptă, pag. 60 engl.

b. Ce fapte ale papalităţii au împlinit aceste versete: Matei 24:21, 22;  
 Daniel 7:25; Apocalipsa 13:7; 17:6?

„Despre nici o altă putere nu se putea spune mai adevărat că era ‚îm-
bătată de sângele sfi nţilor’ ca despre biserica ce a persecutat atât de crud pe 
urmașii lui Hristos (Apocalipsa 17:6).” – Idem., pag. 382 engl.

Vineri                  11 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. Ce este simbolizat printr-un cal alb?
b. Întrucât biserica este considerată a fi  o oaste, şi noi ne afl ăm într-un   
 război spiritual, descrieţi experienţa spirituală a primilor creştini.
c. Cum este văzută apostazia în timpul celei de-a doua peceţi?
d. În timpul peceţii a treia, ce altă coborâre a standardelor a avut loc?
e. De ce este „gălbui” culoarea celui de-al patrulea cal şi cum a încercat   
 papalitatea să controleze conştiinţa oamenilor?
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      Lecţia 12         Sabat, 19 iunie 2010

Pecetea a cincea şi a şasea
„A venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” 

(Apocalipsa 6:17).

„Cei drepţi strigă tremurând: ‚Cine poate sta în picioare?’ (Apocalipsa 
6.17). Cântarea îngerilor a fost adusă la tăcere și e un timp de o tăcere 
înspăimântătoare. Atunci, glasul lui Isus se aude spunând: ‚Harul Meu îţi 
este de ajuns.’ (2 Corinteni 12:9). Chipurile celor drepţi se luminează, iar 
bucuria umple fi ecare inimă.” – God’s Amazing Grace, pag. 356.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 304-308, 333, 334, 640-646.

Duminică                  13 iunie

1. ALTARUL DE PE PĂMÂNT
a. Ce s-a văzut atunci când a fost ruptă cea de-a cincea pecete?  
 Apocalipsa 6:9.

b. Unde este altarul de jertfă în dispensaţiunea evangheliei – în cer  
 sau pe pământ? Ioan 19:16, 17; Evrei 13:10-13. Unde au fost  
 sacrifi caţi milioane de martiri? Matei 24:21, 22; Apocalipsa 12:11.

„Persecuţia s-a deschis asupra celor credincioși cu o furie și mai mare 
decât oricând înainte, și lumea a devenit un imens câmp de luptă.” – Marea 
luptă, pag. 54, 55 engl.

c. Care este singurul altar din cer şi ce este adus pe acel altar? 
 Apocalipsa 8:2-4.
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Luni                  14 iunie
2. CA SÂNGELE LUI ABEL
a. Ce făceau sufl etele de sub altar? Apocalipsa 6:10. În ce sens pot  
 striga morţii? Genesa 4:9, 10; Evrei 11:4.

„După cum sângele lui Abel a strigat din pământ, la fel există glasuri 
care strigă la Dumnezeu din mormintele martirilor, din cimitirele mării, 
din peșterile munţilor și din cavourile bisericilor: ‚Până când stăpâne, Tu, 
care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru 
asupra locuitorilor pământului?’ (Apocalipsa 6:10).” – Testimonies, vol. 5, 
pag. 451 engl.

„Satan, împreună cu îngerii lui, au controlat minţile oamenilor răi, în 
timp ce în mijloc stătea nevăzut îngerul lui Dumnezeu, notând teribilul ra-
port al decretelor lor inchizitorii și scriind istoria faptelor prea înfi orătoare 
ca să apară înaintea ochilor omenești. ‚Babilonul cel mare’ era ‚Îmbătat 
de sângele sfi nţilor’ (Apocalipsa 17:5, 6). Milioanele de martiri mutilaţi 
au strigat la Dumnezeu după răzbunare faţă de puterea apostată.” – Marea 
luptă, pag. 59, 60 engl.

b. De ce s-au dat acestor martiri hainele albe? Apocalipsa 6:11 (p.p.).

„ ,[Apocalipsa 6:9, 10 citat] Și hainele albe au fost date fi ecăruia dintre 
ei [care au fost numiţi curaţi și sfi nţi]’ (versetul 11).” – Manuscript Releases, 
vol. 20, pag. 198.

„Dumnezeu îngăduie ca cei răi să prospere și să-și dea pe faţă vrăjmășia 
faţă de El, pentru ca atunci când și-au umplut măsura nelegiuirii lor, toţi să 
vadă dreptatea și mila Sa în distrugerea lor completă. Ziua răzbunării Sale 
se grăbește, când toţi cei care au călcat legea Sa și au apăsat pe poporul Său 
vor primi răsplata dreaptă pentru faptele lor; când orice faptă de cruzime 
sau de nedreptate faţă de cei credincioși ai lui Dumnezeu va fi  pedepsită ca 
și cum ar fi  fost făcută lui Hristos Însuși.” – Marea luptă, pag. 48 engl.

„Hristos îi cunoaște pe toţi cei ce sunt înţeleși greșit sau prezentaţi gre-
șit de oameni. Copiii Săi pot să aștepte în răbdare liniștită și încredere, 
indiferent cât de calomniaţi sau dispreţuiţi sunt; pentru că nimic nu este 
ascuns care să nu fi e dat în vileag, iar cei care Îl onorează pe Dumnezeu 
vor fi  onoraţi de El în prezenţa oamenilor și a îngerilor.” – Fii și fi ice ale lui 
Dumnezeu, pag. 308 engl.
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Marţi                 15 iunie
3. PECETEA A ŞASEA
a. Ce evenimente au loc la deschiderea celei de-a şasea peceți?  
 Apocalipsa 6:12. Cum sunt următoarele două evenimente   
 asemănătoare cu profeţia dată de Hristos pe Muntele Măslinilor?  
 Matei 24:29, 30.

„Profeţia prezice nu numai felul și scopul venirii lui Hristos, ci prezintă 
și semnele prin care oamenii să știe când este aproape. Isus a spus: ‚Vor fi  
semne în soare, lună și în stele’ (Luca 21:25). ‚În zilele acelea, după necazul 
acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor 
cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi  clătinate. Atunci se va 
vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă.’ (Marcu 13:24-
26). Revelatorul descrie în felul acesta primele semne care preced a doua 
venire: [Apocalipsa 6:12 citat].

Aceste semne s-au arătat înainte de începutul secolului nouăsprezece. 
Ca împlinire a acestei profeţii, a avut loc, în anul 1755, cel mai îngrozitor 
cutremur care a fost înregistrat vreodată.” – Marea luptă, pag. 304 engl.

„ ,Aproape, dacă nu chiar, cel mai misterios și încă neexplicat fenomen 
de acest fel… este ziua întunecată din 19 mai 1790 – o întunecare inexpli-
cabilă a cerurilor vizibile și a atmosferei din Noua Anglie.’ – R. M. Devens, 
Our First Century, pag. 89.” – Idem., pag. 306 engl.

b. Cum a explicat Hristos timpul în care trebuia să se împlinească  
 aceste semne? Matei 24:29 (p.p.)

„Ceea ce a fost mai surprinzător [în ziua întunecată de 19 mai 1780] a 
fost faptul că timpul împlinirii ei a fost indicat precis. În conversaţia Mân-
tuitorului cu ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor, după ce a descris lunga 
perioadă de încercare a bisericii – cei 1260 ani de persecuţie papală, cu 
privire la care El făgăduise că necazul avea să fi e scurtat – El a menţionat 
anumite evenimente care urmau să preceadă venirea Sa, și a fi xat timpul 
când urma să aibă loc primul dintre acestea: ‚În zilele acelea, după neca-
zul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei’ (Marcu 
13:24). Cele 1260 de zile, sau ani, s-au încheiat în 1798. Cu aproape un sfert 
de secol mai înainte, persecuţia încetase aproape în întregime.” – Idem.
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Miercuri                  16 iunie
4. CERURILE ÎN FREAMĂT
a. Cum s-a împlinit profeţia referitoare la căderea de stele din cer?  
 Apocalipsa 6:13; Matei 24:29 (partea a 3-a).

„Această profeţie [a ultimului semn] a avut o împlinire remarcabilă și 
impresionantă prin ploaia de meteoriţi din 13 noiembrie 1833. Aceasta a 
fost cea mai întinsă și minunată explozie de stele căzătoare care a fost în-
registrată vreodată; ‚întregul fi rmament al Statelor Unite fi ind timp de mai 
multe ore în freamăt incandescent!’…

‚Cu adevărat, nici o limbă nu se poate ridica la splendoarea acestei pri-
veliști magnifi ce; … nimeni, care nu a fost martor, nu-și poate forma o con-
cepţie adecvată despre splendoarea ei. Părea ca și cum toate stelele cerului 
s-au adunat într-un singur punct lângă zenit, și coborau simultan cu viteza 
fulgerului, în toate părţile orizontului; și totuși ele nu se epuizau – mii urmau 
pe traseul altor mii, ca și cum ar fi  fost create pentru acea ocazie’ – F. Reed, în 
Christian Advocate and Journal, 13 decembrie 1833. 

‚O imagine mai corectă decât a unui smochin care își aruncă smochinele 
când este scuturat de un vânt puternic, nu se putea vedea’ – ‚Th e Old Countryman,’ 
in Portland Evening Advertiser, 26 noiembrie 1833.” – Marea luptă, pag. 333, 334.

b. Pe cine a chemat atunci Domnul ca să avertizeze pe cei din Statele  
 Unite despre apropierea revenirii lui Hristos? Care a fost rezultatul  
 lucrării lui?

„După cum Elisei a fost chemat de la boii de pe câmp, ca să primeas-
că mantaua consacrării în slujba profetică, la fel a fost chemat și William 
Miller să-și părăsească plugul și să lămurească înaintea oamenilor tainele 
împărăţiei lui Dumnezeu. El și-a început lucrarea tremurând, conducân-
du-i pe ascultătorii săi, pas cu pas, prin perioadele profetice până la a doua 
venire a lui Hristos.” – Idem., pag. 331 engl.

„Mulţi, care nu au primit vederile lui cu privire la timpul exact al celei 
de-a doua veniri, erau convinși de siguranţa și apropierea venirii lui Hris-
tos și de nevoia lor de pregătire. În unele din marile orașe, lucrarea lui a 
produs o impresie marcantă. Comercianţii de băuturi alcoolice își aban-
donau negoţul și își transformau magazinele în săli de întrunire; localurile 
pentru  jocuri de noroc erau dărâmate; necredincioșii, deiștii, unversaliștii 
și chiar și cei mai de jos desfrânaţi se schimbau, unii dintre ei nu mai intra-
seră într-o casă de închinare de mulţi ani. Diferite denominaţiuni ţineau 
adunări de rugăciune, în unele cartiere, aproape la fi ecare oră, oamenii de 
afaceri adunându-se la amiază pentru rugăciune și laudă. Nu era o exaltare 
extravagantă, ci o solemnitate aproape universală asupra minţilor oameni-
lor.” – Idem., pag. 332 engl.
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Joi                    17 iunie
5. SEMNE ÎN LUMEA RELIGIOASĂ
a. Ce împotrivire a cunoscut lucrarea lui William Miller? 2 Petru 3:3, 4.

„S-a ajuns să se considere păcat, ceva de care oamenii ar trebui să se ruși-
neze, studiul profeţiilor referitoare la venirea lui Hristos și sfârșitul lumii…

În timp ce atrăgea mulţimi de ascultători inteligenţi și atenţi, numele 
lui Miller era rareori menţionat în presa religioasă și doar ca să fi e ridicu-
lizat sau denunţat.” – Marea luptă, pag. 336 engl.

b. Cum este descrisă decăderea tot mai mare a creştinilor cu numele  
 în profeţiile referitoare la sfârşitul timpului? Matei 24:12; Luca  
 18:8 (u.p.); 2 Timotei 3:1-5.

„Mii care se mândresc cu înţelepciunea și independenţa lor consideră 
încrederea implicită în Biblie ca fi ind un semn de slăbiciune; ei cred că prin 
criticarea Scripturilor și spiritualizarea și explicarea adevărurilor ei impor-
tante, ei dau dovadă de talent și erudiţie superioare.” – Idem., pag. 583 engl.

c. Cum se deosebesc puținii credincioşi – adevăraţii urmaşi ai lui  
 Hristos – de restul lumii? Matei 24:13; Luca 21:34-36; 
 Apocalipsa 3:11, 18, 19.

„Trebuie să ne căim fără încetare, ca să putem fi  biruitori fără încetare.” 
– Comentarii biblice, vol. 7, pag. 959 engl.

Vineri                    18 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. Unde – în cer sau pe pământ – se afl ă altarul văzut de Ioan la ruperea   
 peceţii a cincea? În ce sens strigă sfi nţii cei morţi?
b. Ce arată că sfi nţii cei morţi sunt în mormânt şi că strigătul lor este   
 simbolic?
c. Ce evenimente au loc la ruperea sigiliului al şaselea? Ce a avut loc în   
 1755, 1780 şi 1833?
d. Descrieţi lumea creştină profetizată de astăzi.
e. Cum se pot deosebi adevăraţii creştini de creştinii cu numele?
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   Lecţia 13        Sabat, 26 iunie 2010

Cei 144.000 şi pecetea a şaptea
„Domnul i-a zis [omului care era îmbrăcat cu haina de in şi care avea 

călimara la brâu]: ‚Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimu-
lui, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din pricina 
tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.’” (Ezechiel 9:4).

“Semnul, sau sigiliul, lui Dumnezeu este descoperit în păzirea Sabatului 
zilei a șaptea, memorialul creaţiunii Domnului… Sabatul a fost clar desemnat 
ca semn între Dumnezeu și poporul Său.” – Testimonies, vol. 8, pag. 117 engl.

Recomandare pentru studiu: Evanghelizarea, pag. 225-236 engl.

Duminică                 20 iunie
1. LUCRAREA DE SIGILARE
a. Acum, sub cel de-al şaselea sigiliu, ce pregătiri se fac în lumea  
 politică? Apocalipsa 11:18.  De ce sunt ţinute vânturile controver- 
 selor? Apocalipsa 7:1, 3. Ce se va întâmpla când se va da drumul  
 vânturilor luptelor? 1 Tesaloniceni 5:3.

b. Ce lucrare trebuie să se facă pe pământ între evenimentele prezise  
 în Apocalipsa 6:13 şi 6:14? Ezechiel 9:4; Apocalipsa 7:1-4.

„Israeliţii au pus deasupra ușilor lor o semnătură de sânge, ca să arate 
că ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. În același fel, copiii lui Dumnezeu 
din acest veac vor purta semnătura hotărâtă de Dumnezeu. Ei se vor pune 
în armonie cu legea sfântă a lui Dumnezeu. Un semn este așezat asupra 
tuturor celor din poporul lui Dumnezeu așa cum un semn era așezat dea-
supra ușilor locuinţelor evreiești, ca să apere poporul de ruina generală.” 
– Comentarii biblice, vol. 7, pag. 968, 969.

c. Descrieţi soliile evangheliei fi nale, sub care va avea loc această  
 lucrare (de sigilare a celor 144.000). Apocalipsa 14:6-12; 18:1-4.
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Luni                  21 iunie
2. „PECETLUIEŞTE LEGEA ÎNTRE UCENICII MEI”
a. Ce dovedeşte că cele două referinţe profetice despre restaurarea  
 Sabatului aparţin erei creştine? Isaia 8:14-16; 61:4; 58:12-14.

„În vremea sfârșitului va fi  restaurată fi ecare instituţie divină. Spărtura 
făcută în lege atunci când Sabatul a fost schimbat de om va fi  reparată. 
Poporul rămășiţei lui Dumnezeu, care stă înaintea lumii ca reformatori, 
trebuie să arate că legea lui Dumnezeu reprezintă temelia oricărei reforme 
trainice și că Sabatul poruncii a patra trebuie să stea în picioare ca memo-
rial al  creaţiunii, care să amintească permanent de puterea lui Dumnezeu. 
Ei trebuie să prezinte în linii clare și distincte necesitatea ascultării de toate 
preceptele Decalogului. Constrânși de dragostea de Hristos, ei cooperează 
cu El la zidirea dărâmăturilor de mai înainte. Ei sunt cei ce dreg drumurile 
și fac ţara cu putinţă de locuit.” – Profeţi și regi, pag. 678 engl.

b. În ce priveşte legea Sa, de ce cere Dumnezeu mult mai mult de la  
 această ultimă generaţie decât de la cele dinainte? Ioan 9:41; Luca  
 12:47, 48.

„Nimeni să nu se scuze că nu păzește Sabatul pentru că înaintașii lui 
au murit acceptaţi de Dumnezeu când păzeau prima zi a săptămânii. Fără 
îndoială că ei au fost acceptaţi; pentru că ei nu au păcătuit faţă de lumina 
care strălucește asupra voastră în zilele voastre. Dumnezeu dorește ca noi 
să umblăm în lumina care strălucește asupra noastră. Trebuie să apreciem 
adevărul care este prezentat înţelegerii noastre; deoarece, dacă nu umblăm 
în lumină, ea devine întuneric, iar întunericul nostru va fi  proporţional cu 
lumina dată.

Noi nu vom fi  consideraţi răspunzători de lumina care nu a ajuns la 
percepţia noastră, ci de cea căreia ne-am împotrivit și pe care am refu-
zat-o. Se poate ca cineva să nu înţeleagă adevărul care nu i-a fost prezentat 
niciodată, și de aceea el nu poate fi  condamnat pentru lumina pe care nu a 
avut-o niciodată. Dar dacă el a avut ocazia să audă solia și să ajungă să cu-
noască adevărul, și totuși a refuzat să folosească ocazia lui, va fi  printre cei 
cărora Hristos le va spune: ‚Nu veniţi la Mine ca să aveţi viaţă’ (Ioan 5:40).  
Cei care în mod intenţionat s-au așezat acolo unde nu au ocazia să audă 
cuvântul, vor fi  socotiţi printre cei care au auzit adevărul și s-au împotrivit 
continuu dovezilor lui.” – Th e Review and Herald, 25 aprilie 1893.
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Marţi                  22 iunie
3. O DISTINCŢIE CLARĂ
a. Ce vor putea spune cei 144.000 când Îl vor vedea pe Hristos venind  
 în slavă? Isaia 25:8, 9.

„Drepţii în viaţă sunt schimbaţi ‚într-o clipă, într-o clipită din ochi’ (1 Co-
rinteni 15:52).  La glasul lui Dumnezeu ei au fost glorifi caţi; acum sunt fă-
cuţi nemuritori și, împreună cu sfi nţii în viaţă, sunt înălţaţi să-L întâmpine pe 
Domnul lor în văzduh. Îngerii îi ‚adună pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de 
la o margine a cerurilor până la cealaltă.’ (Matei 24:31). Copilașii sunt aduși de 
îngerii sfi nţi în braţele mamelor lor. Prietenii despărţiţi de mult prin moarte 
sunt uniţi, ca să nu se mai despartă niciodată, și cu cântări de bucurie se urcă 
la cer împreună în Cetatea lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pag. 645 engl.

b. Ce vor spune mulţimile de nemântuiţi? Apocalipsa 6:15-17.

„[Atunci când legea sfântă a lui Dumnezeu este descoperită ca regulă 
de judecată tuturor locuitorilor pământului] vrăjmașii legii lui Dumnezeu, de 
la predicatori până la cel mai mic dintre ei, au o nouă concepţie despre ade-
văr și datorie. Ei văd prea târziu că Sabatul poruncii a patra este sigiliul viului 
Dumnezeu. Ei văd prea târziu adevărata natură a sabatului lor fals și a temeliei 
de nisip pe care au construit. Ei descoperă că au luptat împotriva lui Dumne-
zeu. Învăţătorii religioși au condus sufl etele la pierzare, în timp ce mărturiseau 
că le conduc spre porţile Paradisului. Până în ziua socotelilor fi nale, nu se va 
cunoaște cât de mare este răspunderea oamenilor din slujbele sfi nte și cât de 
înspăimântătoare sunt rezultatele necredincioșiei lor. Numai veșnicia poate es-
tima corect pierderea unui singur sufl et. Îngrozitoare va fi  soarta aceluia căruia 
Dumnezeu îi va spune: Depărtează-te de la mine, serv netrebnic…

Nici o pană omenească nu poate descrie scenele [întoarcerii lui Isus 
ca puternic cuceritor împreună cu un imens și nenumărat alai de îngeri 
sfi nţi]; nici o minte muritoare nu poate concepe splendoarea ei. ’Măreţia 
lui acoperă cerurile și slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca 
lumina soarelui’ (Habacuc 3:3, 4). Când norul cel viu se apropie mai mult, 
toţi ochii Îl privesc pe Prinţul vieţii. Nici o coroană de spini nu mai rănește 
capul acela sfânt; ci pe fruntea Sa sfântă se afl ă o diademă de slavă. Înfăţișa-
rea Lui strălucește mai puternic decât lumina orbitoare a soarelui la amia-
ză. ‚Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraţilor și 
Domnul domnilor’ (Apocalipsa 19:16).

Înaintea prezenţei Sale ‚toate feţele îngălbenesc’ (Ieremia 30:6); peste 
cei care au respins mila lui Dumnezeu cade groaza disperării veșnice.” – 
Idem., pag. 640, 641 engl.
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Miercuri                23 iunie
4. TĂCERE ÎN CER
a. De ce se face tăcere în cer? Ioan 14:1-3; Matei 16:27; Apocalipsa  
 8:1. Ce stare va fi  în cer timp de ”aproape o jumătate de ceas” (timp  
 profetic)? Numeri 14:34; Ezechiel 4:6. Între timp, unde sunt  
 Hristos, Tatăl, îngerii sfi nţi şi ce fac ei? Ioan 14:1-3. Când   
 locaşurile din ceruri sunt gata, ce va avea loc? Matei 16:27; Ioan 5:25.

„În mijlocul zguduirii pământului, a strălucirii fulgerelor și al răcnetu-
lui tunetelor, glasul Fiul lui Dumnezeu îi cheamă afară pe sfi nţii adormiţi.” 
– Marea luptă, pag. 644 engl.

b. În descrierea celor 144.000 văzuţi pe Muntele Sionului, ce caracte- 
 ristici a scos în evidenţă Ioan? Apocalipsa 14:1-5. Ce înţelegere ne  
 poate ajuta în dorinţa noastră de a face parte din acel număr?

„Ioan a văzut un Miel pe Muntele Sionului și, împreună cu El, 144.000 
care aveau numele Tatălui Său scris pe frunţile lor. Ei purtau pecetea ceru-
lui. Ei refl ectau chipul lui Dumnezeu. Ei erau umpluţi de lumina și slava 
Celui Sfânt.  Dacă dorim să avem chipul și inscripţia lui Dumnezeu asupra 
noastră, trebuie să ne despărţim de orice nelegiuire. Trebuie să părăsim 
orice cale rea și atunci trebuie să ne încredinţăm cazurile noastre în mâi-
nile lui Dumnezeu. În timp ce lucrăm la mântuirea noastră cu frică și cu-
tremur, Dumnezeu va lucra în noi voinţa și înfăptuirea voinţei Sale bune. 
În timp ce trebuie să-ţi faci partea, totuși Dumnezeu este Cel care trebuie 
să-ţi dea ajutor și să te sfi nţească. Hristos ne face să ne căim pentru ca El 
să ne poate ierta. Credem că trebuie să facem o parte din lucru singuri. 
Credem că trebuie să facem doi sau trei pași fără nici un ajutor sau sprijin. 
Însă Duhul lui Dumnezeu caută să câștige și să atragă sufl etul la adevărate-
le ţeluri și să-l aducă în armonie cu legea lui Dumnezeu.” – Th e Review and 
Herald, 19 martie 1889.

„[Apocalipsa 14:1 citat]. În această lume, minţile lor au fost consacrate 
lui Dumnezeu; ei I-au slujit cu intelectul și cu inima; iar acum El așază nu-
mele Său ‚pe frunţile lor.’” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 590, 591 engl.

„Ne străduim noi cu toate puterile noastre date de Dumnezeu ca să 
atingem înălţimea staturii plinătăţii de bărbaţi și femei în Hristos? Căutăm 
noi plinătatea Sa, năzuind tot mai sus, încercând să atingem perfecţiunea 
caracterului Său? Când servii lui Dumnezeu ajung în acest punct, ei vor fi  
sigilaţi pe frunţile lor.” – Manuscript Releases, vol. 1, pag. 370.
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Joi                    24 iunie
5. PARADISUL RESTAURAT
a. Ce făgăduinţă a îmbrăţişat prin credinţă poporul credincios al lui  
 Dumnezeu de la întemeierea lumii? Evrei 11:13-16; 2 Petru 3:13;  
 Matei 5:5, 10.

„Prin umilinţă și predare de sine, putem deveni moștenitori cu [Hris-
tos] când ‚cei blânzi vor moșteni pământul’ (Pslamii 37:11).

Pământul făgăduit celor blânzi nu va fi  ca acesta, întunecat de umbra 
morţii și a blestemului…

Isus este acolo, pacea este acolo.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 17 engl.

b. Întrucât venirea lui Hristos este la uşi, care este cea mai   
 importantă întrebare pe care ar trebui să ne-o adresăm fi ecare?  
 Faptele Apostolilor 2.37 (u.p.); 16:30, 31.

„În ciuda nevredniciei noastre, să nu uităm că există Unul care poate 
lua păcatul, și care este gata și nerăbdător să-l mântuiască pe păcătos.” – 
Comentarii biblice, vol. 7, pag. 970 engl.

„Nu trebuie să copiem nici o fi inţă omenească. Nici un om nu este 
destul de înţelept ca să fi e criteriul nostru. Trebuie să privim la omul Isus 
Hristos, care este desăvârșit în perfecţiunea neprihănirii și a sfi nţeniei. El 
este autorul și desăvârșitorul credinţei noastre. El este omul model. Ex-
perienţa lui este măsura pentru experienţa pe care trebuie să o câștigăm 
noi. Caracterul Său este exemplul nostru. Atunci, să nu ne mai gândim la 
nedumeririle și greutăţile acestei vieţi ci să ne fi xăm mintea asupra Sa, ca 
prin privire să fi m schimbaţi după asemănarea Sa.” – Idem.

Vineri                   25 iunie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

a. Deşi un alt război mondial ameninţa să izbucnească, de ce au fost   
 ţinute vânturile luptei prin providenţa lui Dumnezeu?
b. Care sunt cele trei solii fi nale ale evangheliei ce trebuie date lumii?
c. Ce este profeţit în Isaia 8:14-16 şi 58:12-14, şi de unde ştim că această   
 profeţie aparţine dispensaţiunii creştine?
d. Descrieţi pe cei 144.000, sfi nţii biruitori.
e. Descrieţi starea noului pământ.
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TEMATICA PENTRU ORA DE STUDIU 
DIN SABAT, DUPĂ AMIAZĂ

Învățături din viața lui Solomon

Aprilie    3  cap.  1:  Istoria lui Solomon
     10  cap.  2 și 3: Pregătiri... / Însărcinări și responsabilități  
  17  cap.  4 și 5: Fiecărui om, lucrarea sa / Ordine și organizare
  24  cap.  6 și 7:  Darul înțelepciunii / Povățuitorii au nevoie...

Mai    1  cap.    8:  Clădirea templului
    8  cap.    9:  Chivotul legământului
  15  cap.  10 și 11:  Consacrarea.../ Închinarea ce poate fi  primită 
   22  cap.  12 și 13:  Slava... / Primejdiile prosperității  
  29  cap.  14 și 15:  Apostazia / ”Cine seamănă nelegiuire... ” 
  
Iunie    5  cap.  16 și 17: Spiritul de sacrifi ciu / ”Dați lui Dumnezeu...”
  12  cap.  18 și 19:  Etalarea exterioară / Principalele drumuri...

  19  cap.  20 și 21:  ”Despărțiți-vă” / ”Întristarea ... aduce pocăință”
         26  cap.  22 și 23:  Puterea infl uenței / ”Statornici până la sfârșit”

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Aprilie
  2. B: 19:44; CT: 19:34; IS: 19:39; MS: 19:52; SM: 19:59; AR: 20:04;
  9. B: 19:53; CT: 19:42; IS: 19:49; MS: 20:01; SM: 20:09; AR: 20:14;
16. B: 20:01; CT: 19:51; IS: 19:58; MS: 20:11; SM: 20:19; AR: 20:23;
23. B: 20:10; CT: 19:59; IS: 20:08; MS: 20:20; SM: 20:29; AR: 20:32;
30. B: 20:18; CT: 20:08; IS: 20:18; MS: 20:29; SM: 20:39; AR: 20:41;

Mai
  7. B: 20:27; CT: 20:16; IS: 20:27; MS: 20:39; SM: 20:49; AR: 20:50;
14. B: 20:35; CT: 20:24; IS: 20:36; MS: 20:47; SM: 20:58; AR: 20:59;
21. B: 20:43; CT: 20:31; IS: 20:45; MS: 20:56; SM: 21:07; AR: 21:07;
28. B: 20:49; CT: 20:38; IS: 20:52; MS: 21:03; SM: 21:15; AR: 21:15;

Iunie
  4. B: 20:55; CT: 20:44; IS: 20:59; MS: 21:09; SM: 21:21; AR: 21:21;
11. B: 21:00; CT: 20:49; IS: 21:04; MS: 21:14; SM: 21:27; AR: 21:26;
18. B: 21:03; CT: 20:52; IS: 21:07; MS: 21:18; SM: 21:30; AR: 21:29;
25. B: 21:04; CT: 20:53; IS: 21:08; MS: 21:19; SM: 21:31; AR: 21:30.

 *) Apusul de soare a fost stabilit folosind site-ul: www.astro-urseanu.ro/rasarit_soare_blank.html
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