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Introducere
În ultimele ºase luni studiul nostru cu privire la cartea
Apocalipsei ne-a condus sã examinãm ºapte biserici ºi ºapte peceþi.
Acum ajungem la pãrþi ale Apocalipsei pe care mulþi nu le înþeleg
corect. Acestea sunt cele ºapte trâmbiþe ºi fiarele.
Ce ºi pe cine reprezintã ele? Când au avut loc sau când se vor
întâmpla? Ce impact au avut aceste trâmbiþe ºi fiare asupra cursului
profeþiei? Ce importanþã au ele pentru noi astãzi? Acestea sunt
întrebãrile spre care ne vom îndrepta atenþia în urmãtoarele trei luni.
Studiul trâmbiþelor este un studiu în principal de istorie. Pentru
a-i ajuta pe cei ce studiazã lecþiile am adãugat câteva note în
primele lecþii care sunt de naturã istoricã. Majoritatea acestor
note sunt luate din cartea Synopsis of the Present Truth scrisã de
Uriah Smith. În prefaþã autorul explicã faptul cã aceastã carte
este “produsul unui ciclu de prelegeri þinute în institute biblice în
diferite pãrþi ale þãrii.” Ellen White a recomandat din inimã aceste
prelegeri spunând: “Planul care a fost adoptat, ca prezbiterul Smith
sã þinã prelegeri în institute biblice în diferite state este aprobat
de Dumnezeu.” Testimonies, vol.4, pg.421.
Studiul nostru al profeþiei ne pretinde sã ne cunoaºtem istoria:
istoria poporului lui Dumnezeu. “Ne aflãm în pragul unor
evenimente mari ºi solemne. Profeþiile de împlinesc. În cãrþile
cerului se înregistreazã o istorie ciudatã ºi plinã de evenimente,
despre care s-a declarat cã aveau sã preceadã cu puþin marea zi a
lui Dumnezeu. Totul în lume este într-o stare de agitaþie. Naþiunile
sunt înfuriate ºi se fac mari pregãtiri pentru rãzboi. O Naþiune
comploteazã împotriva alteia ºi o împãrãþie împotriva alteia. Marea
zi a lui Dumnezeu vine în grabã mare. Dar deºi naþiunile îºi strâng
forþele pentru rãzboi ºi vãrsare de sânge, porunca îngerilor este

încã în vigoare, ca sã þinã cele patru vânturi pânã când servii lui
Dumnezeu sunt sigilaþi pe frunþile lor.” Selected Messages, bk.1,
pg.221,222.
“Domnul vine curând ºi noi n-ar trebui sã întârziem acest
eveniment. Este datoria noastrã prezentã aceea de a ne pregãti
pentru lucrurile care vin peste pãmânt ºi sã facem ca faptele noastre
sã corespundã cu credinþa noastrã.” The Review and Herald, 5
august 1884.
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
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Darul Sabatului Întâi
pentru o bisericã în GuarenasGuatire (Venezuela)
Lucrarea de reformã a ajuns în
Venezuela în 1938. În acel timp s-a
iniþiat o misiune cu 15 suflete
doritoare de a rãspândi adevãrul
prezent în aceastã þarã Sud
Americanã. Prin harul lui
Dumnezeu acest mic grup de fraþi
ºi surori au putut birui marile
greutãþi ºi pe 21 august 1954 au
fost organizaþi ca ºi câmp.
Astãzi Câmpul Venezuelean
este unul dintre cele mai puternice
în regiunea anzilor. Lucrarea s-a
rãspândit din capitala Caracas în
multe oraºe din toatã þara.
Colportorii rãspândesc în mod activ
solia îngerului al treilea în aceastã
þarã predominant catolicã.
S-a achiziþionat o proprietate
pentru a fi folositã ca loc de adunare
a credincioºilor în oraºele Guarenas
ºi Guatire. Aceastã bisericã va fi
un far pentru toþi în acea parte a
Venezuelei. Poziþia centralã a
acestei biserici o va face un loc ideal
de unde sã se rãspândeascã solia în
toate împrejurimile din acea regiune.
Pe 7 iulie vã solicitãm sprijinul
pentru construirea acestei biserici ºi
vã mulþumim anticipat

Câþiva dintre reformiºtii din
Guarenas-Guatire

Pionierii lucrãrii din
Guarenas-Guatire

Fraþii voºtri din Câmpul Venezuelean
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Primele cinci trâmbiţe
“Când se împlinesc judecãþile tale pe pãmânt, locuitorii
lumii învaþã dreptatea.” (Isaia 26:9).
“O, dacã oamenii ar înþelege cã Dumnezeu refuzã sã fie istovit
de ticãloºia acestei lumii ºi mai oferã încã speranþa iertãrii chiar
ºi la cei care o meritã cel maþi puþin!” Fundamentele educaþiei
creºtine, pg.364.
Recomandare pentru studiu:
Testimonies, vol.1, pg.613-616.
The Review and Herald, 13 mai 1902.

Duminicã

1 iulie

1. TRÂMBIÞE ªI RÃZBOAIE ÎN ISRAEL
a. Ce instrucþiuni i-au fost date lui Israel cu privire la
folosirea trâmbiþelor? Numeri 10:9.
b. Ce arme au fost folosite de cãtre israeliþi la cucerirea
Ierihonului? Iosua 6:4,20.
c. Ce strategie a folosit Ghedeon în rãzboiul împotriva
Madianiþilor? Judecãtori 7:16-20.

“Prin îndrumarea divinã [lui Ghedeon] i s-a sugerat un plan de
atac, pe care acesta l-a pus imediat în aplicare. Cei trei sute de
oameni au fost împãrþiþi în trei companii. Fiecãrui om i s-a dat o
trâmbiþã ºi o torþã ascunsã într-un vas de pãmânt. Oamenii erau
staþionaþi într-un asemenea mod încât sã se apropie de tabãra
madianiþilor din direcþii diferite. În cea mai liniºtitã orã a nopþii,
la un semnal din cornul de luptã al lui Ghedeon, cele trei grupe au
sunat din trâmbiþele lor, apoi spãrgând ulcioarele ºi ridicând torþele
lor aprinse, s-au nãpustit asupra vrãjmaºului cu un grozav strigãt
de rãzboi: ‘Sabia Domnului ºi a lui Ghedeon!’ ”
“Oastea adormitã a fost trezitã brusc. Din toate pãrþile se vedea
lumina torþelor aprinse. Din toate direcþiile se auzea sunetul
trâmbiþelor cu strigãtele atacatorilor. Crezându-se la discreþia unei
forþe copleºitoare, madianiþii au fost cuprinºi de panicã.” Patriarhi
ºi profeþi, pg,634.

Luni

2 iulie

2. PRIMA TRÂMBIÞÃ ªI A DOUA
a. Dupã descoperirea celor ºapte peceþi, ce alte evenimente
i-au fost arãtate lui Ioan? Apocalipsa 8:2,6.

b. Ce descriere a fost fãcutã de Ioan când a vãzut pe primul
înger sunând din trâmbiþã? Apocalipsa 8:6,7.

“Prima trâmbiþã reprezintã grindinã ºi foc amestecat cu sânge
aruncate asupra pãmântului. Ea a fost împlinitã prin invazia
imperiului Roman de cãtre goþi sub Alaric, care a început în anul

395 d. Hr. Aceastã invazie este reprezentatã prin grindinã, datoritã
faptului cã invadatorii au venit din zonele îngheþate ale nordului.
Este descrisã mai departe ca foc amestecat cu sânge, fiindcã
venirea invadatorilor a fost marcatã de mãcel ºi luptã.” Uriah
Smith, Synopsis of the Present Truth, pg.210,211.
c. Care a fost rezultatul rãsunãrii celei de-a doua trâmbiþe?

“Cea de-a doua trâmbiþã ne aduce într-un loc nou ºi la un alt
eveniment. Un mare munte arzând a fost aruncat în mare.
Urmãtoarea mare invadare a imperiului Roman care l-a clãtinat
pânã în temelie ºi a dus la cãderea lui a fost aceea a vandalilor
sub Genseric. Baza acestei operaþiuni a fost Cartagina în Africa.
Perioada carierei sale este marcatã de anii 428 pânã în 468. Lupta
lui a fost dusã pe mare ºi lupta lui împotriva imperiului Roman a
fost bine reprezentatã printr-un mare munte aprins aruncat în mare.
El a distrus ºi a devastat toate provinciile imperiului Roman care
se aflau la Mediteranã.
Referinþele frecvente la a treia parte menþionatã în trâmbiþe, face
aluzie la împãrþirea tripartidã a imperiului. De douã ori a fost împãrþit
în trei pãrþi înainte de împãrþirea sa permanentã în Roma de est ºi de
vest ºi când se vorbeºte despre a treia parte în aceastã profeþie, se
referã la acea diviziune în care aveau loc evenimentele trâmbiþei despre
care discutãm.” Uriah Smith, Synopsis of the Present Truth, pg.211.

Marþi

3 iulie

3. TRÂMBIÞA A TREIA ªI A PATRA
a. Care a fost efectul trâmbiþei a treia? Apocalipsa 8:10,11.

“Trâmbiþa a treia scoate în prim plan un alt cãpitan invadator,
care, asemenea unei comete sau a unei stele aprinse, a strãlucit
asupra lumii romane. Acesta a fost Attila în fruntea hunilor sãi
rãzboinici. Numele acestei stele este ‘Wormwood,’ ca descriere
a consecinþelor amarnice ale acestei invazii ºi a terorii ºi mizeriilor
sãvârºite de aceastã cãpetenie rãzboinicã.
Aceastã stea a cãzut asupra celei de-a treia pãrþi a râurilor ºi
izvoarelor de apã. Scena operaþiilor lui Attila a fost partea de
nord a italiei, regiunea în care îºi au izvorul atâtea râuri ºi fluvii.”
Uriah Smith, Synopsis of the Present Truth, pg.211,212.
b. Ce s-a întâmplat sub trâmbiþa a patra? Apocalipsa 8:12.

“Trâmbiþa a patra… prezintã nimicirea la a treia parte din soare,
lunã ºi stele. Acestea sunt folosite aici fãrã îndoialã în mod simbolic
ca reprezentând cele trei surse de autoritate supremã în imperiul
Roman, ºi anume împãraþii, consulii ºi senatorii; ºi singura concluzie
care poate fi trasã din frazeologia textului este cã se referã la abolirea
acestor trei posturi. Am ajuns acum la timpul când imperiul Roman
de vest s-a stins. Data, dupã cum este datã de Gibbon, este 476 sau
479. Ea a fost realizatã de Odoacru, care a fost urmat de cãtre
Theodoric, ostrogotul; ºi evenimentele trâmbiþei au fost aduse apoi
la îndeplinire de cãtre Iustinian. Postul Imperial, soarele, a fost stins
de Odoacru. Iustinian a desfiinþat slujba consularã, luna; ºi Narses,
generalul lui Iustinian, a desfiinþat senatul, stelele. Astfel a treia parte
a imperiului roman, soarele, luna ºi stelele au fost lovite.” Uriah
Smith, Synopsis of the Present Truth, pg.212,213.
c. Dupã descrierea rãsunãrii primelor patru trâmbiþe, ce l-a
auzit Ioan pe înger zicând? Apocalipsa 8:13.

Miercuri

4 iulie

4. TRÂMBIÞA A CINCEA
a. Ce a vãzut profetul când îngerul al cincelea a sunat din
trâmbiþã? Apocalipsa 9:1,2.

“La început se vede o stea cãzând din cer pe pãmânt. Steaua a
fost Chosroes, împãratul Persiei. El a fost doborât de Heraclius,
împãratul Rãsãritului. Cãderea lui a fost cheia prin care a fost
deschis adâncul fãrã fund.” Uriah Smith, Synopsis of the Present
Truth, pg.213.
b. Ce a vãzut Ioan ieºind din fumul din adâncul fãrã fund?
Apocalipsa 1:3.

“Chosroes, dupã pierderea imperiului [sãu], a fost ucis în anul
628; ºi anul 629 este marcat de cucerirea Arabiei de cãtre
Mahomed ºi primul rãzboi al musulmanilor împotriva imperiului
Roman. Lãcustele care au ieºit din fum au simbolizat cãlãreþii
arabi, care au pornit sã lupte ceea ce numeau ‘luptele Domnului’.”
Uriah Smith, Synopsis of the Present Truth, pg.213,214.
c. Cine nu urma sã fie vãtãmat de puterile nimicitoare
arãtate sub trâmbiþa a cincia? Apocalipsa 9:4.

“În fiecare veac au fost martori pentru Dumnezeu – oameni care
au preþuit credinþa în Hristos ca singurul Mijlocitor între Dumnezeu
ºi om, care au considerat Biblia ca singura regulã de viaþã ºi care au
sfinþit adevãratul Sabat.” Strãbãtând Veacrile, pg.43.
d. Cât timp au fost chinuiþi oamenii de “lãcuste” ºi cum era
chinul lor? Romani 9:5-10.

“Misiunea lor era sã-i chinuie pe oameni cinci luni, dar sã nui omoare… Aceastã perioadã este fãrã îndoialã profeticã, indicând
150 de ani…
Prima invazie a teritoriului roman de cãtre otomani a avut loc
pe 27 iulie 1299. Începând chinul de cinci luni de la acest
eveniment, ei aveau sã se încheie cu 150 de ani mai târziu, în
1449.” Uriah Smith, Synopsis of the Present Truth, pg.214,215.

Joi

5 iulie

5. ÎMPÃRATUL ADÂNCULUI FÃRÃ FUND
a. Ce este scris despre împãratul care domneºte peste
oastea de “lãcuste”? Apocalipsa 9:11.

“Cele cinci luni de chin trebuie sã fi avut loc sub aceastã putere
otomanã dupã consolidarea ei într-o guvernare împãrãteascã.”
Uriah Smith, Synopsis of the Present Truth, pg.214.
b. Ce s-a prezis cã avea sã urmeze dupã acest prim vai?
Apocalipsa 9:12.

c. Care este scopul lui Dumnezeu când îngãduie sã vinã
rãzboaie ºi calamitãþi peste pãmânt? Isaia 26:9 (u.p). Ce
lecþii ar trebui sã învãþãm din istorie?

“Dumnezeu þine o socotealã cu naþiunile. Nici o vrabie nu cade
la pãmânt fãrã ºtirea Lui. Acei care lucreazã rãu faþã de semenii
lor, zicând: “De unde va ºti Dumnezeu? Vor fi chemaþi într-o zi sã
înfrunte rãzbunarea îndelung amânatã. În acest veac se manifestã
o nemulþumire neobiºnuitã faþã de Dumnezeu. Oamenii au ajuns
într-un punct de insolenþã ºi neascultare, care aratã cã paharul
nelegiuirii lor este aproape plin. Mulþi aproape cã au depãºit
limitele îndurãrii lui Dumnezeu. În curând Dumnezeu va arãta cã
este într-adevãr viul Dumnezeu. El va spune îngerilor: ‘nu vã mai
împotriviþi lui Satan în eforturile Sale de a nimici. Lãsaþi-l sã-ºi
exercite rãutatea asupra copiilor neascultãrii; cãci paharul
nelegiuirii lor s-a umplut.” The Review and Herald, 7 Septembrie,
1901.

Vineri

6 iulie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Cu ce scop erau folosite trâmbiþele în Vechiul Testament?
2. Descrieþi prima ºi a doua trâmbiþã.
3. Ce figuri istorice sunt introduse prin trâmbiþa a treia ºi a
patra?
4. Ce s-a întâmplat sub trâmbiþa a cincea?
5. Ce trebuie sã se înþeleagã prin primul vai?

Sabat, 14 iulie 2001
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Trâmbiţa a şasea
“ªi cei patru îngeri, care stãteau gata pentru ceasul, ziua,
luna ºi anul acela, au fost dezlegaþi ca sã omoare a treia
parte din oameni.” Apocalipsa 9:15.
“Chiar la timpul specificat, Turcia, prin ambasadorii ei a
acceptat protecþia puterilor aliate ale Europei, punându-se astfel
sub controlul naþiunilor creºtine.” Strãbãtând veacurile, pg.270.
Recomandare pentru studiu: Educaþia, pg.146-154.
Strãbãtând Veacurile, pg.269-271.

Duminicã

8 iulie

1. CEI PATRU ÎNGERI ELIBERAÞI
a. Ce poruncã a fost datã îngerului când acesta sunat din
trâmbiþa a ºasea? Apocalipsa 9:13,14.

“Râul Eufrat trebuie sã fie luat ca simbol pentru acea împãrãþie
al cãrei râu principal era, adicã pentru Imperiul Otoman. Cei patru
îngeri se crede cã reprezintã cele patru sultanate principale din
care erau compuse imperiile.” Uriah Smith, Synopsis of the
Present Truth, pg. 215.

b. Ce perioadã profeticã a fost datã celor patru sultanate?
Apocalipsa 9:15. Când trebuia sã înceapã ºi când urma
sã se sfârºeascã aceasta?

“Îngerii au fost eliberaþi pentru o orã, o zi, o lunã ºi un an.
Acestea, transformate din timp profetic în timp literal, rezultã în
urmãtoarea perioadã: …391 ani ºi 15 zile. Acestea adãugate la
data de 27 iulie, 1449 când s-au încheiat cei 150 de ani ai
trâmbiþei precedente, ne aduc la data de 11 august, 1840.” Uriah
Smith, Synopsis of the Present Truth, pg. 215.
“În anul 1840 o altã împlinire remarcabilã a profeþiei a trezit un
amplu interes. Cu doi ani mai înainte, Josiah Litch, unul dintre
predicatorii cei mai de seamã ai celei de-a doua veniri, a publicat o
expunere a capitolului 9 din Apocalipsa, în care prezicea cãderea
Imperiului Otoman. Dupã calculele sale, aceastã putere trebuia sã
fie rãsturnatã ‘în 1840 d. Hr., cândva în luna August.’ ” S. V., pg.270.

Luni

9 iulie

2. PROFEÞIA S-A ÎMPLINIT
a. Cum s-a împlinit profeþia care a fost comentatã de Josiah
Litch?

“Dacã prima perioadã de 150 ani s-a împlinit exact înainte ca
Deacozes sã fi venit la tron cu permisiunea turcilor ºi dacã cei 391
ani ºi 15 zile au început la încheierea primei perioade, aceasta se
avea sã se încheie pe 11 august, 1840, când puterea otomanã din
Constantinopol ar fi trebuit sã fie sfãrâmatã. ªi cred cã acesta a ºi
fost cazul’ [declara Josiah Litch].” Strãbãtând veacurile, pg.270.

b. Ce spune Biblia despre cuvântul profeþiei? Putem avea
încredere cã profeþiile vor fi împlinite? 2 Petru 1:19; Amos
3:3.

“Profeþiile lui Daniel ºi Ioan trebuie înþelese. Ele se
interpreteazã una pe cealaltã. Ele dau lumii adevãruri pe care
fiecare ar trebui sã le înþeleagã. Aceste profeþii trebuie sã fie martori
în lume. Prin împlinirea lor în aceste ultime zile ele se vor explica
singure.” CBNT, pg.272.
c. În ce fãgãduinþã ºi-au pus încrederea acei care au crezut
în cuvântul profeþiei? Habacuc 2:3.

d. Cum s-a împlinit profeþia cu cei 391 de ani ºi 15 zile?

“Tocmai la timpul specificat, Turcia, prin ambasadorii ei a
acceptat protecþia puterilor aliate ale Europei, ºi s-a pus astfel
sub controlul naþiunilor creºtine. Evenimentul a împlinit cu
exactitate prezicerea. Când acest lucru a ajuns cunoscut, mulþimile
au fost convinse de corectitudinea principiilor interpretãrii
profetice adoptate de Miller ºi tovarãºii sãi ºi miºcarea adventã a
primit un imbold minunat.” Strãbãtând veacurile, pg.270.

Marþi

10 iulie

3. EFECTUL ÎMPLINIRII PROFETICE
a. Ce solie specialã a fost datã în timpul cãderii Imperiului
Otoman ºi care a fost rezultatul? Apocalipsa 14:6,7.

“Lui William Miller ºi colaboratorilor sãi le-a fost dat sã
predice avertizarea în America. Aceastã þarã a devenit centrul
marii miºcãri advente. Aici profeþia soliei primului înger ºi-a avut
cea mai directã împlinire. Scrierile lui Miller ºi ale tovarãºilor sãi
au fost duse pânã în þãri îndepãrtate. Oriunde au pãtruns misionarii
în toatã lumea, a fost trimisã vestea bunã a revenirii lui Isus în
curând. În toate pãrþile a fost rãspânditã solia evangheliei veºnice:
‘Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-I slavã, cãci a sosit ceasul
judecãþii lui.’ ” Strãbãtând veacurile, pg.297.
“Oameni învãþaþi ºi din poziþii importante s-au unit cu Miller,
atât la predicarea vederilor sale, cât ºi la publicarea acestora ºi
între 1840 ºi 1844 lucrarea s-a extins cu repeziciune.” Ibid.,
pg.271.
“Miºcarea adventã din 1840-1844 a fost o manifestare
glorioasã a puterii lui Dumnezeu; solia primului înger a fost dusã
la fiecare staþie misionarã din lume ºi în unele þãri a fost cel mai
mare interes religios care a fost manifestat de la Reforma din
secolul al ºaisprezecelea.” Ibid., pg.500.
b. Ce altã profeþie a adus o convingere adâncã lui William
Miller ºi tovarãºilor sãi? Daniel 8:14.

“Dupã cum ucenicii au plecat sã predice: ‘S-a împlinit vremea
ºi împãrãþia lui Dumnezeu este la uºi’, tot astfel Miller ºi tovarãºii
lui au proclamat faptul cã ultima ºi cea mai lungã perioadã profeticã
prezentatã în Biblie era pe punctul de a expira, cã judecata era la
uºã ºi cã împãrãþia veºnicã urma sã fie instauratã. Predicarea
ucenicilor cu privire la timp era bazatã pe cele ºaptezeci de
sãptãmâni din Daniel 9. Solia datã de Miller ºi tovarãºii sãi anunþa
încheierea celor 230 de zile din Daniel 8:14, din care cele
ºaptezeci de sãptãmâni formau o parte. Predicarea fiecãreia era

bazatã pe împlinirea unei pãrþi diferite din aceeaºi mare perioadã
profeticã.” Strãbãtând veacurile, pg.283.

Miercuri

11 iulie

4. ÎNDURAREA LUI DUMNEZEU NESOCOTITÃ
a. Ce rol important joacã profeþia trâmbiþei a ºasea în
istorie? Apocalipsa 9:20,21.

“Mijlocul prin care mahomedanii au câºtigat biruinþele lor
minunate sunt descrise în versetele 17 ºi 18 ca foc, fum ºi pucioasã;
ºi este un fapt remarcabil cã în aceastã revoluþie a fost folosit praful
de puºcã ca material de rãzboi. Astfel se pare cã Ioan, în anul 96 d.
Hr. a aºternut o profeþie a acelei invenþii notabile care s-a dovedit a
fi un nou mijloc de nimicire dupã o mie trei sute de ani din timpul
sãu, ºi a revoluþionat tehnica rãzboiului în toatã lumea civilizatã.”
Uriah Smith, Synopsis of the Present Truth, pg.216,217.
b. În ciuda pedepselor severe care au venit peste
creºtinismul apostaziat, care a fost rezultatul? Apocalipsa
9:20,21.

“În procedura Sa cu rasa omeneascã, Dumnezeu are îndelungã
rãbdare cu cei nepocãiþi. El îºi foloseºte agenþii sãi pentru a-i
chema pe oameni la supunere ºi le oferã iertarea Sa deplinã dacã
se pocãiesc. Însã fiindcã Dumnezeu este îndelung-rãbdãtor,
oamenii trateazã mila Sa cu încumetare. ‘Fiindcã sentinþa
împotriva unei fapte rele nu este executatã imediat, inima fiilor
oamenilor este cu totul dedatã la facerea rãului.’ Rãbdarea ºi

îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu, care ar trebui sã înmoaie ºi sã
supunã sufletul, are o influenþã cu totul diferitã asupra celor
nepãsãtori ºi pãcãtoºi.” CBVT, pg.218.
c. Care va fi soarta acelora care nu se cãiesc? 2 Tesaloniceni
1:8,9; Amos 8:11,12.

“Dumnezeu va accepta întotdeauna mãrturisirea dacã existã
cãinþã pentru rãul fãcut. Tatãl nostru ceresc face declaraþia: ‘Pe
viaþa mea… cã nu doresc moartea celui rãu; ci ca cel rãu sã se
întoarcã de la calea lui ºi sã trãiascã.’ Pentru fiecare pãcãtos care
se cãieºte îngerii lui Dumnezeu se bucurã cu cântãri de bucurie.
Nici un pãcãtos nu trebuie sã se piardã. Darul harului mântuitor
este deplin ºi gratuit. Oricine poate sã aibã mântuirea pe care Domnul
Isus o va revãrsa din abundenþã asupra tuturor acelora care aduc
iubirea Lui în lucrarea vieþii lor.” The Review and Herald, 31 mai,
1906.

Joi

12 iulie

5. DUMNEZEU CONDUCE DESTINELE NAÞIUNILOR
a. În rugãciunea de mulþumire a lui Daniel, ce adevãr a fost
recunoscut de profet? Daniel 2:20,21.

“Istoria naþiunilor care au ocupat una dupã alta timpul ºi locul
destinat lor, mãrturisind astfel în mod inconºtient în favoarea
adevãrului al cãrui semnificaþie nici ele însele nu l-au ºtiut, ne

vorbeºte. La fiecare naþiune ºi la fiecare persoanã de astãzi,
Dumnezeu i-a rânduit un loc în marele Sãu plan.” Educaþia, pg.150.
“Istoria naþiunilor ne vorbeºte nouã astãzi. Fiecãrei naþiuni ºi
fiecãrei persoane Dumnezeu le-a rânduit un loc în marele Sãu
plan. Astãzi oamenii ºi naþiunile sunt încercaþi cu firul cu plumb
din mâna Aceluia care nu greºeºte. Toþi îºi hotãrãsc prin alegerea
lor destinul ºi Dumnezeu conduce toate spre împlinirea scopurilor
Sale.” Profeþi ºi regi, pg. 373.
b. Indiferent de mãrimea sau puterea unei naþiuni, cum este
aceasta estimatã înaintea lui Dumnezeu? Isaia 40:15,17;
14:26,27.

“În analele istoriei omeneºti creºterea naþiunilor, ridicarea ºi
cãderea imperiilor par a fi la fel de dependente de voinþa ºi curajul
omului. Cursul evenimentelor pare a fi într-un mare grad
determinat de puterea, ambiþia sau capriciul sãu. Dar în cuvântul
lui Dumnezeu cortina este datã la o parte ºi privim dincolo de
jocurile intereselor, puterii ºi pasiunii umane ºi deasupra acestora
agenþii Celui atot-îndurãtor, împlinind în tãcere ºi liniºte sfaturile
voii Sale.” Educaþia, pg.146.

Vineri

13 iulie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1.
2.
3.
4.

Ce perioadã a istoriei este acoperitã de trâmbiþa a ºasea?
Cum a explicat Josiah Litch profeþia din Apocalipsa 9:15?
Cum a ajutat Josiah Litch lucrarea lui William Miller?
Ce se întâmplã cu naþiunile, familiile ºi indivizii când nu
acceptã sfatul Domnului?
5. Ce lecþii ar trebui sã învãþãm din istoria naþiunilor?

Lecþia 3

Sabat, 21 iulie 2001
s.a. 8:52

Trâmbiţa a şaptea (I)
Taina lui Dumnezeu
“Ci cã în zilele în care îngerul al ºaptelea va suna din
trâmbiþa lui, se va sfârºi taina lui Dumnezeu, dupã vestea
bunã vestitã de El robilor Sãi proorocilor.” (Apocalipsa 10:7).
“Trebuie sã cercetãm Scripturile ºi sã sãpãm în minele
adevãrului. În Cuvântul lui Dumnezeu ne este descoperitã taina
evangheliei; ºi Dumnezeu ne-a fãcut cunoscut acolo iubirea Sa
inegalabilã.” The Review and Herald, 16 iulie, 1889.
Recomandare pentru studiu:
The Review and Herald, 14 aprilie, 1896.
Strãbãtând veacurile, pg.343-350.

Duminicã

15 iulie

1. CARE ESTE TAINA LUI DUMNEZEU?
a. Cum defineºte apostolul Pavel taina lui Dumnezeu?
1 Timotei 3:16.

“Lucrarea de rãscumpãrare este numitã o tainã ºi este întradevãr taina prin care neprihãnirea veºnicã este adusã tuturor celor

care cred… Ascunzându-ªi divinitatea, lãsându-ªi la o parte slava,
[Hristos] S-a nãscut ca prunc în Betleem. În trup omenesc El a
trãit legea lui Dumnezeu, pentru ca sã osândeascã pãcatul în carne
ºi sã dea mãrturie înaintea inteligenþelor cereºti cã legea a fost
datã pentru viaþã ºi ca sã asigure fericirea, pacea ºi binele veºnic
al tuturor celor care ascultã.” CBNT, pg.224.
b. Care este fundamentul planului de mântuire? Ioan 3:16.

“Planul de mântuire depãºeºte cu mult puterea de înþelegere a
minþii umane. Marea coborâre din partea lui Dumnezeu este o
tainã care este dincolo de închipuirea noastrã.” CBNT, pg.81.

Luni

16 iulie

2. HRISTOS, TEMA CENTRALÃ
a. Prin cine ºi cum suntem avantajaþi de misterul lui
Dumnezeu? Coloseni 1:26,27; 4:3; Filipeni 2:6,7; Evrei 12:2.

“Apostolul [Ioan] doreºte sã ne abatã atenþia de la noi la Autorul
mântuirii noastre. El ne prezintã înainte cele douã naturi ale Lui,
cea divinã ºi cea omeneascã. Iatã descrierea celei divine: “El,
mãcar cã avea chipul lui Dumnezeu, totuºi n-a crezut ca un lucru
de apucat sã fie deopotrivã cu Dumnezeu.’ El era ‘strãlucirea
slavei sale, ºi chipul persoanei sale.’
Acum, despre partea omeneascã: El ‘fãcându-se asemenea
oamenilor. La înfãþiºare a fost gãsit ca un om, S-a smerit ºi S-a
fãcut ascultãtor pânã la moarte.’ El ºi-a asumat de bunã voie natura
umanã. A fost actul sãu propriu ºi cu acceptul sãu. El ªi-a îmbrãcat

divinitatea în omenesc. A fost tot timpul ca Dumnezeu, dar n-a
apãrut ca Dumnezeu. El ºi-a învãluit demonstraþiile Dumnezeirii
Sale, care impuseserã omagiul ºi stârniserã admiraþia universului
lui Dumnezeu. El a fost Dumnezeu cât a fost pe pãmânt, dar S-a
dezbrãcat de forma de Dumnezeu ºi în locul acesteia a luat forma
ºi chipul omului.” CBNT, pg. 72.
b. Ce spune Biblia despre asumarea de cãtre Dumnezeu a
naturii umane în interesul mântuirii noastre? Matei 1:23;
Ioan 1:14.

“[Planul de mântuire] putea sã fie încununat de succes prin
îmbrãcarea divinitãþii cu omenescul, prin întruparea lui Hristos ca
om ºi suferirea mâniei pe care a provocat-o pãcatul din pricina
cãlcãrii legii lui Dumnezeu. Prin acest plan marele ºi înfricoºãtorul
Dumnezeu poate fi drept ºi totuºi sã-i îndreptãþeascã pe toþi cei
care cred în Isus ºi care Îl primesc ca Mântuitor al lor personal.
Aceasta este ºtiinþa cereascã a mântuirii, a salvãrii omului din
ruina veºnicã.” CBNT, pg.81.
“Isus a acceptat omenescul când neamul omenesc fusese slãbit
de patru mii de ani de pãcat. Ca fiecare copil al lui Adam, El a
acceptat rezultatele lucrãrii marii legi a ereditãþii. Care au fost
aceste rezultate este arãtat în istoria strãmoºilor sãi pãmânteºti.”
Hristos lumina lumii, pg.35.

Marþi

17 iulie

3. PLANUL DE MÂNTUIRE ÎNTEMEIAT
a. Când a fost fãcut planul de mântuire? Apocalipsa 13:8.

“Planul de mântuire a fost pus la cale înainte de crearea
pãmântului; cãci Hristos este ‘Mielul care a fost înjunghiat de la
întemeierea lumii’ (Apocalipsa 13:8).” Patriarhi ºi Profeþi, pg.62.
“Planul pentru mântuirea noastrã nu a fost un gând venit mai pe
urmã, un plan fãcut dupã cãderea lui Adam. El a fost o descoperire
a ‘tainei care a fost þinutã ascunsã de veacuri’ (Romani 16:25). A
fost o desfãºurare a principiilor care din veacurile veºnice au fost
temelia tronului lui Dumnezeu. De la început, Dumnezeu ºi Hristos
au cunoscut apostazia lui Satan ºi cãderea omului prin puterea
amãgitoare a apostatului. Dumnezeu n-a poruncit ca pãcatul sã
existe, dar i-a prevãzut existenþa ºi a luat mãsuri sã iasã în
întâmpinarea teribilei urgenþe.” Hristos lumina lumii, pg.17.
b. Ce s-a întâmplat în curþile cereºti de îndatã ce omul a
cãzut? Zaharia 6:13 u.p.

“[Hristos] a pledat înaintea Tatãlui în favoarea pãcãtosului, în
timp ce oastea cerului a aºteptat rezultatul cu un interes atât de
intens, încât cuvintele nu-l pot exprima. Mult a durat acea
întrevedere tainicã - ‘sfatul pãcii’ (Zaharia 6:13) pentru fiii cãzuþi
ai oamenilor.” Patriarhi ºi profeþi, pg.61.
Lucrarea a început în curþile cereºti. Acolo Dumnezeu a hotãrât
sã dea oamenilor dovezi clare ale iubirii pe care o avea pentru ei.
“Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Unicul Lui
Fiu, ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã.’
(Ioan 3:16).
Dumnezeirea a fost miºcatã de milã pentru neamul omenesc ºi
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt au conceput planul de mântuire. Pentru
a aduce la îndeplinire pe deplin acest plan s-a hotãrât ca Hristos,
singurul Fiu al lui Dumnezeu sã Se dea ca jertfã pentru pãcat. Ce
poate mãsura adâncimea acestei iubiri? Dumnezeu doreºte sã facã

imposibil pentru om sã spunã cã ar fi putut face mai mult.” Sfaturi
pentru sãnãtate, pg.206.

Miercuri

18 iulie

4. PLANUL DESCOPERIT
a. Când a aflat omul pentru prima datã despre planul de
mântuire? Genesa 3:15.

“Prima aducere la cunoºtinþã a mântuirii i-a fost comunicatã
omului prin sentinþa pronunþatã asupra lui Satan în grãdinã. Domnul
a declarat: ‘Vrãjmãºie voi pune între tine ºi femeie, între sãmânþa
ta ºi sãmânþa ei. Aceasta îþi va zdrobi capul ºi tu îi vei zdrobi
cãlcâiul’ (Genesa 3:15). Aceastã propoziþie, rostitã în auzul
primilor noºtri pãrinþi a fost o fãgãduinþã pentru ei. În timp ce
prezicea rãzboi între om ºi Satan, ea declara cã puterea marelui
adversar avea sã fie în cele din urmã sfãrâmatã. Adam ºi Eva
stãteau ca criminali înaintea Judecãtorului cel drept, aºteptând
sentinþa pe care o provocase pãcãtuirea lor; dar înainte de a auzi
de viaþa de trudã ºi durere care avea sã fie partea lor, sau despre
decretul cã trebuia sã se întoarcã în þãrânã, ei au ascultat la cuvinte
care nu puteau sã nu le dea speranþã. Deºi trebuia sã sufere din
partea puterii vrãjmaºului lor puternic, ei puteau aºtepta biruinþa
finalã.” Patriarhi ºi profeþi, pg.64.
b. Când a fost descoperit acest plan mai pe deplin? Galateni
6:14; Romani 16:25,26.

“Unirea divinitãþii cu omenescul este într-adevãr un mister,
ascuns la Dumnezeu ‘chiar taina care a fost þinutã ascunsã timp de
veacuri’. Ea a fost þinutã în tãcere veºnicã de cãtre Iehova ºi a fost
descoperitã pentru prima datã în Eden, prin profeþia cã sãmânþa
femeii avea sã zdrobeascã capul ºarpelui ºi cã acesta avea sã-i
înþepe cãlcâiul. Prezentarea înaintea lumii a acestei taine pe care
Dumnezeu a pãstrat-o în tãcere în timpul veacurilor nesfârºite înainte
ca lumea sã fi fost creatã ºi înainte ca omul sã fi fost creat, a constituit
misiunea pe care Hristos trebuia s-o îndeplineascã în lucrarea în
care s-a angajat când a venit pe acest pãmânt. ªi aceastã tainã
minunatã, întruparea lui Hristos ºi ispãºirea pe care a fãcut-o, trebuie
sã fie fãcute de cunoscut fiecãrui fiu ºi fiice a lui Adam, fie dintre
evrei sau dintre neamuri.” The Signs of the Times, 25 martie, 1897.
“Cu cât studiem mai mult caracterul divin în lumina crucii, cu
atât mai mult vedem îndurarea, duioºia ºi iertarea contopite cu
corectitudinea ºi dreptatea ºi cu atât mai clar discernem dovezile
nenumãrate ale iubirii infinite ºi o milã duioasã care întrece dorul
unei mame pentru copilul ei îndãrãtnic.” Calea cãtre Hristos, pg.15.

Joi

19 iulie

5. TAINA LUI DUMNEZEU ÎNCHEIATÃ
a. Când va fi încheiatã taina lui Dumnezeu? Apocalipsa 10:7.

“Dispensaþiunea evangheliei este ultima perioadã de încercare
care va fi acordatã oamenilor. Acei care trãiesc sub aceastã
dispensaþiune a încercãrii ºi probei ºi care totuºi nu sunt conduºi
sã se pocãiascã ºi sã asculte vor pieri împreunã cu cei
necredincioºi. Nu existã un al doilea timp de încercare. Evanghelia
care trebuie predicatã la toate naþiunile, neamurile, limbile ºi

popoarele prezintã adevãrul în linii clare, arãtând cã ascultarea
este condiþia câºtigãrii vieþii veºnice. Hristos împãrtãºeºte dreptatea
Sa acelora care Îi permit sã le ia pãcatele. Noi suntem îndatoraþi
faþã de Hristos pentru harul care ne face desãvârºiþi în El.” CBNT,
pg.304.
“Când lucrarea evangheliei este sãvârºitã, urmeazã imediat
despãrþirea între bine ºi rãu ºi destinul fiecãrei clase este fixat
pentru totdeauna.” Parabolele lui Hristos, pg.92.
b. De unde ºtim cã nu va mai fi un al doilea timp de încercare
dupã ce taina lui Dumnezeu este încheiatã? Apocalipsa
22:11.

“Când Domnul vine, cei care sunt sfinþi vor fi sfinþi ºi mai departe.
Acei care ºi-au pãstrat trupurile ºi spiritele în sfinþenie ºi cinste, vor
primi atunci atingerea finalã a nemuririi. Însã acei care sunt nedrepþi,
nesfinþiþi ºi murdari vor rãmâne aºa pentru totdeauna. Nici o lucrare
nu va mai fi fãcutã atunci pentru ei pentru a le îndepãrta defectele ºi
a le da caractere sfinte.” Testimonies, vol.2, pg.316.

Vineri

20 iulie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1.
2.
3.
4.

Ce este taina lui Dumnezeu?
Cine este tema centralã a planului de mântuire?
Când a fost întemeiat planul de mântuire?
Când a fost planul de mântuire pentru prima oarã fãcut
cunoscut omului?
5. Când se va încheia taina lui Dumnezeu?

Lecþia 4

Sabat, 28 iulie, 2001
s.a. 8:46

Trâmbiţa a şaptea (II)
Împărăţia restabilită
“Împãrãþia lumi a trecut în mâinile Domnului nostru ºi ale
Hristosului Sãu. ªi El va împãrãþi în vecii vecilor.” (Apocalipsa
11:15).
“Acei care fac acum un legãmânt cu Hristos prin jertfã vor fi
curând strânºi acasã pentru a se împãrtãºi de o bogatã rãsplatã ºi
a stãpâni noua împãrãþie pentru totdeauna.” Experienþe ºi viziuni,
pg.33.
Recomandare pentru studiu: Calea cãtre Hristos, pg.115-126.
Evanghelizare, pg.435-437.

Duminicã

22 iulie

1. TEMPLUL DOMNULUI ESTE DESCHIS
a. Când templul Domnului a fost deschis în cer, ce a vãzut
poporul lui Dumnezeu? Apocalipsa 11:19; Evrei 9:3,4.

“ ‘Templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis: ºi s-a
vãzut chivotul legãmântului Sãu, în Templul Sãu.’ (Apocalipsa
11:19). Chivotul legãmântului lui Dumnezeu este în sfânta sfintelor,

cea de-a doua încãpere a sanctuarului. În slujirea cortului
pãmântesc, care servea ca ‘exemplu ºi umbrã a lucrurilor cereºti,’
aceastã încãpere era deschisã doar în marea zi a ispãºirii pentru
curãþirea sanctuarului. De aceea anunþul cã Templul lui Dumnezeu
a fost deschis în cer ºi cã s-a vãzut chivotul legãmântului Sãu
indicã la deschiderea sfintei sfintelor din sanctuarul ceresc în 1844,
când Hristos a intrat acolo sã îndeplineascã lucrarea de încheiere
a ispãºirii. Acei care prin credinþã L-au urmat pe Marele lor Preot
când ºi-a început lucrarea în sfânta sfintelor, au privit chivotul
legãmântului Sãu. În timp ce studiau subiectul sanctuarului, ei au
ajuns sã înþeleagã schimbarea lucrãrii Mântuitorului ºi au vãzut cã
El oficia acum înaintea chivotului lui Dumnezeu, pledând cu sângele
Lui în favoarea pãcãtoºilor.” Strãbãtând veacurile, pg.351.

Luni

23 iulie

2. JUDECATA DE CERCETARE
a. De la deschiderea Templului în cer, ce lucrare este în
desfãºurare? Apocalipsa 11:1,2 p.p; Iacov 2:12.

“Marea judecatã are loc ºi este deja în desfãºurare de un timp
oarecare. Acum Domnul zice: mãsuraþi templul ºi pe închinãtorii
lui. Amintiþi-vã când mergeþi pe stradã la treburile voastre cã
Dumnezeu vã mãsoarã.; când vã îndepliniþi îndatoririle voastre
gospodãreºti sau când vã angajaþi într-o conversaþie, Dumnezeu
vã mãsoarã. Amintiþi-vã cã cuvintele ºi acþiunile voastre sunt
fotografiate în cãrþile cerului dupã cum faþa este reprodusã de
artist pe ºevaletul sãu.” CBNT., pg.304.
“În 1844 Marele nostru Preot a intrat în sfânta sfintelor din
sanctuarul ceresc pentru a începe lucrarea judecãþii de cercetare.
Cazurile morþilor celor drepþi au fost trecute în revistã înaintea lui

Dumnezeu. Când acea lucrare va fi încheiatã va fi rostitã judecata
asupra celor vii. Cât de preþioase, cât de importante sunt aceste
momente solemne!” Selected Messages, bk.1, pg.125.
b. Întrucât trãim în timpul judecãþii de cercetare, care ar
trebui sã fie atitudinea noastrã? Evrei 4:14-16.

“Acei care trãiesc pe pãmânt când mijlocirea lui Hristos va înceta
în sanctuarul de sus trebuie sã stea fãrã Mijlocitor înaintea unui
Dumnezeu sfânt. Hainele lor trebuie sã fie nepãtate, caracterele lor
trebuie sã fie purificate de pãcat prin sângele stropirii. Prin harul lui
Dumnezeu ºi propriile lor eforturi susþinute, ei trebuie sã fie biruitori
în lupta cu rãul. În timp ce judecata de cercetare este în desfãºurare
în cer, în timp ce pãcatele credincioºilor pocãiþi sunt îndepãrtate
din sanctuar, trebuie sã aibã loc o lucrare specialã de purificare, de
îndepãrtare a pãcatelor din poporul lui Dumnezeu de pe pãmânt.”
Strãbãtând veacurile, pg 344.
“Acei care doresc sã se împãrtãºeascã de avantajele mijlocirii
Mântuitorului ar trebui sã nu îngãduie la nimic ca sã-i împiedice
de la datoria lor de a-ºi desãvârºi sfinþirea în teamã de Dumnezeu.”
Ibid., pg.398.

Marþi

24 iulie

3. ÎNFURIEREA NAÞIUNILOR
a. Când Satan vede cã a pierdut stãpânirea sa uzurpatoare
asupra împãrãþiilor acestei lumi, ce face el între naþiuni?
Apocalipsa 11:18 p.p.

“Am vãzut cã mânia naþiunilor, mânia lui Dumnezeu ºi timpul
de a judeca pe morþi erau separate ºi distincte, una urmând alteia,
ºi de asemenea cã Mihail nu s-a ridicat ºi cã timpul de strâmtorare
cum n-a mai fost niciodatã nu începuse încã. Naþiunile se înfurie
acum [scris în 1849], dar când Marele nostru Preot ªi-a terminat
lucrarea în sanctuar, El Se va ridica, Îºi va lua hainele rãzbunãrii
ºi apoi vor fi revãrsate cele ºapte plãgi.” Experienþe ºi viziuni,
pg.24.
“Satan se desfatã în rãzboi, fiindcã acesta excitã cele mai rele
patimi ale sufletului ºi mãturã apoi în veºnicie victimele adâncite
în viciu ºi sânge. Este scopul lui sã incite neamurile la rãzboi
unele împotriva altora fiindcã el poate abate astfel minþile
oamenilor de la lucrarea de pregãtire pentru a sta în picioare în
ziua lui Dumnezeu.” Strãbãtând veacurile, pg.482.
b. Privind aceastã scenã, ce ar trebui sã ne amintim de
asemenea? Evrei 2:17; 1 Ioan 2:1,2.

“În mijlocul acestei glorii, Hristos nu pierde din vedere pe cei
luptãtori ºi truditori ai sãi de pe pãmânt… ºi astãzi Hristos,
proslãvit ºi totuºi fratele nostru, este Avocatul nostru în curþile
cerului.” The Signs of the Times, 10 mai 1899.
c. Când Ioan a auzit cã împãrãþiile acestei lumi aveau sã fie
înapoiate lui Isus, cum au recunoscut bãtrânii aceastã
fãgãduinþã? Apocalipsa 11:16,17.

“Oastea cereascã se proºterne înaintea lui [Hristos] ºi îºi înalþã
cântarea de triumf ºi bucurie. Gloria înconjoarã pe Împãratul cerului

ºi a fost privitã de cãtre toate inteligenþele cereºti. Cuvintele nu
pot descrie scena care a avut loc când Fiul lui Dumnezeu a fost
reinstalat în mod public în locul de onoare ºi slavã pe care le-a
pãrãsit de bunã voie când s-a fãcut om.” The Signs of the Times,
10 mai, 1899.

Miercuri

25 iulie

4. ÎMPÃRÃÞIA RESTAURATÃ
a. Cui vor fi date toate împãrãþiile din aceastã lume?
Apocalipsa 11:15; Daniel 7:14.

“În jurul venirii Sale se grupeazã slava acelei ‘aºezãrii din nou
a tuturor lucrurilor despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin
gura tuturor sfinþilor Sãi proroci din vechime’ (Fapte 3:21). Atunci
domnia îndelung continuatã a rãului va fi sfãrâmatã; ‘împãrãþiile
acestei lumi’ vor deveni ‘împãrãþia Domnului nostru ºi ale
Hristosului Sãu. ªi El va împãrãþi în vecii vecilor’ (Apocalipsa
11:15). “Se va descoperi slava Domnului ºi în clipa ceea orice
fãpturã o va vedea.’ ‘…aºa va face Domnul Dumnezeu. Sã rãsarã
mântuirea ºi lauda, în faþa tuturor neamurilor.’El va fi ‘o cununã
strãlucitoare ºi o podoabã mãreaþã pentru rãmãºiþa poporului’
(Isaia 40:5; 61:11; 28:5).” Strãbãtând veacurile, pg.241.
“Aceia care suferã [cu Isus] pe pãmânt trebuie sã domneascã
în cele din urmã cu El în împãrãþia Sa. În modul cel mai explicit
Hristos a pledat pentru biserica Sa, identificându-ªi interesele cu
ale lor ºi susþinând cu iubire ºi cu o statornicie mai puternicã decât
moartea, drepturile lor ºi titlurile câºtigate prin El.” CBNT, pg.105.

b. Când va moºteni poporul lui Dumnezeu împãrãþia care
nu va avea niciodatã sfârºit? Matei 25:31-34; Daniel 7:27.

“Acei care fac acum un legãmânt cu Dumnezeu prin jertfã vor
fi strânºi în curând acasã pentru a împãrtãºi o bogatã rãsplatã ºi a
poseda noua împãrãþie pentru totdeauna.” Experienþe ºi viziuni,
pg.33.
“Marea lucrare dinaintea noastrã a tuturor ca ºi creºtini, este
de a contribui la extinderea împãrãþiei lui Dumnezeu cât mai rapid
posibil, în conformitate cu însãrcinarea divinã. Evanghelia trebuie
sã înainteze din cucerire în cucerire, din biruinþã în biruinþã.
Mãreþia împãrãþiei de sub întregul cer va fi datã poporului sfinþilor
celui Atotputernic ºi ei vor lua în stãpânire împãrãþia ºi o vor
poseda pentru totdeauna.” Testimonies, vol.9, pg.196.

Joi

26 iulie

5. TIMPUL PENTRU RÃSPLATÃ
a. La sfârºitul trâmbiþei a ºaptea, la ce ar trebui sã se aºtepte
servii lui Dumnezeu? Apocalipsa 11:18 (partea din mijloc);
22:12.

“Înainte de a fi datã rãsplata finalã, trebuie sã de hotãrascã
cine sunt potriviþi pentru a împãrtãºi moºtenirea celor drepþi.
Aceastã decizie trebuie sã fie fãcutã înainte de a doua venire a lui
Hristos pe norii cerului; cãci atunci când vine El, rãsplata Lui este
cu El, ‘sã dea fiecãruia dupã fapta lui’ (Apocalipsa 22:12). Înainte

de venirea Sa, caracterul lucrãrii fiecãrui om va fi fost determinat
ºi fiecãruia dintre urmaºii lui Hristos rãsplata va fi proporþionalã
cu faptele sale.” Parabolele lui Hristos, pg.245.
b. Care este starea prezentã a acestui pãmânt ºi ce va face
Domnul cu acei care îl nimicesc? Isaia 24:4,5; Apocalipsa
11:18 u.p.

“Domnul Dumnezeu se va ridica în curând în mânia Lui ºi Îºi
va revãrsa judecãþile asupra acelora care repetã pãcatele
locuitorilor din timpul lui Noe. Acei ale cãror inimi sunt îndreptate
cu totul spre rãu, cum au fost inimile locuitorilor Sodomei, vor fi
nimiciþi asemenea lor. Faptul cã Dumnezeu are îndelungã rãbdare,
îngãduinþã ºi milã, faptul cã judecãþile Sale au fost multã vreme
amânate nu va face ca pedeapsa sã fie mai puþin severã când va
veni.” CBVT, pg.231.
“Ne stau înainte vremuri grele. Judecãþile lui Dumnezeu sunt
rãspândite în þarã. Calamitãþile urmeazã una dupã alta în succesiune
rapidã.” Slujitorii evangheliei, pg.241.

Vineri

27 iulie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Când a fost deschis templul lui Dumnezeu?
2. Ce lucrare a început când a fost deschis templul lui
Dumnezeu?
3. Cu ce scop înfurie Satan naþiunile?
4. Cui aparþin în realitate împãrãþiile acestei lumi?
5. Ce rãsplatã este fãgãduitã celor credincioºi?

Sabat, 4 august, 2001

Darul Sabatului Întâi
Pentru ºcolile misionare
“Cea mai mare nevoie a lumii este
nevoia de bãrbaþi - bãrbaþi care nu vor fi
cumpãraþi sau vânduþi, bãrbaþi care în
adâncul sufletului lor sunt corecþi ºi
cinstiþi, bãrbaþi care nu se tem sã spunã
pãcatului pe nume, bãrbaþi ale cãror
conºtiinþe sunt la fel de fidel îndreptate
spre datorie ca acul spre pol, bãrbaþi care
vor sta de partea dreptãþii chiar dacã
s-ar prãbuºi cerurile.” Educaþia, pg.57.
Chiar înainte de organizarea Miºcãrii de Reformã în 1925, ºcolile
misionare au constituit un aspect fundamental în aducerea la îndeplinire
a însãrcinãrii evangheliei pentru aceastã bisericã. Deja în 1920 s-a deschis
o micã ºcoalã misionarã în Rama (lângã Würzburg), în Germania.
În 1931 Conferinþa Generalã a hotãrât sã deschidã o ºcoalã
misionarã internþionalã cu scopul de a trimite misionari în þãri strãine.
Pe 1 aprilie, 1932, aceastã ºcoalã a început sã funcþioneze în
Schwaebisch Hall, Germania.
Astãzi ºcolile misionare continuã sã joace un rol important în
rãspândirea adevãrului prezent. Lucrãtorii pentru cauza Domnului au
nevoie sã fie instruiþi pentru a aduce la îndeplinire însãrcinarea ce le-a
fost datã de Mântuitorul de suflete.
Pe 4 august vã rugãm sã vã
amintiþi de aceastã lucrare
importantã. Darurile voastre vor fi
folosite pentru a sprijini ºcolile
misionare de pe tot globul.

M. Natarajan,
Secretarul Departamentului de Educaþie al CG.

Studenþi ai ºcolii misionare din
Fãgãraº, Romania

Sabat, 4 august, 2001
s.a. 8:36

Lecþia 5

O carte deschisă
“În mânã þinea o cãrticicã deschisã. A pus piciorul drept
pe mare ºi piciorul stâng pe pãmânt.“ (Apocalipsa 10:2).
“ Cartea care era sigilatã nu este Apocalipsa, ci acea parte din
profeþia lui Daniel care se referã la ultimele zile.” Istoria faptelor
apostolilor, pg.459.
Recomandare pentru studiu:
Selected Messages, bk.1, pg.185-192.
Stãbãtând veacurile, pg.368-375.

Duminicã

29 iulie

1. CARTEA LUI DANIEL
a. Când a fost datã profetului Daniel viziunea cu privire la
evenimentele finale, ce i-a spus îngerul? Daniel 8:26;
12:14.

“Cartea care a fost sigilatã nu a fost cartea Apocalipsei, ci
acea parte a profeþiei lui Daniel, care se referã la ultimele zile.“
Selected Messages, bk.2, pg.105.
“Profeþiile minunate [ale lui Daniel], dupã cum au fost
înregistrate de el în capitolele 7 la 12 ale cãrþii care-i poartã
numele, nu au fost pe deplin înþelese nici chiar de cãtre profet
însuºi; dar înainte ca lucrarea vieþii sale sã fie încheiatã, lui i s-a

dat binecuvântata asigurare ca ‘la sfârºitul zilelor’ - la încheierea
perioadei istoriei acestei lumi - avea sã i se permitã sã stea la
locul ºi la timpul lui.” Profeþi ºi regi, pg.381.
b. Ce a fost permis deºi profeþiile lui Daniel n-au fost înþelese
în timpul sãu? Daniel 12:10.

“Pe mãsurã ce ne apropiem de încheierea istoriei acestui pãmânt,
profeþiile înregistrate de Daniel ne pretind atenþia specialã, întrucât
se referã tocmai la timpul în care trãim.” Profeþi ºi regi, pg.382.

Luni

30 iulie

2. DANIEL ÎN APOCALIPSA
a. Ce a vãzut Ioan dupã ce a descris evenimentele legate de
trâmbiþa a ºasea? Apocalipsa 10:1,2.

“Îngerul cel puternic care l-a instruit pe Ioan nu era altcineva
decât Isus Hristos. Punându-ºi piciorul drept pe mare ºi cel stâng
pe uscat, indicã rolul pe care El îl joacã în scenele de încheiere
ale marii lupte cu Satan. Poziþia aceasta denotã puterea Lui supremã
ºi autoritatea Sa asupra întregului pãmânt.” CBNT, pg.303.
b. De ce este studiul cãrþii Apocalipsei atât de important?
Apocalipsa 22:10.

“Domnul Însuºi a descoperit servului sãu Ioan tainele cãrþii
Apocalipsei ºi El doreºte ca ele sã fie deschise studiului tuturor.
În aceastã carte sunt descrise scenele care sunt acum în trecut ºi
unele de interes veºnic care au loc în jurul nostru; altele dintre
profeþiile ei nu-ºi vor afla împlinirea completã pânã la încheierea
timpului, când va avea loc ultima mare luptã dintre puterile
întunericului ºi Prinþul cerului.” CBNT, pg.279.
“Trebuie sã proclamãm lumii marile ºi solemnele adevãruri
cuprinse în cartea Apocalipsei. Aceste adevãruri trebuie sã
pãtrundã chiar în scopurile ºi principiile bisericii lui Dumnezeu.
Ar trebui sã existe un studiu mai apropiat ºi mai atent al acestei
cãrþi, o prezentare mai serioasã a adevãrurilor pe care le conþine,
adevãruri care îi privesc pe toþi cei care trãiesc în aceste ultime
zile. Toþi acei care se pregãtesc sã-L întâmpine pe Domnul lor ar
trebui sã facã din aceastã carte subiectului studiului ºi rugãciunii
serioase. Este tocmai ceea ce semnificã numele ei - o descoperire
a celor mai importante evenimente care urmeazã sã aibã loc în
ultimele zile ale istoriei acestui pãmânt.” The Signs of the Times,
4 iulie, 1906.
“Când noi ca popor înþelegem ce înseamnã aceastã carte pentru
noi, se va vedea între noi o mare înviorare. Noi nu înþelegem pe
deplin lecþiile pe care ni le prezintã aceasta, în ciuda îndemnului
ce ni s-a dat s-o cercetãm ºi s-o studiem.” Mãrturii pentru
predicatori, pg.102.

Marþi

31 iulie

3. CELE ªAPTE TUNETE
a. Când Ioan a vãzut cartea deschisã în mâinile îngerului, ce
a auzit el? Ce i s-a spus sã facã ºi de ce? Apocalipsa 10:3,4.

“Dupã ce au glãsuit aceste ºapte tunete, lui Ioan i s-a dat acelaºi
îndemn ca ºi lui Daniel cu privire la cãrticicã: ‘Pecetluieºte lucrurile
pe care le-au rostit cele ºapte tunete.’ Acestea se referã la
evenimentele viitoare care vor fi descoperite în ordine…
Lumina specialã datã lui Ioan care a fost exprimatã în cele
ºapte tunete a fost o prezentare a evenimentelor care vor fi
desfãºurate sub soliile primului ºi a celui de-al doilea înger. Nu
era bine pentru popor sã ºtie aceste lucruri fiindcã credinþa lor
trebuia sã fie pusã la probã. În rânduiala lui Dumnezeu aveau sã
fie rostite cele mai minunate ºi mai înaintate adevãruri. Soliile
primului ºi ale celui de-al doilea înger trebuiau sã fie proclamate,
dar nu avea sã se descopere altã luminã înainte ca aceste solii sãºi fi fãcut lucrarea lor specificã. Aceasta este reprezentatã de un
înger stând cu un picior pe mare ºi proclamând cu un jurãmânt
foarte solemn cã nu va mai fi timp.” CBNT., pg.303.
b. Deºi rostirea celor ºapte tunete a fost un mister în acel
timp, ce asigurare ne este datã cu privire la scopul lui
Dumnezeu? Amos 3:7; Filipeni 3:15.

“Cuvântul Domnului descoperã faptul cã sfârºitul tuturor lucrurilor
este aproape ºi mãrturia lui este cea mai hotãrâtã cã este necesar
pentru fiecare suflet sã aibã adevãrul implantat în inimã aºa încât sã
controleze viaþa ºi sã sfinþeascã caracterul.” CBNT, pg 329.
“Isus a zis ucenicilor Sãi, ‘Vouã vã este dat sã cunoaºteþi tainele
împãrãþiei cerurilor.’El nu a înþeles prin taine lucrurile care nu puteau
fi înþelese; ci acele lucruri care puteau fi înþelese de cãtre mintea
omeneascã atunci când este luminatã de Spiritul lui Dumnezeu.
Acelora care erau smeriþi cu inima, care nu se încredeau în
înþelepciunea sau neprihãnirea lor, le puteau fi descoperite tainele
împãrãþiei cerurilor.” The Signs of the Times, 24 octombrie, 1892.

Miercuri

1 august

4. ªI NU VA MAI FI TIMP
a. Ce i-a spus îngerul lui Ioan despre timpul profetic?
Apocalipsa 10:5,6. (comparã cu Daniel 12:7).

“Când a fost deschisã cartea, s-a fãcut proclamaþia: ‘ªi nu va
mai fi timp.’(Vezi Apocalipsa 10:6). Cartea lui Daniel este acum
desigilatã ºi descoperirea fãcutã de Hristos lui Ioan trebuie sã
ajungã la toþi locuitorii pãmântului. Prin creºterea cunoºtinþei
trebuie sã fie pregãtit un popor care sã stea în picioare în zilele
din urmã.” Selected Messages, bk.2, pg.105.
“[Apocalipsa 10:5,6 citat.] Aceastã solie anunþã sfârºitul
perioadelor profetice. Dezamãgirea acelora care s-au aºteptat sãL vadã pe Domnul nostru în 1844 a fost într-adevãr amarã pentru
acei care au aºteptat cu atâta ardoare venirea Lui. A fost în planul
lui Dumnezeu ca aceastã dezamãgire sã vinã ºi ca inimile sã fie
descoperite.” Ibid., pg.108.
“Acest timp, la care îngerul se referã cu un jurãmânt solemn,
nu este sfârºitul istoriei acestei lumi, nici al timpului de încercare,
ci al timpului profetic, care avea sã preceadã venirea Domnului
nostru. Aceasta înseamnã cã poporul nu va avea altã solie cu
privire la un timp definit.” CBNT, pg.303.
b. Cum i-a avertizat Hristos pe ucenici împotriva stabilirii
unui timp? Faptele apostolilor 1:6,7. A mai fost timpul un
test din 1844 încoace?

“Timpurile ºi vremea Dumnezeu le-a pus în propria Sa putere. ªi
de ce nu ne-a dat Dumnezeu aceastã cunoºtinþã? – fiindcã noi n-am fi
folosit-o corespunzãtor, dacã El ar fi fãcut aceasta… Noi nu trebuie
sã ne lãsãm cuprinºi de speculaþii cu privire la timpurile ºi vremile pe
care Dumnezeu nu le-a descoperit.” Evanghelizare, pg.137.
“Timpul nu a mai fost un test din 1844, ºi nici nu va mai fi
vreodatã un test.” Experienþe ºi viziuni, pg.55.
“Adventiºtii de ziua întâia au fixat timp dupã timp ºi în ciuda
eºecurilor repetate ei au strâns curaj pentru a stabili din nou timpuri.
Dumnezeu nu i-a condus în aceasta. Mulþi dintre ei au respins
adevãratul timp profetic ºi au ignorat împlinirea profeþiei fiindcã
timpul a trecut în 1844 ºi nu a adus evenimentul aºteptat. Ei au
respins adevãrul ºi vrãjmaºul a avut putere sã aducã amãgiri
puternice asupra lor ca ei sã creadã o minciunã.” Testimonies,
vol.1, pg.74.

Joi

2 august

5. FIXAREA TIMPULUI
a. Ce avertizare a lui Isus ar trebui urmatã în aceste ultime
zile? Matei 24:36; Marcu 13:29-32. Ce spune Spiritul
Profeþiei despre stabilirea timpului pentru împlinirea
profeþiilor?

“Tot mereu am fost avertizatã cu privire la stabilirea unui timp.
Niciodatã nu va mai fi o solie pentru poporul lui Dumnezeu care
sã se bazeze pe timp. Noi nu trebuie sã cunoaºtem timpul precis
nici pentru revãrsarea Duhului Sfânt, nici pentru venirea lui
Hristos.” Selected Messages, bk.1, pg.188.

“Dumnezeu nu dã nimãnui o solie cã vor mai fi cinci, zece sau
douãzeci de ani pânã la încheierea istoriei pãmântului. El nu doreºte
sã dea vreunei fiinþe umane vreo scuzã pentru întârzierea pregãtirii
pentru venirea Lui. El nu vrea sã zicã nici unul ca servul necredincios:
‘Stãpânul meu întârzie sã vinã,’ fiindcã aceasta duce la o neglijare
a ocaziilor ºi privilegiilor date pentru a ne pregãti pentru acea mare
zi.” The Review and Herald, 27 noiembrie, 1900.
b. Întrucât nu cunoaºtem timpul exact al venirii lui Isus, ce
ar trebui sã facem întotdeauna? Marcu 13:33-37.

“Noi nu cunoaºtem timpul precis când Domnul nostru va fi
descoperit pe norii cerului, dar El ne-a spus cã singura noastrã
siguranþã este de a fi gata întotdeauna – o poziþie de veghere ºi
aºteptare. Fie cã avem înaintea noastrã un an sau cinci sau zece,
trebuie sã fim credincioºi încredinþãrii noastre astãzi. Trebuie sã
ne îndeplinim îndatoririle fiecãrei zile cu aºa credincioºie, ca ºi
când aceasta ar fi ultima noastrã zi.” The Review and Herald, 25
octombrie, 1881.

Vineri

3 august

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce carte a fost “pecetluitã” de multe veacuri ºi de ce?
2. Cum ºtim cã Dumnezeu doreºte ca noi sã studiem
Apocalipsa?
3. Prin ce mijloace ºi cui descoperã Dumnezeu taine?
4. Ce se înþelege prin fraza “ºi nu va mai fi timp”?
5. De ce nu mai face Dumnezeu profeþii cu privire la timp în
vremea sfârºitului?

Lecþia 6

Sabat, 11 august, 2001
s.a. 8:22

Dulcele devine amar
“Am luat cãrticica din mâna îngerului, ºi am mâncat-o:în
gura mea a fost dulce ca mierea; dar, dupã ce am mâncat-o,
mi s-a umplut pântecele de amãrãciune.” (Apocalipsa 10:10).
“Timpul de aºteptare a trecut ºi Hristos n-a apãrut pentru
eliberarea poporului Sãu. Acei care cu o credinþã sincerã ºi cu
iubire L-au aºteptat pe Mântuitorul lor, au trecut printr-o
dezamãgire amarã.” Strãbãtând veacurile, pg.302.
Recomandare pentru studiu:
Hristos lumina lumii, pg.282-291.
Strãbãtând veacurile, pg.287-302.

Duminicã
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1. MAI ÎNTÂI DULCE, APOI AMAR
a. Ce i-a poruncit Domnul lui Ioan sã facã cu cãrticica?
Apocalipsa 10:8,9. Cum simbolizeazã aceasta experienþa
credincioºilor din anul 1844?

“Credincioºii serioºi ºi sinceri renunþaserã la totul pentru Hristos
ºi se împãrtãºiserã de prezenþa Lui ca niciodatã pânã atunci…
Cu o dorinþã intensã, ei se rugaserã: ‘Vino, Doamne Isuse ºi vino
curând.’ Însã El n-a venit. ªi acum a lua din nou povara grea a

grijilor ºi problemelor vieþii ºi a îndura batjocurile ºi derâderea
lumii era o grozavã încercare a credinþei ºi rãbdãrii.” Strãbãtând
veacurile, pg.327.
b. Când Ioan a mâncat cartea [a asimilat conþinutul ei], care
a fost rezultatul final? Apocalipsa 10:10. Ce reprezintã
amãrãciunea?

“Dezamãgirea acelora care se aºteptau sã-L vadã pe Domnul
nostru în 1844 a fost într-adevãr amarã pentru cei care aºteptaserã
cu atâta ardoare venirea Lui. A fost planul lui Dumnezeu sã vinã
aceastã dezamãgire.” Maranata, pg.18.
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2. AªTEPTÃRI GLORIOASE
a. Întrucât ucenicii n-au înþeles misiunea lui Mesia, ce plan
au vrut ei sã aducã la îndeplinire? Ioan 6:14,15. Ce a riscat
Isus refuzând oferta lor?

“Când Hristos a interzis poporului sã-L declare rege, El ºtia
cã s-a ajuns la un punct de cotiturã al istoriei. Mulþimile care
doreau sã-L înalþe pe tron astãzi aveau sã se abatã de la el mâine.
Dezamãgirea ambiþiei lor egoiste avea sã transforme iubirea lor
în urã ºi laudele lor în blesteme. Totuºi, ºtiind aceasta, El n-a luat
mãsuri sã abatã criza.” Hristos lumina lumii, pg.282.
b. Întrucât Isus nu a îndeplinit speranþa ucenicilor de a-L
încorona ca rege pãmântesc, cum a fost descrisã
dezamãgirea lor? Luca 24:18-21.

“Când Isus a cãlãrit triumfãtor în Ierusalim, urmaºii Sãi au
crezut cã urma sã se urce pe tronul lui David ºi sã elibereze pe
Israel de asupritorii Sãi. Cu speranþe înalte ºi plini de aºteptãri
îmbucurãtoare, ei concurau unul cu altul în a arãta cinste Împãratului
lor. Mulþi ºi-au întins hainele ca pe un covor în calea Sa sau au
aºternut înaintea Lui ramuri de palmier. În bucuria lor entuziastã,
ei s-au unit în strigãtul vesel. ‘Osana, Fiul lui David!’ Când fariseii,
deranjaþi ºi mâniaþi de aceastã izbucnire de bucurie au dorit ca
Isus sã-i mustre pe ucenicii Sãi, El a rãspuns: ‘Dacã vor tãcea ei,
pietrele vor striga.’ (Luca 19:40). Profeþia trebuia împlinitã.
Ucenicii împlineau scopul lui Dumnezeu; totuºi le stãtea înainte o
dezamãgire amarã.” Strãbãtând veacurile, pg.327.
c. Cum au venit încercãri ale credinþei de asemenea ºi în
timpul speranþei advente?

“În miºcarea adventã [Dumnezeu] a lucrat pentru moºtenirea
Sa, întocmai dupã cum a lucrat pentru israeliþi scoþându-i afarã
din Egipt. În marea dezamãgire din 1844 credinþa poporului Sãu
a fost pusã la încercare dupã cum a fost ºi cea a evreilor la Marea
Roºie. Dacã adventiºtii din primele zile s-ar fi încrezut mai departe
în Mâna cãlãuzitoare care fusese cu ei în experienþa lor din trecut,
ei ar fi vãzut mântuirea lui Dumnezeu.” Testimonies, vol.8, pg.89.

Marþi
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3. REZULTATUL DEZAMÃGIRII
a. Dupã moartea lui Isus, când speranþa ucenicilor se
spulberase, ce au fãcut ei? Ioan 21:3.

“Seara era plãcutã ºi Petru, care avea încã mult din vechea lui
iubire pentru bãrci ºi pescuit a propus sã iasã pe mare ºi sã arunce
plasele. Toþi au fost gata sã se implice în acest plan; aveau nevoie de
hranã ºi de îmbrãcãminte, pe care pescuitul cu succes dintr-o noapte
le-ar fi rezolvat. Astfel au ieºit cu barca lor, dar n-au prins nimic. Au
lucrat toatã noaptea fãrã succes.” Hristos lumina lumii, pg.593.
b. Ce spun scepticii ºi batjocoritorii ºi ce fac când împlinirea
profeþiei este întârziatã? 2 Petru 3:3,4.

“Lumea a devenit îndrãzneaþã în cãlcarea legii lui Dumnezeu.
Din pricina îndelungii Lui rãbdãri, oamenii au cãlcat în picioare
autoritatea Sa. Ei s-au întãrit unul pe altul în asuprire ºi cruzime
faþã de moºtenirea Sa, zicând ‘Ce ar putea sã ºtie Dumnezeu, ºi
ce ar putea sã cunoascã Cel Prea Înalt?’ (Psalm 73:11)” Parabole,
pg.137.
c. Care a fost rezultatul dezamãgirii din 1844?

“În 1850 soþul meu ºi cu mine am vizitat localitatea Vermont,
Canada, New Hampshire si Maine. Adunãrile s-au þinut în case
particulare. A fost aproape imposibil sã ai acces la necredincioºi.
Dezamãgirea din 1844 a adus în confuzie minþile multora ºi ei nau vrut sã asculte vreo explicaþie a problemei. Ei erau nerãbdãtori
ºi necredincioºi ºi mulþi pãreau rãzvrãtiþi, vorbind într-un mod
hotãrât împotriva experienþei lor advente din trecut. Alþii nu
îndrãzneau sã meargã aºa departe ºi sã tãgãduiascã calea pe care
i-a condus Dumnezeu. Aceºtia se bucurau sã audã argumentele
din Cuvântul lui Dumnezeu care armonizau poziþia noastrã cu

istoria profeticã. În timp ce au ascultat la o explicaþie a dezamãgirii
care fusese atât de amarã pentru ei, ei au vãzut cã Dumnezeu i-a
condus într-adevãr ºi s-au bucurat în adevãr. Aceasta a trezit cea
mai înverºunatã împotrivire din partea acelora care tãgãduiau
experienþa noastrã din trecut.” Selected Messages, bk.2, pg.26,27.

Miercuri
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4. TRISTEÞEA TRANSFORMATÃ ÎN BUCURIE
a. Ce spune Biblia despre acei care se tem de Dumnezeu ºi
care trec totuºi prin dezamãgiri, durere ºi întristare? Ioan
16:20; Ieremia 31:13 u.p.

“Când vin încercãri în viaþa noastrã, când norii ne întunecã
orizontul, cât de gata suntem sã uitãm cã Isus este Mântuitorul
nostru, cã în spatele norilor strãluceºte Soarele Dreptãþii, cã îngerii
sunt aproape, lângã noi, ferindu-ne de rãu. Vreau sã le spun celor
disperaþi. ‘Priviþi ºi trãiþi. Speraþi în Dumnezeu, fiindcã pe crucea
Calvarului s-a adus o jertfã desãvârºitã pentru voi. Isus este
Prietenul pãcãtoºilor, Rãscumpãrãtorul pãcãtoºilor. Fericirea
veºnicã – o viaþã de fericire neîntunecatã – îl aºteaptã pe acela
care predã totul lui Hristos.” In Heavenly Places, pg.262.
b. Ce instrucþiune, datã primilor adventiºti dupã dezamãgirea
lor amarnicã, se extinde la noi astãzi? Apocalipsa 10:11;
Evrei 12:12,13.

c. Cum ºi-au revenit cei sinceri din dezamãgire în primele
zile ale miºcãrii advente?

“M-am întors sã privesc spre poporul advent în lume, dar nu iam putut gãsi, când un glas mi-a zis: ‘Priveºte din nou ºi priveºte
ceva mai sus.’ La aceasta mi-am ridicat ochii ºi am vãzut o cale
strâmtã ºi îngustã undeva sus deasupra lumii. Pe aceastã cale poporul
advent cãlãtorea spre cetatea care se gãsea la celãlalt capãt al cãii.
Ei aveau o luminã strãlucitoare în spatele lor la începutul cãii, despre
care îngerul mi-a spus cã era strigãtul de la miezul nopþii. Aceastã
luminã strãlucea pe toatã calea ºi dãdea luminã pentru picioarele
lor, aºa încât ei sã nu se împiedice. Dacã îºi þineau ochii aþintiþi spre
Isus, care era chiar înaintea lor, conducându-i spre cetate, erau în
siguranþã. Dar curând unii au obosit ºi au zis cã cetatea era prea
departe ºi cã ei se aºteptaserã sã fi intrat în ea pânã atunci. Atunci
Isus îi încuraja ridicând dreapta Sa glorioasã ºi din braþul Sãu ieºea
o luminã care strãlucea asupra gloatei advente ºi ei strigau: ‘Aleluia!’”
Experienþe ºi viziuni, pg.12.

Joi
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5. CÂND LUPTA ESTE ÎNCHEIATÃ
a. Care va fi soarta multora care se numesc creºtini dar care
sunt neascultãtori faþã de poruncile lui Dumnezeu? Luca
13:24,25.

“Fiecare creºtin trebuie sã întâmpine încercare ºi ispitã. Acei
care evitã în mod josnic ocara lui Hristos ºi aleg onoarea pe care

o oferã lumea, vor secera cu siguranþã o recoltã amarã. Despãrþirea
de Dumnezeu, pierderea cerului, agonia ºi disperarea trebuie sã fie
partea lor. Dar dacã vom sta neînfricaþi ºi fermi de partea lui
Dumnezeu ºi a dreptãþii, bazându-ne pe fãgãduinþele cuvântului sfânt,
nu vom fi ruºinaþi. Pãmântul ºi iadul nu pot avea putere sã triumfe
asupra noastrã.” The Signs of the Times, 16 februarie, 1882.
b. Care va fi rãsplata acelora care aleargã cu rãbdare
alergarea creºtinã? De ce vom fi eliberaþi pentru
totdeauna? 2 Timotei 4:7,8; Isaia 35:10.

“Durerea nu poate exista în atmosfera cerului. Nu vor mai fi
lacrimi, nici cortegii funerare, nici semne de doliu. ‘Nu va mai fi
moarte, nici plânset, nici durere.’ ” Strãbãtând veacurile, pg.553.
“Marea luptã s-a sfârºit. Pãcatul ºi pãcãtoºii nu mai sunt. Întregul
univers este curat. Un puls de armonie ºi bucurie bate prin întreaga
creaþie vastã. De la Acela care a creat totul curge viaþã, luminã ºi
bucurie prin þinuturile spaþiului nesfârºit. De la cel mai mic atom
pânã la cea mai mare lume, toate lucrurile, însufleþite ºi neînsufleþite,
în frumuseþea lor neumbritã ºi bucurie desãvârºitã, declarã cã
Dumnezeu este iubire.” Ibid., pg.555.

Vineri
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ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1.
2.
3.
4.
5.

Cum a fost profeþitã marea dezamãgire din 1844?
De ce au fost dezamãgiþi ucenicii în zilele lui Hristos?
De ce îngãduie Dumnezeu sã vinã dezamãgiri peste noi?
Cum ar trebui sã rãspundem la împrejurãri descurajatoare?
Ce ar trebui sã ne încurajeze sã mergem statornici înainte?

Sabat, 18 august, 2001
s.a. 8:17

Lecþia7

Cei doi martori
“Voi da celor doi martori ai mei sã proroceascã, îmbrãcaþi
în saci o mie douã sute ºaizeci de zile.” (Apocalipsa 11:3).
“Cei doi martori reprezintã scripturile Vechiului ºi Noului Testament. Ambele sunt mãrturii importante cu privire la originea ºi
perpetuitatea legii lui Dumnezeu. Ambele sunt de asemenea martori
cu privire la planul de mântuire.” Strãbãtând veacurile, pg.213.
Recomandare pentru studiu:
C.B. N.T., pg. 303-305
Strãbãtând Veacurile, pg. 211-229.

Duminicã
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1. DOI MARTORI
a. Cine sunt cei doi martori? Apocalipsa 11:3.

“Cei doi martori reprezintã Scripturile Vechiului ºi ale Noului
Testament. Ambele sunt mãrturii importante cu privire la originea
ºi perpetuitatea legii lui Dumnezeu. Ambele mãrturisesc de
asemenea cu privire la planul de mântuire.” Strãbãtând Veacurile,
pg.213.

b. Cine este autorului Vechiului ºi Noului Testament?
2 Timotei 3:16.

“Biblia indicã la Dumnezeu ca Autor al ei; totuºi a fost scrisã
de mâini omeneºti; ºi în stilul variat al diferitelor ei cãrþi prezintã
caracteristicile scriitorilor ei. Adevãrurile descoperite sunt toate
‘date prin inspiraþia lui Dumnezeu’ (2 Timotei 3:16); totuºi ele
sunt exprimate în cuvintele oamenilor. Cel Infinit, prin Duhul Sãu
Sfânt a revãrsat luminã în minþile ºi inimile servilor Sãi. El a dat
vise ºi viziuni, simboluri ºi ilustrãri.” Strãbãtând veacurile, pg.v.

Luni
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2. 1260 DE ZILE PROFETICE
a. Ce perioadã profeticã ne este prezentatã acum?
Apocalipsa 11:2 u.p. (Comparã cu Daniel 7:25).

b. Ce a marcat începutul ºi sfârºitul acelei perioade de timp?

“Perioadele menþionate aici – ‘patruzeci ºi douã de luni’ ºi ‘o
mie douã sute ºaizeci de zile’ – sunt aceleaºi, reprezentând
deopotrivã timpul în care biserica lui Hristos urma sã sufere asuprire
din partea Romei. Cei 1260 de ani ai supremaþiei papale au început
în A.D. 538 ºi aveau sã se încheie în anul 1798. Atunci o oaste
francezã a pãtruns în Roma ºi l-a luat pe papã captiv ºi acesta a
murit în exil. Deºi un nou papã a fost ales curând dupã aceea, ierarhia

papalã n-a mai fost niciodatã de atunci încoace în stare sã câºtige
puterea pe care a avut-o mai înainte.” Strãbãtând veacurile, pg.212.
c. Ce simbol este folosit pentru a reprezenta Vechiul ºi Noul
Testament? Apocalipsa 11:4,5; Zaharia 4:3-6, 11-14.

“Cu privire la cei doi martori, profetul declarã mai departe:
‘Aceºtia sunt cei doi mãslini ºi cele douã sfeºnice care stau înaintea
Dumnezeului pãmântului.’ ” Strãbãtând veacurile, pg.212.
“De la cei doi mãslini, uleiul auriu era turnat prin þevi de aur în
vasul sfeºnicului ºi de acolo în lãmpile de aur care dãdeau luminã
în sanctuar. Tot astfel de la cei sfinþi care stau în prezenþa lui
Dumnezeu, Spiritul Sãu este împãrtãºit instrumentelor omeneºti
care sunt consacrate în serviciul Sãu. Misiunea celor doi unºi este
de a transmite luminã ºi putere poporului lui Dumnezeu. Ei stau în
prezenþa lui Dumnezeu pentru a primi binecuvântãri pentru noi.
Dupã cum mãslinii se golesc în þevile de aur, tot astfel solii cereºti
cautã sã transmitã tot ce primesc de la Dumnezeu. Întreaga comoarã
cereascã aºteaptã s-o cerem ºi s-o primim; ºi când primim
binecuvântarea, noi la rândul nostru trebuie s-o împãrtãºim mai
departe. Astfel lãmpile sfinte sunt alimentate ºi biserica devine un
purtãtor de luminã în lume.” Mãrturii pentru predicatori, pg.444.

Marþi
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3. PUTEREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU
a. Cât de mare este puterea lui Dumnezeu ºi ce sunt în stare
sã facã cuvintele Sale? Psalmii 33:6,9; Apocalipsa 11:6;
Iacov 5:17,18.

“Cuvântul lui Dumnezeu controleazã elementele. El acoperã
cerurile cu nori ºi pregãteºte ploaia pentru pãmânt. El face vãile
roditoare ºi ‘face sã creascã iarba pe munþi’ (Psalmii 147.8). Prin
puterea Lui înfloreºte vegetaþia, apar frunzele ºi înmuguresc
florile.” Lift Him up, pg.67.
“Prin puterea lui [Dumnezeu] urmeazã vara ºi iarna, timpul
semãnatului ºi al seceratului, ziua ºi noaptea în succesiunea lor
regulatã. Prin cuvântul Sãu înfloreºte vegetaþia, apar frunzele ºi
înmuguresc florile. Orice lucru bun pe care îl avem, orice razã de
soare ºi orice ploaie, orice fãrâmã de hranã, orice moment din viaþã
este un dar al iubirii.” Cugetãri de pe muntele fericirilor, pg.64.
b. Descrieþi rãzboiul dus împotriva cuvântului lui Dumnezeu,
Biblia, în timpul Revoluþiei Franceze, în jurul anului 1793.
Apocalipsa 11:7,8.

“Dupã cuvintele profetului, atunci, cu puþin înainte de anul1798
avea sã se ridice o putere de origine ºi caracter satanic pentru a
se rãzboi cu Biblia. ªi în þara unde mãrturia celor doi martori ai
lui Dumnezeu aveau sã fie astfel aduºi la tãcere avea sã se manifeste
ateismul lui Faraon ºi imoralitatea Sodomei.” Strãbãtând
veacurile, pg.215.
“Franþa a prezentat… caracteristicile care au distins în special
Sodoma. În timpul Revoluþiei s-a manifestat o stare de josnicie
moralã ºi corupþie similarã cu cea care a adus nimicirea asupra
cetãþilor din câmpie…
‘Unde a fost rãstignit ºi Domnul nostru’ (Apocalipsa 11:8).
Aceastã specificare a profeþiei a fost de asemenea împlinitã de
Franþa. În nici o þarã nu a fost manifestat mai izbitor spiritul de
vrãjmãºie împotriva lui Hristos. În nici o latã þarã nu s-a confruntat
adevãrul cu o împotrivire mai crudã ºi mai înverºunatã. Prin

persecuþia pe care a manifestat-o Franþa faþã de mãrturisitorii
evangheliei, ea L-a rãstignit pe Hristos în persoana ucenicilor Sãi.”
Ibid., pg. 215-216.
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4. BIBLIA ATACATÃ
a. Deºi a fost dezlãnþuit un rãzboi împotriva Biblie, ce s-a
întâmplat dupã trei zile profetice ºi jumãtate? Apocalipsa
11:9-11.

“Marea cetate pe ale cãrei strãzi sunt omorâþi martorii, ºi unde
zac trupurile lor moarte este ‘Egipt’ spiritual. Dintre toate naþiunile
prezentate în istoria biblicã, Egiptul a tãgãduit cu cea mai mare
îndrãznealã existenþa viului Dumnezeu ºi s-a împotrivit poruncilor
Lui… ‘Cetatea cea mare’ este de asemenea comparatã ‘spiritual’
cu Sodoma. Corupþia Sodomei prin cãlcarea legii lui Dumnezeu
a fost manifestatã în mod deosebit prin imoralitate. ªi acest pãcat
urma sã fie de asemenea caracteristica proeminentã a naþiunii care
avea sã împlineascã specificãrile acestui verset.” Strãbãtând
veacurile, pg.214.
“Martorii credincioºi ai lui Dumnezeu, omorâþi de puterea
blasfemiatoare care ‘se ridicã din adâncul fãrã fund,’ nu aveau sã
rãmânã tãcuþi multã vreme. ‘Dupã trei zile ºi jumãtate, Duhul de
viaþã de la Dumnezeu a intrat în ei ºi s-au ridicat în picioare; ºi o
mare fricã a apucat pe cei ce i-au vãzut.’ (Apocalipsa 11:11). În
1793 decretele care desfiinþau religia creºtinã ºi dãdeau la o parte
Biblia au trecut prin Adunarea Naþionalã francezã. La trei ani ºi
jumãtate o rezoluþie care revoca aceste decrete, acordând astfel
toleranþã Scripturilor a fost adoptatã de acelaºi for.” Ibid., pg.228.

b. Ce cuvinte ale lui Isus ºi ale apostolului Petru au fost
împlinite literal cu privire la Sfintele Scripturi? Marcu
13:31; 1 Petru 1:24,25.

“Necredinciosul Voltaire s-a lãudat odatã zicând: ‘M-am sãturat
sã-i aud pe oameni repetând faptul cã doisprezece oameni au
întemeiat religia creºtinã. Eu voi dovedi cã un om este suficient
pentru a o desfiinþa’ Au trecut generaþii de la moartea lui. Milioane
i s-au alãturat în rãzboiul împotriva Biblie. Dar aceasta este la fel
de departe de a fi nimicitã, încât unde au fost o sutã în timpul lui
Voltaire, acum sunt zece mii, ba chiar o sutã de mii de copii din
cartea lui Dumnezeu. În cuvintele unui reformator din vechime cu
privire la biserica creºtinã, ‘Biblia este o nicovalã care a tocit
multe ciocane.’” Strãbãtând veacurile, pg.229.

Joi
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5. SFÂRªITUL CELUI DE-AL DOILEA VAI
a. Ce eveniment a încheiat cel de-al doilea vai? Apocalipsa
11:12,13.

“De când Franþa s-a rãzboit cu cei doi martori ai lui Dumnezeu, ei
au fost onoraþi ca niciodatã mai înainte. În 1804 a fost organizatã
Societatea Biblicã Britanicã ºi pentru strãinãtate. Aceasta a fost urmatã
de organizaþii similare cu numeroase ramuri pe continentul Europei.
În 1816 a fost fondatã Societatea Biblicã Americanã. Când a fost
fondatã Societatea Biblicã Britanicã, Biblia fusese tipãritã ºi pusã în
circulaþie în cincizeci de limbi.” Strãbãtând veacurile, pg.287.

b. La ce se referã expresia “a zecea parte a cetãþii a cãzut”?

“(‘ªi femeia pe care ai vãzut-o este cetatea cea mare care
domneºte peste împãraþi [împãrãþiile] pãmântului.’) Acea cetate
este puterea papalã romanã. Franþa este unul dintre cele ‘zece
coarne’ care ºi-au dat ‘puterea ºi tãria fiarei [papale]’ sau este
una dintre împãrãþiile care s-au ridicat din imperiul de vest al
Romei, dupã cum a fost indicat de cele zece degete ale chipului
lui Nebucandeþar, cele zece coarne ale fiarei lui Daniel (Daniel
7:24), ºi balaurul lui Ioan (Apocalipsa 12:3). Franþa a fost atunci
‘a zecea parte a cetãþii.’ ªi a fost unul dintre cei mai puternici
agenþi ai rãzbunãrii papale, dar în revoluþie a ‘cãzut.’ ªi cu ea au
cãzut ultimul sol civil al furiei papale.” Uriah Smith, Daniel and
the Revelation, 1907 edition, pg.610.
c. Ce aratã cã cel de-al doilea vai nu este sfârºitul necazurilor
profeþite cã aveau sã vinã asupra pãmântului? Apocalipsa
11:14.

Vineri

17 august

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. De ce este profeþia cu nuiaua de mãsurat atât de importantã?
2. Daþi douã ilustraþii ale lucrãrii Duhului Sfânt.
3. Descrieþi decãderea spiritualã din timpul Revoluþiei
Franceze.
4. Ce profeþie zi-an îºi are aplicaþia în istoria francezã?
5. Ce consecinþe a avut rãzboiul Franþei împotriva Bibliei?
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Sabat, 25 august, 2001
s.a. 8:04

Adevărata biserică a lui
Dumnezeu identificată
“În cer s-a arãtat un semn mare: o femeie învãluitã în
soare, cu luna sub picioare ºi cu o cununã de douãsprezece
stele pe cap.” (Apocalipsa 12:1).
“O femeie virtuoasã reprezintã o bisericã curatã, o femeie
stricatã o bisericã apostaziatã.” The Spirit of Prophecy, vol.4,
pg.233.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi ºi profeþi, pg.31-36.
Strãbãtând veacurile, pg.33-42.

Duminicã

19 august

1. O MARE MINUNE
a. Ce simbol este folosit în Biblie pentru a reprezenta
biserica lui Dumnezeu? 2 Corinteni 11:2. Cum era
îmbrãcatã femeia din Apocalipsa 12? Apocalipsa 12:1.

“În Biblie caracterul sfânt ºi durabil al relaþiei care existã între
Hristos ºi biserica Sa este reprezentat prin unirea cãsãtoriei.
Domnul a legat poporul Sãu de Sine printr-un legãmânt solemn,
El promiþându-le sã fie Dumnezeul lor ºi ei angajându-se sã fie ai
lui ºi numai ai Lui.” Strãbãtând veacurile, pg.308.

b. Ce a încercat sã facã balaurul când femeia era pe cale sã
dea naºtere unui copil? Apocalipsa 12:2-4. Cine erau “a
treia parte din stele” pe care balaurul le-a tras dupã el?

“Prin simpatia lor [cu Satan] o treime dintre îngeri ºi-au pierdut
inocenþa, starea lor înaltã ºi cãminul lor fericit.” Testimonies,
vol.5, pg.282.

Luni
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2. RÃZBOI ÎN CER
a. Cum descrie Biblia conflictul din cer dintre Hristos ºi
Satana? Apocalipsa 12:7,8.

“Pânã în acel moment, tot cerul a fost în ordine, armonie ºi supunere
desãvârºitã faþã de guvernarea lui Dumnezeu. A fost cel mai mare
pãcat a te rãzvrãti împotriva ordinii ºi voii Sale. Întregul cer pãrea în
agitaþie. Îngerii au fost grupaþi în companii, fiecare divizie cu un înger
comandant în fruntea lor. Satan, ambiþios de a se înãlþa ºi nevoind sã
se supunã autoritãþii lui Isus, insinua împotriva guvernãrii lui Dumnezeu.
Unii dintre îngeri simpatizau cu Satan în rãzvrãtirea sa iar alþii luptau
cu tãrie susþinând onoarea ºi înþelepciunea lui Dumnezeu în faptul cã
a dat autoritate Fiului Sãu. A fost luptã între îngeri. Satan ºi simpatizanþii
sãi se luptau sã reformeze guvernarea lui Dumnezeu.” Experienþe ºi
viziuni, pg. 90.
“Influenþa unei minþi asupra alteia, o putere atât de mare spre
bine atunci când este sfinþitã, este la fel de puternicã spre rãu în
mâinile acelora care se împotrivesc lui Dumnezeu. Aceastã putere
Satan a folosit-o în lucrarea lui de a insufla rãul în minþile îngerilor

ºi el a fãcut sã parã cã ar cãuta binele universului. Ca heruvim
uns, Lucifer fusese mult înãlþat ºi influenþa lui asupra lor era
puternicã.” CBNT, pg.305.
b. Care a fost rezultatul luptei dintre Hristos ºi Satan?
Apocalipsa 12:9,10.

“Fericirea oºtii îngereºti consta în ascultarea lor desãvârºitã
de lege. Fiecare avea lucrarea specialã încredinþatã lui ºi pânã la
rebeliunea lui Satan fusese ordine desãvârºitã ºi o acþionare
armonioasã în cer. Atunci s-a fãcut rãzboi în cer. Fiul lui Dumnezeu,
Prinþul cerului ºi îngerii loiali Lui s-au angajat în lupta cu arhirebelul
ºi cu acei care s-au unit cu el. Fiul lui Dumnezeu ºi îngerii
credincioºi ºi loiali au biruit; iar Satana ºi simpatizanþi sãi au fost
izgoniþi din cer. Întreaga oaste cereascã a recunoscut ºi l-a adorat
pe Dumnezeul dreptãþii. Nici o patã a rãzvrãtirii n-a fost lãsatã.
Totul a fost din nou în pace ºi armonie ca mai înainte.” The Story
of Redemption, pg.19.

Marþi
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3. FEMEIA ÎN PUSTIE
a. Dupã ce Satan a fost izgonit din cer, ce s-a pronunþat
asupra locuitorilor pãmântului? Apocalipsa 12:12,13.

“Prin pãgânism ºi apoi prin papalitate, Satan ºi-a exercitat
puterea multe secole într-un efort de a ºterge de pe pãmânt martorii

credincioºi ai lui Dumnezeu. Pãgânii ºi papistaºii erau mânaþi de
acelaºi spirit al balaurului. Ei se deosebeau doar în aceea cã
papalitatea, având pretenþia cã îi serveºte lui Dumnezeu, era
vrãjmaºul cel mai crud ºi mai periculos. Prin intermediul
romanismului, Satan a luat lumea captivã. Pretinsa bisericã a lui
Dumnezeu a fost cuprinsã de aceastã amãgire ºi timp de peste o
mie de ani poporul lui Dumnezeu a suferit sub mânia balaurului.”
The Signs of the Times, 1 noiembrie, 1899.
b. Unde a cãutat “femeia” (biserica) refugiu ºi câtã vreme a
fost persecutatã? Apocalipsa 12:5,6,14.

“În secolul al ºaselea papalitatea ajunsese ferm întemeiatã…
Acum s-au împlinit cuvintele lui Isus: ‘Veþi fi daþi în mâinile lor
pânã ºi de pãrinþii, fraþii, rudele ºi prietenii voºtri; ºi vor omorî pe
mulþi dintre voi. Veþi fi urâþi de toþi din pricina Numelui Meu’
(Luca 21:16,17). Persecuþia s-a stârnit asupra celor credincioºi
cu o furie ºi mai mare decât înainte ºi lumea a devenit un mare
câmp de luptã. Timp de sute de ani biserica lui Hristos ºi-a aflat
refugiul în izolare ºi obscuritate. Aºa zice profetul: ‘ªi femeia a
fugit în pustie, într-un loc pregãtit de Dumnezeu ca sã fie hrãnitã
acolo o mie douã sute ºaizeci de zile’ (Apocalipsa 12:6).
“Ridicarea bisericii romane la putere a marcat începutul evului
mediu întunecat. Pe mãsurã ce puterea ei creºtea întunericul se
adâncea. Credinþa a fost transferatã de la Hristos, adevãrata
temelie, asupra papei de la Roma. În loc de a se încrede în Fiul
lui Dumnezeu pentru iertare de pãcate ºi pentru mântuire veºnicã,
poporul privea la papa ºi la preoþii ºi prelaþii cãrora acesta le-a
delegat autoritatea.” Strãbãtând veacurile, pg.37, 38.

Miercuri
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4. INTERVENÞIE PROVIDENÞIALÃ
a. Ce mijloc de scãpare au gãsit creºtinii credincioºi ºi unde
au mers pentru refugiu? Apocalipsa 12:15,16.

“Dorinþa dupã libertate de conºtiinþã a fost aceea care i-a inspirat
pe peregrini sã înfrunte pericolele lungii cãlãtorii de-a lungul
oceanului, sã sufere greutãþile ºi pericolele pustiei ºi cu
binecuvântarea lui Dumnezeu sã punã pe þãrmurile Americii temelia
unei naþiuni puternice.” Strãbãtând veacurile, pg.233.
b. Dupã ce creºtinii persecutaþi au gãsit o þarã a libertãþii, ce
sfat au fost îndemnaþi sã urmeze? 2 Ioan 1:8; Evrei 10:23.

“Când au fost pentru prima datã constrânºi sã se despartã de
Biserica Anglicanã, puritanii s-au unit într-un legãmânt solemn ca
popor liber al lui Dumnezeu ‘sã umble împreunã în toate cãile Lui
care le fuseserã fãcute de cunoscut sau care aveau sã le mai fie
fãcute de cunoscut.’ J. Brown, The Pilgrim Fathers, pg.74.
Aici era adevãratul spirit al reformei, principiul vital al
protestantismului. Cu acest scop peregrinii au plecat din Olanda
pentru a gãsi un cãmin în Lumea Nouã. John Robinson, pastorul
lor, care a fost în mod providenþial împiedicat de a-i însoþi, în
cuvântarea sa de rãmas bun adresatã exilaþilor a spus:
“Fraþilor, în curând ne vom despãrþi ºi Domnul ºtie dacã voi
trãi sã vã mai vãd vreodatã chipurile. Dar fie cã Domnul a rânduit

aceasta sau nu, vã îndemn înaintea lui Dumnezeu ºi a îngerilor Sãi
sfinþi sã nu mã urmaþi mai mult decât L-am urmat ºi eu pe Hristos.
Dacã Dumnezeu vã va descoperi ceva printr-un alt instrument al
sãu fiþi la fel de gata sã-l primiþi dupã cum aþi fost gata sã primiþi
orice adevãr prin lucrarea mea; cãci sunt foarte încrezãtor cã
Domnul are mai mult adevãr ºi luminã de împãrtãºit din cuvântul
Sãu cel sfânt.’…
Amintiþi-vã de legãmântul bisericii voastre prin care v-aþi angajat
sã umblaþi în toate cãile Domnului care v-au fost fãcute de cunoscut
sau vã vor mai fi descoperite. Amintiþi-vã de fãgãduinþa voastrã ºi
de legãmântul cu Dumnezeu ºi unul cu altul, de a primi orice luminã
ºi adevãr vã va mai fi fãcut de cunoscut din cuvântul Sãu scris;
dar, aveþi grijã, vã îndemn ce primiþi ca adevãr ºi comparaþi-l ºi
cântãriþi-l cu alte scripturi ale adevãrului,’” Strãbãtând veacurile,
pg.232, 233.

Joi
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5. FURIA BALAURULUI
a. Cine este þinta specialã a mâniei balaurului? Apocalipsa
12:17 p.p. Cine este simbolizat prin sãmânþa femeii ºi
rãmãºiþa seminþiei ei?

“Reverenþa poporului lui Dumnezeu pentru legea Sa este o
mustrare constantã pentru acei care au lepãdat frica de Domnul ºi
care calcã în picioare Sabatul.
“Satan va stârni revoltã împotriva minoritãþii care refuzã sã
accepte obiceiurile ºi tradiþiile populare. Oameni cu poziþie ºi
reputaþie se vor uni cu cei nelegiuiþi pentru a se sfãtui împotriva

poporului lui Dumnezeu… Conducãtorii, predicatorii ºi membrii
bisericii îi vor persecuta ºi vor conspira împotriva lor. Verbal ºi în
scris, prin laude, ameninþãri ºi ridiculizare, ei vor cãuta sã le
dãrâme credinþa.” Profeþi ºi regi, pg.424.
b. Ce descriere este datã poporului rãmãºiþei lui Dumnezeu
în aceste ultime zile? Apocalipsa 12:17 u.p.; 14:12;
Þefania 3:12,13.

“Biserica rãmãºiþei va fi adusã în mare încercare ºi întristare.
Acei care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus vor
simþi mânia balaurilor ºi a oºtilor sale. Satan numãrã lumea printre
supuºii sãi, el a câºtigat controlul asupra bisericilor apostate; dar
existã o micã grupã care se împotriveºte supremaþiei sale. Dacã ar
putea sã-i ºteargã pe aceºtia de pe faþa pãmântului, triumful lui ar fi
complet. Dupã cum a influenþat naþiunile pãgâne sã distrugã pe israel,
tot astfel în viitorul apropiat el va stârni puterile rele ale pãmântului
sã nimiceascã poporul lui Dumnezeu.” Testimonies, vol.5, pg.467.

Vineri
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ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Cum este descrisã rãzvrãtirea lui Satan în Apocalipsa 12?
2. Cum a fost cerul dupã izgonirea lui Satan?
3. Ce a avut loc într-o “vreme, douã vremi ºi o jumãtate de
vreme”?
4. Cum poate sã se aplice acum sfatul lui John Robinson
cãtre turma lui?
5. Explicaþi ce se înþelege prin biserica “rãmãºiþei” ºi
descrieþi caracteristicile ei.

Sabat, 1 septembrie, 2001

Darul Sabatului Întâi
Pentru misiunea Haiti
Haiti este o misiune aprinsã. Cu
ajutorul dat de fraþii din Florida (SUA)
ºi insulele franceze din Martinica ºi
Guadalupe, aceastã naþiune caraibeanã
a fost pãtrunsã de solia reformei spre sfârºitul anilor ‘90.
Haiti ocupã partea de vest a insulei Hispaniola ºi este o fostã
colonie francezã. Douã treimi din þarã sunt acoperite de munþi, în
timp ce restul ei este marcat de mari vãi, platouri întinse ºi mici
câmpii. Partea de rãsãrit a
insulei formeazã Republica
Dominicanã, unde solia
Reformei este activã din
prima parte a anilor ’70.
Cu noi membrii, noi
lucrãtori ºi un zel pentru
împãrtãºirea adevãrului
prezent pentru aceste ultime
Botez în Haiti
zile, lucrarea înainteazã cu
putere. Pe 1 septembrie vã
rugãm sã vã amintiþi de fraþii
ºi surorile voastre din Haiti.
Vã mulþumim anticipat pentru
ajutorul vostru în rãspândirea
întreitei solii îngereºti la
sufletele flãmânde din Haiti.
Fraþii voºtri din Misiunea
Una dintre primele adunãri
Haiti.
de tabãrã în Haiti
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Sabat, 1 septembrie, 2001
s.a.7:52

Fiara care iese din mare
“Apoi am stãtut pe nisipul mãrii. ªi am vãzut ridicându-se
din mare o fiarã cu zece coarne ºi ºapte capete, pe coarnele
avea zece cununi împãrãteºti, ºi pe capete avea nume de
hulã.” (Apocalipsa 13:1).
“Aceastã profeþie [din Apocalipsa 13:1-10], care este aproape
identicã cu descrierea cornului mic din Daniel 7, indicã fãrã
îndoialã la papalitate.” Strãbãtând veacurile, pg.355.
Recomandare pentru studiu:
Maranata, pg.150
Strãbãtând veacurile, pg.461-469.

Duminicã

26 august

1. PRIMA FIARÃ
a. Ce viziune i-a fost datã lui Ioan dupã ce a vãzut lupta
dintre fiarã ºi biserica rãmãºiþei? Apocalipsa 13:1 p.p., 2.

“În capitolul 13 (versetele 1-10) este descrisã o altã fiarã,
‘asemenea unui leopard,’ cãreia balaurul i-a dat ‘puterea lui,
scaunul lui de domnie ºi o stãpânire mare.’ Simbolul acesta, dupã
cum au crezut majoritatea protestanþilor, reprezintã papalitatea,
care a preluat puterea ºi tronul ºi autoritatea deþinute odinioarã
de Imperiul Roman din vechime.” Strãbãtând veacurile, pg.355.

b. Care este semnificaþia fiarei care iese din mare? Ce
reprezintã apele în simbolismul Bibliei? Apocalipsa 17:15.

“În multe dintre naþiunile Europei puterile care au condus în
bisericã ºi stat au fost timp de secole controlate de Satana prin
intermediul papalitãþii.” Strãbãtând veacurile, pg.214.

Luni
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2. STÃPÂNIRE PÃMÂNTEASCÃ
a. În evul mediu întunecat, ce mijloace a folosit balaurul
pentru a-ºi exercita puterea asupra naþiunilor Europei ºi
cum va proceda la fel în viitor? Apocalipsa 12:3; 17:12,13.

b. Cum este confirmatã mai departe identitatea fiarei prin
scrierile lui Martin Luther dupã vizita sa ºocantã la Roma,
cetatea celor ºapte coline? Apocalipsa 17:7,9.

“[Luther] a privit în depãrtare oraºul celor ºapte coline. Cu
profundã emoþie s-a prosternat pe pãmânt, exclamând: ‘Sfântã
Romã, te salut!’… El a intrat în oraº, a vizitat bisericile, a ascultat
la minunatele povestiri repetate de preoþi ºi cãlugãri ºi a îndeplinit
toate ceremoniile cerute. Pretutindeni vedea scene care-l umpleau
de uimire ºi oroare. El a vãzut cã nelegiuirea exista în toate clasele
clerului… Oriîncotro se îndrepta, în locul sfinþeniei gãsea

profanare. ‘Nimeni nu-ºi poate imagina,’ scria el, ‘ce pãcate ºi
fapte infame sunt comise în Roma, ele trebuie vãzute ºi auzite
pentru a fi crezute. Astfel existã obiceiul de a se spune: “Dacã
existã un iad, Roma este ziditã pe el: este un abis de unde izvorãºte
orice fel de pãcat.’ ” Strãbãtând veacurile, pg.95.
c. Ce nume a fost scris pe fruntea fiarei, ºi ce spunea ea?
Apocalipsa 13:1 u.p.,5,6.

“Papii ºi preoþii pretindeau puterea de a ierta pãcatele ºi de a
deschide ºi închide porþile cerului pentru întreaga omenire.
Superstiþii lipsite de sens ºi pretenþii riguroase luaserã locul
adevãratei închinãri a lui Dumnezeu. Vieþile papilor ºi ale clerului
erau atât de corupte, pretenþiile lor mândre atât de blasfemiatoare,
încât oamenii cinstiþi tremurau pentru moralitatea generaþiilor ce
aveau sã creascã.” The Signs of the times, 31 mai, 1883.
d. Daþi câteva exemple de blasfemie! Matei 9:2-6; Ioan
10:32,33.

Marþi
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3. O PERIOADÃ SPECIFICÃ DE ÎNTUNERIC
a. Ce spune profeþia cã avea sã facã fiara poporului lui
Dumnezeu? Daniel 7:25; Apocalipsa 13:7.

“În secolul al ºaselea papalitatea ajunsese bine întemeiatã.
Tronul puterii ei era stabilit în cetatea imperialã ºi episcopul Romei
a fost declarat cap al întregii biserici. Pãgânismul dãduse loc
papalitãþii. Balaurul dãduse fiarei ‘puterea, scaunul de domnie ºi
o stãpânire mare’ (Apocalipsa 13:2). ªi acum au început cei 1260
de ani de asuprire papalã preziºi în profeþiile lui Daniel ºi
Apocalipsa (Daniel 7:25; Apocalipsa 13:5-7). Creºtinii au fost
obligaþi sã aleagã fie sã renunþe la integritatea lor ºi sã accepte
ceremoniile ºi închinarea papalã, sau sã-ºi iroseascã vieþile în
închisori, sau sã sufere moartea pe masa de torturã, pe rug sau de
securea cãlãului.” Strãbãtând veacurile, pg.37.
b. Deºi profeþia anunþa 1260 de ani de persecuþie, ce s-a
întâmplat chiar înainte de sfârºitul ei? Matei 24:21,22.
Ce fenomen natural a avut loc atunci? Matei 24:29.

“În conversaþia Mântuitorului cu ucenicii Sãi pe Muntele
Mãslinilor, dupã ce a descris lunga perioadã de încercare pentru
bisericã – cei 1260 de ani de persecuþie papalã, referitor la care
fãgãduise cã timpul de strâmtorare avea sã fie scurtat – El a
menþionat astfel anumite evenimente care aveau sã preceadã
venirea Sa ºi a fixat timpul când primul dintre acestea avea sã fie
vãzut: ‘În zilele acelea, dupã necazul acesta, soarele se va întuneca,
luna nu-ºi va mai da lumina ei’ (Marcu 13:24). Cele 1260 de zile
sau ani s-au încheiat în 1798. Cu un sfert de secol mai devreme,
persecuþia încetase aproape în întregime. Urmând aceastã
persecuþie, în conformitate cu cuvintele lui Hristos, soarele urma
sã se întunece. Aceastã profeþie s-a împlinit pe 19 mai 1780.”
Strãbãtând veacurile, pg.244.
“Ziua de 19 mai 1780 rãmâne în istorie ca ‘Ziua întunecatã’.
Din timpul lui Moise nu s-a mai înregistrat o perioadã de întuneric

de asemenea densitate, întindere ºi duratã. Descrierea acestui
eveniment, aºa cum este fãcutã de martori oculari, este doar un
ecou al cuvintele Domnului înregistrate de profetul Ioel cu douã
mii cinci sute de ani înainte de împlinirea lor: [Ioel 2:31 citat].”
Ibid., pg.246.

Miercuri
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4. RANA DE MOARTE
a. Care este semnificaþia prezicerii profetice cã unul dintre
capetele fiarei avea sã primeascã o ranã de moarte?
Apocalipsa 13:3 p.p., 10.

“Influenþa Romei în þãrile care odinioarã recunoscuserã dominaþia
ei este încã departe de a fi distrusã. ªi profeþia prezice o restaurare
a puterii ei. ‘Unul din capetele ei pãrea rãnit de moarte; dar rana de
moarte fusese vindecatã. ªi tot pãmântul se mira dupã fiarã’
(Apocalipsa 13:3). Provocarea rãnii de moarte indicã la cãderea
papalitãþii în 1798.” Strãbãtând veacurile, pg.473.
“În acel timp [1798] papa a fost luat captiv de oastea francezã,
puterea papalã ºi-a primit rana de moarte ºi s-a împlinit prezicerea
cã ‘Cel ce duce în robie va merge ºi el în robie.’ ” Ibid., pg.356.
b. Ce perioadã de timp a trecut între ridicarea fiarei ºi
primirea rãnii de moarte? Apocalipsa 13:5.

“Cele patruzeci ºi douã de luni sunt aceleaºi ca ‘o vreme, douã
vremi ºi o jumãtate de vreme,’ trei ani ºi jumãtate sau 1260 de

zile din Daniel 7 – timp în care puterea papalã urma sã asupreascã
poporul lui Dumnezeu. Aceastã perioadã… a început cu
supremaþia papalã în anul 538 d. Hr. ºi s-a încheiat în 1798.”
Strãbãtând veacurile, pg.356.
c. De unde ºtim cã rana de moarte se vindecã acum?
Apocalipsa 13:3 u.p.

“Romanismul este acum privit de protestanþi cu favoare mult
mai mare decât în anii de mai înainte… A fost un timp când
protestanþii puneau mare preþ pe libertatea de conºtiinþã care fusese
cumpãratã cu un preþ atât de mare. Ei îi învãþau pe copiii lor sã
urascã papalitatea ºi considerau cã armonia cu Roma ar fi însemnat
necredinþã faþã de Dumnezeu. Dar cât de diferite sunt sentimentele
exprimate acum”
“Apãrãtorii papalitãþii declarã cã biserica a fost defãimatã ºi
lumea protestantã este înclinatã sã accepte aceastã afirmaþie.”
Strãbãtând veacurile, pg.461.

Joi

30 august

5. ÎNCHINAREA LA FIARÃ
a. Ce ar trebui sã înþelegem când dovezile aratã cã rana
papalã se vindecã? 2 Tesaloniceni 2:3-8.

“Fiecare principiu al papalitãþii care a existat în veacurile trecute
existã ºi astãzi. Învãþãturile nãscocite în evul mediu întunecat sunt
încã þinute. Nimeni sã nu se amãgeascã. Papalitatea pe care

protestanþii sunt acum atât de gata s-o onoreze este aceeaºi care a
condus lumea în zilele Reformei, când oamenii lui Dumnezeu sau ridicat cu primejdia vieþii lor, pentru a-i expune nelegiuirile. Ea
posedã aceeaºi mândrie ºi încumetare arogantã care a ridicat-o
mai presus de împãraþi ºi prinþi ºi a pretins prerogativele lui
Dumnezeu. Spiritul ei nu este mai puþin crud ºi despotic acum,
decât atunci când a zdrobit libertatea omeneascã ºi i-a omorât pe
sfinþii Celui Prea Înalt.” Strãbãtând veacurile, pg.466.
b. Care este întinderea finalã a puterii fiarei ºi cine a fost
vãzut ca închinându-i-se? Apocalipsa 13:3 (u.p.), 8.

“Trãim într-o perioadã foarte importantã a istoriei acestui
pãmânt. Marea luptã este chiar înaintea noastrã. Vedem lumea
coruptã sub puterea locuitorilor ei. Omul fãrãdelegii a lucrat cu
perseverenþã pentru a înãlþa sabatul fals ºi lumea protestantã
necredincioasã s-a mirat de fiarã ºi a numit ascultarea de Sabatul
instituit de Iehova nesupunere faþã de legile popoarelor. Împãrãþiile
s-au unit pentru a susþine instituþia unui sabat fals care nu are nici
un cuvânt de autoritate în scrierile lui Dumnezeu.” CBNT, pg.311.

Vineri

31 august

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1.
2.
3.
4.
5.

De unde s-a ridicat prima fiarã din Apocalipsa 13?
Care sunt principalele caracteristici ale primei fiare?
Descrieþi cum a fost împlinitã profeþia în 19 mai, 1780.
Ce se simbolizeazã prin “rana de moarte”?
Arãtaþi cum se vindecã repede aceastã ranã.

Sabat, 8 septembrie, 2001
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Fiara ca un miel
“Apoi am vãzut ridicându-se din pãmânt o altã fiarã; care
avea douã coarne ca ale unui miel ºi vorbea ca un balaur.”
(Apocalipsa 13:11).
“Coarnele ca de miel ºi glasul de balaur ale simbolului indicã
la o contradicþie izbitoare între pretenþiile ºi practicile naþiunii
astfel reprezentate.” Strãbãtând veacurile, pg.358.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pg.355-367.
The Signs of the Times, 1 noiembrie, 1899.

Duminicã

2 septembrie

1. A DOUA FIARÃ
a. Spre deosebire de prima fiarã care se ridica din mare, de
unde se ridicã cea de-a doua fiarã ºi ce înseamnã aceasta?
Apocalipsa 13:11 p.p.

“Fiara cu coarne ca de miel a fost vãzutã ca ‘ridicându-se din
pãmânt’. În loc de a rãsturna alte puteri pentru a se întemeia,
naþiunea astfel reprezentatã urma sã se ridice într-un teritoriu
neocupat pânã atunci ºi sã se dezvolte progresiv ºi în pace. Aceasta
înseamnã cã nu se putea ridica între naþiunile aglomerate ºi
luptãtoare din Lumea Veche – acea mare agitatã de ‘popoare,

mulþimi, neamuri ºi limbi’. Ea trebuia cãutatã pe continentul de
vest.” Strãbãtând veacurile, pg.356.
b. Ce reprezintã cele douã coarne ale acestei fiare?
Apocalipsa 13:11 u.p.

“Cele ‘douã coarne ca de miel’ reprezintã bine caracterul
guvernãrii Statelor Unite, cum este acesta exprimat în cele douã
principii fundamentale ale sale, republicanismul ºi
protestantismul.” The Signs of the Times, 1 noiembrie, 1899.
“ ‘ªi avea douã coarne ca de miel.’ Coarnele ca de miel indicã
tinereþea, inocenþa ºi blândeþea, reprezentând foarte potrivit
caracterul Statelor Unite.” Strãbãtând veacurile, pg.357.

Luni

3 septembrie

2. VORBIND CA UN BALAUR
a. În ciuda faptului cã cea de-a doua fiarã manifestã
nevinovãþie (ca un miel), ce va face aceastã fiarã?
Apocalipsa 13:11 u.p., 12.

“Când papalitatea, lipsitã de puterea ei, a fost obligatã sã
renunþe la persecuþie, Ioan a vãzut o nouã putere ridicându-se ca
un ecou al glasului balaurului ºi care sã continue aceeaºi lucrare
crudã ºi blasfemiatoare. Aceastã putere, ultima care urmeazã sã
se rãzboiascã cu biserica ºi cu legea lui Dumnezeu, a fost
simbolizatã printr-o fiarã cu coarne ca de miel… Acei care au
aflat la început locuinþã pe þãrmurile Americii s-au bucurat cã au
ajuns într-o þarã liberã de pretenþiile arogante ale papalitãþii ºi de

tirania conducerii regilor. Ei s-au hotãrât sã întemeieze o guvernare
pe temelia largã a libertãþii civile ºi religioase.
Însã cuvântul ferm al condeiului profetic descoperã o schimbare
în aceastã scenã liniºtitã. Fiara cu coarne ca de miel vorbeºte cu
glasul unui balaur ºi ‘manifestã toatã puterea fiarei dintâi dinaintea
ei.’ ” The Signs of the Times, 1 noiembrie, 1899.
b. Când va vorbi fiara ca un miel asemenea unui balaur ºi
ce înseamnã aceasta pentru poporul lui Dumnezeu?
2 Timotei 3:12; Matei 24:9.

“Coarnele ca de miel ºi glasul de balaur al simbolului indicã la
o contradicþie izbitoare între pretenþiile ºi practicile naþiunii astfel
reprezentate. ‘Vorbirea’ naþiunii este acþiunea autoritãþilor ei legislative ºi judiciare. Printr-o asemenea acþiune ea va face de minciunã
acele principii liberale ºi paºnice pe care le-a pus ca temelie a
politicii ei. Prezicerea cã va ‘vorbi ca un balaur’ ºi va exercita
‘toatã puterea fiarei dintâi’ anunþã în mod clar o dezvoltare a spiritului
de intoleranþã ºi de persecuþie care a fost manifestat de naþiunile
reprezentate prin balaur ºi prin fiara ca un leopard. ªi afirmaþia cã
fiara cu douã coarne ‘a fãcut ca pãmântul ºi locuitorii lui sã se
închine fiarei dintâi’ indicã faptul cã autoritatea acestei naþiuni
urmeazã sã fie exercitatã în impunerea unei respectãri care va fi un
act de omagiu adus papalitãþii.” Strãbãtând veacurile, pg.358.

Marþi

4 septembrie

3. PUTERE FÃCÃTOARE DE MINUNI
a. Ce va face fiara cu coarne ca de miel înaintea oamenilor?
Apocalipsa 13:13,14.p.p.. Cum ne-a avertizat Isus cã
aceasta are sã se întâmple în ultimele zile? Matei 24:24.

“Pavel mãrturiseºte cã înainte de a doua venire a lui Hristos
vor exista manifestãri similare ale puterii satanice. Venirea
Domnului trebuie sã fie precedatã de ‘lucrarea lui Satan tot felul
de minuni, de semne ºi puteri mincinoase, ºi cu toate amãgirile
nelegiuirii’ (2 Tesaloniceni 2:9,10). ªi apostolul Ioan, descriind
puterea fãcãtoare de minuni care va fi manifestatã în ultimele zile,
declarã ‘Sãvârºea semne mari, pânã acolo cã fãcea chiar sã se
pogoare foc din cer pe pãmânt, în faþa oamenilor. ªi amãgea pe
locuitorii pãmântului prin semnele pe care i se dãduse sã le facã
în faþa fiarei.’ (Apocalipsa 13:13,14). Aici nu sunt descrise doar
niºte simple contrafaceri. Oamenii sunt amãgiþi de minunile pe
care agenþii lui Satana au putere sã le facã ºi nu pe care pretind
doar a le face.” Strãbãtând veacurile, pg.553.
“Noi ajungem chiar la timpul când Satan urmeazã sã lucreze
cu tot felul de influenþe amãgitoare ºi acei care sunt fermecaþi de
ele acum, sau le acordã chiar ºi cea mai micã atenþie în prezent,
vor fi toþi gata de a juca atunci un rol împreunã cu diavolul.” Selected Messages, bk.2, pg.51.
b. Cum putem distinge între minunile adevãrate ºi cele false?
Matei 7:15-23.

“Aceºtia pot pretinde a fi urmaºi ai lui Hristos, dar ei L-au
pierdut din vedere pe Conducãtorul lor. Ei pot zice: ‘Doamne,
Doamne’; pot arãta spre bolnavii care au fost vindecaþi prin ei ºi
la alte lucrãri minunate ºi pretind cã au mai mult din Spiritul ºi
puterea lui Dumnezeu, decât sunt manifestate de cei care pãzesc
legea Lui. Însã faptele lor sunt fãcute sub conducerea vrãjmaºului
dreptãþii, a cãrui þintã este aceea de a amãgi suflete ºi sunt destinate
sã abatã de la ascultare, adevãr ºi datorie. În viitorul apropiat vor
exista manifestãri ºi mai marcante ale puterii fãcãtoare de minuni;

fiindcã s-a spus despre el: ‘ªi face semne mari ºi minuni, pânã
acolo încât va face sã coboare foc din cer pe pãmânt înaintea
oamenilor.’ ” The Signs of the Times, 26 februarie, 1885.

Miercuri

5 septembrie

4. CHIPUL FIAREI
a. Ce este chipul fiarei ºi când va primi el viaþã? Apocalipsa
13:14 u.p., 15 p.p.

“Ce este ‘chipul fiarei’? ªi cum urmeazã sã fie format? Chipul
este fãcut de fiara cu douã coarne ºi este un chip pentru fiarã. Este
numit de asemenea un chip al fiarei. Atunci pentru a afla cum este
chipul fiarei ºi cum va fi realizat, trebuie sã studiem caracteristicile
fiarei însãºi – papalitatea…
Pentru ca Statele Unite sã formeze un chip al fiarei, trebuie ca
puterea religioasã sã controleze atât de mult guvernarea civilã,
încât autoritatea statului sã fie de asemenea angajatã de bisericã
pentru a realiza propriile ei scopuri.” Strãbãtând veacurile,
pg.359. [Sublinierea autorului].
“Domnul mi-a arãtat cu claritate cã chipul fiarei va fi fãcut
înainte de încheierea timpului de încercare, fiindcã trebuie sã fie
marele test pentru poporului lui Dumnezeu, prin care se va hotãrî
destinul lor veºnic.” Selected Messages, bk.2, pg.81.
b. În contrast cu pretenþiile fiarei, ce avertizare este datã
locuitorilor pãmântului? Apocalipsa 13:15 u.p.; 14:9,10.

“Cea mai înspãimântãtoare ameninþare adresatã vreodatã
muritorilor este cuprinsã în solia îngerului al treilea. Acela trebuie
sã fie un pãcat teribil, care provoacã mânia lui Dumnezeu
neamestecatã cu milã. Oamenii nu trebuie sã fie lãsaþi în întuneric
cu privire la aceastã chestiune importantã; avertizarea împotriva
acestui pãcat trebuie sã fie datã lumii înainte de revãrsarea judecãþilor
lui Dumnezeu, pentru ca toþi sã ºtie de ce urmeazã sã vinã acestea
ºi sã aibã ocazie sã scape de ele.” Strãbãtând veacurile, pg.366.
“Când lucrarea lui Isus s-a încheiat în locul sfânt, ºi El a trecut
în sfânta sfintelor ºi a stat înaintea chivotului care conþine legea lui
Dumnezeu, El a trimis un alt înger puternic cu o a treia solie pentru
lume. Un pergament a fost pus în mâna îngerului ºi când se cobora
pe pãmânt în putere ºi slavã, el a proclamat un avertisment
înspãimântãtor, cu cele mai teribile ameninþãri fãcute vreodatã
oamenilor. Aceastã solie era destinatã sã-i punã pe copiii lui
Dumnezeu în gardã, arãtându-le ceasul ispitirii ºi strâmtorarea
care era înaintea lor.” Experienþe ºi viziuni, pg.160.

Joi

6 septembrie

5. SABATUL FALS
a. Ce se va cere de la acei care pãzesc poruncile lui
Dumnezeu? Ce este semnul fiarei? Apocalipsa 13:16,17.

“Semnul sau sigiliul lui Dumnezeu este descoperit în respectarea
Sabatului zilei a ºaptea, memorialul creaþiunii lãsat de
Dumnezeu…Semnul fiarei este opusul acestuia – respectarea zilei
întâia a sãptãmânii. Acest semn îi deosebeºte pe acei care recunosc
supremaþia autoritãþii papale de acei care recunosc autoritatea lui
Dumnezeu.” Testimonies, vol.8, pg.90.

“Schimbarea Sabatului este semnul autoritãþii bisericii romane.
Acei care, înþelegând pretenþiile poruncii a patra, aleg sã respecte
sabatul fals în locul celui adevãrat aduc prin aceasta omagiu acelei
puteri care a fost singura ce a poruncit acest lucru.” Evanghelizare,
pg.145.
b. Având în vedere teribilul chin care aºteaptã pe poporul
lui Dumnezeu, care ar trebui sã fie atitudinea noastrã
astãzi? Matei 24:12,13.

“Unii dintre noi au avut timp sã dobândeascã adevãrul ºi sã
înainteze pas cu pas ºi fiecare pas pe care l-am fãcut ne-a dat
putere de a-l face pe urmãtorul. Însã acum timpul este aproape
sfârºit ºi ceea ce noi am învãþat în ani de zile, ei vor trebui sã
înveþe în câteva luni. Ei vor avea de asemenea multe de dezvãþat
ºi multe de reînvãþat. Acei care nu vor sã primeascã semnul fiarei
ºi chipul ei când se dã decretul, trebuie sã se hotãrascã acum sã
spunã: ‘Nu, noi nu vom respecta instituþia fiarei’.” Experienþe ºi
viziuni, pg.39. Sublinierea autorului.

Vineri

7 septembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Descrieþi originea ºi înfãþiºarea celei de-a doua fiare.
2. Prin ce mijloc poate o naþiune sã înceapã sã vorbeascã
asemenea unui balaur?
3. Cum putem proba dacã minunile sunt de la Dumnezeu
sau de la Satana?
4. Prin ce mijloc va fi impus chipul fiarei?
5. De ce este chestiunea Sabat/duminicã atât de importantã
pentru noi?
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Sabat, 15 septembrie, 2001
s.a. 7:26

Semnul fiarei
“ªi a fãcut ca toþi, mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci, slobozi ºi
robi, sã primeascã un semn pe mâna dreaptã sau pe frunte.”
(Apocalipsa 13:16).
“Acei care renunþã la adevãrul de origine cereascã ºi acceptã
sabatul duminical, vor primi semnul fiarei.” CBNT, pg.310.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pg.368-375.
Maranatha, pg.211-221.

Duminicã

9 septembrie

1. SIGILIUL VIULUI DUMNEZEU
a. Care a fost întotdeauna semnul, sau sigiliul lui Dumnezeu?
Ezechiel 20:12,20.

“Când Sabatul a fost schimbat de cãtre puterea papalã, sigiliul
a fost luat din lege. Ucenicii lui Isus sunt chemaþi sã-l restaureze
înãlþând Sabatul poruncii a patra la poziþia care i se cuvine de
drept ca memorial al Creatorului ºi semn al autoritãþii Sale.”
Strãbãtând veacurile, pg.368.

b. În timp ce sigiliul lui Dumnezeu este pus doar pe frunte,
unde mai poate fi pus semnul fiarei? Apocalipsa 13:16 u.p.

“Dupã avertismentul împotriva închinãrii la fiarã ºi la chipul
ei, profeþia declarã: ‘Aici sunt cei care pãzesc poruncile lui
Dumnezeu ºi credinþa lui Isus’. Întrucât acei care pãzesc poruncile
lui Dumnezeu sunt puºi astfel în contrast cu acei care se închinã
fiarei ºi chipului ei ºi primesc semnul ei, rezultã cã pãzirea legii
lui Dumnezeu, pe de o parte ºi cãlcarea ei pe de altã parte vor
face distincþia între închinãtorii lui Dumnezeu ºi închinãtorii la
fiarã.” Strãbãtând veacurile, pg.361.

Luni

10 septembrie

2. CA ÎN ZILELE ESTEREI
a. De ce a fost persecutat ºi osândit la moarte poporul Israel în timpul împãrãtesei Estera? Estera 3:8.

“Decretul care urmeazã sã fie dat împotriva poporului lui
Dumnezeu va fi foarte asemãnãtor cu cel emis de Ahaºveroº
împotriva evreilor în timpul Esterei. Edictul persan îºi avea originea
în rãutatea lui Haman faþã de Mardoheu. Nu cã Mardoheu i-ar fi
fãcut vreun rãu, ci pentru cã a refuzat sã manifeste faþã de el reverenþa
care se cuvenea doar lui Dumnezeu.” Testimonies, vol.5,pg.444.
b. Care a fost rezultatul decretului cu privire la poporul Israel? Estera 8:13-17. Care va fi rezultatul impunerii
semnului fiarei?

“Istoria se va repeta. În acest veac încercarea se va referi la
respectarea Sabatului. Aceeaºi minte priceputã care a complotat
împotriva celor credincioºi în veacurile trecute , este acum la lucru
pentru a câºtiga controlul asupra bisericilor decãzute, pentru ca
prin ele sã poatã condamna ºi osândi la moarte pe toþi acei care
nu vor sã se închine sabatului idolatru.” The Signs of the Times,
22 februarie, 1910.
“Am vãzut o scrisoare, ale cãrei copii au fost rãspândite în
diferite pãrþi ale þãrii, prin care se poruncea ca dacã sfinþii nu vor
renunþa la credinþa lor deosebitã, ºi dacã nu vor renunþa la Sabat
ºi nu vor respecta ziua întâia a sãptãmânii, oamenii erau liberi ca
dupã o anumitã vreme sã-i dea la moarte. Însã în acest ceas de
încercare sfinþii erau calmi ºi liniºtiþi, încrezându-se în Dumnezeu
ºi bazându-se pe fãgãduinþa Sa cã o cale de scãpare avea sã fie
fãcutã pentru ei. În unele locuri, înainte de sosirea termenului pentru
executarea decretului, cei rãi s-au nãpustit asupra sfinþilor ca sã-i
omoare; însã îngeri în chip de ostaºi au luptat pentru ei. Satan
dorea sã aibã privilegiul de a-i nimici pe sfinþii Celui Prea Înalt;
dar Isus a poruncit îngerilor Sãi sã vegheze asupra lor. Dumnezeu
avea sã fie onorat prin încheierea unui legãmânt cu acei care þinuserã
legea Sa în faþa pãgânilor din jurul lor ºi Isus avea sã fie onorat
prin înãlþarea la cer fãrã sã vadã moartea a acelor credincioºi ºi
aºteptãtori care Îl aºteptaserã atâta vreme.” Experienþe ºi viziuni,
pg.176-177.

Marþi

11 septembrie

3. ÎNAINTE DE ÎNCERCAREA FINALÃ
a. Având în vedere pregãtirile care se fac în prezent, ce
asigurare ne este datã cã va veni criza finalã? Evrei 10:37;
Matei 24:35.

“Calamitãþi pe mare ºi pe uscat, starea tulburatã a societãþii,
alarmele de rãzboi sunt toate prevestitoare de rãu. Ele prezic
apropierea unor evenimente de cea mai mare însemnãtate. Agenþii
rãului îºi combinã forþele ºi se consolideazã. Ei strâng putere pentru
ultima mare crizã. Schimbãri mari urmeazã sã aibã loc în curând
în lumea noastrã ºi miºcãrile finale se vor succeda repede.” Testimonies, vol.9, pg.11.
“Pe mãsurã ce trec zilele devine tot mai evident faptul cã
judecãþile lui Dumnezeu sunt în lume. Prin foc, inundaþii ºi
cutremure El avertizeazã pe locuitorii pãmântului cu privire la
venirea Sa în curând. Se apropie timpul când marea crizã din
istoria lumii va fi venit, când fiecare miºcare din guvernarea lui
Dumnezeu va fi urmãritã cu interes intens ºi cu o temere
inexprimabilã. Judecãþile lui Dumnezeu vor urma una dupã alta
într-o succesiune rapidã – foc ºi inundaþii ºi cutremure, cu rãzboi
ºi vãrsare de sânge.” Ibid., pg.88.
b. Ce miºcare va progresa înainte ca marele test final
(decretul duminical universal) sã fie adus asupra
oamenilor? Isaia 60:1,2; Habacuc 2:14.

“Dumnezeu [are] copii care nu înþeleg ºi nu pãzesc Sabatul. Ei
nu au respins lumina cu privire la el. ªi la începutul timpului de
strâmtorare am fost umpluþi de Duhul Sfânt când am pornit sã
proclamãm Sabatul mai pe deplin. Aceasta a înfuriat bisericile ºi
adventiºtii cu numele, întrucât nu puteau respinge adevãrul despre
Sabat. ªi în acest timp toþi aleºii lui Dumnezeu au vãzut cu claritate
cã aveam adevãrul, când au venit ºi au suferit persecuþie împreunã
cu noi.” Experienþe ºi viziuni, pg.16.
“Acela care citeºte fiecare inimã ºi încearcã fiecare motiv nu va
îngãdui ca nimeni dintre cei care doresc o cunoºtinþã a adevãrului sã

fie înºelaþi cu privire la aceastã luptã. Decretul nu va fi impus orbeºte
asupra oamenilor. Fiecare trebuie sã aibã suficientã luminã pentru a
se hotãrî în mod inteligent.” Strãbãtând veacurile, pg.495.

Miercuri

12 septembrie

4. SEMNUL ÎNTIPÃRIT
Ce vor face conducãtorii pãmântului în ceea ce priveºte
conºtiinþa oamenilor? Marcu 10:42.

“Nu face parte din misiunea lui Hristos de a-i obliga pe oameni
sã-L primeascã. Satan ºi oamenii mânaþi de spiritul lui sunt acei
care cautã sã constrângã conºtiinþa. Sub pretenþia unui zel pentru
neprihãnire, oamenii care sunt aliaþi cu îngerii rãi aduc uneori
suferinþã asupra semenilor lor pentru a-i converti la ideile lor
proprii despre religie.” Istoria faptelor apostolilor, pg.423.
“Dumnezeu va determina o stare de lucruri unde oamenii buni
ºi oamenii cu autoritate vor avea ocazie sã vadã care este adevãrul.
ªi fiindcã un popor nu-ºi va apleca genunchiul înaintea chipului ºi
nu va primi semnul fiarei pe mânã sau pe frunte, ci va sta de partea
adevãrului fiindcã este adevãr, va fi oprimare ºi o încercare de a
constrânge conºtiinþa; dar acei care au cunoscut adevãrul se vor
teme sã cedeze puterilor întunericului. Dumnezeu are un popor
care nu va primi semnul fiarei pe frunte sau pe mâna dreaptã.”
The Review and Herald, 15 aprilie, 1890.
b. În timpul lui Daniel, când toþi au fost obligaþi sã se aplece
înaintea unui chip, ce au fãcut cei trei evrei credincioºi?
Daniel 3:4-6, 16-18. Care ar trebui sã fie atitudinea acelora
care nu vor sã primeascã semnul fiarei?

“Când a fost ridicat chipul de aur al lui Nebucadneþar în câmpia
Dura, celor trei tovarãºi ai lui Daniel li s-a poruncit sã cadã la
pãmânt ºi sã i se închine; însã principiile lor le interziceau sã
aducã omagiu idolului fiindcã acesta era un rival al Dumnezeului
cerurilor.” The Signs of the Times, 5 noiembrie, 1896.
“Încercarea ºi persecuþia va veni la toþi acei care, în ascultare
de Cuvântul lui Dumnezeu, refuzã sã se închine acestui sabat fals.
Forþa este ultimul mijloc al fiecãrei religii false. La început ea
încearcã prin atracþie, dupã cum a încercat ºi împãratul Babilonului
prin puterea muzicii ºi prin fast exterior. Dacã aceste atracþii
inventate de oameni inspiraþi de Satan nu reuºeau sã-i facã pe
oameni sã se închine chipului, flãcãrile flãmânde ale cuptorului
erau gata sã-i mistuie. Tot la fel va fi ºi astãzi. Papalitatea ºi-a
exercitat puterea pentru a-i obliga pe oameni sã i se supunã ºi ea
va continua sã procedeze astfel. Avem nevoie de acelaºi spirit
care a fost manifestat de cãtre servii lui Dumnezeu în lupta cu
pãgânismul.” Ibid., 6 mai , 1897.

Joi

13 septembrie

5. DOUÃ CLASE DE CREªTINI
a. În timpul marii crize, al încercãrii finale (decretul
duminical) care urmeazã în curând, câte clase de creºtini
vor exista pe pãmânt? Maleahi 3:18.

“În aceastã disputã întreaga creºtinãtate va fi împãrþitã în douã
mari clase – acei ce pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa
lui Isus ºi acei care se închinã fiarei ºi chipului ei ºi primesc semnul
ei. Deºi biserica ºi statul îºi vor uni puterile pentru a-i sili pe ‘toþi,

mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci, slobozi ºi robi’ (Apocalipsa 13:16)
sã primeascã ‘semnul fiarei’, totuºi poporul lui Dumnezeu nu-l va
primi.” Strãbãtând veacurile, pg.367.
b. Ce invitaþie va fi adresatã sufletelor sincere care sunt
încã în bisericile decãzute în timpul încercãrii finale? Isaia
48:20; Ieremia 51:6; Apocalipsa 18:4.

“Dumnezeu are încã un popor în Babilon ºi înainte de venirea
judecãþilor Sale aceste suflete credincioase trebuie sã fie chemate
sã iasã, ca sã nu fie pãrtaºe pãcatelor sale ºi sã nu ‘primeascã din
plãgile sale’. De aici miºcarea simbolizatã prin îngerul care se
coboarã din cer, luminând pãmântul cu slava sa ºi strigând cu glas
tare, anunþând pãcatele Babilonului. În legãturã cu solia lui se
aude chemarea: ‘Ieºiþi din ea, poporul meu’. Aceste anunþuri, unite
cu solia îngerului al treilea constituie avertizarea finalã care
urmeazã sã fie datã locuitorilor pãmântului.” Strãbãtând
veacurile, pg.495.

Vineri

14 septembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. A cui falsificare este semnul fiarei ºi în care douã moduri
poate fi primit acesta?
2. De ce ne aminteºte criza viitoare de împãrãteasa Estera?
3. Ce are loc acum înainte de ceasul crizei?
4. Cum putem strânge noi acum putere pentru viitor?
5. De ce a fost prelungitã liniºtea dinaintea furtunii?

Lecþia 12

22 Septembrie, 2001
s.a. 7:13

Un popor victorios
“Apoi m-am uitat, ºi iatã cã Mielul stãtea pe muntele
Sionului ºi împreunã cu El stãtea o sutã patruzeci ºi patru de
mii, care aveau scris pe frunte Numele Sãu ºi Numele Tatãlui
Sãu.” (Apocalipsa 14:1).
“[Cei 144000] purtau însemnul cerului. Ei reflectau chipul lui
Dumnezeu.” CBNT, pg.312.
Recomandare pentru studiu:
Maranatha, pg.241, 242.
Strãbãtând veacurile, pg.530-532.

Duminicã

16 septembrie

1. MAREA ÎNCERCARE DINAINTEA NOASTRÃ
a. Ce încercare stã înaintea poporului lui Dumnezeu în
viitorul apropiat în ceea ce priveºte cumpãrarea ºi
vânzarea? Apocalipsa 13:17.

“Vine timpul când nu vom mai putea vinde cu nici un preþ. Se va
da în curând decretul care va interzice oamenilor sã cumpere sau sã
vândã dacã nu au semnul fiarei.” Testimonies, vol.5, pg.146.

b. Ce argument va fi folosit de poporul lui Dumnezeu când
vor fi aduºi înaintea autoritãþilor? Fapte 5:29.

“Noi nu trebuie sã întrebãm: ‘Care este practica în lume’ sau
‘Care este obiceiul lumii?’ Noi nu trebuie sã întrebãm: ‘Cum sã
procedez pentru a avea aprobarea oamenilor?’ sau ‘Ce va tolera
lumea?’ Întrebarea de un interes intens pentru fiecare suflet este:
‘Ce a zis Dumnezeu?’ Trebuie sã citim în Cuvântul Sãu ºi sã-l
ascultãm, fãrã sã ne abatem nici o iotã sau o frânturã de slovã de la
cerinþele sale, ci acþionând fãrã a þine seama de tradiþiile ºi jurisdicþia
omeneascã.” The Review and Herald, 1 octombrie,1895.
c. Care este numãrul puterii care foloseºte tradiþiile pentru
a persecuta poporul lui Dumnezeu? Apocalipsa 13:18.

Luni

17 septembrie

2. BIRUINÞA ASUPRA FIAREI
a. Ce grupã a vãzut profetul pe Muntele Sion? Ce aveau ei
pe frunte ºi ce fãceau ei? Apocalipsa 14:1; 7:4.

“ ‘Apoi m-am uitat ºi iatã, cã Mielul stãtea pe muntele Sionului;
ºi împreunã cu El stãteau o sutã patruzeci ºi patru de mii, care
aveau scris pe frunte Numele Sãu ºi Numele Tatãlui Sãu’
(Apocalipsa 14:1). În aceastã lume minþile lor au fost consacrate
lui Dumnezeu; ei I-au servit cu intelectul ºi cu inima lor; ºi acum
El poate sã-ªi punã numele Sãu ‘Pe frunþile lor’.” IFA, pg.463.

“Cu mielul pe muntele Sion, ‘cu harfele lui Dumnezeu în mâini,’
erau cei o sutã patruzeci ºi patru de mii de mântuiþi dintre oameni
ºi s-a auzit ca sunetul multor ape ºi sunetul unui tunet puternic,
‘glasul celor ce cântau cu harfele lor.’ ªi ei cântau ‘o cântare
nouã’ înaintea tronului, o cântare pe care nimeni n-o poate învãþa,
în afarã ce cei o sutã patruzeci ºi patru de mii. Este cântarea lui
Moise ºi a Mielului – o cântare a eliberãrii. Nimeni în afarã de
cei o sutã patruzeci ºi patru de mii nu pot învãþa acea cântare;
cãci este cântarea experienþei lor – o experienþã cum nici o altã
grupã n-a mai avut vreodatã.” Strãbãtând veacurile, pg.531.
b. Ce este special despre grupa celor 144000 ºi unde altundeva
au fost vãzuþi? Ce fãgãduinþã este datã biruitorilor în
perioada Laodicea? Apocalipsa 15:2; 3-21; 20:4.

“În timp ce lui Ioan i-au fost arãtate ultimele mari lupte ale bisericii
cu puterile pãmânteºti, i s-a permis de asemenea sã priveascã biruinþa
finalã ºi eliberarea celor credincioºi. El a vãzut biserica adusã întro luptã mortalã cu fiara ºi chipul ei ºi închinarea la fiarã impusã sub
ameninþarea pedepsei cu moartea. Dar privind dincolo de fumul ºi
zarva luptei, el a vãzut o grupã cu Mielul pe Muntele Sion, care
avea în locul semnului fiarei, ‘Numele Tatãlui scris pe frunþile lor’.
ªi iarãºi i-a vãzut pe ‘cei care au câºtigat biruinþa asupra fiarei, a
chipului ei ºi a semnului ei ºi a numãrului numelui ei, stând pe marea
de sticlã, având harfele lui Dumnezeu ºi cântând cântarea lui Moise
ºi a Mielului.” Testimonies, vol.5, pg.741.

Marþi

18 septembrie

3. CARACTERISTICI ALE CELOR CREDINCIOªI
a. Care au fost întotdeauna caracteristicile poporului rãmãºiþei
lui Dumnezeu? Þefania 3:12; Apocalipsa 14:5 p.p.

“Una dintre trãsãturile marcante în reprezentarea celor 144000
este aceea cã în gura lor nu s-a gãsit minciunã. Domnul a zis:
‘Ferice de omul… în al cãrui spirit nu se gãseºte minciunã.’ Ei
pretind a fi copii ai lui Dumnezeu ºi sunt reprezentaþi ca urmând
pe Miel oriunde merge. Ei sunt prezentaþi înaintea noastrã ca stând
pe Muntele Sion, încinºi pentru servire, îmbrãcaþi cu in subþire,
care este neprihãnirea sfinþilor.” Selected Messages, bk.3, pg.424.
“Nu este suficient sã trãieºti în atmosfera adevãrului; adevãrul
însuºi trebuie sã fie în inimile noastre, principiile sale fiind întreþesute
în vieþile noastre zi de zi, ceas de ceas ºi clipã de clipã. Atunci vom
avea o cunoºtinþã a adevãrurilor, a Bibliei ºi ele vor influenþa toate
facultãþile noastre, eliberându-le pe toate de acest spirit reþinut în
adunãri unde au privilegiul de a mãrturisi pentru Dumnezeu. Ei vor
vorbi liberi de orice ezitare ºi mãrturiile lor vor fi înviorãtoare ºi
dãtãtoare de vigoare. Unii ca aceºtia vor fi canale vii de luminã ºi
puterile lor mentale se vor extinde când cresc în har ºi în cunoºtinþa
adevãrului. Dacã spiritul lui Hristos este în ei, acesta nu va produce
dezordine ºi confuzie, ci va repara toate aceste greºeli ºi tulburãri.”
The Review and Herald, 2 decembrie, 1884.
b. Cât de atenþi ar trebui sã fim în conversaþia noastrã, dacã
dorim sã fim fãrã vinã? Coloseni 3:8,9; 4:6; Efeseni 4:29.

“O, dacã fiecare dintre tinerii noºtri ºi-ar da seama de rãul
conversaþiei neînþelepte ºi ºi-ar corecta obiceiul de a vorbi cuvinte
neîntemeiate! Oricine s-a complãcut în acest pãcat sã se cãiascã de
el, sã-l mãrturiseascã înaintea lui Dumnezeu ºi sã-l îndepãrteze de
la el. Prin vorbirea de cuvinte nechibzuite, voi aþi dezonorat numele
lui Hristos; fiindcã aþi reprezentat în mod greºit caracterul Lui. Nici
un cuvânt mincinos nu s-a gãsit pe buzele Lui, nici un cuvânt cu
echivoc sau cu falsitate.” The Youth Instructor, 27 iunie, 1895.

Miercuri

19 septembrie

4. O CEATÃ NEÎNTINATÃ
a. Ce înseamnã o “femeie” în simbolismul Bibliei? Ieremia
6:2. Care este sensul cuvintelor “nu s-au întinat cu femei”?
Apocalipsa 14:4 p.p.; 17:3-6.

“În Apocalipsa 17 Babilonul este reprezentat printr-o femeie
– o figurã care este folositã în Biblie ca simbol al unei biserici, o
femeie cinstitã reprezentând o bisericã curatã, în timp ce o femeie
stricatã o bisericã apostaziatã.” Strãbãtând veacurile, pg.308.
“Am vãzut cã femeile din Apocalipsa 14:4 reprezentau
bisericile ºi cã ni s-a poruncit sã ‘ieºim din ea’ ca sã nu fim pângãriþi,
sã nu fim pãrtaºi la pãcatele ei ºi sã nu primim din plãgile ei.”
Manuscript Releases, vol.5, pg.202.
“Bisericile denominaþionale cãzute sunt Babilon. Babilonul a
cultivat doctrine otrãvitoare, vinul rãtãcirii. Acest vin al rãtãcirii
este format din învãþãturi false cum ar fi aceea a nemuririi sufletului,
chinul veºnic al celor rãi, tãgãduirea preexistenþei lui Hristos
dinainte de naºterea Sa în Betleem ºi susþinerea ºi înãlþarea zilei
întâia a sãptãmânii mai presus de ziua sfântã a lui Dumnezeu.
Aceste rãtãciri ºi altele asemãnãtoare sunt prezentate lumii de
cãtre diversele biserici ºi astfel se împlinesc scripturile care spun:
‘Cãci toate neamurile au bãut din vinul mâniei curviei ei’.” The
Review and Herald, 12 septembrie, 1893.
b. La ce stare spiritualã trebuie sã ajungã toþi acei care
doresc sã fie membrii în grupa celor 144000? Evrei 12:14;
1 Ioan 3:3; 2 Corinteni 6:17,18.

“Satan gãseºte în inimile omeneºti unele puncte pe unde sã poatã
pãtrunde; este cultivatã vreo dorinþã pãcãtoasã, prin care ispitele
sale îºi afirmã puterea. Dar Hristos a declarat despre Sine: ‘Vine
stãpânitorul lumii acesteia, dar în Mine nu gãseºte nimic’ (Ioan
14:30). Satan n-a putut gãsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care sã-l
facã în stare sã câºtige biruinþa. El þinuse poruncile Tatãlui Sãu ºi în
El nu era nici un pãcat pe care Satan sã-l poatã folosi în folosul sãu.
Aceasta este starea în care trebuie sã fie gãsiþi acei care stau în
timpul de strâmtorare.” Strãbãtând veacurile, pg.510.

Joi

20 septembrie

5. CÂNTAREA LUI MOISE ªI A MIELULUI
a. Unde i-a vãzut Ioan pe cei 144.000 ºi ce fãceau ei? Cine li
se va alãtura la intonarea acelei cântãri? Apocalipsa
14:2,3; 15:2,3.

“În timp ce lui Ioan i s-au arãtat ultimele mari lupte ale bisericii
cu puterile pãmânteºti, i s-a permis de asemenea sã priveascã
biruinþa finalã ºi eliberarea celor credincioºi. El a vãzut biserica
adusã într-un conflict de moarte cu fiara ºi chipul ei ºi închinarea
la fiarã impusã sub ameninþarea pedepsei cu moartea. Dar privind
dincolo de fumul ºi zarva luptei, el a vãzut o grupã pe muntele
Sion împreunã cu Mielul, având în locul semnului fiarei, ‘numele
Tatãlui scris pe frunþile lor’. [Apocalipsa 15:2,3 citat.]” Testimonies, vol.5, pg.741.
b. Descrieþi marele cor din cer. Ce vor cânta ei? Apocalipsa
19:1-6.

“Am vãzut frumuseþea cerului. Am auzit îngerii cântând cântarea
lor încântãtoare, aducând laudã, onoare ºi slavã lui Isus. Atunci
am înþeles ceva din minunata iubire a Fiului lui Dumnezeu. El a
pãrãsit toatã slava, toatã onoarea pe care a avut-o în cer ºi a fost
atât de interesat de mântuirea noastrã, încât a suportat cu blândeþe
ºi rãbdare orice jignire ºi batjocurã pe care oamenii au putut-o
arunca asupra Lui. El a fost rãnit, lovit ºi bãtut; a fost întins pe
crucea de pe Calvar ºi a suferit agonia celei mai dureroase morþi
pentru a ne salva din moarte, ca noi sã putem fi spãlaþi în sângele
Sãu ºi sã fim ridicaþi la viaþã cu El în cãminele pe care ni le
pregãteºte, pentru a ne bucura de lumina ºi slava cerului, pentru a
auzi cântarea îngerilor ºi a cânta împreunã cu ei.” Testimonies,
vol.1, pg.123,124.

Vineri

21 septembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Cu ce ameninþare vor fi confruntaþi în curând acei care
refuzã semnul fiarei?
2. Cum sunt legate împreunã Apocalipsa 3:21, 15:2 ºi 20:4?
3. Cum ne afecteazã vorbirea noastrã mântuirea?
4. Ce calitãþi îi vor caracteriza pe cei 144000?
5. Descrieþi ce se va vedea ºi auzi în curând în cer.

Sabat, 29 septembrie, 2001
s.a. 6:59
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Fericirea viitoare
“Cãci iatã, Eu fac ceruri noi ºi un pãmânt nou; aºa cã
nimeni nu-ºi va mai aduce aminte de lucrurile trecute ºi
nimãnui nu-i vor mai veni în minte.” (Isaia 65:17).
“Permiteþi imaginaþiei voastre sã-ºi închipuie cãminul celor
mântuiþi ºi amintiþi-vã cã va fi mai glorios decât poate cea mai
strãlucitã imaginaþie a voastrã sã-ºi închipuie.” Calea cãtre
Hristos, pg.86.
Recomandare pentru studiu: Educaþia, pg.251-257.
Maranatha, pg.361-373.

Duminicã

23 septembrie

1. PARADISUL
a. Descrieþi darul pe care l-a dat Dumnezeu lui Adam ºi Evei.
Genesa 2:8,15,16; 1:29,31.

“Grãdina Eden, cãminul primilor noºtri pãrinþi a fost deosebit
de frumoasã. Tufiºuri frumoase ºi flori delicate salutau ochiul în
toate pãrþile. În grãdinã erau pomi de toate felurile, mulþi dintre ei
încãrcaþi cu fructe înmiresmate ºi delicioase. Pe ramurile lor
pãsãrile îºi cântau cântecele lor de laudã. Adam ºi Eva, în curãþia
lor nepãtatã se desfãtau de priveliºtile ºi sunetele din Eden.” Counsels on Health, pg.266.

b. Ce s-a întâmplat cu omul dupã ce a pãtruns pãcatul în
lume ºi mai târziu cu grãdina Eden? Genesa 3:22-24.

“Grãdina Eden a rãmas pe pãmânt multã vreme dupã ce omul
a fost izgonit de pe potecile ei frumoase. Neamului omenesc cãzut
i s-a îngãduit sã priveascã la cãminul nevinovãþiei a cãrui intrare
era baratã doar de îngerii veghetori. La poarta pãzitã de heruvimi
a Paradisului se descoperea slava divinã. Aici veneau Adam ºi
fiii Sãi sã se închine lui Dumnezeu… Când fluxul nelegiuirii s-a
întins în lume, ºi rãutatea oamenilor a determinat nimicirea lor
printr-un potop de apã, mâna care a plantat Edenul l-a retras de
pe pãmânt.” Patriarhi ºi profeþi, pg.60.

Luni

24 septembrie

2. FÃGÃDUINÞE DE RESTAURARE
a. Ce a pretins Satan cu privire la aceastã lucrare ºi ce a
realizat Isus prin jertfa Sa? Luca 4:5,6; Mica 4:8.

“Pãmântul dat iniþial omului ca împãrãþie a sa ºi trãdat de acesta
în mâinile lui Satan ºi deþinut atâta vreme de vrãjmaºul puternic, a
fost readus înapoi prin marele plan de mântuire. Tot ce s-a pierdut
prin pãcat a fost restaurat.” Strãbãtând veacurile, pg.552.
“Satan, prin succesul sãu de a-l abate pe om de la calea
ascultãrii, a devenit ‘dumnezeul acestei lumi’ (2 Corinteni 4:4).
Stãpânirea pe care o avusese odatã Adam a trecut în mâinile
uzurpatorului. Însã Fiul lui Dumnezeu a propus sã vinã pe acest
pãmânt sã plãteascã pedeapsa pentru pãcat ºi astfel nu doar sã-l

rãscumpere pe om, ci sã recupereze stãpânirea pierdutã. Despre
aceastã restaurare profeþea Mica când spunea: ‘O, Turn al turmei,
deal al fiicei Sionului, la tine va veni ºi la tine va ajunge vechea
stãpânire’ (Mica 4:8). Apostolul Pavel s-a referit la aceasta ca
‘rãscumpãrarea posesiunii cumpãrate’ (Efeseni 1:14). ªi psalmistul
a avut în minte aceeaºi restaurare finalã a moºtenirii de la început a
omului când a declarat: ‘Cei neprihãniþi vor moºteni þara ºi vor
locui în ea pentru totdeauna’ (Psalmii 37:29)” Profeþi ºi regi, pg.480.
b. Ce a fãgãduit Domnul poporului Sãu prin profetul Isaia
ca ºi prin Ioan? Isaia 65:17,18; Apocalipsa 21:1,5.

“Unul din cele mai solemne ºi mai glorioase adevãruri
descoperite în Biblie este acela al celei de-a doua veniri a lui
Hristos pentru a încheia marea lucrare a rãscumpãrãrii. Pentru
poporul peregrin al lui Dumnezeu, lãsat atâta vreme sã rãmânã în
‘valea umbrei morþii’ îi este datã o speranþã preþioasã ºi dãtãtoare
de bucurie prin fãgãduinþa venirii Aceluia care este ‘învierea ºi
viaþa’ pentru a-i ‘aduce acasã pe cei exilaþi ai Lui’. Învãþãtura
celei de-a doua veniri este chiar nota fundamentalã a Sfintelor
Scripturi. Din ziua când prima pereche ºi-a întors paºii îndureraþi
din Eden, copiii credinþei au aºteptat venirea Celui Fãgãduit pentru
a sfãrâma puterea nimicitorului ºi a-i aduce înapoi în Paradisul
pierdut.” Strãbãtând veacurile, pg.239.

Marþi

25 septembrie

3. PE NOUL PÃMÂNT
a. Cum va fi transformat pãmântul nostru? 1 Petru 3:10, 13.

“Când Dumnezeu curãþã în cele din urmã pãmântul, acesta va
pãrea ca un iaz nemãrginit de foc. Dupã cum Dumnezeu a pãstrat
arca în mijlocul agitaþiei potopului, fiindcã conþinea opt persoane
drepte, El va pãstra Noul Ierusalim, care-i cuprinde pe credincioºii
din toate veacurile, de la dreptul Abel pânã la ultimul sfânt care a
trãit. Deºi întregul pãmânt cu excepþia acelei pãrþi unde se aflã
cetatea va fi învãluit într-o mare de foc lichid, totuºi cetatea este
pãstratã cum a fost arca, printr-o minune a puterii Atotputernice.
Ea stã nevãtãmatã în mijlocul elementelor mistuitoare.” Spiritual
Gifts, vol.3, pg.87,88.
“Picioarele celor rãi nu vor profana noul pãmânt. Va coborî
foc de la Dumnezeu din cer ºi îi va mistui – îi va arde cu rãdãcinã
ºi ramurã. Satan este rãdãcina ºi copiii sãi sunt ramurile. Acelaºi
foc care îi va mistui pe cei rãi va curãþi pãmântul.’ ” Experienþe ºi
viziuni, pg.28.
“Când va fi ‘un cer nou ºi un pãmânt nou’ (Apocalipsa 21:1),
[Grãdina Edenului] va fi restauratã mai glorios împodobitã decât
la început.” Patriarhi ºi Profeþi, pg.60.
b. Cum este descris noul pãmânt de cãtre profetul Isaia?
Isaia 35:4-7; 60:18.

“Voi vã gândiþi mult la bucãþile voastre de teren pe care le
aveþi aici pe acest pãmânt, dar noi citim despre o clãdire fãcutã
de Dumnezeu ºi nu de mâini omeneºti care este pentru cei
ascultãtori ºi dorim acea moºtenire care nu este trecãtoare. Dorim
un cãmin pe noul pãmânt. Tot ce avem în viaþa aceasta este nesigur.
Putem suferi pierderi ºi descurajãri dar în acel cãmin totul este
fãcut nou ºi va fi veºnic. Ce vedere slabã trebuie sã aibã muritorii
pentru a-ºi fixa afecþiunile asupra acestei vieþi ºi a pierde din vedere
lucrurile veºnice! Cât de important este sã înþelegem condiþiile

pentru obþinerea acestei moºteniri veºnice!” Manuscript Releases,
vol.6, pg.197.
“Acei care pe pãmânt iubesc gândul la cer vor fi fericiþi în tovãrãºiile
ºi bucuriile sale sfinte.” The Review and Herald, 13 mai, 1890.

Miercuri
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4. PACE ªI BUCURIE
a. Descrieþi armonia care va exista între oameni ºi animale
pe noul pãmânt. Isaia 11:6-9.

“Am vãzut un alt câmp plin de tot felul de flori ºi când le
culegeam am strigat: ‘Ele nu se vor ofili niciodatã’. Apoi am vãzut
un câmp cu iarbã înaltã, foarte frumoasã de privit; era de un verde
viu ºi avea o reflectare a argintului ºi aurului, când se miºca cu
mândrie spre slava Împãratului Isus. Apoi am intrat pe un câmp
cu tot felul de animale – leul, mielul, leopardul ºi lupul, toate
împreunã într-o unire perfectã. Am trecut prin mijlocul lor ºi ele
ne-au urmat paºnice. Apoi am intrat într-o pãdure, nu ca pãdurile
întunecate pe care le avem aici; nu, nu; ci luminatã ºi foarte
glorioasã; ramurile copacilor se miºcau încoace ºi încolo ºi noi
am strigat cu toþii: ‘Vom locui în siguranþã în pustie ºi vor dormi în
pãduri’.” Experienþe ºi viziuni, pg.10.
“Acolo omul va fi restabilit la statutul sãu împãrãtesc pe care l-a
pierdut ºi fiinþele inferioare îi vor recunoaºte supremaþia; cele sãlbatice
vor deveni blânde ºi cele sperioase încrezãtoare.” Educaþie, pg.253.
b. De ce fel de locuinþe se vor bucura sfinþii? Isaia 32:18.
Care va fi ocupaþia celor mântuiþi? Isaia 65:21,22.

“În Biblie moºtenirea celor mântuiþi este numitã ‘o patrie’ (Evrei
11:14-16). Acolo Pãstorul ceresc Îºi conduce turma la izvoarele
de apã vie. Pomul vieþii îºi aduce rodul în fiecare lunã ºi ramurile
pomului slujesc neamurilor. Sunt râuri veºnic curgãtoare curate
ca cristalul ºi lângã ele copacii care se leagãnã îºi aruncã umbra
asupra potecilor pregãtite pentru cei mântuiþi ai Domnului. Acolo
câmpiile rãspândite se ridicã în dealuri de frumuseþe ºi munþii lui
Dumnezeu îºi ridicã vârfurile lor înalte. Pe acele câmpii pline de
pace, lângã acele izvoare de apã vie, poporul lui Dumnezeu, atâta
vreme peregrin ºi cãlãtor, va gãsi un cãmin.” Strãbãtând
veacurile, pg.553.
“Cei mântuiþi se vor angaja în ocupaþiile ºi plãcerile care au
adus fericire lui Adam ºi Eva la început. Viaþa din Eden va fi
trãitã, viaþa în grãdinã ºi pe câmp.” Profeþi ºi regi, pg.515.

Joi
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5. SUNTEÞI PREGÃTIÞI PENTRU CER?
a. Ce spune Biblia cu privire la acei care cred cã pot ajunge
în cer prin propriile lor mijloace? Amos 9:2; Obadia 1:4.

“Pãcãtosul nu putea fi fericit în prezenþa lui Dumnezeu; el s-ar
fi dat înapoi din tovãrãºia îngerilor sfinþi. Dacã i s-ar fi permis sã
intre în cer, acesta n-ar fi constituit o bucurie pentru el. Spiritul
iubirii neegoiste care conduce acolo – fiecare inimã rãspunzând
inimii Iubirii Infinite – n-ar atinge nici o coardã de rãspuns în
sufletul Sãu. Gândurile sale, interesele sale, motivele sale ar fi
strãine acelora pe care le au locuitorii fãrã de pãcat de aici. El ar
fi o notã discordantã în melodia cerului. Cerul ar fi pentru el un

loc de torturã, el ar dori sã fie ascuns de Acela care este lumina
Lui ºi centrul bucuriei sale. Nu este o poruncã arbitrarã din partea
lui Dumnezeu aceea care exclude pe cei rãi din cer; ei sunt excluºi
de acolo prin propria lor nepotrivire pentru societatea cereascã.
Slava lui Dumnezeu ar fi un foc mistuitor pentru ei. Ei ar zice bun
venit nimicirii, pentru ca sã poatã fi ascunºi de faþa Aceluia care a
murit sã-i rãscumpere.” Calea cãtre Hristos, pg.17,18.
b. Ce fãgãduinþã este datã acelora care au calificarea de a
intra în cer? Isaia 40:31; 1 Corinteni 2:9.

“Toate comorile universului vor fi deschise studiului mântuiþilor
lui Dumnezeu. Dezlegaþi de moarte, ei dau aripi zborului lor
neobosit spre lumi îndepãrtate – lumi care sunt pline de durere la
spectacolul durerii omeneºti ºi care au rãsunat de cântãri de bucurie
la vestea unui suflet mântuit. Cu o bucurie de nedescris copiii
pãmântului intrã în bucuria ºi înþelepciunea fiinþelor necãzute.”
Strãbãtând veacurile, pg.555.

Vineri
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ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1.
2.
3.
4.
5.

Ce adevãruri veºnice se gãsesc în istoria Edenului?
Cum este limitatã uzurparea de cãtre Satan a pãmântului?
Ce va deveni planeta Pãmânt?
De ce ºtim cã cerul nu este niciodatã plictisitor?
Unde gãsim în Biblie avantajul specific pe care-l au sfinþii
faþã de astronauþii moderni din zilele noastre?

