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Introducere
Pe parcursul acestui trimestru, studenţii Şcolii de Sabat din întreaga
lume vor studia subiectul Sigilaţi pentru veşnicie. Ce înseamnă aceasta?
Cum se poate ilustra într-un sens practic?
Adesea, când deschidem un borcan sau o sticlă nouă cu mâncare sau
medicamente, sub capac se află un sigiliu adiţional de plastic care formează
o barieră în plus ca să apere conţinutul. Acesta poate purta inscripţia de
genul: „Sigilat pentru protecţia dvs.”. Scopul lui este să protejeze conţinutul
de contaminare şi alterare.
În acelaşi fel, în sens spiritual ni se spune că, de-a lungul veşniciei,
împărăţia cerurilor va fi protejată faţă de contaminarea cu păcat. ‚Nenorocirea nu vine de două ori”. (Naum 1:9). Toţi cei care sunt răscumpăraţi
pentru împărăţia slavei trebuie să aibă sigiliul de protecţie pentru a menţine curăţia acelui tărâm desăvârşit şi a asigura aderarea lor sigură şi continuă la principiile guvernării cereşti – atât pentru propria lor protecţie cât
şi pentru aceea a altora. Toţi cei care vor fi sfinţi în ceruri trebuie ca mai
întâi să devină sfinţi pe pământ. Acest proces reprezintă un aspect vital al
planului de răscumpărare.
„Dacă doreşti să imprimi pe ceară o imagine clară şi vie a sigiliului, nu
sigilezi repezit şi violent; ci aşezi sigiliul cu atenţie pe ceară, şi apeşi încet
şi continuu, până când forma s-a întărit. În acelaşi fel se procedează şi cu
sufletele omeneşti. Influenţa creştină constantă asupra minţilor formează
sufletul după modelul lui Hristos şi pune prin instrumente omeneşti viaţa
nouă implantată de către Spiritul lui Dumnezeu după asemănarea Sa divină.” – Manuscript Releases, vol. 19, pag. 100.
„Când poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunte – nu este vreun
sigiliu sau semn care să se poată vedea, ci o întemeiere în adevăr, atât intelectuală cât şi spirituală, încât să nu poată fi clintit – chiar atunci când poporul lui Dumnezeu este sigilat şi pregătit pentru cernere, aceasta va veni.
Ea a început cu adevărat; judecăţile lui Dumnezeu sunt peste ţară ca să ne
avertizeze, ca să ştim ce va veni.” – Comentarii biblice, vol. 4, pag. 1161 eng.
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să imprime adânc şi clar caracterul lui
Hristos în inimile şi minţile noastre aşa cum sigiliul se imprimă în ceară fără să poată fi şters. Apoi când ceara se întăreşte, sigiliul rămâne ca o
amintire trainică. Rugăciunea noastră serioasă este ca studiul acestor lecţii
să ajute la atingerea acestei ţinte.
			

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat 1 iulie 2010
Darul Sabatului Întâi pentru
Polonia

Marea Baltică

Litu

ania

PO L ONIA
„Polska” este o ţară din Euro- Germania
Belarus
Varşovia
pa Centrală cunoscută sub numeUcraina
le de Polonia. De la pătrunderea
Wroclaw
creştinismului pentru prima dată
Cehia
în anul 966 d. Hr., graniţele ţării
s-au schimbat de nenumărate ori în
Belarus
funcţie de războaiele care aproape au făcut ţara să dispară. Naţiunea avea să apară
atunci pe harta lumii având o formă diferită. Populaţia a suferit mult, în
special în timpul celui de-al doilea război mondial când peste 6 milioane
de oameni şi-au pierdut viaţa – o experienţă care nu va fi uitată niciodată
de istoria lumii moderne.
Astăzi Polonia se învecinează cu Marea Baltică la nord; Republica Cehă
şi Slovacia la sud; Ucraina, Belarus şi Lituania la est şi Germania la vest.
Populaţia a crescut până la 32,2 milioane, dintre care 90% sunt romanocatolici, 8,3% nereligioşi, 1% ortodocşi, şi 0,7 evanghelici.
Lucrarea Mişcării de Reformă a început în Polonia după Primul Război Mondial. Din 1925 până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, biserica noastră a fost înregistrată legal, însă în timpul ocupaţiei, membrii noştri au suferit mari persecuţii, iar biserica nu a mai putut funcţiona.
După război, libertatea a fost recâştigată pentru o scurtă perioadă de timp
până în 1950, când biserica a fost din nou desfiinţată. Numai în 1990, guvernul ne-a dat libertate după căderea comunismului, iar activităţile bisericii au fost legalizate.
Cu ajutorul credincioşilor noştri şi sprijinul membrilor din întreaga
lume, primul nostru locaş de închinare a fost cumpărat şi construit. Totuşi,
finisările de final nu s-au mai terminat, iar acum că Polonia suferă şi ea din
cauza crizei economice mondiale, suntem într-o mare nevoie financiară
încercând să terminăm primul monument al Domnului din această ţară.
Avem nevoie de ajutorul, rugăciunile şi darurile dumneavoastră.
Vă mulţumim anticipat pentru darurile dumneavoastră generoase,
Fraţii voştri şi surorile voastre din Câmpul Polonez
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Lecţia 1 				

Sabat, 3 iulie 2010

„Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi
patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel.” (Apocalipsa 7:4).
“L-am văzut pe îngerul al treilea. Îngerul însoţitor a spus: ‘Înfricoşătoare este lucrarea lui. Teribilă îi este misiunea. El este îngerul care urmează să despartă grâul de neghină şi să sigileze, sau să lege, snopii de grâu
pentru hambarul ceresc. Aceste lucruri ar trebui să ocupe cu totul mintea
şi să angajeze întreaga atenţie.’” – Experienţe şi viziuni, pag. 118 eng.
Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pag. 36-38, 42-44, 280-282 eng.

Duminică 						

27 iunie

1. Lucrarea de sigilare
a.	Ce trebuie să se facă înainte ca să li se permită vânturilor de
luptă să sufle? Apocalipsa 7:1, 3 (compară cu Daniel 7:2; 		
	Ieremia 25:32). Ce se va întâmpla când se dă drumul acestor
„vânturi”? 1 Tesaloniceni 5:2, 3.

„Lui Ioan îi sunt înfăţişate elementele naturii – cutremure, furtuni şi
lupte politice – ca fiind ţinute de cei patru îngeri. Aceste vânturi sunt ţinute în frâu până când Dumnezeu le permite să se dezlănţuie… Cel mai
puternic dintre îngeri are în mână sigiliul viului Dumnezeu, al Aceluia care
este singurul care poate da viaţa, care poate înscrie pe frunţi semnul sau
inscripţia care arată cine va primi nemurirea, viaţa veşnică.” – Mărturii către

predicatori, pag. 444, 445 eng.

b.	De unde ştim că timpul de încercare, în care păcătoşii sunt invitaţi
să se întoarcă la Domnul, nu se va prelungi la nesfârşit? Luca
13:23-25; 17:28-30; Ieremia 8:20. Ce dovadă arată că lucrarea de
sigilare trebuie să se încheie înainte de căderea plăgilor de la
sfârşitul timpului de încercare? Apocalipsa 22:11.
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Sabatul ca test

Luni 							

28 iunie

2.	O uşă deschisă
a.	Când a fost deschisă uşa către Sfânta Sfintelor din sanctuarul
ceresc? Apocalipsa 3:7, 8; 11:19; Daniel 8:14.
„Timpul ca poruncile lui Dumnezeu să strălucească în toată importanţa lor şi ca poporul lui Dumnezeu să fie încercat în privinţa adevărului
Sabatului a fost atunci când s-a deschis uşa în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc, unde se află chivotul care conţine cele zece porunci. Această uşă
nu a fost deschisă până când nu s-a încheiat mijlocirea lui Isus în Sfânta
din Sanctuar în 1844. Atunci Isus S-a ridicat şi a închis uşa din Sfânta şi a
deschis uşa din Sfânta Sfintelor, şi a intrat în cea de-a doua despărţitură,
acolo unde stă şi acum în picioare lângă chivot, şi unde ajunge credinţa lui
Israel acum.” – Experienţe şi viziuni, pag. 42 eng.
b. Întrucât Sabatul a fost descoperit ca o parte din legea lui Dumnezeu,
şi întrucât Ziua Ispăşirii identifică în mod clar ascultarea de
aceeaşi lege, este Sabatul un test din 1844 sau trebuie să aşteptăm
un test al Sabatului în viitor? Faptele Apostolilor 17:30; Ioan 15:22.

„Testul prezent cu privire la Sabat nu putea veni până când în Sfânta nu
s-a încheiat mijlocirea lui Isus şi El nu a intrat după cea de-a doua despărţitură; de aceea, creştinii care au adormit înainte de a se deschide uşa către
Sfânta Sfintelor, când s-a încheiat strigătul de la miezul nopţii, în cea de-a
şaptea lună, în 1844, şi nu păziseră adevăratul Sabat, se odihnesc acum în
nădejde; pentru că ei nu au avut lumina şi testul cu privire la Sabat pe care
le avem acum, de când fost deschisă acea uşă. Întrucât atât de mulţi creştini
au adormit în triumful credinţei şi nu au păstrat adevăratul Sabat, [unii] se
îndoiau că este un test pentru noi acum.” – Idem., pag. 42, 43 eng.
„Satan încerca orice vicleşug de al său ca să-i ţină [pe aceştia] unde
erau, până când trecea sigilarea, până când se trăgea acoperământul peste
poporul lui Dumnezeu, şi ei erau lăsaţi fără adăpost faţă de mânia arzătoare a lui Dumnezeu, în ultimele şapte plăgi. Dumnezeu a început să tragă
acest acoperământ peste poporul Său, şi în curând va fi tras peste toţi cei
care trebuie să aibă un adăpost în ziua măcelului.” – Idem., pag. 44 eng.
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Marţi 						

29 iunie

3. Solia celui de-al treilea înger

„Această sigilare a servilor lui Dumnezeu este aceeaşi cu cea care i-a
fost arătată lui Ezechiel în viziune.” – Mărturii către predicatori, pag. 445 eng.
„Cine împlineşte planul lui Dumnezeu în acest timp? Să fie oare aceia
care scuză greşelile din mijlocul pretinsului popor al lui Dumnezeu şi care
cârtesc în inimile lor, dacă nu chiar pe faţă, împotriva celor care mustră
păcatul? Să fie oare cei care în inimile lor sunt împotriva acestora şi simpatizează cu cei care comit păcate? Cu siguranţă, nu! Dacă nu se pocăiesc, şi
dacă nu părăsesc lucrarea lui Satan, aceea de a-i oprima pe cei care poartă
povara lucrării şi de a sprijini mâinile ridicate ale păcătoşilor din Sion, ei
nu vor primi niciodată semnul sigiliului aprobării lui Dumnezeu.” – Testi-

monies, vol. 3, pag. 267 eng.

„Adevăratul popor al lui Dumnezeu, care are pe inimă spiritul lucrării
Domnului şi salvarea de suflete, va vedea păcatul în lumina caracterului
său adevărat, păcătos. Aceştia vor fi întotdeauna de acord să se procedeze
cu credincioşie şi deschis cu păcatele care mânjesc atât de uşor poporul lui
Dumnezeu. Mai ales în lucrarea de încheiere pentru biserică, în timpul de
sigilare a celor o sută patruzeci şi patru de mii, care urmează să stea fără
vină înaintea tronului lui Dumnezeu, ei vor simţi cel mai arzător păcatele
pretinsului popor al lui Dumnezeu.” – Idem., pag. 266 eng.

b.	Deşi mulţi vor fi mântuiţi fără să cunoască adevărul Sabatului, se
poate întâmpla ca cei are cred în solia îngerului al treilea să fie
sigilaţi fără să fie încercaţi cu privire la poruncile lui Dumnezeu şi
la Sabat? Apocalipsa 12:17; 14:12.
„Cei care vor avea sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor trebuie să păzească Sabatul poruncii a patra. Acest lucru îi deosebeşte de cei necredincioşi, care au primit o instituţie omenească în locul adevăratului Sabat.
Păzirea zilei de odihnă a lui Dumnezeu este semnul care face deosebirea
dintre cel care Îi slujeşte lui Dumnezeu şi cel care nu-I slujeşte.” – Comenta-

rii Biblice, vol. 7, pag. 970 eng.
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a.	Cum descrie profeţia restaurarea Sabatului Domnului şi lucrarea
îngerului care sigilează? Isaia 56:1, 2, 6; 58:12, 13; Ezechiel 9:1-11;
	Apocalipsa 14:9-12. Ce atitudine vor avea faţă de păcatul din adunare cei care se pregătesc să primească sigiliul lui Dumnezeu?

Miercuri 					

30 iunie

4. Înfruntarea finală
a.	Având în vedere că adevărul prezent a început să strălucească,
îndreptând atenţia poporului lui Dumnezeu spre sanctuarul
ceresc, legea lui Dumnezeu şi spre Sabat (Apocalipsa 11:19), se
poate ca noi care credem în solia celor trei îngeri să fim mântuiţi
fără sigiliul lui Dumnezeu? Iacov 4:17.
„Numai cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu vor avea paşaportul
de trecere prin porţile Cetăţii Sfinte.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 970 eng.
„Cei care dau pe faţă spiritul blând şi liniştit al lui Hristos sunt priviţi
cu duioşie de către Dumnezeu. Poate că lumea îi priveşte cu dispreţ, însă
ei sunt foarte preţioşi în ochii Săi. Nu doar cei înţelepţi, mari şi darnici vor
câştiga un paşaport pentru a intra pe porţile cereşti; nu numai lucrătorii
sârguincioşi, care sunt plini de zel şi lucrează neobosit. Nu; cei săraci în
duhul, care doresc cu înfocare prezenţa unui Hristos trainic, cei cu inima
umilă, a căror ambiţie supremă este să facă voia lui Dumnezeu – aceştia vor
câştiga o intrare îmbelşugată. Ei vor fi printre cei care şi-au spălat hainele şi
le-au albit în sângele Mielului.” – Hristos lumina lumii, pag. 301, 302 eng.
b.	Ce chestiune va fi clarificată în lupta finală referitoare la Sabat?
Maleahi 3:18.
„Înfruntarea finală cu privire la chestiunea Sabatului nu a venit încă,
iar prin acţiuni imprudente putem aduce o criză înainte de vreme… Trebuie să lucrăm cu precauţie, prezentând adevărul treptat, în măsura în care
ascultătorii îl pot suporta, însă rămânând aproape de Cuvânt.” – The Southern Work, pag. 71.

„Închinătorii lui Dumnezeu se vor deosebi în mod special prin felul în
care privesc porunca a patra, deoarece aceasta este semnul puterii creatoare a lui Dumnezeu şi mărturiseşte despre pretenţia Sa de a primi reverenţa
şi omagiul omului.” – Testimonies, vol. 9, pag. 16 eng.
„Lumea poate fi avertizată numai văzându-i pe cei care cred adevărul
că sunt sfinţiţi prin adevăr, acţionând pe baza principiilor înalte şi sfinte,
arătând într-un sens înalt, elevat, linia de demarcaţie dintre cei are păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi cei care le calcă în picioare.” – Comentarii Biblice,
vol. 7, pag. 980 eng.
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Joi					

			

1 iulie

5. Înfruntarea finală (continuare)

„Se va da decretul ca toţi cei care nu vor primi semnul fiarei să nu poată cumpăra sau vinde, şi, în cele din urmă, ca ei să fie trimişi la moarte. Însă
sfinţii lui Dumnezeu nu primesc acest semn…
Toate sufletele vor fi supuse testului cercetător: Să ascult mai mult de
Dumnezeu decât de oameni?... Cine este pregătit să stea neclintit în picioare sub stindardul pe care stă scris: ‚Poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui
Isus’?” – The Signs of the Times, 8 noiembrie 1899.
b.	Descrieţi vremurile pline de necaz care vin asupra lumii, aşa cum
spune profeţia. Luca 21:26; Isaia 24:1-6; 33:16.
„Va veni vremea când oamenii nu numai că vor interzice lucrul duminica, ci vor încerca să-i oblige pe oameni să lucreze în Sabat.” – The Southern

Work, pag. 69.

„Este nevoie de curaj moral pentru a lua poziţie şi a păzi poruncile
Domnului… Este nevoie de curaj moral, statornicie, hotărâre, perseverenţă şi foarte multă rugăciune pentru a trece de partea nepopulară… Poate
veţi suferi necazuri, poate veţi suferi de foame uneori; însă Dumnezeu nu
vă va părăsi în suferinţa voastră. El vă va încerca credinţa. Nu trebuie să
trăim pentru a ne face plăcerea. Trebuie să-L facem de cunoscut pe Hristos
lumii, să prezentăm omenirii pe El şi caracterul Său.” – The Review and He-

rald, 3 septembrie 1895.

Vineri 							

2 iulie

Întrebări recapitulative personale
a.	Ce sunt cele patru vânturi care sunt ţinute în frâu şi de ce li se dă drumul?
b.	Ce uşă a fost deschisă înaintea servilor lui Dumnezeu în 1844?
c.	Care este lucrarea celui de-al treilea înger din Apocalipsa 14?
d.	De ce nu a reprezentat Sabatul Domnului un test pentru poporul lui
	Dumnezeu înainte de 1844 – şi de este el un test de atunci încoace?
e.	Ce chestiune va fi clarificată tuturor prin testul final?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2010
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Darul Sabatului Întâi pentru POLONIA

a.	Câţi vor fi sigilaţi la vremea sfârşitului? Apocalipsa 7:4; 14:1-3.
	Descrieţi detaliile victoriei lor.

Sabatul ca test
„Sabatul n-a fost dat numai pentru Israel, ci el a fost dat pentru lumea întreagă. El a fost făcut cunoscut omului în Eden şi, asemenea celorlalte precepte
ale Decalogului, este obligatoriu pentru totdeauna. ‚Câtă vreme nu va trece
cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte
ca să se fi întâmplat toate lucrurile.’ Atâta vreme cât există cerul şi pământul,
Sabatul va fi şi mai departe un semn al puterii Creatorului. Şi atunci când
Edenul va înflori din nou pe pământ, ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu
va fi onorată de toţi cei ce sunt sub soare. ‚În fiecare Sabat’, locuitorii noului
pământ slăvit vor veni ‚să se închine înaintea Mea - zice Domnul.’ (Matei 5:18;
Isaia 66:23).
Nici o altă instituţie încredinţată iudeilor n-a urmărit aşa de mult să-i deosebească de neamurile din jurul lor cum a făcut-o Sabatul. Dumnezeu a intenţionat ca păzirea lui să-i arate ca închinători ai Săi. Trebuia să fie un semn
al despărţirii lor de idolatrie, al legăturii lor cu adevăratul Dumnezeu. Dar,
pentru a sfinţi Sabatul, şi oamenii trebuie să fie sfinţi. Prin credinţă, ei trebuie
să ajungă părtaşi la neprihănirea lui Hristos. Când i s-a dat lui Israel porunca:
‚Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti’, Domnul a mai spus şi ‚SăMi fiţi nişte oameni sfinţi.’ (Exodul 20:8; 22:31). Numai în felul acesta putea
Sabatul să-i deosebească pe israeliţi ca închinători ai lui Dumnezeu.
Când iudeii s-au depărtat de Dumnezeu şi n-au mai căutat ca prin credinţă să-şi însuşească neprihănirea lui Hristos, Sabatul şi-a pierdut însemnătatea
pe care o avea. Satana a căutat să se înalţe pe sine şi să-i îndepărteze pe oameni
de la Hristos, lucrând la denaturarea Sabatului, pentru că era semnul puterii
lui Hristos. Conducătorii iudei au împlinit voia lui Satana când au împovărat
ziua de odihnă a lui Dumnezeu cu cerinţe apăsătoare. În zilele lui Hristos,
Sabatul devenise atât de pervertit, încât păzirea lui reflecta mai degrabă caracterul oamenilor egoişti şi despotici decât caracterul Părintelui ceresc, iubitor.
Rabinii Îl prezentau pe Dumnezeu ca unul care dă legi de care oamenii nu pot
să asculte. Ei îi determinau pe oameni să-L vadă pe Dumnezeu ca un tiran şi
să-şi închipuie că ţinerea Sabatului, aşa cum o cerea El, îi făcea pe oameni să
fie aspri şi cruzi. Lucrarea lui Hristos era tocmai aceea de a îndrepta părerile
lor greşite. Cu toate că rabinii Îl urmăreau cu vrăjmăşie neîmpăcată, El n-a
lăsat nici măcar să se creadă că Se supune pretenţiilor lor, ci a mers înainte,
păstrând Sabatul aşa cum cerea Legea lui Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii,
pag. 283, 284 eng.
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Lecţia 2

Sabat, 10 iulie 2010

Învierea specială
„Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru
viaţă veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.” (Daniel 12:2).
“Să ne luptăm cu toată puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu să fim printre cei o sută patruzeci şi patru de mii.” – The Review and Herald, 9 martie 1905.
Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pag. 285 eng.

Duminică 						

4 iulie

1.	Două clase
a.	Ce eveniment va anunţa eliberarea iminentă a sfinţilor? Ioel 3:16;
	Evrei 12:26; Apocalipsa 16:17 (u.p.), 18.
„Nori întunecoşi şi grei se ridică şi se lovesc unul de altul. În mijlocul cerurilor dezlănţuite este un spaţiu luminat de o slavă de nedescris, de
unde se aude glasul lui Dumnezeu ca sunetul multor ape…
Acel glas zguduie cerurile şi pământul. Are loc un mare cutremur de
pământ.” – Marea luptă, pag. 636, 637.
b.	Cine este înviat când glasul lui Dumnezeu răsună înainte de întoarcerea lui Hristos? Daniel 12:1, 2; Matei 26:63, 64; Apocalipsa 1:7.
	Cei care vor fi înviaţi spre viaţă veşnică, vor face parte dintre cei
care aud legământul lui Dumnezeu?
„Mormintele sunt deschise şi ‚mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine
veşnică’ (Daniel 12:2). Toţi cei care au murit în credinţa soliei îngerului al
treilea ies din mormânt glorificaţi, ca să audă legământul lui Dumnezeu de
pace cu cei care au păzit legea Sa. ‚Chiar şi cei ce L-au străpuns’ (Apocalipsa
1:7), cei care şi-au bătut joc şi au râs de agoniile de moarte ale lui Hristos,
şi cei care s-au împotrivit cel mai mult adevărului şi poporului Său, sunt
înviaţi ca să-L privească în slava Sa şi să vadă onoarea aşezată asupra celor
credincioşi şi ascultători.” – Idem., pag. 637 eng.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2010
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Luni 					

5 iulie

2. 144.000 la număr
a.	Atunci când Dumnezeu rosteşte legământul cel veşnic cu poporul
Său şi dă ziua şi ceasul venirii lui Hristos, câţi sfinţi vor fi în viaţă
ca să răspundă la întrebarea din Apocalipsa 6:17? Apocalipsa 14:13.

„Atunci când Isus părăseşte sanctuarul, cei care sunt sfinţi şi drepţi vor
rămâne sfinţi şi drepţi şi mai departe; pentru că păcatele lor vor fi atunci
şterse, iar ei vor fi sigilaţi cu sigiliul viului Dumnezeu. Însă cei care sunt nedrepţi şi întinaţi vor fi nedrepţi şi întinaţi şi mai departe; pentru că atunci
nu va mai fi nici un Preot în sanctuar care să aducă jertfele, mărturisirile şi
rugăciunile lor înaintea tronului Tatălui. De aceea, ceea ce se face pentru
salvarea sufletelor de izbucnirea mâniei trebuie să se facă înainte ca Isus
să părăsească Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc.” – Experienţe şi viziuni,

pag. 48 eng.

„Curând am auzit glasul lui Dumnezeu ca sunetul multor ape, care ne
anunţa ziua şi ceasul venirii lui Isus. Sfinţii în viaţă, 144.000 la număr, au
cunoscut şi au înţeles glasul, în timp ce cei răi au crezut că era un tunet şi
un cutremur. Atunci când Dumnezeu a anunţat timpul, El a revărsat asupra noastră Duhul Sfânt, iar feţele noastre au început să se lumineze şi să
strălucească de slava lui Dumnezeu, aşa cum s-a întâmplat cu Moise când
a coborât de pe Muntele Sinai.
Cei 144.000 erau toţi sigilaţi şi pe deplin uniţi. Pe frunţile lor era scris:
Dumnezeu, Noul Ierusalim iar o stea glorioasă avea numele cel nou al lui
Isus. Văzând starea noastră fericită şi sfântă, cei răi s-au umplut de mânie
şi s-au repezit cu violenţă ca să pună mâna pe noi pentru a ne arunca în
închisori; dar noi am întins mâna în Numele Domnului şi ei au căzut neajutoraţi la pământ.” – Idem., pag. 15.

b.	Acest număr este figurat sau literal? Cum este folosită expresia „la
număr” de Spiritul Profetic? Apocalipsa 7:4; 1 Regi 18:19; 19:18.

„Profeţii Izabelei, opt sute cincizeci la număr, asemenea unui regiment
de soldaţi pregătit pentru luptă, mărşăluiesc în formaţie, însoţiţi de muzică
instrumentală şi cu mare pompă.” – Testimonies, vol. 3, pag. 279, 280 eng.
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Marţi 					

6 iulie

3.	Adăugare sau includere?
a.	Au crezut primii adventişti că cei care au murit în credinţa soliei
îngerului al treilea sunt incluşi în numărul sfinţilor sigilaţi?
	Apocalipsa 14:12, 13.

„Când [Ioan] a privit cu mare interes, a văzut ceata poporului lui Dumnezeu care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Ei aveau pe frunte sigiliul viului Dumnezeu, iar El a spus: ‚Aici este răbdarea sfinţilor: aici sunt cei care
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Şi am auzit un glas
din cer care mi-a spus: ‚Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în
Domnul’ (Apocalipsa 14:12, 13).” – Testimonies, vol. 6, pag. 15 eng.
b.	Daţi exemple din Spiritul Profetic care să arate că acest cuvânt
„cu” este folosit ca să indice şi includere (nu numai adăugare).

„Vestea morţii soţiei tale m-a copleşit…
Am văzut că ea a fost sigilată şi că va învia la glasul lui Dumnezeu şi
va sta în picioare pe pământ şi va fi cu cei 144.000.” – Selected Messages, vol.

2, pag. 263.

„Împreună cu ceilalţi ucenici, Iuda s-a împărtăşit din pâinea şi sângele
care simbolizau trupul şi sângele lui Hristos. Aceasta a fost ultima dată
când era prezent cu cei doisprezece.” – The Review and Herald, 22 iunie 1897.

c.	Este Ellen G. White inclusă în cei 144.000?

„Muntele Sionului era chiar înaintea noastră, iar pe munte se afla un
templu măreţ… Când eram pe punctul de a intra în templul cel sfânt, Isus
a ridicat glasul Său plăcut şi a spus: ‚Numai cei 144.000 intră în acest loc,’
iar noi am strigat: ‚Aleluia.’…
După ce am privit măreţia templului, am ieşit şi Isus ne-a lăsat şi S-a
dus la cetate. Curând am auzit din nou glasul Său plăcut spunând: ‚Veniţi,
poporul Meu, aţi ieşit din necazul cel mare, şi aţi împlinit voia Mea; aţi
suferit pentru Mine; intraţi la cină, căci Mă voi încinge şi vă voi sluji.’” –
Experienţe şi viziuni, pag. 19, eng.
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Miercuri 				

7 iulie

1.	Adăugare sau includere? (continuare)
a.	Care va fi ţinta noastră sub solia celui de-al treilea înger, de vreme
ce doar 144.000 vor fi sigilaţi? Matei 24:13; Evrei 4:14.
„Domnul Îşi arată harul şi puterea mereu şi mereu, iar acest lucru ar
trebui să ne înveţe că merită întotdeauna ca în orice împrejurare să nutrim
credinţă, să vorbim cu credinţă şi să punem în acţiune credinţa.” – Comen-

tarii biblice, vol. 7, pag. 928 eng.

b.	Poate fi folosit cuvântul „între” ca să însemne includere? Daţi
exemple. Numeri 17:6, 8. [n. tr.: Numeri 17:6 u.p. eng.: „Toiagul
lui Aron era între toiegelor lor.”]
„Chiar şi atunci când Isus Însuşi a fost pe pământ şi a umblat şi I-a învăţat pe ucenicii Săi, între cei doisprezece era unul care era un diavol. Iuda
L-a trădat pe Domnului lui. Hristos cunoştea foarte bine viaţa lui Iuda. El
avea cunoştinţă de lăcomia pe care Iuda nu a biruit-o, iar în predicile Sale
adresate altora El i-a dat multe lecţii referitoare la acest subiect.” – Testimo-

nies, vol. 4, pag. 41.

„Mântuitorul nu l-a respins pe Iuda. El i-a dat un loc între cei doisprezece.” – Hristos lumina lumii, pag. 717 eng.

c.	Ce versete vorbesc despre biruinţa finală a bisericii rămăşiţei lui
	Dumnezeu? Filipeni 1:6. Câţi sunt în acest grup de biruitori?
	Apocalipsa 14:1, 5; 15:2, 3.

„Profetul a văzut în sfântă viziune biruinţa finală a bisericii rămăşiţei
lui Dumnezeu. El scrie: [Apocalipsa 15:2, 3 şi 14:1 citat]. În această lume,
minţile lor erau consacrate lui Dumnezeu; ei Îi slujeau cu intelectul şi cu
inima; iar acum El putea să-Şi pună numele ‚în frunţile lor’.” – Istoria fapte-

lor apostolilor, pag. 590, 591 eng.

d.	Dacă un grup este cunoscut sau numit în conformitate cu numărul
membrilor lui, poartă grupul acel nume chiar şi când este numeric
incomplet? Menţionaţi cel puţin un exemplu. 1 Corinteni 15:5.
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Joi 							

8 iulie

4.	Două învieri distincte
a.	Cine va fi înviat la cea de-a doua venire a lui Isus? Ioan 5:28, 29
(prima parte); 1 Tesaloniceni 4:13-17. Ce vor primi cei drepţi la
această înviere? Apocalipsa 22:12; 1 Corinteni 15:51-55; 2 Timotei
4:7, 8.
b.	Care va fi principala ocupaţie a celor drepţi în timpul miei de ani?
1 Corinteni 6:1-3; Apocalipsa 20:4-6.

c.	Cine va fi înviat după trecerea celor 1.000 de ani după ce cei răi au
fost judecaţi? Ioan 5:28, 29 (u.p.); Apocalipsa 20:5, 7-10.
„La sfârşitul celor o mie de ani, Isus, regele slavei, coboară… Cetatea
lui Dumnezeu coboară şi se aşază pe întinsa câmpie pregătită pentru ea.
Atunci Isus părăseşte cetatea înconjurat de oastea celor mântuiţi şi este
escortat pe drumul Său de alaiul îngerilor. Cu o maiestate înfricoşătoare,
El îi cheamă afară pe morţii cei răi. Ei sunt treziţi din somnul lor lung. Ce
trezire plină de groază!” – Spiritual Gifts, vol. 3, pag. 83, 84.
„La sfârşitul miei de ani, va avea loc cea de-a doua înviere. Atunci, cei
răi vor fi înviaţi din morţi şi se vor înfăţişa înaintea lui Dumnezeu pentru a
se face executarea ‚judecăţii scrise.’” – Marea luptă, pag. 661 eng.

Vineri 					

9 iulie

Întrebări recapitulative personale

a.	Descrieţi învierea specială care are loc atunci când două grupe ies din
mormânt la glasul lui Dumnezeu, chiar înainte de venirea lui Hristos.
b.	Cu ce scop vor fi înviaţi cei care, din 1844, au murit în credinţa îngerului
al treilea?
c.	După ce acei sfinţi au fost aduşi înapoi la viaţă, câţi sfinţi în viaţă vor fi pe
pământ ca să audă legământul lui Dumnezeu de pace?
d.	Prin ce versete biblice identifică Spiritul Profetic ultima biserică a
rămăşiţei care va fi gata să-L întâmpine pe Hristos?
e.	Descrieţi cele două învieri generale care vor avea loc, una la venirea lui
	Hristos şi cealaltă o mie de ani mai târziu.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2010
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Lecţia 3

Sabat, 17 iulie 2010

Cele douăsprezece seminţii ale lui Israel
„Când Cel Preaînalt a dat o moştenire neamurilor, când a despărţit
pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor, după numărul copiilor lui Israel.” (Deuteronomul 32:8).
“Adevăraţii copii ai lui Avraam trăiau aşa cum a trăit şi el, ducând o viaţă de ascultare de Dumnezeu… Simpla descendenţă din Avraam nu avea
nici o valoare. Fără o legătură spirituală cu el, care să se dea pe faţă prin
posedarea aceluiaşi spirit, şi prin facerea aceloraşi fapte, ei nu erau copiii
lui.” – Hristos lumina lumii, pag. 467 eng.
Recomandare pentru studiu: Hristos lumina lumii, pag. 106, 465-469 eng.

Duminică 						

11 iulie

1. Făgăduinţa evangheliei
a.	Care a fost prima făgăduinţă făcută lui Avraam, şi cum zugrăveşte
acea făgăduinţă evanghelia? Genesa 12:1-3; 15:6; 22:18; Galateni 3:8, 9.

„[Avraam] s-a încrezut în Hristos pentru iertarea păcatelor. Această
credinţă i-a fost socotită neprihănire. Legământul cu Avraam a menţinut şi
autoritatea legii lui Dumnezeu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 370 eng.
b.	Ce este evanghelia? Romani 1:16; 1 Corinteni 1:17, 18; Coloseni
1:20. Cum i-a fost ilustrat Calvarul lui Avraam într-un mod
practic? Genesa 22:2-13; Ioan 8:56-58.

„Intenţia lui Dumnezeu era ca jertfa lui Isaac să prefigureze jertfa Fiului Său… Toată acea agonie pe care Avraam a suferit-o în timpul acelei
încercări întunecoase şi teribile a fost cu scopul de a impresiona profund
înţelegerea lui cu privire la planul de mântuire pentru omul căzut.” – Co-

mentarii biblice, vol. 1, pag. 1094 eng.
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Luni 				

12 iulie

2. Hristos – binecuvântarea primordială făgăduită
a.	A înţeles Avraam binecuvântările care aveau să vină în urma
credinţei în crucea lui Hristos? Galateni 3:13, 14; 2 Corinteni 5:21.

„Atunci când la întrebarea lui Isaac, ‚Unde este mielul pentru arderea
de tot?’ Avraam a răspuns: ‚Dumnezeu Se va îngriji de miel;’ şi când mâna
tatălui a fost oprită în momentul în care era gata să înjunghie pe fiul său,
şi berbecul de care Se îngrijise Dumnezeu a fost adus ca jertfă în locul lui
Isaac – atunci s-a revărsat lumină asupra tainei mântuirii şi chiar îngerii au
înţeles mult mai clar hotărârea minunată pe care Dumnezeu o luase pentru
mântuirea omului (1 Petru 1:12).” – Patriarhi şi profeţi, pag. 155 eng.
b.	Cum explică Pavel făgăduinţa importantă făcută lui Avraam?
	Galateni 3:16, 27-29; Coloseni 2:10-13. Ce binecuvântări primim
prin Hristos, sămânţa lui Avraam? Romani 3:23-25; Tit 2:11-14.

„Deşi [poporul lui Israel ‚în ce priveşte trupul’] dispreţuiseră îndurarea lui Dumnezeu şi pierduseră binecuvântările lor ca popor ales al Său
– totuşi Dumnezeu nu a lepădat sămânţa lui Avraam; planurile măreţe pe
care dorea să le împlinească prin Israel trebuia realizate. Toţi cei care prin
Hristos deveneau copiii credinţei trebuia socotiţi ca sămânţă a lui Avraam;
ei erau moştenitorii făgăduinţelor legământului; asemenea lui Avraam, ei
erau chemaţi să păzească şi să facă de cunoscut lumii legea lui Dumnezeu
şi evanghelia Fiului Său.” – Idem., pag. 476 eng.
„Descendenţa din Avraam era dovedită, nu prin nume sau linie genealogică, ci prin asemănarea la caracter. În acelaşi fel, succesiunea apostolică
nu se bazează pe transmiterea autorităţii eclesiastice, ci pe relaţia spirituală. O viaţă impulsionată de spiritul apostolilor, de credinţa în adevăr şi de
împărtăşirea adevărului pe care l-au învăţat, aceasta este adevărata dovadă
a succesiunii apostolice. Aceasta îi face pe oameni succesori ai primilor
învăţători ai evangheliei.” – Hristos lumina lumii, pag. 467 eng.
„Nimeni nu va avea dreptul la moştenirea cerească dacă nu a fost curăţit, rafinat, înnobilat şi sfinţit. Atunci să ne facem chemarea şi alegerea
noastră sigure.” – The Messenger, 10 mai 1893.
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Marţi 							

13 iulie

3.	Canaanul ceresc
a.	Ce cuprinde moştenirea făgăduită lui Avraam? Genesa 17:8;
	Romani 4:13. De ce nu a putut moşteni imediat ţara Canaanului?
	Genesa 15:16.

„Moştenirea pe care Dumnezeu a făgăduit-o poporului Său nu este din
lumea aceasta. Avraam nu a avut nici o proprietate pe pământul acesta
‚nici măcar o palmă de loc’ (Faptele Apostolilor 7:5). El a avut o mare avere
şi a folosit-o spre slava lui Dumnezeu şi spre binele semenilor săi; dar el n-a
considerat lumea aceasta ca fiind căminul său. Domnul l-a chemat să-i părăsească pe concetăţenii săi idolatri, dându-i făgăduinţa ţării Canaanului
ca o stăpânire veşnică; şi totuşi, nici el, nici fiul său, nici fiul fiului său nu
l-au primit. Când Avraam a avut nevoie de un loc de îngropăciune pentru
soţia sa moartă, el a trebuit să-l cumpere de la canaaniţi. Unica sa stăpânire
în ţara făgăduinţei a fost acel mormânt săpat în stâncă din peştera Macpela.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 169 eng.
b.	Care a fost nădejdea lui Avraam, bazată pe făgăduinţa lui
	Dumnezeu – o nădejde care este împărtăşită de toţi credincioşii?
	Evrei 11:8-10; Daniel 7:27; 2 Petru 3:13. Cum considera el că era în
această lume? Evrei 11:13-16.

„Cuvântul lui Dumnezeu nu dăduse greş; şi nici nu se împlinise pe
deplin prin ocuparea Canaanului de către israeliţi… Darul pentru Avraam
şi sămânţa lui cuprindea nu numai ţara Canaanului, ci întregul pământ.
Apostolul spune astfel: ‘În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul
acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă.’ (Romani 4:13). Iar Biblia
arată clar că făgăduinţele făcute lui Avraam trebuie să se împlinească prin
Hristos. Toţi cei care sunt ai lui Hristos sunt ‚sămânţa lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă’ – moştenind o ‘moştenire nestricăcioasă şi neîntinată,
şi care nu se poate veşteji’ – pământul eliberat de blestemul păcatului (Galateni 3:29; 1 Petru 1:4). Pentru că ‘domnia, stăpânirea şi puterea tuturor
împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor
Celui Preaînalt.’ (Daniel 7:27).” – Idem., pag. 169, 170 eng.
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14 iulie

4. Moştenitori ai împărăţiei
a.	Ce fel de oameni vor moşteni Canaanul ceresc? Matei 5:5; 1 Ioan
3:2, 3; Isaia 60:21.

„Titlul unei proprietăţi din această lume trebuie să fie fără cusur, altfel
este fără valoare şi nu se acordă dreptul de moştenire. Li se va da cerul
acelora care au un titlu greşit? Apostolul descoperă linia prin care trebuie
să vină moştenirea cerească. El spune: ‚Dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.’ (Galateni 3:29).
Dacă suntem ai lui Hristos, titlul nostru de moştenire a cerului este fără
cusur, întrucât ne aflăm atunci sub singurul legământ salvator, legământul
harului; şi prin har vom putea să ne facem chemarea şi alegerea noastră
sigure îmbrăcând desăvârşirea lui Hristos în credinţă, în spirit, în caracter;
pentru că nimeni nu va avea dreptul la moştenirea cerească dacă nu a fost
curăţit, rafinat, înnobilat, elevat şi sfinţit pe deplin. Cei ale căror vieţi sunt
ascunse cu Hristos în Dumnezeu, care au fost îmbrăcaţi cu neprihănirea
Sa, vor avea dreptul la moştenirea nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se
poate veşteji.” – The Signs of the Times, 2 mai 1892.
b.	Ce ţintă în ce priveşte caracterul este aşezată înaintea noastră
pentru a o atinge înainte de a putea primi sigiliul aprobării lui
	Dumnezeu? Efeseni 3:19; 4:13; Coloseni 1:26-28; 2:10. Atunci
când poporul lui Dumnezeu a ajuns la statura de femei şi bărbaţi
desăvârşiţi în Hristos, ce declaraţie se va face despre lucrarea
evangheliei? Apocalipsa 10:7.

„Putem vorbi despre binecuvântările Duhului Sfânt, însă dacă nu ne
pregătim pentru primirea Lui, la ce folos sunt faptele noastre? Ne luptăm
cu toată puterea noastră ca să ajungem la statura de bărbaţi şi femei în
Hristos? Căutăm deplinătatea Sa, înaintând mereu spre ţinta pusă înaintea
noastră – desăvârşirea caracterului Său? Atunci când poporul Domnului
ajunge la această ţintă, vor fi sigilaţi pe frunţile lor. Umpluţi de Duhul, ei
vor fi desăvârşiţi în Hristos, iar îngerul raportor va declara: ‚S-a sfârşit.’” –
Înalta noastră chemare, pag. 150 eng.
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Joi

15 iulie

5.	Intrarea în cetatea cea sfântă
a.	Câte porţi sunt în Noul Ierusalim, ale căror nume indică spre
trăsături distincte de caracter, şi care sunt deschise pentru cei
mântuiţi? Apocalipsa 21:10-12. Cum sunt clasificaţi cei 144.000
prin diferitele lor experienţe de biruinţă ca să se încadreze în
caracteristicile fiecărei porţi? Apocalipsa 7:4-8.
b.	Daţi exemple de câteva caractere care nu vor găsi nici o poartă
deschisă şi cărora nu li se va permite să intre în Cetatea cea Sfântă.
	Apocalipsa 21:27; 22:15; 1 Corinteni 6:9, 10.
„În mijlocul mulţimii celor răscumpăraţi se află apostolii lui Hristos,
marele Pavel, înflăcăratul Petru, iubitul şi iubitorul Ioan, şi fraţii lor sinceri,
şi împreună cu ei marea oaste a martirilor; în timp ce dincolo de ziduri, cu
toate lucrurile urâcioase şi josnice, sunt cei care i-au persecutat, închis şi
omorât. Acolo se află Nero, acel monstru al cruzimii şi viciului, care priveşte
acum bucuria şi înălţarea acelora pe care odinioară i-a torturat şi în a căror
groază extremă şi-a găsit o desfătare satanică.” – Marea luptă, pag. 667 eng.
„În cetatea lui Dumnezeu nu va intra nimic care pângăreşte. Toţi cei
care vor locui acolo au devenit aici curaţi la inimă. În cel care învaţă despre
Isus, se va da pe faţă un dezgust tot mai mare faţă de nepăsarea în maniere,
limbajul indecent şi gândul vulgar. Atunci când Hristos locuieşte în inimă,
gândurile şi manierele vor fi curate şi rafinate.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 24, 25 eng.

Vineri 						

16 iulie

Întrebări recapitulative personale

a. În esenţă, ce este evanghelia, şi cum a fost ea predicată lui Avraam?
b.	Cine este sămânţa lui Avraam? Cum poţi să faci parte din acea
sămânţă?
c.	Ce moştenire a fost făgăduită lui Avraam?
d.	Descrieţi caracterul care se cere pentru a primi moştenirea făgăduită.
e.	Care sunt condiţiile de intrare în Cetatea cea Sfântă? Cine va fi ţinut
afară?
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Lecţia 4

Sabat, 24 iulie 2010

Pregătiţi pentru sigiliu
„Şi în gura lor [a celor 144.000] nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină
înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:5).
„Cei care au învăţat despre Hristos, nu iau ‚deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului’ (Efeseni 5:11). În vorbire, cât şi în viaţă, ei vor
fi simpli, neprefăcuţi, şi sinceri; pentru că ei se pregătesc pentru tovărăşia
sfinţilor în a căror gură ‚nu s-a găsit minciună’.” – Cugetări de pe Muntele
Fericirilor, pag. 69 eng.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 648, 649 eng.

Duminică 						

18 iulie

1.	Nume şi caracter
a.	Ce înseamnă să te rogi în numele lui Isus şi să ai numele Tatălui
scris în frunte? Ioan 14:13-15; 15:16; 16:23, 24.

„A ne ruga în numele lui Hristos înseamnă mult. Înseamnă că noi acceptăm caracterul Său, dăm pe faţă spiritul Său şi facem faptele Sale.” –

Hristos lumina lumii, pag. 668 eng.

„Sigiliul viului Dumnezeu va fi aşezat numai asupra acelora care au
caractere asemenea lui Hristos” – Credinţa prin care trăiesc, pag. 287 eng.
„În toate acţiunile vieţii, trebuie să dai pe faţă numele lui Dumnezeu.
Această pretenţie îţi cere să ai caracterul Său. Nu poţi sfinţi numele Său, nu-L
poţi prezenta lumii, dacă în viaţă şi caracter nu reprezinţi exact viaţa şi caracterul lui Dumnezeu. Poţi face aceasta numai prin acceptarea harului şi
neprihănirii lui Hristos.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 107 eng.

b.	Cât de important era numele în era Vechiului Testament şi ce
indica numele? 1 Samuel 25:25; Genesa 27:36; 32:27, 28. Când se
schimba caracterul unei persoane, ce se întâmpla cu numele ei?
	Genesa 17:5, 15, 16; 32:28.
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Luni 						

19 iulie

2. Legătura bisericii
a.	Ce simbolizează femeia în Scriptură, şi ce înseamnă să nu fii
întinat cu femei ca o condiţie pentru a fi sigilat? Isaia 4:1; Osea 2:2,
20; 2 Corinteni 11:2; Apocalipsa 14:4 (p.p). Ce înseamnă termenul
„Babilon”? Apocalipsa 17:4, 5.
„Termenul ‚Babilon’ derivă de la ‚Babel’ şi înseamnă confuzie. Este folosit în Scriptură pentru a desemna diferite forme de religie falsă şi apostată. În Apocalipsa 17, Babilonul este înfăţişat ca o femeie – o imagine
care este folosită în Biblie ca simbol pentru o biserică, o femeie virtuoasă
reprezentând o biserică pură, o femeie josnică, o biserică apostată.” – Marea
luptă, pag. 381 eng.

b.	Putem spune că toţi cei care sunt în legătură cu o biserică falsă
sunt pângăriţi? 2 Corinteni 6:14-18. În ce punct începe pângărirea?
	Apocalipsa 18:4.
„[În primele secole,] după o luptă lungă şi aspră, puţinii credincioşi au
hotărât să rupă orice legătură cu biserica apostată dacă aceasta refuza să
îndepărteze din mijlocul ei falsitatea şi idolatria. Ei au văzut că despărţirea
era o necesitate absolută dacă doreau să asculte de cuvântul lui Dumnezeu.” – Idem., pag. 45 eng.
„Dumnezeu doreşte să-Şi înveţe poporul că neascultarea şi păcatul
sunt peste măsură de jignitoare pentru El şi că nu trebuie privite cu uşurătate. El ne arată că, atunci când cei din poporul Său sunt găsiţi în păcat, ar
trebui să ia de îndată măsuri hotărâte pentru a scoate din mijlocul lor acel
păcat, pentru ca mânia Sa să nu fie îndreptată asupra tuturor. Dacă însă
păcatele poporului sunt trecute cu vederea de către aceia aflaţi în poziţii de
răspundere, dezaprobarea Sa se va afla asupra lor, iar poporul lui Dumnezeu, ca întreg, va fi considerat răspunzător pentru acele păcate. Prin metodele folosite cu poporul Său din trecut, Domnul arată necesitatea curăţirii
de rele a bisericii. Un singur păcătos poate răspândi atât întuneric, încât să
alunge lumina lui Dumnezeu din întreaga adunare. Când poporul îşi dă
seama că întunericul se aşterne asupra lor şi nu ştiu cauza, ar trebui să-L
caute cu sinceritate pe Dumnezeu, cu multă umilinţă şi văzându-şi propria
nevrednicie, până când relele care Îl întristează pe Duhul lui Dumnezeu
sunt descoperite şi îndepărtate.” – Testimonies, vol. 3, pag. 265 eng.
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Marţi 								

20 iulie

3.	Urmând exemplul lui Isus
a.	Ce înseamnă „în gura lor nu s-a găsit minciună” [n.tr.: „în gura lor
nu s-a găsit viclenie/înşelătorie”]? Apocalipsa 14:5; Iacov 3:2;
Matei 5:37; 12:36, 37. Cum a devenit Sabatul un semn al sfinţirii?
	Exodul 31:13; Isaia 58:13.
„Fraţii şi surorile mele, cum folosiţi voi darul vorbirii? Aţi învăţat să vă
stăpâniţi limba ca să ascultaţi tot timpul de ceea ce vă dictează o conştiinţă
iluminată şi afecţiunile sfinţite? Este conversaţia voastră lipsită de frivolitate, mândrie şi răutate, înşelăciune şi necurăţie? Sunteţi voi fără viclenie
înaintea lui Dumnezeu? Cuvintele exercită o putere grăitoare. Dacă este
posibil, Satan va ţine limba activă în slujba lui. În noi înşine nu putem să
ne stăpânim acest mădular nesupus. Harul divin este singura noastră speranţă.” – Testimonies, vol. 5, pag. 175 eng.
„Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi aşezat niciodată pe frunţile… bărbaţilor sau femeilor cu limbi mincinoase sau inimi înşelătoare. Toţi cei care
primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu – candidaţi
pentru cer.” – Idem., pag. 216 eng.
b.	Cum Îl urmează pe Miel aici pe pământ credincioşii sigilaţi?
	Apocalipsa 14:4 (partea din mijloc); 1 Petru 2:21, 22; 1 Ioan 2:6; 3:3-7.
„În mijlocul unei lumi care prin nelegiuirea ei a fost condamnată la nimicire, Enoh a trăit o viaţă de o aşa strânsă comuniune cu Dumnezeu, încât
n-a fost îngăduit ca el să cadă sub puterea morţii. Caracterul sfânt al acestui
profet reprezintă starea de sfinţenie ce trebuie să fie atinsă de cei care vor fi
‚răscumpăraţi de pe pământ’ (Apocalipsa14:3) la revenirea lui Isus Hristos.
Atunci, aşa cum a fost şi în lumea dinainte de potop, nelegiuirea va creşte. Dând frâu liber pornirilor inimilor lor stricate, cum şi învăţăturilor unei
filozofii înşelătoare, oamenii se vor răscula împotriva autorităţii cerului.
Dar, asemenea lui Enoh, poporul lui Dumnezeu va căuta curăţirea inimii
şi conformarea faţă de voia Sa, până când ei vor reflecta chipul lui Hristos.
Dar, asemenea lui Enoh, ei vor avertiza lumea despre revenirea lui Hristos şi
despre judecata ce va veni asupra celor nelegiuiţi şi, prin purtarea, vorbirea
şi exemplul lor sfânt, ei vor condamna păcatele celor nelegiuiţi. După cum
Enoh a fost luat la cer mai înainte de nimicirea pământului prin apă, tot astfel cei neprihăniţi ce vor fi în viaţă vor fi luaţi la cer de pe pământ, mai înainte
de distrugerea lui prin foc.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 88, 89 eng.
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Miercuri 					
4. Îndemnându-ne unii pe alţii

21 iulie

a.	Ce arată faptul că cei credincioşi sigilaţi suspină şi gem din cauza
tuturor urâciunilor care se fac în ţară şi în biserică? Ezechiel 9:4;
	Evrei 10:24-26.

„Ziua răzbunării lui Dumnezeu este chiar asupra noastră. Sigiliul lui
Dumnezeu va fi aşezat pe frunţile celor care suspină şi gem din pricina
urâciunilor care se săvârşesc în ţară.” – Testimonies, vol. 5, pag. 212 eng.
„Aluatul evlaviei nu şi-a pierdut puterea întru totul. Când primejdia şi
apăsarea bisericii sunt cele mai intense, mica grupă care stă în lumină va
suspina şi geme din pricina urâciunilor care se săvârşesc în ţară. Însă ei se
vor ruga într-un mod şi mai special pentru biserică pentru că membrii ei
acţionează după obiceiul lumii…
Când mânia lui [Dumnezeu] se va revărsa prin judecăţi, … urmaşii
umili şi devotaţi ai lui Hristos se vor deosebi de restul lumii prin durerea
sufletească, exprimată prin tânguire, plânset, mustrări şi avertizări. În timp
ce alţii încearcă să acopere răul existent şi să scuze marea răutate prezentă
pretutindeni, cei care sunt zeloşi pentru onoarea lui Dumnezeu şi iubesc
sufletele nu vor tăcea de dragul nici unui favor.” – Idem., pag. 209, 210 eng.
b. Vor fi mântuiţi cei care nu arată nici o preocupare faţă de sufletele
confraţilor cât şi ale celor din jurul lor? Ezechiel 33:7-11.

„Domnul caută să mântuiască, nu să nimicească. El Îşi găseşte plăcerea
în salvarea păcătoşilor. [Ezechiel 33:11 citat]. Prin avertismente şi rugăminţi stăruitoare El îi cheamă pe cei neascultători să nu mai facă răul şi să
se întoarcă la El şi să trăiască. El îi înzestrează pe solii Săi aleşi cu o îndrăzneală sfântă ca cei care aud să se teamă şi să fie aduşi la pocăinţă.” – Profeţi

şi regi, pag. 105 eng.

„Dacă relele sunt vizibile în mijlocul poporului [lui Dumnezeu], şi
dacă servii lui Dumnezeu trec pe lângă ele cu indiferenţă, ei efectiv îl susţin şi-l îndreptăţesc pe păcătos, şi sunt la fel de vinovaţi.” – Testimonies, vol.

3, pag. 265, 266 eng.
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Joi 									

22 iulie

5. Biruinţă absolută
a.	Pentru a obţine o biruinţă desăvârşită şi pentru a fi sigilaţi, care
sunt unele dintre cerinţele obligatorii? Ioan 15:5; Apocalipsa
14:12; 2 Petru 1:5-11.
„Dumnezeu cere ca poftele să fie curăţate, şi să se practice jertfirea de
sine faţă de lucrurile care nu sunt bune. Aceasta este o lucrare care trebuie
să se facă înainte ca poporul să poată sta în picioare înaintea Sa ca popor
făcut desăvârşit.” – Testimonies, vol. 9, pag. 153, 154 eng.
„[Satan] căzuse din acelaşi motiv din care cad mii astăzi, din cauză că
avea ambiţia de a fi primul, că nu dorea să fie sub stăpânire. Domnul dorea
să-l înveţe pe om lecţia că, deşi unit cu biserica, totuşi el nu este mântuit
până când sigiliul lui Dumnezeu nu este aşezat asupra lui.” – Comentarii

biblice, vol. 7, pag. 969 eng.

b.	Care este cântarea pe care cei 144.000 o învaţă şi pe care nimeni
altcineva nu o poate învăţa? Apocalipsa 14:2, 3. Care trebuie să fie
biruinţa lor specială? Apocalipsa 15:2, 3.
„Deşi biserica şi statul îşi vor uni puterea ca să-i constrângă pe ‚toţi,
mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi,’ (Apocalipsa 13:16), ca să primească ‘semnul fiarei’, totuşi poporul lui Dumnezeu nu-l va primi.” – Ma-

rea luptă, pag. 450 eng.

Vineri 					

23 iulie

Întrebări recapitulative personale
a.	Cât este de important să avem numele Tatălui pe frunţile noastre şi ce
înseamnă aceasta?
b.	Cum devine cineva întinat cu femei într-un sens profetic?
c.	Ce înseamnă să fii fără vicleşug?
d.	De ce ar trebui să fim preocupaţi de spiritualitatea altor membri cât şi
de a celor din jurul nostru?
e.	Ce rol are dieta asupra biruinţei desăvârşite?
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Pregătiţi pentru sigiliu
„Nici unul dintre noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu, atâta timp cât
caracterele noastre au o zbârcitură sau o pată pe ele. Nouă ne este lăsată remedierea caracterelor noastre, curăţirea templului sufletului de orice întinăciune.
Atunci, ploaia târzie va cădea asupra noastră, aşa cum ploaia timpurie a căzut
asupra ucenicilor în Ziua Cincizecimii…
În viaţa aceasta trebuie să întâmpinăm încercări teribile şi să facem sacrificii costisitoare, dar pacea lui Isus este răsplata. A fost atât de puţină lepădare
de sine, atât de puţină suferinţă pentru Isus Hristos, încât crucea este aproape
uitată cu totul. Noi trebuie să avem părtăşie cu Hristos, cu suferinţele Lui, dacă
vrem să stăm triumfători cu El pe tronul Său. Atâta vreme cât alegem calea
cea uşoară a satisfacerii plăcerilor egoiste şi suntem înspăimântaţi la gândul
lepădării de sine, credinţa noastră nu va deveni niciodată fermă şi nici nu vom
cunoaşte pacea lui Isus, nici bucuria ce vine printr-o conştientă biruinţă. Cei
mai înălţaţi din oastea celor răscumpăraţi, care stau înaintea lui Dumnezeu şi
a Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cunosc conflictul biruinţei, căci ei vin din
mari încercări. Aceia care s-au supus împrejurărilor mai degrabă decât să se
angajeze în acest conflict nu vor şti cum să stea în picioare în ziua când chinul
şi suferinţa vor veni peste fiecare suflet; căci chiar dacă Noe, Iov şi Daniel ar
fi pe pământ, ei n-ar putea salva nici pe fiu şi nici pe fiică, pentru că fiecare
trebuie să-şi elibereze sufletul prin propria sa neprihănire.
Nimeni nu trebuie să spună că situaţia lui este fără speranţă, că el nu poate
să trăiască viaţa unui creştin. Prin moartea Domnului Hristos, s-au luat măsuri ample pentru fiecare suflet. Isus este ajutorul nostru, totdeauna prezent
în vreme de nevoie. Dacă Îl chemi cu credinţă, El a făgăduit că va asculta şi va
răspunde cererilor tale…
Acum trebuie să ne păstrăm, pe noi şi pe copiii noştri, nepătaţi faţă de
lume. Acum trebuie să ne spălăm hainele caracterului şi să le albim în sângele Mielului. Acum trebuie să biruim mândria, patimile şi lenevia spirituală.
Acum trebuie să ne trezim şi să facem un efort hotărât pentru un caracter
armonios. ‚Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile.’ (Evrei 4:7).
Suntem în cea mai dificilă situaţie, aşteptând, veghind în vederea revenirii
Domnului Hristos. Lumea este în întuneric. ‚Dar voi, fraţilor’, spune Pavel,
‚nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.’ (1 Tesaloniceni 5:4). Dumnezeu a dorit întotdeauna să scoată lumină din întuneric,
bucurie din necaz şi odihnă din oboseală, pentru sufletul ce aşteaptă plin de
dor.” – Testimonies, vol. 5, pag. 214-216 eng.
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Lecţia 5 		

Sabat, 31 iulie 2010

Avertizarea finală
“Eforturile, care se fac pentru a împiedica înaintarea adevărului, vor
servi la răspândirea lui… Oamenii pe care Dumnezeu i-a făcut depozitarii legii Sale nu trebuie să permită ca lumina lor să fie ascunsă. Adevărul
trebuie proclamat în locurile învăluite în întuneric ale pământului.” – Tes-

timonies, vol. 5, pag. 454 eng.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 603-612 eng.

Duminică 				

25 iulie

1. Slava templului
a. La începutul reconstruirii Ierusalimului, când s-a aşezat temelia
noului templu, pe de o parte, s-a auzit plânset, pe de alta, strigăte
de bucurie. De ce au fost două reacţii adverse? Ezra 3:10-12; Hagai
2:3.

„Acolo erau… oameni în vârstă care văzuseră slava templului lui Solomon, şi care plângeau la temelia noii clădiri, pentru că era atât de inferioară
faţă de cea dintâi… Atunci s-a dat făgăduinţa că slava acestei case din urmă
avea să fie mai mare decât a celei dintâi.” – Marea luptă, pag. 23, 24 eng.
b.	Cum şi prin ce lucrare au sperat iudeii să vadă în cel de-al doilea
templu împlinirea profeţiei din Hagai 2:9? Ioan 2:20.

„Ucenicii s-au înfiorat şi s-au umplut de uimire la cuvintele lui Hristos
care preziceau dărâmarea templului şi doreau să înţeleagă mai pe deplin
înţelesul cuvintelor Sale. Bogăţia, truda şi măiestria arhitecturală au fost
folosite din belşug timp de mai bine de patruzeci de ani pentru a-i spori
grandoarea.” – Idem., pag. 24 eng.
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Darul Sabatului Întâi pentru ŞCOLILE MISIONARE

„După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o
mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.” (Apocalipsa 18:1).

Luni 					

26 iulie

2. Slava templului (continuare)
a. La ce s-a referit Hagai când a vorbit despre slava celui de-al doilea
templu? Hagai 2:7, 9 (compară cu Maleahi 3:1). În ce fel a întrecut
cel de-al doilea templu slava celui dintâi templu? Cu alte cuvinte, a
cui prezenţă a umplut cel de-al doilea templu cu slavă mai mare?
	Ioan 1:14; 1 Corinteni 2:8.

„Timp de veacuri, iudeii căutaseră în zadar să arate prin ce se împlinise
făgăduinţa lui Dumnezeu dată prin Hagai; totuşi mândria şi necredinţa
le-au întunecat minţile faţă de adevărata însemnătate a cuvintelor profetului. Acest al doilea templu nu a fost onorat cu norul slavei lui Iehova, ci cu
prezenţa vie a Unuia în care locuia trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii
– care era Dumnezeu Însuşi manifestat în trup. ‚Dorinţa tuturor neamurilor’ venise cu adevărat la templul Său când Bărbatul din Nazaret învăţa şi
vindeca în curţile sfinte. Prin prezenţa lui Hristos, şi doar prin ea, cel de-al
doilea templul l-a întrecut pe primul în slavă. Însă Israel a îndepărtat de
la el Darul oferit de cer. O dată cu umilul Învăţător care în acea zi ieşise
pe porţile lui de aur, se îndepărtase şi slava din templu pentru totdeauna.
Deja se împlineau cuvintele Mântuitorului: ‚Vi se lasă casa pustie.’ (Matei
23:38).” – Marea luptă, pag. 24 eng.
b.	Ce a spus Isus despre soarta surprinzătoare a celui de-al doilea
templu? Matei 24:1, 2; Luca 21:5, 6.

„Pietrele templului erau din cea mai curată marmură, de un alb desăvârşit, şi unele dintre ele de o mărime aproape fabuloasă. O parte a zidului
rezistase asediului armatei lui Nebucadneţar. În felul desăvârşit în care era
construit părea asemenea unei singure pietre solide săpată direct din carieră. Ucenicii nu puteau înţelege cum aveau să fie dărâmate acele ziduri
grandioase.
Când atenţia lui Hristos a fost atrasă către splendoarea templului, ce gânduri nerostite o fi avut Cel Respins! Priveliştea dinaintea Sa era cu adevărat
frumoasă, însă El a spus cu tristeţe: Văd totul. Clădirile sunt într-adevăr minunate. Arătaţi spre aceste ziduri care par indestructibile; însă luaţi aminte la
cuvintele Mele: Va veni ziua când ‚nu va mai rămânea piatră pe piatră care să
nu fie dărâmată.’ (Marcu 13:2).” – Hristos lumina lumii, pag. 627 eng.
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Marţi

27 iulie

3.	Hristos în voi

b.	Ce este slava lui Dumnezeu care trebuie să strălucească prin servii
Săi? Exodul 33:18, 19; 34:5-7.
„Urmaşii lui Hristos trebuie să reverse lumină în întunericul lumii.
Prin Duhul Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu este o lumină când devine o
putere transformatoare în viaţa primitorului. Prin implantarea în inima
lor a principiilor cuvântului Său, Duhul Sfânt dezvoltă în oameni atributele lui Dumnezeu. Lumina slavei Sale – a caracterului Său – trebuie să
strălucească mai departe prin urmaşii Săi. În felul acesta ei, trebuie să-L
slăvească pe Dumnezeu, să lumineze cărarea către căminul Mirelui, cetatea
lui Dumnezeu, spre ospăţul de nuntă al Mielului.” – Parabolele Domnului

Hristos, pag. 414 eng.

c.	Ce trebuie să aibă loc în noi dacă dorim să reflectăm slava lui
	Dumnezeu? Coloseni 1:27. Cum lucrează Dumnezeu în viaţa
noastră ca să ne pregătească pentru o astfel de experienţă?
2 Corinteni 3:18; 4:17.
„Cu cât mai apropiată este comuniunea noastră cu Dumnezeu, şi cu cât
cunoaştem mai clar cerinţele Sale, cu atât mai mult vom fi modelaţi după
chipul divin, şi cu atât mai gata vom fi să devenim părtaşi ai naturii divine.”
– Patriarhi şi profeţi, pag. 330 eng.
„Înainte de a primi botezul Duhului Sfânt, Tatăl nostru cel ceresc ne va
încerca să vadă dacă putem trăi fără să-L dezonorăm.” – Selected Messages,
vol. 3, pag. 426, 427 eng.

„Hristos caută să-i înalţe pe toţi aceia are doresc să se ridice la tovărăşia
cu El, ca să putem fi una cu El după cum şi El este una cu Tatăl. El îngăduie
ca noi să intrăm în contact cu suferinţa şi nenorocirile pentru a ne elibera
de egoismul nostru; El caută să dezvolte în noi atributele caracterului Său
– compasiune, gingăşie şi dragoste. Prin aceea că primim această lucrare
de slujire ne aşezăm în şcoala Sa ca să fim demni pentru curţile lui Dumnezeu. Dacă o respingem, respingem instrucţiunea Sa şi alegem despărţirea
veşnică de prezenţa Sa.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 388-389 eng.
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Darul Sabatului Întâi pentru ŞCOLILE MISIONARE

a.	Cum poate fi descrisă pe scurt firea omenească? Romani 3:10-12, 23.

Miercuri 							
28 iulie
4.	Pământul luminat de slava lui Dumnezeu
a.	Ce este slava care va lumina întregul pământ şi de ce este nevoie de
un alt înger să termine această lucrare? Apocalipsa 18:1.

„Cei care aşteaptă venirea Mirelui trebuie să spună oamenilor: ‚Iată,
acesta este Dumnezeul vostru.’ Ultimele raze ale luminii milostive, ultima
solie de milă care trebuie dată lumii este descoperirea caracterului Său de
dragoste. Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe faţă slava Sa. În propria
lor viaţă şi propriul lor caracter ei trebuie să descopere ce a făcut harul lui
Dumnezeu pentru ei.
Lumina Soarelui Neprihănirii trebuie să strălucească prin fapte bune
– prin cuvintele adevărului şi faptele sfinţeniei.” – Pildele Domnului Hristos,

pag. 415, 416 eng.

„Adevărul nu trebuie atenuat şi nici solia pentru acest timp, diminuată.
Solia îngerului al treilea trebuie consolidată şi confirmată. Capitolul al optsprezecelea din Apocalipsa descoperă importanţa prezentării adevărului
nu cu măsură ci cu îndrăzneală şi putere… S-a vorbit prea mult pe ocolite
în ce priveşte proclamarea soliei îngerului al treilea. Solia nu a fost dată atât
de clar şi de desluşit cum ar fi trebuit.” – Evanghelizarea, pag. 230 eng.
„Domnul Dumnezeul cerului nu va trimite asupra lumii judecăţile
Sale pentru neascultare şi păcat până când nu-i trimite pe străjerii Săi să
dea avertizarea. El nu va încheia timpul de probă până când solia nu va
fi proclamată mai desluşit. Legea lui Dumnezeu trebuie ridicată în slăvi;
pretenţiile ei trebuie prezentate în adevăratul lor caracter sfânt, pentru ca
oamenii să fie aduşi să se hotărască de partea adevărului sau împotriva lui.
Totuşi lucrarea va fi scurtată în neprihănire. Solia neprihănirii lui Hristos
trebuie să răsune de la o margine a pământului la cealaltă ca să pregătească
Domnului calea. Aceasta este slava lui Dumnezeu, care încheie lucrarea
îngerului al treilea.” – Testimonies, vol. 6, pag. 19 eng.

b.	Când a început să strălucească lumina din Apocalipsa 18:1?
„Timpul încercării este chiar asupra noastră, pentru că marea strigare
a îngerului al treilea a început deja prin descoperirea neprihănirii lui Hristos, Răscumpărătorul iertător de păcate. Aceasta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple întregul pământ.” – Selected Messsages, vol. 1,

pag. 363 [Scris în 1892 cu referire la conferinţa din Minneapolis.]
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Joi 					

29 iulie

5. „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu”

„Solia despre căderea Babilonului, aşa cum este dată de cel de-al doilea
înger, se repetă menţionând în plus stricăciunile care au pătruns în biserici
din 1844 încoace. Lucrarea acestui înger vine la vremea potrivită ca să se
alăture ultimei mari lucrări a soliei îngerului al treilea când se transformă
într-o mare strigare. Iar poporul lui Dumnezeu este pregătit în felul acesta
să stea în picioare în ceasul ispitirii, pe care îl vor întâmpina în curând. Am
văzut o mare lumină asupra lor, iar ei s-au unit ca să proclame fără teamă
solia îngerului al treilea.” – Experienţe şi viziuni, pag. 277 eng.
„În timp ce Satan lucrează prin minunile sale mincinoase, a sosit vremea
[care] a fost prezisă în Apocalipsa, când îngerul puternic, care va lumina
pământul cu slava sa, va vesti căderea Babilonului şi va chema pe poporul lui
Dumnezeu să-l părăsească.” – Selected Messages, vol. 3, pag. 406, 407.
b. În ce sens este solia atât de aspră? Ce se găseşte în Babilon şi cere o
acţiune în forţă? Apocalipsa 18:5-24.

c.	Ce face poporul lui Dumnezeu din alte staule ca să evite plăgile
care urmează să vină? Apocalipsa 18:4; Isaia 56:1-7; Ioan 10:16.

Vineri 						

30 iulie

Întrebări recapitulative personale
a.	Atunci când Biblia vorbeşte despre slava lui Dumnezeu, ce înseamnă
aceasta?
b.	Cum a întrecut slava celui de-al doilea templu pe cea a celui dintâi?
c.	Cum se poate ca fiinţa omenească să reflecte slava lui Dumnezeu?
d.	De ce este nevoie de al patrulea înger şi când a început lucrarea lui?
e.	Ce trebuie să facă oamenii care sunt în bisericile populare ca să fie
cruţaţi?
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2010

31

Darul Sabatului Întâi pentru ŞCOLILE MISIONARE

a.	Care este solia acestui alt înger şi cum se aseamănă cu solia îngerului al doilea? Apocalipsa 18:2, 3; 14:8.

Sabat, 7 august 2010
Darul Sabatului Întâi
pentru Şcolile Misionare
Prin harul Său minunat,
Dumnezeu a deschis calea
pentru înfiinţarea câtorva
şcoli misionare care să pregătească tineri ca să lucreze în
via Sa. Întrucât solia reformei a
ajuns în multe colţuri ale lumii,
avem mare nevoie de mai mulţi lucrători instruiţi. Ca urmare, trebuie să
se deschidă mai multe şcoli misionare – asemenea şcolilor profeţilor.
Sufletele sunt câştigate la Hristos în fiecare zi în diferite ţări din lume.
Creşterea lucrării misionare a dus la creşterea nevoii de lucrători instruiţi
care să încheie misiunea dată nouă de Mântuitorul.
„Cu o aşa oaste de lucrători cum ar putea fi tinerii noştri dacă sunt
corect instruiţi, cât de curând ar putea fi dusă în întreaga lume solia unui
Mântuitor crucificat, înviat şi care vine în curând!
Avem o oaste de tineri astăzi care pot face multe dacă sunt direcţionaţi cum trebuie şi încurajaţi. Noi dorim ca adevărul să fie înţeles de copiii
noştri. Dorim ca ei să fie binecuvântaţi de Dumnezeu. Dorim ca ei să-şi
facă partea lor în planurile bine organizate pentru a-i ajuta pe alţi tineri.
Toţi să fie în aşa fel instruiţi încât să poată reprezenta corect adevărul,
prezentând motivele nădejdii care este în ei şi onorându-L pe Dumnezeu
în orice ramură de lucru în care sunt calificaţi…
Este nevoie de tineri. Dumnezeu îi cheamă în câmpurile misionare.
Fiind relativ lipsiţi de griji şi responsabilităţi, le este mai uşor să se angajeze în lucrare decât le este celor care trebuie să se îngrijească de educaţia şi
întreţinerea unei familii mari. Mai mult decât atât, tinerii pot să se adapteze mai uşor la clime şi societăţi noi, pot suferi inconvenienţele şi greutăţile
mai uşor. Prin tact şi perseverenţă, ei pot ajunge la oameni acolo unde se
află.” – Christian Service, pag. 30-32.
Avem nevoie de ajutor pentru a putea conduce astfel de şcoli ale profeţilor, pentru a deschide altele în diferite ţări şi pentru a trimite profesori
care să ajute în aceste programe. Facem tot ce ne stă în putinţă – putem
să ne bazăm şi pe dvs? În Sabatul din 7 august, vă rugăm să vă amintiţi de
şcolile noastre misionare!
Departamentul de Educaţie al Conferinţei Generale
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Lecţia 6 					

Sabat, 7 august 2010

Ultimele şapte plăgi
„Plăgile care au căzut asupra Egiptului atunci când Dumnezeu era pe
punctul de a-l elibera pe Israel au fost asemănătoare în caracter cu judecăţile
mai teribile şi extinse care urmează să cadă peste lume chiar înainte de eliberarea finală a poporului lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pag. 627, 628 eng.
Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pag. 36, 52-54, 64-67, 118-121 eng.

Duminică 					

1 august

1. Mânia lui Dumnezeu
a.	Ce avertisment dă cel de-al treilea înger pentru cei care primesc
semnul fiarei şi în ce constă deplinătatea mâniei lui Dumnezeu?
	Apocalipsa 14:9, 10; 15:1.
b. Se poate ca ultimele şapte plăgi să fie revărsate în timp ce Isus
slujeşte în templul din ceruri? Apocalipsa 7:1-3; 8:3, 4. Ce se va
întâmpla când El va înceta lucrarea Sa de mijlocire? Apocalipsa
8:5; 15:5-8.
„Era imposibil ca plăgile să fie revărsate cât timp Isus oficia în sanctuar; însă atunci când lucrarea Sa se termină, iar mijlocirea Sa se încheie,
nu va mai fi nimic care să împiedice mânia lui Dumnezeu.” – Experienţe şi

viziuni, pag. 280 eng.

c.	Cine va primi sigiliul de apărare împotriva celor şapte plăgi?
	Psalmii 27:2-5; 91:9, 10.
„Cei care biruiesc lumea, trupul şi pe diavolul, vor fi cei favorizaţi care
vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Cei ale căror mâni nu sunt curate, ale
căror inimi nu sunt pure, nu vor avea sigiliul viului Dumnezeu.” – Mărturii

către predicatori, pag. 445 eng.
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Darul Sabatului Întâi pentru şcolile misionare

„Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri
care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui
Dumnezeu.” (Apocalipsa 15:1).

Luni 				
2.	Primele trei plăgi

2 august

a.	Ce motive sunt date pentru revărsarea primelor trei plăgi?
	Apocalipsa 16:2-7.
„Judecăţile lui Dumnezeu vor veni asupra celor care caută să apese şi
să nimicească pe poporul lui Dumnezeu. Îndelunga Sa răbdare cu cei răi
îi încurajează pe oameni în păcat, însă pedeapsa lor este totuşi sigură şi
grozavă pentru că a fost mult amânată.” – Marea luptă, pag. 627 eng.
b.	Ce măsuri se vor lua împotriva poporului lui Dumnezeu?
	Apocalipsa 13:15.
„Aceste [ultime şapte] plăgi i-au stârnit pe cei răi împotriva celor neprihăniţi; ei credeau că noi aduseserăm judecăţile lui Dumnezeu asupra
lor, şi că dacă ar putea să scape pământul de noi, plăgile aveau să fie oprite.
S-a dat un decret pentru omorârea sfinţilor, ceea ce i-a făcut să strige zi şi
noapte după izbăvire. Acesta era timpul strâmtorării lui Iacov.” – Experienţe
şi viziuni, pag. 36, 37 eng.

„Prin condamnarea poporului lui Dumnezeu la moarte, [cei care au
primit semnul fiarei] şi-au atras vina sângelui lor la fel ca şi cum ar fi fost
vărsat de mâna lor. În acelaşi fel, Hristos i-a declarat pe iudeii din timpul
Său vinovaţi de tot sângele sfinţilor care fusese vărsat din zilele lui Abel;
pentru că ei posedau acelaşi spirit şi căutau să facă aceeaşi lucrare ca aceea
a omorâtorilor profeţilor.” – Marea luptă, pag. 628 eng.

c.	Care a fost reacţia lui Ellen White când i-au fost arătate plăgile în
viziune?
„M-a cuprins groaza şi am căzut cu faţa la pământ înaintea îngerului şi
l-am rugat stăruitor să fie îndepărtată priveliştea [plăgilor], să fie ascunsă
de la mine, pentru că era înspăimântătoare. Atunci, mi-am dat seama, ca
niciodată mai înainte, de importanţa cercetării Cuvântului lui Dumnezeu
cu atenţie, pentru a şti cum să scapi de plăgile despre care Cuvântul spune
că vor veni asupra tuturor nelegiuiţilor care se vor închina fiarei şi chipului
ei şi vor primi semnul ei pe frunte sau pe mână. M-am mirat tare cum putea cineva să nu respecte legea lui Dumnezeu şi să calce în picioare Sabatul
Său cel sfânt când astfel de ameninţări şi acuzaţii îngrozitoare erau ridicate
împotriva lor.” – Experienţe şi viziuni, pag. 65 eng.
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Marţi 							

3 august

3.	A patra şi a cincea plagă

„În plaga ce a urmat, soarelui i se dă putere ‚să dogorească pe oameni
cu focul lui. Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare’ (versetele 8, 9).
Profeţii descriu starea pământului în acest timp teribil: ‚Pământul este întristat, … căci bucatele de pe câmp sunt pierdute… toţi pomii de pe câmp
s-au uscat… Şi s-a dus bucuria de la copiii oamenilor!’ ‘S-au uscat seminţele sub bulgări; grânarele stau goale… Cum gem vitele! Cirezile de boi
umblă buimace, căci nu mai au păşune; … au secat pâraiele şi a mâncat
focul izlazurile pustiului.’ ‘În ziua aceea, cântecele Templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor arunca în tăcere
o mulţime de trupuri moarte.” (Ioel 1:10-12; 17-20; Amos 8:3).” – Marea

luptă, pag. 628 eng.

„Cu strigăte de biruinţă, cu batjocuri şi blesteme, mulţimile de oameni
răi sunt gata să se arunce asupra prăzii, când, iată, un întuneric des, mai
gros decât întunericul nopţii, cade peste pământ.” – Marea luptă, pag. 635,

636 eng.

b.	Descrieţi suferinţa care va veni asupra acelora care au crezut în
solia îngerului al treilea, şi totuşi au făcut compromisuri cu
apostazia dominantă în creştinism. Isaia 8:22; Ieremia 8:20; Matei
7:22, 23.

„Mi-a fost arătat un grup care ţipa în agonie. Pe veşmintele lor era scris
cu litere mari: ‚Ai fost cântărit şi găsit prea uşor.’ Am întrebat cine erau cei
din grupul acesta. Îngerul a spus: ‚Aceştia sunt cei care au ţinut odată Sabatul şi au renunţat la el.’ I-am auzit strigând în gura mare: ‚Am crezut în venirea Ta şi am propovăduit-o neobosiţi.’ Şi în timp ce vorbeau, ochii li s-au
oprit asupra veşmintelor lor şi au văzut ce era scris şi apoi au început să se
bocească. Am văzut că ei băuseră din apa cea limpede şi o tulburaseră cu
picioarele lor pe cea rămasă – călcaseră în picioare Sabatul – şi că de aceea
fuseseră cântăriţi şi găsiţi prea uşori.” – Experienţe şi viziuni, pag. 37 eng.
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Darul Sabatului Întâi pentru şcolile misionare

a.	Descrieţi plăgile a patra şi a cincea. Apocalipsa 16:8-11.

Miercuri 						
4.	Plaga a şasea

4 august

a.	Ce va avea loc în timpul celei de-a şasea plăgi? Apocalipsa 16:12.

„Când protecţia legilor omeneşti va fi retrasă de la aceia care cinstesc
Legea lui Dumnezeu, în diferite ţări se va produce o mişcare simultană
pentru nimicirea lor. Deoarece timpul stabilit în decret se apropie, oamenii
vor complota să smulgă din rădăcini această sectă urâtă. Se va hotărî ca
într-o noapte să se dea lovitura decisivă, care să aducă la tăcere glasul de
discordie şi de mustrare.
Poporul lui Dumnezeu – unii în celulele închisorilor, alţii ascunşi în
locurile singuratice din păduri şi munţi – se roagă încă pentru ocrotire
divină, în timp ce, în toate părţile, grupuri de oameni înarmaţi, mânaţi de
oştile de îngeri răi, se pregătesc pentru lucrarea morţii…
Cu strigăte de biruinţă, cu batjocuri şi blesteme, mulţimile de oameni răi
sunt gata să se arunce asupra prăzii, când, iată, un întuneric des, mai adânc
decât întunericul nopţii, cade peste pământ. Apoi, un curcubeu strălucind
de slavă de la tronul lui Dumnezeu se arată pe cer şi pare să înconjoare fiecare grupă de rugători. Mulţimile înfuriate se opresc deodată. Strigătele lor
batjocoritoare se sting. Obiectele urii lor criminale sunt uitate. Cu presimţiri
înfricoşate privesc la simbolul legământului lui Dumnezeu şi doresc să fie
ocrotiţi de strălucirea lui orbitoare.” – Marea luptă, pag. 635, 36 eng.
b.	Ce puteri sunt implicate pentru a strânge întreaga lume la ultima
bătălie? Apocalipsa 16:13, 14.

„Orice formă de răutate va izbucni într-o activitate intensă. Îngerii răi
îşi unesc puterile cu oamenii răi şi, întrucât au fost într-o luptă continuă şi
au dobândit experienţă în cele mai bune modalităţi de înşelare şi luptă, şi
s-au întărit veacuri de-a rândul, ei nu se vor da bătuţi în ultimul mare conflict fără eforturi disperate. Întreaga lume va fi de o parte sau de cealaltă a
luptei. Bătălia de la Armaghedon se va da, şi acea zi nu trebuie să ne prindă
pe nici unul din noi dormind.” – Comentarii Biblice, vol. 7, pag. 982 eng.
c.	Cum sunt dezvăluite evenimentele din timpul plăgii a şasea de
	Dumnezeu prin profetul Ioel? Ioel 3:2.
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5 august

5.	Plaga a şaptea

„La miezul nopţii, Dumnezeu Îşi dă pe faţă puterea pentru eliberarea
poporului Său. Soarele se arată, strălucind în toată puterea lui. Semne şi
minuni urmează într-o succesiune rapidă. Nelegiuiţii privesc cu groază şi
cu uimire această scenă, în timp ce neprihăniţii privesc cu bucurie solemnă semnul eliberării lor. Totul în natură pare că şi-a schimbat cursul. Râurile încetează să mai curgă. Nori întunecoşi şi grei se ridică şi se lovesc unul
de altul. În mijlocul cerurilor dezlănţuite este un spaţiu luminat de o slavă
de nedescris, de unde se aude glasul lui Dumnezeu ca sunetul multor ape,
zicând: ‚S-a isprăvit’ (Apocalipsa 16:17).
Glasul acela zguduie cerul şi pământul. Urmează un cutremur puternic, ‚un cutremur atât de puternic şi mare cum n-a fost de când sunt oamenii pe pământ’ (versetele 17,18). Firmamentul pare că se deschide şi se
închide. Slava de la tronul lui Dumnezeu străluceşte printre nori. Munţii
tremură ca o trestie bătută de vânt, iar stâncile prăbuşite sunt răspândite
peste tot. Se aude vuietul unei furtuni care se apropie. Marea este lovită cu
furie. Se aude urletul furtunii ca glasul demonilor într-o lucrare de distrugere. Pământul întreg se ridică şi se coboară ca valurile mării. Suprafaţa lui
se crapă. Chiar temeliile par că se prăbuşesc. Lanţuri de munţi se scufundă.
Insule locuite dispar. Porturile mării, care au devenit asemenea Sodomei
din cauza nelegiuirii, sunt măturate de apele înfuriate. Dumnezeu Şi-a
adus aminte de Babilonul cel mare, ‚ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.’ Pietre mari, fiecare cântărind ‚aproape un talant’, îşi fac lucrarea
de distrugere (versetele 19, 21).” – Marea luptă, pag. 636, 637 eng.

Vineri 					

6 august

Întrebări recapitulative personale

a.	Ce declanşează începutul ultimelor şapte plăgi?
b.	Ce împotrivire va trebui să sufere poporul lui Dumnezeu?
c.	Cum va continua răzvrătirea şi în timpul plăgilor?
d.	Ce puteri se unesc pentru a duce la punctul culminant al veacurilor?
e.	Ce este important pentru a fi apăraţi în timpul plăgilor?
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a.	Ce se va întâmpla în timpul plăgii a şaptea? Apocalipsa 16:17-21.
	Numai de ce poate avea rămăşiţa credincioasă a lui Dumnezeu
nădejde în tot acest tumult? Isaia 26:20, 21.

Lecţia 7

Sabat, 14 august 2010

Strâmtorarea lui Iacov
„Vai! căci ziua aceea este mare; niciuna n-a fost ca ea! Este o vreme de
necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din ea.” (Ieremia 30:7).
„Deşi poporul lui Dumnezeu va fi înconjurat de vrăjmaşi care sunt
hotărâţi să-i nimicească, totuşi chinul pe care îl suferă nu este teama de
persecuţie de dragul adevărului; ei se tem ca nu cumva să nu se fi căit de
vreun păcat… Dacă ar putea avea asigurarea iertării, nu s-ar da înlături de
la tortură şi moarte; dar dacă se dovedesc nevrednici şi îşi pierd viaţa pentru propriile lor defecte de caracter, atunci numele sfânt al lui Dumnezeu
va fi batjocorit.” – Marea luptă, pag. 619 eng.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 613-623 eng.

Duminică 				

8 august

1. Semănând şi cultivând
a.	De ce a fugit Iacov la Haran? Genesa 27:41-46.
„Să nu uităm niciodată că eforturile pe care le facem prin propria noastră putere sunt cu totul fără valoare.” – The Signs of the Times, 29 octombrie
1902.

b.	Cum a simţit Iacov, în viaţa lui cu Laban, în mod amarnic rezultatul
încercării de a obţine făgăduinţa lui Dumnezeu prin înşelăciune?
	Galateni 6:7, 8; Genesa 29:21-30; 31:4-7, 36-42.

„Pentru a obţine dreptul de întâi născut, care era deja al lui prin făgăduinţa lui Dumnezeu, Iacov a recurs la înşelăciune şi a cules recolta în
ura fratelui său. În cei douăzeci de ani de exil, a fost el însuşi nedreptăţit
şi înşelat şi, în cele din urmă, a fost nevoit să-şi găsească siguranţa în fugă;
şi el a cules a doua recoltă, când relele din propriul său caracter s-au văzut
ieşind la suprafaţă în fiii săi – toate constituind o imagine fidelă a răsplăţii
ce însoţeşte viaţa omenească.” – Educaţia, pag. 147 eng.

38

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2010

Luni 						

9 august

2.	Trăind prin cuvântul lui Dumnezeu
a. În ciuda faptului că a înşelat, ce experienţă i-a dat lui Iacov curajul
de a rămâne credincios lui Dumnezeu în toţi anii grei petrecuţi la
socrul său? Genesa 28:10-22. Pe cine reprezintă scara? Ioan 1:51.

„Domnul cunoştea influenţele rele care aveau să-l înconjoare pe Iacov,
şi primejdiile la care avea să fie expus. În mila Sa, El a deschis viitorul înaintea fugarului pocăit, ca să poată înţelege planul divin cu referire la sine şi
să fie pregătit să se împotrivească ispitelor care aveau să vină cu siguranţă
asupra lui când era singur în mijlocul idolatrilor şi uneltitorilor. Înaintea
lui avea să stea mereu înaltul standard la care trebuia să ţintească; iar faptul
că ştia că prin el se împlinea planul lui Dumnezeu urma să-i inspire credincioşie…
Lumea nu a fost lăsată singură în deznădejde. Scara Îl reprezintă pe
Isus, mijlocul desemnat pentru comuniune. Dacă El nu ar fi făcut din meritele Sale un pod peste prăpastia pe care o făcuse păcatul, îngerii slujitori
nu ar fi putut intra în comuniune cu omul căzut. Hristos îl leagă pe om
în slăbiciunea şi neputinţa lui de sursa puterii nemărginite.” – Patriarhi şi
profeţi, pag. 184 eng.

b.	Deşi Dumnezeu l-a binecuvântat constant, de ce a părăsit Iacov
confortul noului său cămin şi s-a întors ca să facă faţă unei sorţi
necunoscute mergând să-l întâlnească pe fratele lui? Genesa
31:11-13; Evrei 10:38.

„Iacov nu şi-a părăsit rudele şirete cu mai mult timp în urmă de teama
întâlnirii cu Esau. Acum el a simţit că era în pericol din partea fiilor lui
Laban, care, considerând că averea lui era a lor, puteau încerca să o ia prin
violenţă. El se afla într-o mare nedumerire şi durere, neştiind încotro să o
apuce. Însă, păstrând în minte făgăduinţa milostivă de la Betel, el a adus
cazul său înaintea lui Dumnezeu şi a căutat îndrumare din partea Sa. Rugăciunea lui a fost ascultată printr-un vis: ‚Întoarce-te în ţara părinţilor tăi
şi în locul tău de naştere; şi Eu voi fi cu tine.’ (Genesa 31:3).” – Idem., pag.

193 eng.
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Marţi 					

10 august

3. Luptând cu Dumnezeu
a.	Care a fost cel mai mare obstacol dinaintea lui Iacov în drumul de
întoarcere în Canan şi cum a întâmpinat el criza? Genesa 32:3-12.

„Când [Iacov] se apropia de sfârşitul călătoriei lui, gândul la Esau îi
pricinuia multe presimţiri de nenorocire. După fuga lui Iacov, Esau s-a
considerat singurul moştenitor al averilor tatălui lor. Vestea întoarcerii lui
Iacov avea să trezească teama că el venea ca să pretindă moştenirea. Esau
putea acum să pricinuiască fratelui său o mare vătămare, dacă ar fi dorit
aceasta, şi putea fi stârnit la violenţă împotriva lui, nu numai de dorinţa de
răzbunare, ci şi pentru a-şi asigura netulburat moştenirea bogăţiei pe care
el o considerase că este a lui atât de mult timp.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 195
eng.

„În situaţia lui disperată, [Iacov] şi-a amintit de făgăduinţele lui Dumnezeu şi s-a rugat stăruitor şi din inimă pentru îndurarea Sa… El trebuia să
aibă asigurarea că păcatul său a fost iertat. Durerea fizică nu era suficientă
ca să abată mintea lui de la această ţintă. Hotărârea lui a devenit tot mai
puternică, credinţa lui, tot mai serioasă şi perseverentă, până la final. Îngerul a încercat să Se elibereze; El a cerut: ‚Lasă-Mă să plec, căci se revarsă
zorile;’ dar Iacov a răspuns: ‚Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.’ (Genesa 32:26). Dacă aceasta ar fi fost o încumetare mândră şi
arogantă, Iacov ar fi fost nimicit pe loc; însă ea era asigurarea unuia care îşi
mărturiseşte propria nevrednicie şi totuşi se încrede în credincioşia unui
Dumnezeu care Îşi ţine legământul.” – Idem., pag. 197 eng.
b. În acea noapte lungă de luptă corp la corp, care a fost secretul
biruinţei lui şi, ca urmare, a schimbării numelui lui? Genesa
32:24-30.

„Greşeala care a dus la păcatul lui Iacov de a obţine dreptul de întâi
născut prin înşelăciune i-a fost arătată clar acum. El nu se încrezuse în
făgăduinţele lui Dumnezeu ci căutase ca, prin propriile lui eforturi, să facă
să se întâmple ceea ce Dumnezeu ar fi împlinit la timpul Său şi în felul Său.”
– Idem., pag. 197, 198 eng.
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Miercuri 				

11 august

4.	Prinzându-se de făgăduinţele lui Dumnezeu
a.	Cum se va repeta episodul numit „strâmtorarea lui Iacov” cu
poporul rămăşiţei lui Dumnezeu în zilele din urmă? Ieremia
30:5-7.

„Noaptea de chin a lui Iacov, atunci când s-a luptat în rugăciune pentru eliberarea din mâna lui Esau (Genesa 32:24-30), reprezintă experienţa
poporului lui Dumnezeu din timpul de strâmtorare. Din cauza înşelăciunii
comise pentru a-şi asigura binecuvântarea tatălui, destinată lui Esau, Iacov
a fugit ca să-şi scape viaţa, alarmat de ameninţările cu moartea ale fratelui
lui. După ce a rămas mai mulţi ani în exil, el a pornit, la porunca lui Dumnezeu, să se întoarcă împreună cu soţiile şi copiii lui, turmele şi cirezile lui,
în ţara lui natală. Când a ajuns la graniţa ţării, a fost umplut de groază la
vestea că Esau se apropia în fruntea unei cete de războinici, hotărât fără îndoială să se răzbune. Tabăra lui Iacov, neînarmată şi lipsită de apărare, părea gata să cadă ca victime ale violenţei şi măcelului. Şi la povara neliniştii
şi a temei s-a adăugat şi greutatea zdrobitoare a mustrării de conştiinţă că
păcatul său adusese această primejdie. Singura lui nădejde era în îndurarea
lui Dumnezeu; singura lui apărare era rugăciunea. Totuşi, el nu lasă nimic
nefăcut din partea lui ca să ispăşească răul făcut faţă de fratele lui şi ca să
îndepărteze primejdia care îi ameninţa. La fel ar trebui să facă şi urmaşii
lui Hristos, când se apropie de timpul de strâmtoare, să depună orice efort
pentru a se aşeza într-o lumină favorabilă înaintea poporului, să dezarmeze prejudecata şi să îndepărteze primejdia care le ameninţă libertatea de
conştiinţă.” – Marea luptă, pag. 616 eng.
b.	Ce dovadă arată că rămăşiţa va răbda conflictul? Ieremia 30:10, 11;
	Apocalipsa 14:1-3.

„[Rămăşiţa cea victorioasă] cântă o cântare nouă înaintea tronului, o
cântare pe care nici un om nu o poate învăţa în afară de cei o sută patruzeci
şi patru de mii. Este cântarea lui Moise şi a Mielului – o cântare de eliberare. Nimeni, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, nu poate învăţa
acea cântare, pentru că este cântarea experienţei lor – o experienţă pe care
nici o altă grupă nu a avut-o.” – Idem., pag. 648, 649.
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2010

41

Joi 								

12 august

5.	Nici un păcat nemărturisit
a.	Ce fenomen fizic se va observa la sfârşitul încercării omenirii? Ioel
2:2.
„Când [Hristos] părăseşte sanctuarul, întunericul îi acoperă pe locuitorii pământului. În acel timp înfricoşător, cel neprihănit trebuie să trăiască înaintea lui Dumnezeu fără mijlocitor.” – Marea luptă, pag. 614 eng.
b.	Care va fi starea rămăşiţei lui Dumnezeu când trebuie să trăiască
înaintea lui Dumnezeu fără Mijlocitor? Isaia 43:25.
„În vremea strâmtorării, dacă poporul lui Dumnezeu ar avea păcate
nemărturisite care să le apară înainte în timp ce sunt chinuiţi de teamă şi
durere, ei ar fi copleşiţi; disperarea le-ar reteza credinţa şi ei nu ar mai putea avea încredere ca să se roage lui Dumnezeu pentru eliberare.” – Idem.,

pag. 620 eng.

c.	Ce va face de fapt ca rămăşiţa să sufere chinul după încheierea
timpului de probă, adică în timpul strâmtorării? Ce asigurare
doresc cu ardoare să primească? Apocalipsa 3:10.
„[Poporul lui Dumnezeu] se teme că nu s-au căit de toate păcatele…
Dacă ar putea avea asigurarea iertării nu s-ar da înapoi de la tortură sau
moarte; însă dacă s-ar dovedi nevrednici, şi şi-ar pierde viaţa din cauza
propriilor defecte de caracter, atunci numele cel sfânt al lui Dumnezeu ar
fi batjocorit.” – Idem., pag. 619 eng.

Vineri 						

13 august

Întrebări recapitulative personale

a.	Cum dăinuie consecinţele păcatului şi după căinţă?
b.	Ce măsuri de siguranţă a luat Iacov înainte de a se întâlni cu Esau?
c.	Ce trebuie să învăţăm din secretul victoriei lui Iacov?
d.	Explicaţi cauza adevărată a chinului din timpul strâmtorării lui Iacov.
e.	Cum putem trăi înaintea lui Dumnezeu fără Mijlocitor?
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Lecţia 8 			

Sabat, 21 august 2010

Marele seceriş final
„Apoi m-am uitat şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care
semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o
seceră ascuţită.” (Apocalipsa 14:14).
“Nădejdea binecuvântată a celei de-a doua veniri a lui Hristos, cu toate
realităţile ei solemne, trebuie adesea prezentate poporului. Faptul că aşteptăm arătarea în curând a Domnului nostru ne va face să privim lucrurile
pământeşti ca fiind deşertăciune şi nimic.” – Testimonies, vol. 6, pag. 406 eng.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 624, 625, 636-646 eng.

Duminică 					

15 august

1.	Orice ochi Îl va vedea
a.	Ce făgăduinţă a lăsat Isus iubiţilor Săi ucenici când doreau mult să
rămână mereu în prezenţa Sa? Ioan 14:1-3; Tit 2:13; Evrei 9:28.

„Venirea Domnului a fost în toate veacurile nădejdea adevăraţilor Săi
urmaşi.” – Marea luptă, pag. 302 eng.
b. Va fi această venire invizibilă, secretă sau ceva pe care toţi vor
putea să o vadă? Matei 24:23-27; Faptele Apostolilor 1:9-11;
	Apocalipsa 1:7.

„[Când Se va întoarce Hristos,] întreaga lume va şti şi va înţelege. Ei
vor înţelege împotriva cui au luptat ei, fiinţe sărmane, slabe şi mărginite.”
– Hristos lumina lumii, pag. 739, 740 eng.
c.	Descrieţi groaza care îi va cuprinde pe cei răi când văd venirea în
slavă a lui Hristos. Apocalipsa 6:14-17.
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Luni 						
2.	Cum va veni Isus?

16 august

a.	Descrieţi felul venirii lui Hristos. Matei 25:31; Marcu 8:38.

„[Hristos] Domnul vieţii şi al slavei, va şedea la dreapta lui Dumnezeu.
El va fi judecătorul întregului pământ, şi împotriva hotărârii Lui nu se va
face nici un apel. Atunci orice lucru ascuns va fi aşezat în lumina privirii lui
Dumnezeu, şi judecata va trece pe la toţi oamenii după faptele lor.” – Hristos
lumina lumii, pag. 708 eng.

b.	Ce s-a întâmplat cu soldaţii care păzeau mormântul lui Hristos
când un înger a apărut înaintea lor în slava lui? Matei 28:2-4.

„La vederea îngerilor şi a Mântuitorului glorificat, garda romană a leşinat şi erau ca nişte oameni morţi. Când alaiul ceresc se ascunse de privirea
lor, s-au ridicat în picioare şi şi-au croit drum către poarta grădinii cât de
repede îi puteau duce picioarele lor tremurânde. Clătinându-se ca nişte
beţi, ei s-au grăbit spre cetate, spunând celor cu care se întâlneau minunata
veste. Se îndreptau spre Pilat, însă raportul lor fusese dus la autorităţile iudaice, şi preoţii cei mai de seamă şi conducătorii au trimis după ei ca să fie
aduşi mai întâi la ei. Acei soldaţi prezentau o privelişte ciudată. Tremurând
de frică şi cu feţele palide, au mărturisit despre învierea lui Hristos. Soldaţii
au spus tot, exact aşa cum văzuseră; ei nu avuseseră timp să gândească sau
să spună altceva decât adevărul. Cu glasul plin de durere, au spus: Era Fiul
lui Dumnezeu, Cel care a fost crucificat; am auzit un înger proclamându-L
ca Maiestate a cerului, Regele slavei.” – Idem., pag. 781 eng.
c.	Cum vor reacţiona toate naţiunile la venirea lui Hristos în slavă?
Matei 24:27, 30; Isaia 13:6-9.
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Marţi 				

17 august

3. Secerişul
a.	Descrieţi secerişul spiritual care se va strânge la cea de-a doua
venire a lui Hristos. Apocalipsa 14:14-16; Matei 24:31.

„Hristos vine pe nori cu mare slavă. Va fi însoţit de o mulţime de îngeri
strălucitori. El va veni să trezească pe cei morţi şi să glorifice pe sfinţii cei
vii din mărire în mărire. El va veni să onoreze pe aceia care L-au iubit şi
au păzit poruncile Sale, pentru a-i lua la Sine. El nu i-a uitat nici pe ei, nici
făgăduinţele Lui. Legătura familiei se va reface. Când privim în urmă la
morţii noştri, ne putem gândi la dimineaţa în care trâmbiţa lui Dumnezeu
va suna, când ‚morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi’
(1 Corinteni 15:52). Încă puţin, şi vom vedea pe Împărat în frumuseţea
Lui. Încă puţin, şi El va şterge orice lacrimă din ochii noştri. Încă puţin, şi
El ne va înfăţişa ‚fără prihană şi plini de bucurie înainte slavei Sale’ (Iuda
24). De aceea, când a dat semnele venirii Sale, El a zis: ‚Când vor începe
să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele,
pentru că izbăvirea voastră se apropie.’ (Luca 21:28).” – Hristos lumina lumii,

pag. 632 eng.

b.	Cum vor fi răsplătiţi sfinţii la venirea lui Hristos? Matei 16:27;
25:34; 2 Timotei 4:7, 8; 1 Ioan 3:2, 3.

„[Matei 16:27 citat.] Răsplata lui nu va fi în conformitate cu credinţa
lui, ci în conformitate cu faptele lui, iar viaţa va fi veşnică împreună cu
Isus.” – Manuscript Releases, vol. 3, pag. 98.
„Faptele bune vor fi răsplătite având în vedere motivul care le-a inspirat; acea iscusinţă şi acel intelect care au fost folosite în serviciul lui
Dumnezeu se vor dovedi a fi un succes şi vor fi răsplătite în funcţie de
fidelitatea lucrătorului. Cei care au avut privirea îndreptată numai spre slava lui Dumnezeu vor avea cea mai mare răsplată. Egoismul, nepăsarea,
caracterul lumesc, mândria, lăcomia şi ambiţia omenească vor apărea în
adevăratul lor caracter respingător, asemenea faptelor lui Satan; în timp ce
toate faptele făcute din dragoste pentru Isus, cu dorinţa sinceră de a-L slăvi
pe El, vor apărea drept culme a excelenţei şi înţelepciunii umane.” – The

Signs of the Times, 20 noiembrie 1884.
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Miercuri 			

18 august

4.	Dimineaţa învierii
a. La venirea lui Hristos, ce se va întâmpla cu drepţii cei morţi şi cu
drepţii cei vii? Unde Îl vor întâmpina pe Isus? 1 Corinteni 15:5158; 1 Tesaloniceni 4:13-18.
„În mijlocul zguduirii pământului, al strălucirii fulgerelor şi a bubuitului tunetelor, glasul Fiului lui Dumnezeu îi strigă pe sfinţii adormiţi. El priveşte mormintele celor neprihăniţi; apoi, ridicând mâinile către cer, strigă:
‚Treziţi-vă, treziţi-vă, treziţi-vă, voi, care dormiţi în ţărână, şi sculaţi-vă!’
În lungul şi în latul pământului, morţii aud glasul acela şi aceia care îl aud
învie… Iar neprihăniţii cei vii şi sfinţii înviaţi îşi unesc glasurile într-un
strigăt îndelung şi fericit de biruinţă.
Toţi ies din mormintele lor având aceeaşi statură cu care au intrat în
mormânt. Adam, care se găseşte în mulţimea celor înviaţi, este de o înălţime distinsă şi cu o statură maiestuoasă, cu puţin mai prejos decât Fiul lui
Dumnezeu. Este un mare contrast între el şi oamenii din ultimele generaţii; în această privinţă, se vede marea degenerare a neamului omenesc. Dar
toţi învie cu prospeţimea şi vigoarea tinereţii veşnice. La început, omul a
fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu nu numai în caracter, ci
şi în trăsături şi formă. Păcatul a desfigurat şi aproape a şters chipul divin;
dar Hristos a venit să refacă ceea ce a fost pierdut. El va schimba trupurile
noastre netrebnice şi le va face asemenea trupului Său slăvit. Chipul muritor,
lipsit de frumuseţe, odinioară întinat de păcat, devine desăvârşit, frumos şi
nemuritor. Toate defectele şi diformităţile sunt lăsate în mormânt…
Drepţii în viaţă sunt schimbaţi într-o clipă, într-o clipeală din ochi’.
(1 Corinteni 15:52). La glasul lui Dumnezeu, ei au fost glorificaţi; acum
sunt făcuţi nemuritori şi, împreună cu sfinţii înviaţi, sunt răpiţi să-L întâmpine pe Domnul lor în văzduh. Îngerii îi ‚adună pe cei aleşi din cele patru
vânturi, de la o margine a cerului, până la cealaltă’. (Matei 24:31). Copilaşii
sunt purtaţi de îngerii sfinţi şi daţi în braţele mamelor lor. Prieteni multă
vreme despărţiţi prin moarte sunt uniţi pentru a nu se mai despărţi niciodată şi, cu cântări de bucurie, se înalţă împreună spre cetatea lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pag. 644, 645 eng.
b.	Ce protecţie primesc cei care sunt înviaţi la venirea lui Hristos?
	Apocalipsa 20:6.
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Joi 				

19 august

5. Vegheaţi şi fiţi treji
a.	Care ar trebui să fie principala noastră preocupare în ce priveşte
aşteptarea venirii lui Hristos? Marcu 13:35-37; Iacov 5:7-9.

b. Venirea lui Isus îi va lua prin surprindere pe sfinţii aşteptători?
1 Tesaloniceni 5:1-6. Când vom şti ziua şi ceasul exact al venirii lui
	Isus? Apocalipsa 16:17, 18.

„Când a anunţat ziua şi ceasul venirii lui Isus şi a rostit legământul cel
veşnic cu poporul Său, Dumnezeu rostea o propoziţie, apoi se oprea, în
timp ce cuvintele se rostogoleau pe pământ. Israelul lui Dumnezeu stătea
cu ochii îndreptaţi în sus, ascultând cuvintele când ieşeau din gura lui Iehova, şi se rostogoleau pe pământ asemenea bubuitului unui tunet puternic. Era nespus de solemn. Şi la fiecare sfârşit de propoziţie, sfinţii strigau:
‚Glorie! Aleluia!’ Feţele lor erau luminate de slava lui Dumnezeu; iar ei
străluceau de slavă asemenea feţei lui Moise când a coborât de pe Sinai.
Cei răi nu puteau să privească la ei din cauza slavei. Şi când s-a pronunţat
binecuvântarea fără sfârşit asupra acelora care Îl onoraseră pe Dumnezeu
prin sfinţirea Sabatului Său, s-a auzit un strigăt puternic de biruinţă asupra
fiarei şi asupra icoanei ei.” – Experienţe şi viziuni, pag. 34 eng.

Vineri 					

20 august

Întrebări recapitulative personale
a.	Care este cel mai glorios eveniment al tuturor timpurilor?
b.	Descrieţi cea de-a doua venire a Domnului şi Mântuitorului nostru.
c. Vor avea mulţimile nepăsătoare, care sunt fără Dumnezeu şi fără
mântuire, o a doua şansă la venirea lui Hristos sau după aceea?
d.	Cine este înviat la cea de-a doua venire?
e.	Cum ne putem pregăti pentru cea de-a doua venire a Sa?
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Lecţia 9					

Sabat, 28 august 2010

Mia de ani
“Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a
doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui
Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.” (Apocalipsa 20:6).
„În timpul miei de ani dintre prima şi cea de-a doua înviere are loc
judecata celor răi.” Marea luptă, pg. 660, eng.
Recomandare pentru studiu: Marea Luptă, pg. 653-661, eng.

Duminică 				

22 august

1. 	PRIMA ÎNVIERE
a. 	Ce eveniment are loc pentru a începe mileniul la cea de-a doua
venire a lui Hristos? Luca 14:14.

b. 	Cine sunt acei care zac în morminte şi care, auzind glasul Fiului
omului, vor lua parte la prima înviere (învierea vieţii)? 1 Tesaloniceni 4:14,16; Apocalipsa 20:6. Ce învăţătură amăgitoare pe această
temă este învăţată de către bisericile populare?

„[2 Petru 3:3,4 citat.] Nu auzim noi chiar aceste cuvinte repetate, nu
doar de cei nelegiuiţi pe faţă, ci de către mulţi care ocupă amvoanele ţării
noastre? ‚Nu este motiv de alarmă,’ strigă ei. ‚Înainte de a veni Hristos, întreaga lume trebuie să fie convertită şi neprihănirea trebuie să domnească
timp de o mie de ani. Pace, pace! Toate lucrurile rămân aşa cum au fost de
la început. Nimeni să nu fie deranjat de mesajul agitator al acestor alarmişti.’ Dar această învăţătură a mileniului nu se armonizează cu învăţătura
lui Hristos şi a apostolilor Săi.” Patriarhi şi profeţi, pg. 103 eng.
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Luni 				

23 august

2. 	NIMICIREA

„La venirea lui Hristos, cei răi sunt şterşi de pe faţa întregului pământ
– mistuiţi de duhul gurii Sale şi nimiciţi de strălucirea slavei Sale. Hristos
ia poporul Său la Cetatea lui Dumnezeu şi pământul este golit de locuitorii
săi.” Marea luptă, pg. 657, eng.
b. 	Care este starea pământului după ce sfinţii au fost luaţi de pe el? Isaia
24:1,3 p.p.

„Întregul pământ apare asemenea unui pustiu dezolant. Ruinele oraşelor şi satelor distruse de cutremur, copacii dezrădăcinaţi, stâncile colţuroase aruncate afară de mare sau rupte din pământ, sunt răspândite peste
suprafaţa lui, în timp ce grote mari marchează locul unde munţii au fost
smulşi din temeliile lor…
Apostolul Ioan prezice exilul lui Satan şi condiţia de haos şi dezolare
la care urmează să fie redus pământul, şi el declară că această condiţie va
exista timp de o mie de ani. După ce a prezentat scenele celei de a doua
veniri a Domnului şi nimicirea celor răi, profeţia continuă: ‚Apoi am văzut
pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului fără
fund şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este
Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc,
l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele
neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie
dezlegat pentru puţină vreme.’ (Apocalipsa 20:1-3).
Faptul că expresia „adâncul fără fund” reprezintă pământul într-o stare
de confuzie şi întuneric este evident din alte versete. Cu privire la starea
pământului de „la început”, raportul biblic spune că ‚era fără formă şi gol; şi
întunericul plutea peste faţa adâncului’ (Geneza 1:2) [Cuvântul din ebraică
tradus aici prin ‚adânc’ este redat în traducerea Vechiului Testament din
ebraică Septuaginta (în limba greacă) prin aceeaşi expresie ‚adâncul fără
fund’ în Apocalipsa 20:1-3.] Profeţia învaţă că va fi readus, cel puţin parţial, în această stare.” Ibid., pg. 657-659.
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a. 	Ce se va întâmpla în cele din urmă cu cei nepocăiţi la venirea lui
	Hristos? Isaia 66:15-17; 2 Tesaloniceni 1:7-9.

Marţi 					
3. 	ADÂNCUL FĂRĂ FUND

24 august

a. 	Cum descrie profetul Ieremia starea pământului („adâncul fără
fund” din Apocalipsa 20:3) în timpul mileniului? Ieremia 4:23-27.

„Aici trebuie să fie căminul lui Satan cu îngerii lui cei răi pentru o mie
de ani. Limitat la pământ, el nu va avea acces la alte lumi pentru a-i ispiti şi
supăra pe acei care nu au căzut niciodată. În acest sens este el legat: nu mai
rămâne nimeni, asupra căruia să-şi exercite puterea. El este cu totul izolat
de lucrarea de amăgire şi ruină care fusese timp de atâtea secole singura lui
desfătare.” Marea luptă, pg. 659, eng.
„Chiar cei răi sunt puşi acum în afara puterii lui Satan, şi numai cu îngerii săi cei răi, el rămâne să înţeleagă efectul blestemului pe care l-a adus
păcatul.” Ibid., pg. 660.
b. 	Care este cauza pentru o asemenea nimicire totală, care vine peste
faţa întregului pământ? Isaia 13:9,11,13; 24:5,6.

„Timp de şase mii de ani, lucrarea de răzvrătire a lui Satan a ‚făcut
pământul să tremure.’ El ‚a făcut lumea ca o pustie şi i-a nimicit oraşele.’ Şi
el ‚nu a deschis casa întemniţaţilor săi’ (Isaia 14:16,17). Timp de şase mii
de ani temniţa lui a primit poporul lui Dumnezeu şi el ar fi dorit să-i ţină
captivi pentru totdeauna; dar Hristos a rupt legăturile sale şi i-a eliberat pe
captivi.” – Ibid., pg. 659.
c. 	Cine sunt cei „câţiva oameni” care vor scăpa de nimicirea ce va
veni? Matei 25:34-40; Filipeni 3:20,21.

„Ce bucurie va fi când aceşti răscumpăraţi se întâlnesc cu cei pentru
care au fost preocupaţi, şi îi salută! Şi acei care au trăit, nu pentru a-şi plăcea lor înşile, ci pentru a fi o binecuvântare pentru cei nenorociţi care au
aşa de puţine binecuvântări – cum vor vibra inimile lor de satisfacţie!” My

Life Today, pg. 343.
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Miercuri 				
4. SATANA LEGAT

25 august

„Când lucrarea de ispăşire din sanctuarul ceresc a fost încheiată, atunci
în prezenţa lui Dumnezeu şi a îngerilor cereşti şi a oştirilor celor răscumpăraţi, păcatele poporului lui Dumnezeu vor fi puse asupra lui Satan; el va
fi declarat vinovat de tot răul pe care el i-a determinat să-l săvârşească. Şi
după cum ţapul era trimis departe într-un ţinut nepopulat, tot astfel Satan
va fi exilat pe pământul pustiu, într-un deşert nelocuit şi sumbru.
Apostolul Ioan prezice izgonirea lui Satan şi starea de haos şi dezolare
la care trebuie să fie redus pământul şi el declară că această stare va exista
timp de o sută de ani.” Marea luptă, pg. 658, eng.
„Limitat doar la pământ, [Satan] nu va avea privilegiul de a merge la
alte planete, pentru a-i ispiti şi necăji pe acei care nu au căzut.” Experienţe şi
viziuni, pg. 290, eng.

b. 	Ce va fi împiedicat să facă Satana câtă vreme va fi legat de un lanţ
de 		
împrejurări în închisoarea sa, acest pământ? Apocalipsa 20:3.

„Timp de o mie de ani, Satana va călători încoace şi încolo pe pământul
pustiit pentru a privi rezultatele răzvrătirii sale împotriva legii lui Dumnezeu. În acest timp suferinţele sale sunt intense. De la căderea lui, viaţa
sa de activitate neîncetată i-a alungat cugetarea; dar el este lipsit acum de
puterea lui şi lăsat să contemple rolul pe care l-a jucat de când s-a răzvrătit
pentru prima oară împotriva guvernării cerului, şi să aştepte cu frică şi cu
tremur viitorul înspăimântător când trebuie să sufere pentru tot răul pe
care l-a făcut şi să fie pedepsit pentru păcatele pe care el i-a determinat să
le săvârşească.” Marea luptă, pg. 660, eng.
c. 	Ce va face Satana la sfârşitul mileniului, când va fi eliberat imediat
după învierea celor răi? Apocalipsa 20:7,8.
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a. 	Cum afirmă Biblia, în termeni simbolici, restricţia care trebuie să
fie pusă asupra lui Satan la începutul mileniului? Apocalipsa 20:1,2.

Joi 				

26 august

5. 	JUDECATA CELOR RĂI
a. 	Care va fi principala ocupaţie a sfinţilor în timpul miei de ani în
ceruri? Apocalipsa 20:4 (prima parte); Matei 19:28; 1 Corinteni 6:2,3.

„În timpul miei de ani, între prima şi cea de-a doua înviere, are loc
judecata celor răi… În acest timp, aşa cum a prezis Pavel, ‚sfinţii vor judeca
lumea’ (1 Corinteni 6:2). În unire cu Hristos ei îi judecă pe cei răi, comparând faptele lor cu cartea statutelor, Biblia, şi hotărăsc fiecare caz după
faptele săvârşite în trup.” Marea luptă, pg. 660, 661, eng.
b. 	De ce trebuie să fie judecaţi cei răi? Eclesiastul 12:13,14; Romani 2:5,6.

„Sfinţii, în unison cu Isus, rostesc judecata lor asupra răilor celor morţi.
‚Priviţi’ a zis îngerul, ‚sfinţii, în unison cu Isus, şed la judecată şi hotărăsc celor
răi conform faptelor făcute în trup şi ceea ce trebuie să primească la executarea
judecăţii este scris în dreptul numelor lor.” Experienţe şi viziuni, pg. 52, 53 eng.
c. 	Dacă naţiunilor nelegiuite li s-ar acorda timp suplimentar, ar
fi conduse aceastea la pocăinţă? Isaia 26:10.
“[Cei îndreptăţiţi de sine] nu I-au slujit lui Dumnezeu aici [pe pământ], de aceea, ei nu aveau să-I slujească după aceea [în cer].” Parabolele

lui Hristos, pg. 271, eng.

Vineri 							

27 august

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. 	Ce eveniment marchează sfârşitul celor o mie de ani?
b.	Ce se întâmplă cu acest pământ imediat după cea de-a doua venire a
lui Hristos?
c. 	Cine vor fi singurii care vor locui pământul în timpul mileniului?
d. 	Care este lanţul care-l va lega pe Satana de planeta pustie?
e. 	Care va fi datoria sfinţilor pentru cei 1000 de ani?
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Sabat, 4 septembrie 2010

Darul Sabatului întâi
pentru Angola
„Suiţi-vă pe munte, aduceţi
lemne, şi zidiţi Casa! Eu Mă voi
bucura de lucrul acesta, şi voi fi
proslăvit, zice Domnul.” (Hagai
1:8).

CONGO

Luanda
Oceanul
Atlantic

Porto Amboin
Benguela

ANGOLA

ZAMBIA

Mavinga

NAMIBIA

„Orice dăm vom primi din
nou. Binecuvântările pământeşti
pe care le împărtăşim altora pot fi, şi sunt adesea, răsplătite în natură. Orice dăm, în timp de nevoie, se întoarce adesea la noi împătrit în moneda
împărăţiei.” Lucrarea de binefacere, pg. 312 eng.
Câmpul Central al Angolei este format din patru provincii: Benguela,
Kuanya de Sud, Bie şi Huambo, unde sunt stabilite sediile lucrării noastre.
Vorbind din punct de vedere geografic, aceasta este o zonă vastă şi populaţia ei constă din aproximativ o treime din numărul total de locuitori ai
Angolei. Solul este foarte fertil, dar războiul civil care a durat aproape 30
de ani a provocat multă pagubă creşterii generale a ţării la toate nivelurile.
În anul 2004 lucrarea din Angola a fost reorganizată ca un Câmp, după numărul de membri [peste 1500], şi la ultima Conferinţă Generală din 2007,
Angola a fost aprobată ca Uniune.
Lucrarea a înaintat bine în această regiune, ajungând în multe localităţi.
Marea dificultate pe care o avem este lipsa unui sediu administrativ, care să
reprezinte cu demnitate lucrarea de aici. Cu puţinele resurse pe care le-am
putut strânge, s-a cumpărat un teren de aproximativ 1,5 hectare, la aproximativ 8 km de Huambo, cel de-al doilea oraş ca mărime din ţară. Acum vă
rugăm pe toţi fraţii, surorile şi prietenii din întreaga lume să vă amintiţi de
noi cu un dar generos, aşa încât acest proiect să poată fi finalizat.
Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul dumneavoastră.
Fraţii şi surorile dumneavoastră din Uniunea Angola.

Iulie - Septembrie
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Aprilie
- Iunie 20092010
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Lecţia 10				

Sabat, 4 septembrie 2010

Universul curăţat
„Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui [a Fiului Omului]. El îi
va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre;” (Matei
25:32).
„Întreaga lume a celor răi stă aliniată la bara lui Dumnezeu, fiind acuzată de înaltă trădare faţă de guvernarea cerului.” Marea luptă, pg. 668, eng.
Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pg. 662-678.

Duminică 				

29 august

1. LA SFÂRŞITUL MILENIULUI
a. La sfârşitul mileniului, când Hristos vine a treia oară la acest
pământ, cui va porunci El să învie din morţi? Ioan 5:29 (ultima
parte); Apocalipsa 20:5 (prima parte).

„La încheierea miei de ani, Hristos revine din nou pe pământ. El este
însoţit de oştirea celor răscumpăraţi şi de către un cortegiu de îngeri. Când
Se coboară într-o maiestate grozavă, El porunceşte răilor celor morţi să
învie pentru a-şi primi osânda. Ei ies, o oaste puternică, nenumăraţi ca
nisipul mării.” Marea luptă, pg. 662, eng.
b. 	Cu ce scop vor fi înviaţi cei răi? Isaia 24:22; Iuda 6; Psalmii 97:1-3.

„La încheierea miei de ani va avea loc a doua înviere. Atunci cei răi vor
fi înălţaţi din morţi şi se vor înfăţişa înaintea lui Dumnezeu pentru executarea ’judecăţii scrise’. Astfel, apostolul Ioan, după ce descrie învierea celor
drepţi, spune: ‚Ceilalţi morţi n-au înviat până ce au trecut cei o mie de ani’
(Apocalipsa 20:5).” Ibid., pg. 661.
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Luni 			
2. MUNTELE MĂSLINILOR ESTE NIVELAT

30 august

a. 	Când revine Hristos, la sfârşitul celor o mie de ani, unde Se va
coborî El? Zaharia 14:4.

b. 	Când Isus stă pe Muntele Măslinilor, înconjurat de îngerii sfinţi şi
de toţi sfinţii, ce va fi clar tuturor cu privire la suveranitatea Fiului
omului? Zaharia 14:5 (u.p.), 9.

c. În prezenţa lui Hristos, cum vor arăta cei răi acelaşi sentiment
disperat pe care l-au manifestat cu o mie de ani mai înainte? Isaia
2:19.

„Când glasul lui Dumnezeu îl trezeşte pe cel mort, el va veni din mormânt cu aceleaşi pofte şi patimi, cu aceleaşi plăceri şi neplăceri, pe care le-a
cultivat cât a fost în viaţă. Dumnezeu nu săvârşeşte nici o minune pentru a
re-crea un om care nu a dorit să fie re-creat când i s-a acordat orice ocazie
şi i-a fost oferită orice facilitate. În timpul vieţii sale el nu şi-a găsit bucuria
în Dumnezeu, nici n-a găsit plăcere în serviciul Său. Caracterul lui nu este
în armonie cu Dumnezeu şi el nu ar putea fi fericit în familia cerească.”
Parabolele lui Hristos, pg. 270, eng.

d. 	Descrieţi cu ce vor fi confruntaţi păcătoşii nepocăiţi. Psalmii 145:20.

„De îndată ce cărţile de rapoarte sunt deschise şi ochiul lui Isus priveşte
asupra celor răi, ei sunt conştienţi de fiecare păcat pe care l-au săvârşit vreodată. Ei văd unde picioarele lor s-au abătut de la calea curăţiei şi sfinţeniei,
cât de departe i-a dus mândria şi răzvrătirea în călcarea legii lui Dumnezeu.
Ispitele seducătoare pe care le-au încurajat prin îngăduirea în păcat, binecuvântările pervertite, solii lui Dumnezeu dispreţuiţi, avertismentele respinse,
valurile de îndurare respinse înapoi de către inima încăpăţânată şi nepocăită
– toate apar ca şi când ar fi scrise cu litere de foc.” Marea luptă, pg. 666, eng.
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„Hristos coboară pe Muntele Măslinilor, de unde S-a înălţat după învierea Sa.” Marea luptă, pg. 662, eng.

Marţi 					

31 august

3. 	O PRIVELIŞTE TERIBILĂ
a. 	Ce scene sunt descoperite ca şi într-un film, înaintea lui Satana, a
îngerilor săi şi a mulţimilor celor răi? Când cetele celor nelegiuiţi
înţeleg că, prin acţiunile lor, ei L-au străpuns pe Fiul lui Dumnezeu,
cum vor manifesta ei frică înaintea pedepsei pe care o aşteaptă?
Zaharia 12:10 (ultima parte); Apocalipsa 1:7; Evrei 10:28,29, 27.

„Înaintea mulţimii sunt descoperite scenele finale – Suferindul răbdător călcând pe calea spre Calvar; Prinţul cerului atârnând pe cruce; preoţii
obraznici şi gloata batjocoritoare luând în râs agonia Lui finală; întunericul
supranatural; pământul clătinându-se, stâncile sfărâmate, mormintele deschise, marcând momentul când Răscumpărătorul lumii Şi-a dat viaţa.
Scena teribilă apare chiar cum a fost. Satan, îngerii săi şi supuşii săi nu
au nici o putere să-şi întoarcă feţele de la scena propriei lor lucrări. Fiecare
protagonist îşi aminteşte rolul pe care l-a jucat. Irod, care i-a omorât pe
copiii nevinovaţi din Betleem ca să nimicească pe Împăratul lui Israel; Irodiada cea josnică, asupra al cărei suflet vinovat zace sângele lui Ioan Botezătorul; slabul şi oportunistul Pilat; soldaţii batjocoritori; preoţii, conducătorii şi gloata înnebunită, care striga: ‚Sângele Lui să fie asupra noastră şi a
copiilor noştri!’ – toţi privesc enormitatea vinovăţiei lor. În zadar încearcă
să se ascundă de maiestatea divină a feţei Lui, care întrece strălucirea soarelui, în timp ce cei răscumpăraţi îşi aruncă coroanele la picioarele Mântuitorului, exclamând: ‚El a murit pentru mine!’” – Marea luptă, pg. 667, eng.
b. 	Ce nouă scenă este înfăţişată deodată înaintea mulţimilor care se
văicăresc? Apocalipsa 21:2. Ce trebuie să înţeleagă cu toţii despre
magnitudinea teribilă a acestui moment? Iov 37:5.

„Când Noul Ierusalim, în splendoarea lui uimitoare, coboară din ceruri, se aşează pe locul curăţat şi pregătit pentru a-l primi, şi Hristos, cu
poporul Său şi cu îngerii, intră în Cetatea Sfântă.” Ibid., pg. 663.
„Lăsaţi ca imaginaţia oamenilor să fie folosită la maxim pentru a contempla splendorile Noului Ierusalim şi totuşi de abia au intrat dincolo de
marginile greutăţii veşnice de slavă care va fi percepută de către biruitorul
credincios.” Astăzi cu Dumnezeu, pg. 103, eng.
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Miercuri 				

1 septembrie

4. 	ULTIMELE ZILE ALE LUI SATAN

„Memoria reaminteşte căminul nevinovăţiei şi purităţii [lui Satan],
pacea şi mulţumirea care erau ale lui până când şi-a permis să murmure
împotriva lui Dumnezeu şi să-L invidieze pe Hristos. Acuzaţiile sale, răzvrătirea sa, amăgirile sale pentru a dobândi simpatia şi sprijinul îngerilor,
persistenţa lui încăpăţânată de a nu face nici un efort de a se recupera când
Dumnezeu i-ar fi acordat iertarea – toate îi trec în mod viu pe dinainte. El
îşi revede lucrarea între oameni şi rezultatele ei – vrăjmăşia omului faţă de
semenul său, teribila nimicire a vieţii, ridicarea şi căderea împărăţiilor, răsturnarea tronurilor, lunga succesiune de tumulturi, conflicte şi revoluţii. El
îşi aminteşte de eforturile sale constante de a se împotrivi lucrării lui Hristos şi de a-l coborî pe om tot mai jos. El vede că planurile sale diavoleşti au
fost neputincioase în a-i distruge pe acei care şi-au pus încrederea în Isus.
Când Satana se uită la împărăţia lui, rodul muncii lui, el vede doar eşec şi
ruină.” Marea luptă, pg. 669, eng.
b. 	Cum îi va strânge marele amăgitor pe cei are au rămas nepocăiţi
până la urmă pentru ultima mare bătălie, înainte ca el şi cohortele
sale să fie nimicite? Apocalipsa 20:9.

„Satana intră în mijlocul urmaşilor săi şi încearcă să provoace mulţimea la acţiune. Dar plouă foc de la Dumnezeu din cer asupra lor şi cei
mari, cei puternici, cei nobili, cei săraci şi nenorociţi sunt toţi mistuiţi laolaltă. Am văzut că unii au fost nimiciţi repede, în timp ce alţii au suferit
mai mult. Ei au fost pedepsiţi după faptele făcute în corp. Unii au fost mistuiţi în multe zile, şi câtă vreme mai exista vreo parte din ei nemistuită, tot
simţul suferinţei rămânea. Îngerul a zis: ‚Viermele vieţii nu va muri; focul
lor nu se va stinge câtă vreme mai există cea mai mică parte pe care s-o
consume ca pradă.’
Satana şi îngerii săi au suferit îndelung. Satana nu a suportat doar greutatea
şi pedeapsa propriilor sale păcate, ci de asemenea a păcatelor oştirii celor răscumpăraţi, care fusese pusă asupra lui; şi el trebuia de asemenea să sufere pentru
ruina sufletelor pe care a provocat-o.” Experienţe şi viziuni, pg. 294, 295, eng.
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Darul Sabatului Întâi pentru angola

a. 	Când Satana contemplă Noul Ierusalim şi căminul pe care l-a
pierdut, cum îşi reaminteşte el istoria răzvrătirii sale? Isaia 14:12-20.

Joi 					
5. 	NIMICIREA FINALĂ

2 septembrie

a. 	Pentru a face întregul univers un loc sigur pentru toţi cei ce doresc
să trăiască şi să lucreze în armonie cu Marele Legiuitor, ce trebuie
să recunoască fiecare persoană? Romani 14:10-12; Filipeni 2:10,11.

„Îngerul a zis: ‚Dacă [acei care nu imită Modelul jertfitor de sine] ar fi
introduşi în cetatea lui Dumnezeu şi li s-ar spune că toată frumuseţea şi
slava ei bogată ar fi a lor să se bucure de ea în veşnicie, ei n-ar aprecia preţul
scump cu care această moştenire a fost cumpărată pentru ei. Ei n-ar înţelege niciodată adâncimile fără pereche ale iubirii Mântuitorului. Ei nu au
băut paharul, nici nu au fost botezaţi cu botezul. Cerul ar fi pângărit dacă
unii ca aceştia ar locui acolo.’” Testimonies, vol. 1, pg. 155, eng.
„Satan vede că răzvrătirea lui voluntară l-a făcut nepotrivit pentru cer.
El şi-a antrenat puterile pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu; puritatea,
pacea şi armonia cerului ar fi pentru el tortura supremă. Acuzaţiile sale
împotriva milei şi dreptăţii lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere. Ocara pe care el a încercat s-o arunce asupra lui Iehova zace cu totul asupra
lui însuşi. Şi acum Satana se pleacă şi mărturiseşte dreptatea sentinţei lui.”

Marea luptă, pg. 67, eng.

b. 	Care este destinul final şi veşnic al celor răi? Cine sunt singurii
scutiţi? Cum vor fi anihilaţi toţi cei răi, inclusiv autorul a tot răul?
	Psalmii 37:9,10, Maleahi 4:1-3; 2 Petru 3:10,11; Apocalipsa 20:9
(ultima parte), 10, 14, 15.

Vineri 					

3 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. 	Care va fi noua capitală a universului?
b. 	Care este scopul judecăţii înaintea marelui tron alb?
c. 	Ce fel de rapoarte sunt păstrate în ceruri?
d. 	Descrieţi lupta finală pentru proeminenţă.
e. 	Cum este anihilat în cele din urmă iniţiatorul păcatului?
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Universul curăţat
„Cei răi îşi vor primi recompensa pe pământ (Proverbele 11:31). Ei ‚vor fi ca
miriştea: şi ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor’ (Maleahi 4:1). Unii
sunt nimiciţi ca într-o clipă, în timp ce alţii suferă multe zile. Toţi sunt pedepsiţi ‚după păcatele lor’ (Psalmii 28:4). Păcatele celor neprihăniţi fiind transferate
asupra lui Satan, el este făcut să sufere nu doar pentru propria lui răzvrătire, ci
pentru toate păcatele pe care el l-a determinat pe poporul lui Dumnezeu să le
săvârşească. Pedeapsa lui urmează să fie mult mai mare decât aceea a celor pe
care i-a amăgit. După ce toţi cei care au căzut prin amăgirile sale au pierit, el
va trăi şi va suferi în continuare. În flăcările curăţitoare cei răi sunt nimiciţi în
cele din urmă, cu rădăcină şi ramură – Satana, rădăcina şi urmaşii săi ramurile.
Pedeapsa deplină a legii a fost aplicată; cerinţele dreptăţii au fost satisfăcute; şi
cerul şi pământul, privind, declară neprihănirea lui Iehova.
Lucrarea lui Satan de ruinare este încheiată pentru totdeauna. Timp de şase
mii de ani el şi-a făcut voia, umplând pământul cu vai şi provocând suferinţă în
întregul univers. Toată creaţia a gemut şi a suferit împreună în durere. Acum
creaturile lui Dumnezeu sunt eliberate pentru totdeauna de prezenţa şi ispitele
sale. ‚Întregul pământ este în odihnă şi liniştit: ei [cei neprihăniţi] izbucnesc
în cântare’ (Isaia 14:7). Şi un strigăt de laudă şi triumf se înalţă de la întregul
univers credincios. ‚Glasul unei mari mulţimi,’ ‚ca glasul multor ape şi ca glasul
unor tunete puternice,’ este auzit, zicând: ‚Aleluia: căci Domnul Dumnezeul cel
atotputernic domneşte’ (Apocalipsa 19:6).
În timp ce pământul era învăluit în focul nimicitor, cei neprihăniţi locuiau în siguranţă în Sfânta Cetate. Asupra acelora care au avut parte de prima
înviere, a doua moarte nu are nici o putere. În timp ce Dumnezeu este un foc
mistuitor pentru cei răi, El este pentru poporul Său un soare şi un scut (Apocalipsa 20:6; Psalmii 84:11)….
„Rămâne o singură amintire: Mântuitorul nostru va purta pentru totdeauna semnele răstignirii Sale. Pe capul Său rănit şi pe coasta Sa, pe mâinile şi
picioarele Sale, sunt singurele urme ale lucrării crude pe care păcatul a săvârşit-o. Privindu-L pe Hristos în slava Sa, profetul spune: ‚Din coapsa Lui ieşeau
raze luminoase şi acolo era ascunsă puterea Sa’ (Habacuc 3:4, ultima parte).
Acea coapsă străpunsă, de unde a curs şuvoiul purpuriu care l-a împăcat pe
om cu Dumnezeu – acolo este slava Mântuitorului, acolo este ‚ascunsă puterea
lui’. ‚Puternic pentru a mântui’ (Isaia 63:1), prin sacrificiul răscumpărării, El a
fost de aceea puternic în a executa dreptatea asupra acelora care au dispreţuit
îndurarea lui Dumnezeu. Şi semnele umilinţei Sale sunt cea mai înaltă onoare
a lui; prin veacurile veşnice, rănile Calvarului Îi vor vesti lauda şi Îi vor proclama puterea.” Marea luptă, pg. 673, 674, eng.
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Lecţia 11 		

Sabat, 11 septembrie 2010

Caracterul lui Dumnezeu reabilitat
„Cine nu iubeşte, nu L-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu
este iubire” (1 Ioan 4:8).
„Poruncile lui Dumnezeu sunt caracterul Său exprimat, revărsându-se
dintr-o inimă plină de iubire în planuri chibzuite pentru ca omul să poată
fi ferit de orice rău.” The Signs of the Times, 17 aprilie, 1893, eng.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 33-43.

Duminică 				

5 septembrie

1. 	CARACTERUL LUI DUMNEZEU DESCOPERIT
a. 	Care este unul dintre principalele atribute ale caracterului lui
	Dumnezeu? 1 Ioan 4:8. Care sunt condiţiile care trebuie să fie
îndeplinite de către acei care doresc să fie în împărăţie? Luca 10:2528; Efeseni 5:28. Care sunt diferite aspecte ale iubirii veritabile?
1 Corinteni 13:4-8.

„Legea iubirii fiind temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor
fiinţelor inteligente depinde de armonia lor desăvârşită cu marile ei principii ale neprihănirii. Dumnezeu doreşte din partea tuturor creaturilor Sale
serviciul iubirii – serviciul care îşi are originea într-o apreciere a caracterului Său. El nu Îşi găseşte plăcerea într-o ascultare forţată; şi tuturor le
acordă libertatea de voinţă, pentru ca să-I poată aduce un serviciu de bună
voie.” Patriarhi şi profeţi, pg. 34, eng.
b. 	Care sunt cele două principii de bază ale legii divine? Romani
13:8-10; Matei 22:36-40.
„Orice este contrar dragostei, umilinţei şi credinţei, Îl tăgăduieşte pe
Hristos. Deşi mărturisitorul religiei poate face mărturisiri de dragoste pentru fraţii săi, totuşi dacă dragostea nu este în inima lui, el nu o poate răspândi la acei care sunt în jurul său.” The Youth’s Instructor, 2 decembrie 1879.
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Luni 					

6 septembrie

2. 	IUBIREA FAŢĂ DE DUMNEZEU ŞI FAŢĂ DE SEMENUL
	NOSTRU
a. 	Ce înseamnă să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru din toată
inima noastră, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru?
	Deuteronomul 6:5,6; 5:6-15; Marcu 12:29,30.

„Oricine va călca cu voia o poruncă nu poate să păzească nici una din
ele în spirit şi adevăr. El poate pretinde că, exceptând ceea ce se poate considera ca fiind mici abateri, le păzeşte pe toate; totuşi dacă în mod voit
păcătuieşte într-un punct, este vinovat de toate.” Testimonies, vol. 5, pg. 434.
„A-L iubi pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele nostru ca pe
noi înşine înseamnă a păzi primele patru şi ultimele şase porunci. Dumnezeu i-a dat omului un câmp larg în care să poată lucra; şi îndeplinind lucrarea
pe care Dumnezeu i-a rânduit-o, omul nu se va înălţa pe sine, ci Îl va înălţa
pe Hristos. El va preţui iubirea pentru Dumnezeu şi iubirea pentru fraţii lui
şi pentru toţi oamenii. Iubirea va muri curând din inimă, dacă este lăsată
fără a fi cultivată; putem să păstrăm iubirea divină în suflet doar împlinind
cuvintele Învăţătorului… este imposibil a păzi ultimele şase porunci dacă nu
le păzim pe primele patru.” The Signs of the Times, 22 septembrie 1890.
b. 	Ce înseamnă a ne iubi aproapele ca pe noi înşine? Marcu 10:17-19,
12:31.

„Dumnezeu este iubire, şi când Îl iubim pe Dumnezeu în mod suprem
şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine, reflectăm caracterul Tatălui şi al Fiului. Dar acei care-L iubesc pe Dumnezeu cu adevărat vor fi ascultători de
toate poruncile Lui. Ascultarea este testul iubirii.” Ibid., 22 octombrie, 1894.
„Domnul cere în acest timp exact ceea ce i-a cerut lui Adam în Eden –
ascultare desăvârşită de legea lui Dumnezeu. Trebuie să avem o neprihănire
fără pată, fără zbârcitură. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său să moară pentru
lume, dar El n-a murit pentru ca să anuleze legea care era sfântă, dreaptă
şi bună. Sacrificiul lui Hristos pe Calvar este un argument incontestabil
care arată caracterul neschimbător al legii. Pedeapsa lui a fost simţită de
către Fiul lui Dumnezeu pentru omul vinovat, pentru ca prin meritele Sale
păcătosul să poată dobândi virtutea caracterului Său nepătat prin credinţă
în numele Său.” Credinţa şi faptele, pg. 89, 90, eng.
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Marţi 					

7 septembrie

3. 	NEASCULTARE DE LEGEA LUI DUMNEZEU
a. 	Ce este păcatul? Romani 7:7, 1 Ioan 3:4. Cine a fost iniţiatorul
păcatului? Ioan 8:44. Ce a fost în centrul disputei între Hristos şi
Satana chiar de la început? Matei 5:19,20.

„La început, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. El a fost în
desăvârşită armonie cu natura şi cu legea lui Dumnezeu; principiile neprihănirii erau scrise în inima lui. Dar păcatul l-a înstrăinat de Creatorul său.
El nu a mai reflectat chipul divin. Inima lui era în război cu principiile legii
lui Dumnezeu.” Harul uimitor, pg. 20 eng.
b. 	Cum a fost introdus păcatul în lume? Geneza 3:4,5. Cum a 		
reacţionat întregul univers când păcatul a intrat în lume?

„Prin dorinţa de înălţare de sine a intrat păcatul în lume.” Cugetări de pe

Muntele Fericirilor, pg. 17, eng.

„Căderea omului a umplut tot cerul de durere.” Patriarhi şi profeţi, pg. 63.

c. 	Cum trebuie să evităm capcana lui Satan datorită atitudinii sale de
înălţare de sine?

„Nici o respectare exterioară nu poate lua locul credinţei simple şi renunţării în întregime la eu. Dar nimeni nu se poate goli de eu. Noi putem
doar să fim de acord ca Hristos să realizeze lucrarea. Atunci limbajul sufletului va fi, Doamne, ia inima mea; căci eu nu pot să ţi-o dau. Ea este
proprietatea Ta. Păstreaz-o curată, căci eu n-o pot păstra pentru Tine.
Mântuieşte-mă împotriva eului meu, a eului meu slab şi necreştinesc. Modelează-mă, transformă-mă, ridică-mă într-o atmosferă curată şi sfântă,
unde curentul bogat al iubirii Tale să poată curge prin sufletul meu…
Toate faptele noastre depind de o putere din afara noastră. De aceea
trebuie să existe o continuă căutare a inimii după Dumnezeu, o continuă şi
serioasă mărturisire a păcatelor cu inima zdrobită şi o umilire a sufletului
înaintea Lui. Numai prin renunţare constantă la eu şi dependenţă de Hristos putem umbla în siguranţă.” Parabolele lui Hristos, pg. 159, 160, eng.

62

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2010

Miercuri 			

8 septembrie

4. SCOPUL PLANULUI DE MÂNTUIRE
a. 	Ce dorinţă are Dumnezeu pentru fiecare persoană de pe acest
pământ? Ezechiel 18:30-32, 1 Timotei 2:4; 2 Petru 3:9.

„Motivul pentru care Mirele întârzie este pentru că El este îndelung
răbdător faţă de noi, şi nu voieşte ca vreunul să piară, ci ca toţi să vină la
pocăinţă. O, preţioasa îndelungă răbdare a Mântuitorului nostru îndurător! O, dacă fiecare dintre dragii noştri tineri ar aprecia valoarea sufletului
care a fost cumpărat cu un preţ infinit la Calvar! O, dacă fiecare ar estima
în mod corespunzător capacităţile care i-au fost date de Dumnezeu! Prin
Hristos puteţi să urcaţi scara progresului, şi să aduceţi orice putere sub
controlul lui Isus…. În spirit, în gândire, în cuvânt şi în acţiune, puteţi arăta că sunteţi mişcaţi de Duhul lui Hristos şi viaţa voastră poate exercita o
putere de influenţă asupra altora.” Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 118, eng.
b. 	Care este dovada unei inimi noi? Deuteronomul 5:29; Ioan 14:15,21,
15:10.

„Legea lui Dumnezeu este temelia oricărei reforme durabile. Trebuie să prezentăm lumii în rânduri clare şi distincte nevoia de a asculta de
această lege.” Testimonies, vol. 8, pg. 199, eng.
„Acela care este neprihănit înăuntru nu are o inimă aspră şi nesimţitoare, ci zi după zi el devine tot mai asemănător chipului lui Hristos.” Solii

pentru tineret, pg. 35, eng.

„Adevărata sfinţire este o conformare totală la voia lui Dumnezeu.
Gândurile şi sentimentele răzvrătite sunt biruite şi glasul lui Isus trezeşte
o viaţă nouă, care pătrunde întreaga fiinţă. Acei care sunt cu adevărată
sfinţiţi nu-şi vor pune propria lor părere ca standard pentru bine sau rău.”

The Sanctified Life, pg. 9.

„Sfinţirea constă în îndeplinirea voioasă a îndatoririlor zilnice într-o
ascultare desăvârşită de voia lui Dumnezeu.” Parabolele lui Hristos, pg. 360,

eng.
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Joi 					
5. 	IDENTIFICÂNDU-I PE CEI CREDINCIOŞI

9 septembrie

a. În toată istoria lumii, prin ce semn de identificare a fost distins în
mod clar poporul rămăşiţei lui Dumnezeu? Maleahi 4:4,
1 Corinteni 7:19.

„Ascultarea este testul uceniciei. Păzirea poruncilor este aceea care dovedeşte sinceritatea mărturisirilor noastre de iubire. Când învăţătura pe
care o primim omoară păcatul în inimă, curăţă sufletul de întinare, aduce
rod spre sfinţire, putem şti că este adevărul lui Dumnezeu. Când bunăvoinţa, bunătatea, duioşia, simpatia sunt manifestate în vieţile noastre; când
bucuria de a face bine este în inimile noastre; când Îl înălţăm pe Hristos
şi nu eul, putem şti că credinţa noastră este una veritabilă.” Cugetări de pe

Muntele Fericirilor, pg. 146, 147, eng.

b. 	Cum îi identifică profeţia pe drepţii cei credincioşi până la 		
sfârşitul timpului? Isaia 8:20; Apocalipsa 12:17, 14:12, 22:14.

„[Apocalipsa 14:12 citat.] Din moment ce acei care păzesc poruncile
lui Dumnezeu sunt astfel puşi în contrast cu acei care se închină fiarei şi
chipului ei şi primesc semnul ei, rezultă că păzirea legii lui Dumnezeu, pe
de o parte şi călcarea ei, pe de altă parte, vor face deosebirea între închinătorii lui Dumnezeu şi închinătorii fiarei.” Marea luptă, pg. 445, 446, eng.

Vineri 					

10 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. 	Care este atributul de bază al caracterului lui Dumnezeu?
b. 	Care sunt cele două principii fundamentale ale iubirii divine, şi unde
sunt specificate şi exemplificate aceste principii?
c. 	Care este definiţia biblică a păcatului?
d. 	Descrieţi o persoană care a primit o inimă nouă.
e. 	Prin ce semn distinctiv este deosebit poporul lui Dumnezeu de lume?
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CARACTERUL LUI DUMNEZEU REABILITAT
„Ţinta marelui rebel a fost întotdeauna aceea de a se îndreptăţi şi de
a dovedi guvernarea divină responsabilă pentru răzvrătire. Acestui scop
i-a dedicat întreaga putere a intelectului său gigantic. El a lucrat în mod
deliberat şi sistematic, şi cu un succes grozav, conducând mari mulţimi
să accepte versiunea lui cu privire la marea controversă care este de atâta
vreme în desfăşurare. Timp de mii de ani acest cap al conspiraţiei a vândut
falsitatea drept adevăr. Dar acum a venit timpul când răzvrătirea urmează
să fie în cele din urmă înfrântă şi istoria şi caracterul lui Satan descoperite.
În ultimul său mare efort de a-L detrona pe Hristos, de a nimici poporul
Său şi a lua în stăpânire Cetatea lui Dumnezeu, arhiamăgitorul a fost cu totul demascat. Acei care s-au unit cu el văd eşecul total al cauzei lui. Urmaşii
lui Hristos şi îngerii loiali văd întreaga amploare a maşinaţiunilor sale împotriva guvernării lui Dumnezeu. El este ţinta aversiunii universale.
Satana vede că răzvrătirea lui voită l-a făcut nepotrivit pentru cer. El
şi-a antrenat puterile pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu; puritatea,
pacea şi armonia cerului ar fi pentru el tortura supremă. Acuzaţiile sale împotriva milei şi dreptăţii lui Dumnezeu sunt acum aduse la tăcere. Ocara
pe care el a încercat s-o arunce asupra lui Iehova zace cu totul asupra lui. Şi
acum Satan se apleacă şi mărturiseşte dreptatea sentinţei sale….
Înaintea universului a fost prezentat în mod clar marele sacrificiu făcut
de Tatăl şi de Fiul pentru om. A sosit ceasul când Hristos Îşi ocupă poziţia
de drept şi este proslăvit mai presus de stăpâniri şi puteri şi de orice nume
care este numit. A fost pentru bucuria care a fost pusă înaintea Lui – pentru ca să poată aduce pe mulţi fii la slavă – că El a suferit crucea şi a dispreţuit ruşinea. Şi necuprins de mare a fost durerea şi ruşinea, totuşi mai mare
este bucuria şi slava. El priveşte la cei mântuiţi, reînnoiţi după chipul Său,
fiecare inimă purtând imprimarea perfectă a divinului, fiecare faţă reflectând asemănarea Împăratului lor. El vede în ei rezultatul muncii sufletului
Său şi este satisfăcut. Atunci, cu un glas care ajunge la mulţimile adunate
ale celor drepţi şi ale celor răi, El declară: ‚Iată-i cumpăraţi cu sângele Meu!
Pentru aceştia am suferit, pentru aceştia am murit, ca ei să poată locui în
prezenţa Mea prin veacurile veşnice.’ Şi cântarea de laudă se ridică de la cei
îmbrăcaţi în haine albe din jurul tronului. ‚Vrednic este Mielul care a fost
înjunghiat să primească puterea şi bogăţiile şi înţelepciunea şi puterea şi
cinstea şi slava şi binecuvântarea’ (Apocalipsa 5:12).” – Marea luptă, pg. 670,
671, eng.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Iulie - Septembrie 2010

65

Lecţia 12				

Sabat, 18 septembrie 2010

Lângă pomul vieţii
„În mijlocul străzii [sfântului Ierusalim], şi pe fiecare parte a râului, era pomul vieţii, care aducea douăsprezece feluri de fructe, şi aducea
roade în fiecare lună: şi frunzele pomului erau pentru vindecarea neamurilor” (Apocalipsa 22:2).
„Rodul pomului vieţii în Grădina Edenului poseda calităţi supranaturale. A mânca din el însemna a trăi pentru totdeauna. Rodul lui era antidotul morţii. Frunzele lui erau pentru susţinerea vieţii şi a nemuririi.”

Testimonies, vol. 8, pg. 288 eng.

Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pg. 13-20, eng.

Duminică 				

12 septembrie

1. 	POMUL VIEŢII
a. 	Unde aflăm prima dată despre existenţa pomului vieţii? Geneza
2:9. Ce restricţie, pusă asupra primilor noştri părinţi, arată că
accesul la pomul vieţii era condiţionat? Geneza 2:16,17.

„Pentru a avea o existenţă fără de sfârşit, omul trebuia să continue să
se împărtăşească din pomul vieţii. Lipsit de acesta, vitalitatea lui avea să se
reducă treptat până când viaţa avea să se stingă.” Patriarhi şi profeţi, pg. 60,
eng.

b. 	Descrieţi testul căruia i-au fost supuşi Adam şi Eva, după care le-a
fost interzisă mâncarea din pom. Geneza 3:22-24.

„Prima mare lecţie morală dată lui Adam a fost aceea a tăgăduirii de
sine. Frâiele autoguvernării au fost puse în mâinile lui. Judecata, raţiunea şi
conştiinţa trebuia să aibă supremaţia.” Ca să-L cunosc pe El, pg. 14, eng.
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Luni 				

13 septembrie

2. SURSA ADEVĂRATEI CUNOŞTINŢE
a. 	Ce reprezintă pomul vieţii? Prin cine şi cum avem acces la pomul
vieţii în sens spiritual? Proverbele 3:13-18.

„Pomul vieţii este o reprezentare a grijii păstrătoare a lui Hristos pentru copiii Săi. Când Adam şi Eva mâncau din acest pom, ei îşi recunoşteau
dependenţa de Dumnezeu.” Comentarii Biblice ale Noului Testament (vol. 7

eng.) pg. 988.

„Isus Hristos este pentru lume ca pomul vieţii la care Adam şi Eva au
avut acces în Grădina Eden. Când, prin neascultare, perechea căzută a fost
lipsită de rodul acestui pom, ei au pierdut viaţa veşnică. Pomul cunoştinţei le-a devenit un blestem, nu datorită proprietăţilor sale otrăvitoare, ci din
pricina actului lor de neascultare. El a fost atractiv pentru ei, şi în marea lor
dorinţă după el, ei au luat din el şi şi-au pierdut curăţia şi ataşamentul faţă
de Dumnezeu. Dar Hristos Se prezintă ca Dătătorul de viaţă, pomul vieţii
pentru lume. Mâncând din trupul Lui şi bând din sângele Său, viaţa noastră
spirituală este desăvârşită.” General Conference Daily Bulletin, 6 martie, 1899.

b. 	Cum trebuie să mâncăm şi să împărtăşim rodul pomului vieţii?
	Proverbele 11:30; 15:4. Când lucrăm pentru suflete, cum le arătăm
calea spre pomul vieţii? Daniel 12.3, Filipeni 1:10,11.

„Fraţii [pământeşti ai lui Isus]… priveau preceptele oamenilor cu mai
multă consideraţie decât cuvântul lui Dumnezeu şi ei erau foarte supăraţi
de pătrunderea clară a lui Isus în a face deosebirea între ceea ce era adevărat şi fals. Ascultarea Lui strictă de legea lui Dumnezeu, ei au condamnat-o
ca încăpăţânare… Ei recunoşteau că educaţia Lui era de un tip mai înalt
decât a lor proprie. Dar ei nu deosebeau faptul că El avea acces la pomul
vieţii, o sursă de cunoştinţă pe care ei n-o cunoşteau.” Hristos, lumina lumii,
pg. 86, eng.

„În Nazaret Hristos a anunţat că lucrarea Lui era aceea de a restaura
şi a înălţa, a aduce pace şi fericire. El a venit în această lume pentru a-L
reprezenta pe Tatăl şi El Şi-a descoperit puterea Lui divină prin faptul că a
dat viaţă celor morţi, i-a restabilit pe cei bolnavi şi suferinzi la o bună stare
de sănătate. El a fost în această lume ca pomul vieţii.” The Signs of the Times,

21 martie, 1900.
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Marţi					

14 septembrie

3. 	CEI DOI POMI ÎN NOUA DISPENSAŢIUNE
a. 	Cum poate fi identificat pomul vieţii în Noul Testament?
1 Corinteni 1:21, 30; Coloseni 2:2,3. Care este pomul cunoştinţei
binelui şi răului în zilele noastre? 1 Corinteni 1:20; Coloseni 2:7,8.

„Grădina Eden nu a fost doar locuinţa lui Adam, ci şi şcoala lui. După
cum a fost în acea şcoală, tot astfel şi în şcoala de pe pământ de astăzi sunt
plantaţi doi pomi – pomul vieţii, care aduce rodul adevăratei educaţii, şi
pomul cunoştinţei care aduce rodul ‚ştiinţei pe nedrept numită astfel’. Toţi
acei care au o legătură cu Hristos au acces la pomul vieţii, o sursă de cunoştinţă cu privire la care lumea este ignorantă.” General Conference Daily
Bulletin, 6 martie, 1899.

„Învăţăturile lui Hristos trebuie să fie pentru noi ca frunzele pomului
vieţii.” CBVT, (vol. 5 eng.), pg. 1135.
„Lecţiile scoase din parabolele Mântuitorului nostru vor fi pentru foarte mulţi ca frunzele din pomul vieţii.” Testimonies, vol. 6, pg. 475, eng.
b. 	Ce le spune Isus tuturor acelora care doresc să trăiască? Matei 4:4;
	Ioan 5:39; 6:63; Luca 11:28.

„Cunoştinţa care vine de la Dumnezeu este pâinea vieţii. Ea reprezintă
frunzele din pomul vieţii care sunt pentru vindecarea neamurilor. Curentul de viaţă spirituală face sufletul să vibreze când cuvintele lui Hristos sunt
crezute şi practicate. Astfel suntem făcuţi una cu Hristos. Experienţa care
a fost slabă şi neputincioasă devine puternică. Ea este viaţă veşnică pentru
noi, dacă ţinem până la capăt de începutul încrederii noastre.” The Upward

Look, pg. 224.

„Cuvântul viului Dumnezeu nu este doar scris, ci şi vorbit. Biblia este
glasul lui Dumnezeu vorbindu-ne, la fel de sigur ca şi când l-am putea auzi
cu urechile noastre. Dacă am înţelege aceasta, cu ce reverenţă am deschide cuvântul lui Dumnezeu şi cu ce seriozitate am cerceta preceptele sale!
Citirea şi contemplarea Scripturilor ar fi considerată ca o audienţă la Cel
Infinit.” Testimonies, vol. 6, pg. 393, eng.
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Miercuri 				

15 septembrie

4. 	O FĂGĂDUINŢĂ PENTRU CEI BIRUITORI
a. În ce măsură trebuie să mâncăm din pomul vieţii şi să stăm fermi
în adevăr pentru a fi biruitori? Matei 24:13; Evrei 3:6, 14;
	Apocalipsa 2:10, 26.

„Trebuie să aşteptăm până când suntem înălţaţi la cer înainte de a mânca din frunzele pomului vieţii? Acela care primeşte în inimă cuvintele lui
Hristos ştie ce înseamnă a mânca din pomul vieţii.” The Upward Look, pg.

224.

„După intrarea păcatului Gospodarul ceresc a transplantat pomul vieţii în Paradisul de sus; dar ramurile sale atârnă peste zid până la lumea de
jos. Prin răscumpărarea cumpărată prin sângele lui Hristos, putem încă să
mâncăm din fructul său dătător de viaţă.” Testimonies, vol. 8, pg. 288, eng.

b. 	Care este răsplata finală a tuturor celor ce biruiesc? Apocalipsa 2:7.

„[Apocalipsa 22:1,2 citat.] Vorbiţi, rugaţi-vă, cântaţi şi amintiţi-vă că
trebuie să mâncaţi din frunzele pomului vieţii aici în această lume, dacă
doriţi să cunoaşteţi puterea vindecătoare a harului lui Dumnezeu. Când
sunt rostite cuvinte care vă ispitesc să vă simţiţi provocaţi, cereţi-I Domnului Isus să vă dea un gust al vindecării aduse prin pomul vieţii. Gândiţi-vă
la subiecte de interes veşnic şi vă va fi uşor să tăceţi când trebuie să tăceţi şi
să vorbiţi când trebuie să vorbiţi.” The Review and Herald, 20 iulie, 1905.
„Hristos i-a asigurat pe ucenicii Săi că a mers să le pregătească locuinţe
în casa Tatălui. Acei care acceptă învăţăturile cuvântului lui Dumnezeu nu
vor fi cu totul ignoranţă cu privire la locuinţa cerească. Şi totuşi, ‚ochiul nu
a văzut, nici urechea nu a auzit, nici la inima omului nu s-au suit lucrurile
pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru acei care-L iubesc’ (1 Corinteni
2:9). Limbajul omenesc este neputincios să descrie răsplata celor neprihăniţi. Ea va fi cunoscută doar acelora care o privesc. Nici o minte limitată nu
poate pricepe slava Paradisului lui Dumnezeu.” Marea luptă, pg. 675, eng.
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Joi 						

16 septembrie

5. 	POMUL VIEŢII PENTRU VEŞNICIE
a. 	Unde este Paradisul lui Dumnezeu astăzi? Apocalipsa 2:7. Cum a
descris apostolul Pavel una dintre viziunile în care a fost „luat
până la al treilea cer,” „în paradis”? 2 Corinteni 12:2-4. Cum vor
răspunde primii noştri părinţi când vor intra în acel loc?

„Copleşit de bucurie, [Adam] priveşte pomii care au fost cândva desfătarea sa – chiar pomii ale căror roade le culesese el însuşi în zilele nevinovăţiei
şi bucuriei sale. El vede viţele pe care propriile sale mâini le-au îngrijit, florile
pe care cândva le îngrijise cu drag. Mintea sa pătrunde realitatea scenei, el
înţelege că acesta este într-adevăr Edenul restaurat, şi mai minunat acum decât atunci când a fost izgonit din el. Mântuitorul îl conduce la pomul vieţii şi
culege fructul glorios şi i-l oferă să-l mănânce. El priveşte în jurul lui şi vede
o mulţime din familia sa răscumpăraţi, stând în Paradisul lui Dumnezeu.
Apoi îşi aşează coroana strălucitoare la picioarele lui Isus, şi, căzând la pieptul Său, Îl îmbrăţişează pe Mântuitorul.” Marea luptă, pg. 648, eng.
b. 	Cum descrie Biblia Edenul restaurat? Apocalipsa 22:1,2.

„În Biblie moştenirea celor mântuiţi este numită o ţară (Evrei 11:1416). Acolo păstorul ceresc Îşi conduce turma la izvoarele apelor vii. Pomul
vieţii îşi aduce rodul în fiecare lună şi frunzele pomului sunt pentru vindecarea neamurilor.” Ibid., pg. 675.

Vineri 				

17 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. 	De ce a fost omenirea oprită de a mânca din pomul vieţii după păcat?
b. 	Care este răsplata făgăduită tuturor acelora care-i vor învăţa pe alţii
adevărul?
c. 	Cum putem mânca din pomul vieţii astăzi?
d. 	Ce făgăduinţă le aparţine acelora care vor sta fermi până la sfârşit?
e. 	Ce privilegiu va fi restaurat poporului lui Dumnezeu?
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Lecţia 13

Sabat, 25 septembrie 2010

Moştenirea veşnică a sfinţilor
„Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni, şi
la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului! (Mica
4:8).
„Dumnezeu l-a creat pe om spre slava Sa, pentru ca după încercare
şi testare, familia umană să poată deveni una cu familia cerească.” Harul

uimitor, pg. 344. eng.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pg. 675-678 eng.

Duminică 			

19 septembrie

1. SCOPUL CREAŢIUNII
a. 	Pentru care două motive a creat Dumnezeu pământul şi fiinţa
omenească? Isaia 45:18, 43:7.

„Tot cerul a manifestat un interes profund şi bucuros în crearea lumii şi
a omului. Fiinţele umane erau o ordine nouă şi distinctă. Ele au fost făcute
‚după chipul lui Dumnezeu,’ şi a fost intenţia Creatorului ca ele să populeze
pământul.” Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, pg. 7, eng.
„A fost scopul lui Dumnezeu să repopuleze cerul cu familia umană,
dacă aceştia aveau să se dovedească credincioşi fiecărui cuvânt al Său.”
CBVT, (vol. 1 eng.), pg. 1082.

b. 	Cum s-au abătut primii noştri părinţi de la scopul pentru care au
fost creaţi şi care a fost rezultatul? Geneza 3:9-14, 23.

„Când Adam a păcătuit, omul s-a rupt de centrul rânduit de cer. Un demon a devenit puterea centrală pe pământ. Satana şi-a aşezat tronul acolo
unde ar fi trebuit să fie tronul lui Dumnezeu. Lumea şi-a adus omagiul, ca
o jertfă de bună voie la picioarele vrăjmaşului.” Reflecting Christ, pg. 51.
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Luni 				

20 septembrie

2. 	RESTAURÂND PRIMA STĂPÂNIRE
a. 	De-a lungul istoriei, ce a fost făgăduit în mod constant strămoşilor
noştri în credinţă? Psalmii 25:13; 37:9; Matei 5:5; 2 Petru 3:13.

„Cei blânzi ‚vor moşteni pământul’ (Matei 5:5). Păcatul a intrat în lume
prin dorinţa de înălţare de sine şi primii noştri părinţi şi-au pierdut stăpânirea peste acest pământ frumos, împărăţia lor. Prin tăgăduire de sine
Hristos mântuieşte ceea ce era pierdut. Şi El spune că trebuie să biruim aşa
cum a biruit El. Apocalipsa 3:21. Prin umilinţă şi predare de sine, putem
deveni moştenitori cu El când ‚cei blânzi vor moşteni pământul’ (Psalmii
37:11).
„Pământul făgăduit celor blânzi nu va fi ca acesta, întunecat de umbra
morţii şi a blestemului.” Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 17 eng.
b. 	Pe lângă restaurarea omenirii, ce altceva mai trebuie să fie restaurat prin planul de mântuire? Luca 19:10: Mica 4:8; Efeseni 1:14.

„Planul iniţial al lui Dumnezeu la crearea pământului este împlinit când
acesta este făcut locuinţa veşnică a celor mântuiţi. ‚Cei drepţi vor moşteni
ţara şi vor locui în ea pentru totdeauna’ (Psalmii 37:29). A venit timpul
la care bărbaţii sfinţi au privit cu mare dorinţă de când sabia înflăcărată a
oprit accesul primei perechi în Eden – timpul pentru ‚răscumpărarea proprietăţii cumpărate’ (Efeseni 1:14). Pământul care a fost dat iniţial omului
ca şi împărăţie a sa, care a fost trădat de acesta în mâinile lui Satana, şi care
a fost atâta vreme ţinut de vrăjmaşul puternic, a fost adus înapoi prin marele plan de răscumpărare.
Tot ceea ce a fost pierdut de către primul Adam va fi restaurat de cel de
al doilea. Profetul zice: ‚Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la
tine va veni, şi la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!’ (Mica 4:8). Şi apostolul Pavel indică înainte la ‚răscumpărarea proprietăţii cumpărate’. Dumnezeu a creat pământul să fie locuinţa fiinţelor
sfinte şi fericite. Acel scop va fi împlinit atunci când, reînnoit prin puterea
lui Dumnezeu şi eliberat de păcat şi durere, va deveni locuinţa veşnică a
celor răscumpăraţi.” Căminul advent, pg. 540, eng.
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Marţi 				
3. MOŞTENIREA NOASTRĂ VIITOARE

21 septembrie

a. 	Cum suntem asiguraţi că moştenirea făgăduită nouă este un loc
real? Ioan 14:1-4; Evrei 11:13-16.
„Când lucrarea pământească a lui Hristos se apropia de sfârşit şi El a
înţeles că trebuia să-i lase în curând pe ucenicii Săi să ducă lucrarea fără
supravegherea Lui personală, El a căutat să-i încurajeze şi să-i pregătească
pentru viitor. El nu i-a amăgit cu speranţe false. Ca într-o carte deschisă El
citea ce avea să urmeze. El ştia că era pe cale de a fi despărţit de ei, pentru
a-i lăsa ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. El ştia că ei urmau să sufere persecuţie, că aveau să fie daţi afară din sinagogi şi aveau să fie aruncaţi în temniţă. El ştia că pentru că aveau să-L mărturisească drept Mesia, unii dintre
ei urmau să sufere moartea. Şi unele dintre acestea li le-a spus. Vorbind
despre viitorul lor, El a fost clar şi specific, pentru ca în încercarea care
urma să vină, ei să-şi amintească de cuvintele Sale şi să fie întăriţi a crede
în El ca Mântuitorul.” Istoria faptelor apostolilor, pg. 21.
b. 	Cum putem fi siguri că moştenirea noastră viitoare este un loc
curat şi sigur? Psalmii 24:3-5, Isaia 32:18; 35:8; 2 Petru 3:13.
„[În Noul Ierusalim] minţile nemuritoare vor contempla cu o desfătare inepuizabilă minunile puterii creatoare, tainele iubirii răscumpărătoare.
Nu va fi nici un vrăjmaş crud şi amăgitor care să ispitească la uitare de
Dumnezeu. Fiecare facultate va fi dezvoltată, fiecare capacitate va fi sporită.
Acumularea de cunoştinţă nu va istovi mintea sau epuiza energiile. Acolo
cele mai măreţe întreprinderi pot fi duse înainte, cele mai înalte aspiraţii
atinse, cele mai mari ambiţii realizate; şi totuşi vor apărea noi înălţimi de
depăşit, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înţeles, obiecte proaspete
care atrag puterile minţii, sufletului şi trupului.
Toate comorile universului vor fi deschise studiului mântuiţilor lui
Dumnezeu. Dezlegaţi de starea muritoare, ei îşi înaripează zborul neobosit spre lumile îndepărtate – lumi care au vibrat de durere la priveliştea
vaiului omenesc şi care au răsunat de cântece de bucurie la vestea unui
suflet răscumpărat. Cu o bucurie de nedescris copiii pământului intră în
bucuria şi înţelepciunea fiinţelor necăzute. Ei se împărtăşesc de comorile
de cunoştinţă şi înţelegere câştigate prin veacuri şi veacuri de contemplare
a lucrării mâinilor lui Dumnezeu.” Ibid., pg. 677.
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Miercuri 				

22 septembrie

4. MOŞTENIREA NOASTRĂ VIITOARE (CONTINUARE)
a. 	Care sunt câteva cuvinte glorioase de asigurare pe care le putem
declara cu privire la pământul făcut nou? Isaia 33:24, 35:10;
	Apocalipsa 21:4; 22:3.
b. Va exista muncă reală de îndeplinit pentru mântuiţi în veşnicie?
	Isaia 65:17-25. Ce stă scris despre adunările regulate care vor fi
ţinute acolo? Isaia 66:22,23.
„Nu putem presupune că atunci când va veni triumful final, şi avem cămine pregătite pentru noi, lenevia va fi partea noastră – că ne vom odihni
într-o stare inactivă de fericire supremă.
Pe noul pământ, cei răscumpăraţi se vor angaja în ocupaţii şi plăceri
care i-au adus fericire lui Adam şi Evei la început. Va fi trăită viaţa din
Eden, viaţa în grădină şi câmp.” Maranata, pg. 360 eng.
„[În şcoala din veşnicie] fiecare putere va fi dezvoltată, fiecare capacitate crescută. Cele mai mari întreprinderi vor fi duse înainte, cele mai înalte
aspiraţii vor fi atinse, cele mai înalte ambiţii realizate. Şi totuşi se vor ridica
noi înălţimi de depăşit, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înţeles,
obiecte proaspete care să atragă puterile trupului, minţii şi sufletului.
Toate comorile universului vor fi deschise studiului copiilor lui Dumnezeu.
Cu o desfătare inexprimabilă vom intra în bucuria şi înţelepciunea fiinţelor
necăzute în păcat. Vom împărtăşi comorile câştigate în veacuri peste veacuri
petrecute în contemplarea lucrării mâinilor lui Dumnezeu. Şi anii veşniciei, în
scurgerea lor, vor continua să aducă descoperiri tot mai glorioase….
“Fiul omului nu a venit să I se slujească, ci ca să slujească’ (Matei 20:28).
Lucrarea lui Hristos de jos este lucrarea Lui de sus, şi răsplata noastră pentru că lucrăm cu El pe acest pământ va fi puterea mai mare şi privilegiul
mai mare de a lucra cu El în lumea viitoare.” Educaţia, pg. 307, 308, eng.
„Când va fi o ‚restaurare a tuturor lucrurilor, despre care a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi profeţi de la începutul lumii’ (Fapte
3:21), creaţia Sabatului, ziua în care Isus S-a odihnit în mormântul lui Iosif,
va fi în continuare o zi de odihnă şi bucurie. Cerul şi pământul se vor uni în
laudă, ca ‚de la un Sabat la altul’ (Isaia 66:23) naţiunile celor mântuiţi se vor
apleca în închinare bucuroasă înaintea lui Dumnezeu şi a Mielului.” Hristos
lumina lumii, pg. 769, 770, eng.
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5. 	CUVINTE DE ÎNCHEIERE
a. 	Când vor lua cei mântuiţi în stăpânire noul pământ? Apocalipsa
20:6 (ultima parte), 7; 21:1-4.
b. Întrucât limbajul nostru este neputincios, ce putem spune pentru a
descrie moştenirea noastră viitoare? 1 Corinteni 2:9. Având în
vedere acest gând profund, ce dorinţă ar trebui să ne modeleze
priorităţile noastre în viaţă?
„Apostolul Pavel a fost luat în al treilea cer, şi cât a fost acolo, i-a fost
dată o vedere a lucrurilor cereşti. Când s-a întors la cunoştinţa lucrurilor
pământeşti, el a găsit că era imposibil pentru el să descrie scenele captivante care trecuseră pe dinaintea lui. Dar el a păstrat în sufletul său imaginea
minunată a ceea ce văzuse.” Manuscript Releases, vol. 20, pg. 153.
„Biruitorul va avea un întreg cer de fericire supremă, fără nici un diavol
care să-l ispitească, fără durere, boală, suferinţă sau moarte. Doresc să ştiu
mai mult despre cer şi sunt hotărâtă, prin harul lui Dumnezeu să fiu acolo. Să ne străduim cu toţii să dobândim o intrare abundentă în împărăţia
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, unde vom fi înconjuraţi cu
lucruri frumoase care depăşesc cu mult orice ne-am putea imagina…
Doresc să văd întreaga oaste cerească aruncându-şi coroanele strălucitoare la picioarele lui Isus, şi apoi atingându-şi harfele aurite, şi umplând
tot cerul cu muzica bogată şi cântările Mielului.
Vei fi acolo? Dumnezeu te vrea acolo; Hristos doreşte ca tu să fii acolo;
îngerii doresc ca tu să fii acolo.” Sermons and Talks, vol. 2, pg. 223, 224.

Vineri 				

24 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE
a. 	De ce am fost creaţi?
b. 	Care a fost prima stăpânire şi cum a fost pierdută?
c. 	Cum este restaurată?
d. 	De ce este greşit să considerăm ca îndepărtată şi spirituală moştenirea
noastră viitoare?
e. 	Cât putem ştii despre ceea ce Dumnezeu pregăteşte pentru poporul
Său credincios?
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