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Cuvânt înainte
Lecþiile din acest trimestru marcheazã încheierea unui studiu
de trei ani al profeþiilor în ªcoala de Sabat. În ultimele
douãsprezece trimestre am studiat soliile celor trei îngeri,
lucrarea celuilalt înger, profeþii principali ai Vechiului Testament ºi întreaga carte a Apocalipsei. Lecþiile din acest trimestru
sunt un sumar pentru tot ce am învãþat.
Ne putem bucura în fiecare situaþie a vieþii ºi sã triumfãm
în toate împrejurãrile, fiindcã Fiul lui Dumnezeu S-a coborât
din cer ºi S-a supus sã poarte infirmitãþile noastre ºi sã sufere
sacrificiul ºi moartea pentru a ne da viaþã nemuritoare. El va
purta pentru totdeauna semnele umilirii Sale pãmânteºti pentru
om. În timp ce oastea celor mântuiþi ºi gloata îngereascã
imaculatã Îi vor aduce cinste ºi I se vor închina, El va purta
semnele unuia care a fost omorât. Cu cât apreciem mai mult
sacrificiul infinit ce s-a fãcut pentru noi de cãtre un Mântuitor
ispãºitor de pãcate, cu atât mai mult venim în armonie cu cerul.
The Review and Herald, 15 aprilie 1875.
Existã o necesitate adâncã de a studia soliile ce se gãsesc în
cartea Apocalipsei. Pe mãsurã ce ne apropiem de încheierea
timpului, vom vedea tot mai mult înaintea noastrã semnele
venirii Sale.
Este un adevãr solemn ºi grozav cã mulþi care au fost zeloºi
în proclamarea soliei îngerului al treilea devin acum nepãsãtori
ºi indiferenþi. Linia de demarcaþie dintre cei din lume ºi mulþi
pretinºi creºtini este aproape de neobservat. Mulþi care au fost
odatã adventiºti serioºi se conformeazã lumii  practicilor,
3

obiceiurilor ºi egoismului ei. În loc de a conduce lumea la
ascultare de legea lui Dumnezeu, biserica se uneºte tot mai
strâns cu lumea în pãcãtuire. Biserica se converteºte zilnic cãtre
lume. Testimonies, vol.8, pg.91.
Domnul sã ne ajute sã ne pregãtim pentru venirea Sa în curând
ºi sã ducem la bun sfârºit misiunea pe care El ne-a încredinþat-o.
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale

Pentru slujbaºii ªcolii de Sabat:
Pentru a primi scrisoarea de ºtiri a ªcolii de Sabat,
trimiteþi numele ºi adresa dumneavoastrã la: P.O. Box
7240, Roanoke, VA 24019, U.S.A.
Vã rugãm includeþi numele ªcolii dumneavoastrã
de Sabat.
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SABAT, 6 OCTOMBRIE 2001

Darul Sabatului întâi
pentru ºcoala misionarã
din Peru

Miºcarea de Reformã a
Adventiºtilor de Ziua a ªaptea a
pãtruns în þara sud-americanã Peru
în anul 1930. Dupã multe încercãri ºi
greutãþi, pionierii miºcãrii au organizat Misiunea Peruvianã
pe 30 martie 1934. Noile suflete, împreunã cu un misionar
trimis în Peru (Fratele E. Laicovschi), au lucrat din greu.
Împotrivirea, sãrãcia, asuprirea, persecuþia  nimic nu i-a putut
opri de la rãspândirea adevãrului.
Pe 12 februarie 1943, lucrarea în Peru a fost organizatã ca ºi
câmp. Întrucât fraþii au continuat sã rãspândeascã adevãrul cu
zel ºi hotãrâre, au acoperit o suprafaþã mare ºi au putut prezenta
solia cu putere la aceastã naþiune predominant romano-catolicã.
În 1981 lucrarea în Peru a primit statutul de uniune.
Unul dintre semnele succesului fraþilor din Peru a fost
dorinþa lor puternicã de a instrui tineri lucrãtori în serviciul
Stãpânului. De când a fost întemeiatã prima ºcoalã misionarã
în Puente Piedra în 1983, mulþi noi lucrãtori au putut sã intre
în via Domnului, pregãtind sufletele sã-L întâlneascã pe Isus
la venirea Lui în curând.
Acum fraþii din Peru au nevoie de sprijinul vostru. S-a
achiziþionat o proprietate frumoasã la 180 de km de capitala
Lima. Aceasta este gata sã fie dezvoltatã pentru a fi folositã la
instruirea mai multor lucrãtori pentru câmpurile care sunt deja
albe pentru seceriº.
Ca bisericã ºi ca indivizi, dacã dorim sã stãm curaþi la
judecatã, trebuie sã facem eforturi mai generoase pentru
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instruirea tinerilor noºtri, pentru ca ei sã fie mai bine calificaþi
pentru diferitele ramuri ale marii lucrãri încredinþate în mâinile
noastre. Ca popor care avem mare luminã, ar trebui sã întocmim
planuri înþelepte pentru ca minþile ingenioase ale acelora care
au talent sã fie întãrite, disciplinate ºi cizelate, pentru ca
lucrarea lui Hristos sã nu fie împiedicatã prin lipsa de lucrãtori
pricepuþi care sã-ºi facã lucrarea cu seriozitate ºi fidelitate.
Testimonies, vol.6, pg.189.
Pe 6 octombrie, vã rugãm sã vã amintiþi de ºcoala misionarã
din Peru. Vã mulþumim pentru sprijinul vostru generos.
Fraþii voºtri din Uniunea Peruvianã
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Lecþia 1

Sabat, 6 octombrie 2001
s.a.18:49

Solia primului înger
Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-I slavã, cãci a venit
ceasul judecãþii Lui: ºi închinaþi-vã Celui ce a fãcut cerul
ºi pãmântul, marea ºi izvoarele apelor. (Apocalipsa 14:7).
Aceastã lucrare de judecatã care precede nemijlocit a doua
venire este cea care este anunþatã în solia primului înger din
Apocalipsa 14:7. Strãbãtând veacurile, pg. 284.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pg. 254-258.
Experienþe ºi viziuni, pg. 164-165.

Duminic

30 septembrie

1. EVANGHELIA VEªNICÃ
a. Cui a fost încredinþatã predicarea evangheliei? Isaia
43:10. Ce se va întâmpla când aceasta a fost proclamatã
în toatã lumea? Romani 10:18; Matei 24:14.

Lucrarea de predicare a evangheliei n-a fost încredinþatã
îngerilor, ci a fost încredinþatã oamenilor. Îngeri sfinþi au fost
angajaþi în îndrumarea acestei lucrãri, ei sunt însãrcinaþi cu
marile miºcãri pentru mântuirea oamenilor; însã proclamarea
propriu-zisã a evangheliei este realizatã de servii lui Hristos
de pe pãmânt. Strãbãtând veacurile, pg.249.
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b. În ce mãsurã ar trebui sã predice primul înger din
Apocalipsa 14 evanghelia? Apocalipsa 14:6. Care este
semnificaþia simbolicã a zborului îngerului prin mijlocul
cerului?

Zborul îngerului prin mijlocul cerului, glasul tare cu
care este rostit avertismentul ºi vestirea lui la toþi locuitorii
pãmântului  la orice neam, seminþie, limbã ºi popor 
dovedesc rapiditatea ºi extinderea mondialã a miºcãrii.
Strãbãtând veacurile, pg.287.

Luni

1 octombrie

2. TEMEÞI-VÃ DE DUMNEZEU
a. Cum este proclamatã evanghelia veºnicã de cãtre primul
înger ºi care este scopul ei? Apocalipsa 14:7 p.p.

Solia primului înger din Apocalipsa 14, care anunþã ceasul
judecãþii lui Dumnezeu ºi îi cheamã pe oameni sã se teamã de
El ºi sã I se închine, a fost destinatã sã despartã pretinsul popor
al lui Dumnezeu de influenþele corupãtoare ale lumii ºi sã-l
trezeascã sã-ºi vadã adevãrata lui stare lumeascã ºi de cãdere.
În aceastã solie, Dumnezeu a trimis bisericii un avertisment,
care, dacã ar fi fost acceptat, ar fi corectat relele care îi
despãrþeau de El. Dacã ei ar fi primit solia din cer, umilindu-ºi
inimile înaintea Domnului ºi cãutând cu sinceritate o pregãtire
pentru a sta în prezenþa Sa, Spiritul ºi puterea lui Dumnezeu
ar fi fost manifestate între ei. Biserica ar fi ajuns din nou la
acea stare binecuvântatã de unitate, credinþã ºi iubire care a
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existat în zilele apostolilor, când credincioºii erau o inimã ºi
un suflet, ºi rosteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrãznealã,
când Domnul adãuga la bisericã zilnic pe cei ce urmau sã fie
mântuiþi (Fapte 4:32,31; 2:47). Strãbãtând veacurile, pg.306.
Profeþia declarã cã primul înger avea sã-ºi vesteascã anunþul
la fiecare neam, seminþie, limbã ºi popor.  Ibid., pg.366
b. Ce implicã cuvintele temeþi-vã de Dumnezeu? Psalmii
128:1; Iov 28:28.

c. Cine a fost principalul conducãtor care a proclamat
pentru prima datã aceastã solie?

Lui William Miller ºi colaboratorilor sãi li s-a dat sã predice
avertizarea în America. Aceastã þarã a devenit centrul marii
miºcãri advente. Aici profeþia soliei primului înger ºi-a avut
cea mai directã împlinire. Scrierile lui Miller ºi ale tovarãºilor
sãi au fost duse în þãri îndepãrtate. Oriunde au pãtruns misionari
în toatã lumea, a fost trimisã vestea bunã a revenirii în curând
a lui Isus. Solia evangheliei veºnice s-a rãspândit în lung ºi în
lat: Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-I slavã; cãci a sosit ceasul
judecãþii Lui.  Strãbãtând veacurile, pg.297.

Mar i

2 octombrie

3. DAÞI-I SLAVÃ
a. Cum Îi putem da slavã lui Dumnezeu? Matei 5:16;
1 Corinteni 6:20; 1 Petru 2:21.
9

Urmaºii lui Hristos trebuie sã-I imite exemplul ºi sã
rãspândeascã pretutindeni sãmânþa adevãrului divin. Ei trebuie
sã spunã tuturor celor cu care vin în contact, cã Isus Hristos a
venit în lumea noastrã ºi a luat asuprã-ªi natura noastrã pentru
ca Dumnezeu sã fie slãvit în omenire, aºa încât omenirea sã
fie înãlþatã ºi slãvitã în Hristos. The Youths Instructor, 12
martie 1896.
Adevãrata evlavie a inimii se manifestã prin cuvinte ºi
fapte bune, ºi oamenii vãd faptele acelora care-L iubesc pe
Dumnezeu ºi sunt conduºi prin aceasta sã-L proslãveascã pe
Dumnezeu. Adevãratul creºtin este plin de fapte bune; el aduce
multã roadã. The Review and Herald, 29 ianuarie 1895.
b. Ce este slava lui Dumnezeu ºi cum putem s-o manifestãm
în vieþile noastre? Exodul 33:18,19; 2 Corinteni 3:18;
Coloseni 1:27.

Contemplându-L pe Hristos, vorbind despre El, privind la
frumuseþea caracterului Sãu, suntem schimbaþi din slavã în slavã.
ªi ce este slava? Caracterul  ºi acesta este schimbat din caracter
în caracter. Astfel vedem cã se realizeazã o lucrare de curãþire
atunci când Îl privim pe Isus. Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pg.337.
Trebuie sã mergem sã proclamãm bunãtatea lui Dumnezeu
ºi sã lãmurim adevãratul Sãu caracter înaintea oamenilor. Noi
trebuie sã reflectãm slava Lui. Am fãcut acest lucru în trecut?
Am descoperit caracterul Domnului nostru prin învãþãturã ºi
exemplu? Nu ne-am alãturat noi în lucrarea vrãjmaºului
sufletelor, reprezentându-L în mod greºit pe Tatãl nostru
ceresc? Nu am rostit noi judecãþi la adresa fraþilor noºtri,
criticându-le cuvintele ºi acþiunile? Atunci iubirea lui
Dumnezeu n-a fost întronatã în sufletele noastre. Sã facem o
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schimbare hotãrâtã. Sã prezentãm caracterul lui Dumnezeu
înaintea poporului cum a fãcut Moise înaintea lui Israel, atât
prin spirit, cât ºi prin viaþã. Trebuie sã prindem lumina feþei
Lui, plinã de compasiune ºi iubire ºi s-o reflectãm la sufletele
care pier. The Review and Herald, 26 februarie 1889.

Miercuri

3 octombrie

4. JUDECATA DE CERCETARE
a. În solia primului înger, spre ce eveniment ne este atrasã
atenþia? Apocalipsa 14:7 (partea din mijloc); 2 Corinteni
5:10.

Atât profeþia din Daniel 8:14, Pânã vor trece douã mii
trei sute de seri ºi dimineþi, apoi sfântul locaº va fi curãþit, cât
ºi prima solie îngereascã, Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-I
slavã; cãci a sosit ceasul judecãþii Lui, indicau la lucrarea lui
Hristos în sfânta sfintelor, la judecata de cercetare ºi nu la
venirea lui Hristos pentru rãscumpãrarea poporului Sãu ºi
nimicirea celor rãi. Strãbãtând veacurile, pg.343.
La vremea stabilitã pentru judecatã  încheierea celor 2300
de seri ºi dimineþi în 1844  a început lucrarea de cercetare ºi
de ºtergere a pãcatelor. Toþi acei care au luat vreodatã asupra
lor numele lui Hristos trebuie sã treacã prin scrutinul ei
cercetãtor. Atât cei vii, cât ºi cei morþi trebuie sã fie judecaþi
dupã cele scrise în cãrþi, dupã faptele lor (Apocalipsa 20:12).
Ibid., pg.396.
Înainte de a se da rãsplata finalã, trebuie sã se hotãrascã
cine sunt potriviþi pentru a se împãrtãºi de moºtenirea celor
neprihãniþi. Aceastã hotãrâre trebuie luatã înainte de cea de-a
doua venire a lui Hristos pe norii cerului; fiindcã atunci când
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vine, rãsplata Lui este cu Sine, sã dea fiecãrui om dupã faptele
lui (Apocalipsa 22:12). Atunci, înainte de venirea Sa,
caracterul lucrãrii fiecãrui om va fi fost stabilit ºi fiecãruia
dintre urmaºii lui Hristos îi va fi fost datã rãsplata, dupã faptele
sale. Parabole, pg.245.
b. Ce lucrare trebuie sã fie încheiatã în sanctuarul ceresc
înainte ca pãcatele noastre sã poatã fi ºterse? Evrei 9:27;
Daniel 7:9,10,13. (Comparaþi cu Fapte 3:19).

Lucrarea judecãþii de cercetare ºi de ºtergere a pãcatelor
trebuie realizatã înainte de cea de-a doua venire a Domnului.
Întrucât morþii trebuie sã fie judecaþi dupã lucrurile scrise în
cãrþi, este imposibil ca pãcatele oamenilor sã fie ºterse pânã
dupã judecata la care trebuie sã fie cercetate cazurile lor. Dar
apostolul Petru afirmã în mod clar cã pãcatele credincioºilor
vor fi ºterse când vor veni vremile de înviorare de la faþa
Domnului; ºi El Îl va trimite pe Isus Hristos (Fapte 3:19,20).
Strãbãtând veacurile, pg.395.

Joi

4 octombrie

5. ÎNCHINAÞI-VÃ LUI
a. Ce i-a spus Isus lui Satan când acesta i-a pretins
închinarea? Luca 4:5-8.

b. Ce i s-a spus lui Ioan când era pe punctul de a se închina
îngerului? Apocalipsa 19:10; 22:8,9.
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Datoria de a ne închina lui Dumnezeu se bazeazã pe faptul cã
El este Creatorul ºi cã Lui îi datoreazã existenþa toate celelalte
fiinþe. ªi oriunde este prezentatã în Biblie pretenþia Lui la reverenþã
ºi închinare mai presus de dumnezeii pãgânilor, este citatã dovada
puterii Sale creatoare. Strãbãtând veacurile, pg.354.
c. De ce trebuie sã ne închinãm lui Isus Hristos? Evrei 1:6;
Coloseni 1:14-18, 2:9.

d. Cine se va închina lui Isus în toatã veºnicia? Apocalipsa
5:13.

[Hristos] va purta pentru totdeauna semnele umilirii Sale
pãmânteºti pentru om. În timp ce oastea celor mântuiþi ºi gloata
imaculatã a îngerilor Îi vor aduce onoare ºi I se vor închina, El
va purta semnele unuia care a fost omorât. Cu cât mai pe deplin
apreciem sacrificiul infinit fãcut pentru noi de cãtre Mântuitorul
care ispãºeºte pãcatele, cu atât mai strânsã va fi armonia cu cerul
la care vom ajunge. The Review and Herald, 15 aprilie 1875.

Vineri

5 octombrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Cine realizeazã de fapt proclamaþia evangheliei?
2. Cine urma sã vesteascã lucrarea în America?
3. Cum putem reflecta slava lui Hristos?
4. Ce timp a fost destinat pentru judecatã?
5. Cui trebuie sã aducem închinare ºi de ce?
13

Lecþia 2

Sabat, 13 octombrie 2001
s.a. 18:38

Solia îngerului al doilea
ªi a urmat un alt înger, zicând: A cãzut, a cãzut
Babilonul, cetatea cea mare, care a adãpat toate neamurile
din vinul mâniei curviei ei. (Apocalipsa 14:8).
Solia din Apocalipsa 14 care anunþã cãderea Babilonului
trebuie sã se aplice corpurilor religioase care au fost odatã
curate ºi s-au stricat. Strãbãtând veacurile, pg. 309 
[Sublinierea autorului.]
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pg.307-316.
Experienþe ºi viziuni, pg. 156-158.

Duminic

7 octombrie

1. TURNUL BABEL
a. Ce plan rãu au fãcut oamenii la scurt timp dupã potop
ºi de ce? Genesa 11:3,4.

În câmpia ªinear [descendenþii lui Noe] au hotãrât sã
clãdeascã o cetate ºi în ea un turn care sã fie minunea lumii.
Acest turn trebuia sã fie atât de înalt, încât nici un potop sã nu se
poatã ridica pânã la vârful lui ºi atât de masiv încât nimic sã nu-l
poatã dãrâma. Astfel sperau sã-ºi asigure securitatea ºi sã se
facã independenþi de Dumnezeu. Testimonies, vol.8, pg. 171.
14

b. Care a fost rezultatul nebuniei de a clãdi turnul Babel?
Genesa 11:5-9.

Acei care se temeau de Domnul au strigat cãtre El sã
intervinã. ªi Domnul S-a coborât sã vadã cetatea ºi turnul pe
care-l construiserã fiii oamenilor. Din îndurare faþã de lume
El a înfrânt scopul constructorilor turnului ºi a zãdãrnicit
memorialul îndrãznelii lor. Din îndurare El le-a încurcat
vorbirea, þinând astfel în frâu scopurile lor de rãzvrãtire.
Patriarhi ºi profeþi, pg. 130.

Luni

8 octombrie

2. BABELUL MODERN - BABILON
a. Care este semnificaþia numelui Babilon ºi ce
reprezintã acesta în Scripturi? Apocalipsa 14:8 p.p.

În Apocalipsa 14 primul înger este urmat de al doilea care
proclamã: A cãzut, a cãzut Babilonul, cetatea cea mare care a
adãpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. (Apocalipsa
14:8). Termenul Babilon este derivat de la Babel ºi înseamnã
confuzie. El este folosit în Scripturã pentru a denumi diferitele
forme de religie falsã sau apostatã. În Apocalipsa 17 Babilonul
este reprezentat printr-o femeie  o reprezentare care este folositã
în Biblie ca simbol al unei biserici, o femeie virtuoasã
reprezentând o bisericã curatã iar o femeie desfrânatã
reprezentând o bisericã apostatã. Strãbãtând veacurile, pg. 308.
b. Ce dã Babilonul tuturor naþiunilor pãmântului sã bea?
Apocalipsa 14:8 u.p.
15

c. Care este semnificaþia vinului Babilonului?

Ce este acel vin?  învãþãturile sale false. El a dat lumii un
sabat fals în locul Sabatului poruncii a patra ºi a repetat minciuna
pe care Satana a spus-o pentru prima datã Evei în Eden 
nemurirea naturalã a sufletului. Multe rãtãciri înrudite a rãspândit
el în lung ºi în lat, învãþând drept învãþãturi poruncile oamenilor
(Matei 15:9). Selected Messages, bk.2, pg.118.
 Babilonul a cultivat învãþãturi otrãvitoare, vinul rãtãcirii.
Acest vin al rãtãcirii este format din învãþãturi false, cum ar fi
cele despre nemurirea naturalã a sufletului, chinul veºnic al
celor rãi, tãgãduirea preexistenþei lui Hristos înainte de naºterea
Lui în Betleem ºi susþinerea ºi înãlþarea zilei întâi a sãptãmânii
mai presus de ziua sfântã ºi sfinþitã a lui Dumnezeu. Aceste
rãtãciri ºi altele asemãnãtoare sunt prezentate lumii de cãtre
diferitele biserici ºi astfel sunt împlinite Scripturile care spun:
Cãci toate neamurile au bãut din vinul mâniei curviei ei. 
Mãrturii pentru predicatori, pg.17.

Mar i

9 octombrie

3. MAMA ªI FIICELE
a. Cum este Babilonul mama descrisã de profet ºi care este
învinuirea care i se aduce? Apocalipsa 17:3-6.

Femeia (Babilonul) din Apocalipsa 17 este descrisã ca fiind
îmbrãcatã în purpurã ºi stacojiu; era împodobitã cu aur, cu
pietre scumpe ºi cu mãrgãritare. Þinea în mânã un potir de
aur, plin de spurcãciuni ºi de necurãþiile curviei ei Pe frunte
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purta scris un nume, o tainã: Babilonul cel mare, mama
curvelor. ...puterea care timp de atât de multe secole a pãstrat
o dominaþie despoticã asupra monarhilor creºtinãtãþii este
Roma. Strãbãtând veacurile, pg.309. [Sublinierea autorului].
b. Întrucât bisericile protestante au respins solia primului
înger, în ce stare au cãzut ele? Al cui exemplu l-au urmat
prin aceasta? Isaia 1:21.

Bisericile n-au vrut sã primeascã lumina soliei primului
înger ºi fiindcã au respins lumina din cer, au cãzut din favoarea
lui Dumnezeu. Spiritual Gifts, vol.1, pg.140.
Babilonul desfrânat este mama fiicelor care-i urmeazã
exemplul de corupþie. Astfel sunt reprezentate acele biserici
care se prind de învãþãturile ºi tradiþiile Romei ºi urmeazã
practicile ei lumeºti ºi a cãror cãdere este anunþatã în solia
celui de-al doilea înger. The Spirit of Prophecy, vol.4, pg.233.
c. Ce reprezintã fiicele Babilonului ºi care este asemãnarea
între mamã ºi fiicele ei? Ezechiel 16:44; Isaia 4:1.

Despre Babilon se spune cã este mama curvelor. Prin
fiicele sale trebuie sã fie simbolizate bisericile care se prind
de învãþãturile ºi tradiþiile sale ºi urmeazã exemplul sãu de
jertfire a adevãrului ºi a aprobãrii lui Dumnezeu pentru a forma
o alianþã nelegiuitã cu lumea. Solia din Apocalipsa 14 care
anunþã cãderea Babilonului trebuie sã se aplice la corpurile
religioase care au fost odatã curate ºi au devenit corupte.
Strãbãtând veacurile, pg. 309. [Sublinierea autorului.]
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Miercuri

10 octombrie

4. APOSTAZIA CRESCÂNDÃ
a. Ce dovadã aratã cã prãbuºirea Babilonului nu era încã
deplinã în 1844?

Solia îngerului al doilea din Apocalipsa 14 a fost predicatã
pentru prima oarã în vara lui 1844 ºi a avut atunci o aplicaþie
ºi mai directã pentru bisericile din Statele Unite, unde
avertizarea judecãþii a fost proclamatã cel mai mult ºi respinsã
la nivel general ºi unde decãderea bisericilor a fost cea mai
rapidã. Dar solia îngerului al doilea n-a ajuns la împlinirea ei
completã în 1844. Bisericile au înregistrat atunci o cãdere
moralã ca ºi consecinþã a respingerii de cãtre ele a luminii
soliei advente; dar cãderea aceea n-a fost completã. Când au
continuat sã respingã adevãrurile speciale pentru acest timp,
au cãzut tot mai jos Dar lucrarea de apostazie nu a atins
încã punctul ei culminant. Strãbãtând veacurile, pg. 315.
b. Ce condiþii trebuie sã fie împlinite înainte ca prãbuºirea
Babilonului sã poatã fi completã? 2 Tesaloniceni 2:9-11;
Iacov 4:4.

Acei care n-au primit dragostea adevãrului, ca sã fie mântuiþi,
vor fi lãsaþi sã primeascã o puternicã amãgire, ca sã creadã o
minciunã ( 2 Tesaloniceni 2:9-11). Pânã când aceastã stare nu va
fi atinsã ºi unirea bisericii cu lumea nu va fi realizatã în întreaga
creºtinãtate, cãderea Babilonului nu va fi completã. Schimbarea
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este una progresivã ºi împlinirea desãvârºitã a versetului din
Apocalipsa 14:8 este încã în viitor. Strãbãtând veacurile, pg.315.
c. Ce amãgire a existat întotdeauna în bisericile cãzute ºi
este de asemenea una dintre caracteristicile principale
ale Babilonului? 2 Timotei 3:5; Tit 1:16.

De când îngerul al doilea a proclamat cãderea bisericilor,
ele au devenit tot mai corupte. [Membrii lor] poartã numele
de urmaºi ai lui Hristos; totuºi este imposibil sã-i distingi de
lume. Predicatorii îºi iau textele din Cuvântul lui Dumnezeu,
dar predicã lucruri blânde. Experienþe ºi viziuni, pg.170.

Joi

11 octombrie

5. DEZVOLTÃRI VIITOARE
a. Când Babilonul cel mare este complet cãzut, ce vor
influenþa bisericile statul sã facã? Apocalipsa 12:17.

Biserica apeleazã la braþul tare al puterii civile ºi în aceastã
lucrare, papistaºii ºi protestanþii se unesc. Strãbãtând
veacurile, pg.497.
Autoritãþile vor face legi care sã restrângã libertatea
religioasã. Ele îºi vor asuma dreptul care Îi aparþine doar lui
Dumnezeu. Ele se vor gândi cã pot constrânge conºtiinþa pe
care numai Dumnezeu ar trebui s-o controleze. Chiar acum se
face începutul; ele vor continua sã ducã înainte aceastã lucrare
pânã când ajung la o graniþã peste care nu pot pãºi. Dumnezeu
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va interveni în favoarea poporului Sãu credincios ºi pãzitor al
poruncilor. Hristos lumina lumii, pg.465.
b. Ce va trebui sã sufere adevãratul popor al lui Dumnezeu
din partea Babilonului când se apropie sfârºitul? Matei
24:9.

Satan a pus stãpânire deplinã asupra bisericilor ca ºi corp.
Atenþia este îndreptatã spre cuvintele ºi faptele oamenilor în loc
de a fi îndreptatã spre adevãrurile clare ºi tãioase ale Cuvântului
lui Dumnezeu. Spiritul ºi prietenia lumii sunt în vrãjmãºie cu
Dumnezeu. Când adevãrul, în simplitatea ºi puterea lui, aºa cum
este el în Isus, este adus înaintea spiritului lumii, el trezeºte
imediat spiritul de persecuþie. Experienþe ºi viziuni, pg.171.
Persecuþia în diferitele ei forme este dezvoltarea unui
principiu care va exista câtã vreme existã Satan ºi creºtinismul
are o putere vitalã. Nimeni nu poate servi lui Dumnezeu fãrã a
stârni împotriva lui împotrivirea oºtirilor întunericului Când
aceste [alte mijloace] nu reuºesc, atunci o putere constrângãtoare
este angajatã sã forþeze conºtiinþa. Strãbãtând veacurile, pg.500.

Vineri

12 octombrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Care au fost planurile celor care s-au strâns în câmpia
ªinear?
2. Ce este vinul Babilonului?
3. Cine sunt fiicele Babilonului?
4. Când va fi cãderea Babilonului completã?
5. Cine va restrânge libertatea religioasã în ultimele zile?
20

Lecþia 3

Sabat, 20 octombrie 2001
s.a. 18:26

Solia îngerului al treilea
Apoi a urmat un alt înger, al treilea ºi a zis cu glas
tare: Dacã se închinã cineva fiarei ºi icoanei ei ºi primeºte
semnul ei pe frunte sau pe mânã, va bea ºi el din vinul
mâniei lui Dumnezeu. (Apocalipsa 14:9,10).
Solia îngerului al treilea trebuie sã-ºi facã lucrarea de a
despãrþi de biserici un popor care va lua poziþie pe platforma
adevãrului veºnic. Testimonies, vol.6, pg.56.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pg.317-331.
Experienþe ºi viziuni, pg.43-46.

Duminic

14 octombrie

1. IMPORTANÞA SOLIEI
a. Cât de importante sunt profeþiile din Apocalipsa?
Apocalipsa 22:19. Ce ar trebui sã ºtim despre cele trei
solii îngereºti?

Mi s-au arãtat trei paºi  prima, a doua ºi cea de-a treia
solie îngereascã. Îngerul meu însoþitor a zis: Vai de acela care
va schimba câtuºi de puþin din aceste solii. Adevãrata înþelegere
a acestor solii este de o importanþã vitalã. Destinul sufletelor
depinde de modul în care acestea sunt primite. Am fost din
nou condusã înapoi prin aceste solii ºi am vãzut cât de scump a
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cumpãrat poporul lui Dumnezeu experienþa sa. Ea a fost obþinutã
prin multã suferinþã ºi conflict sever. Dumnezeu i-a condus pas
cu pas, pânã când i-a pus pe o platformã solidã ºi de neclintit.
Experienþe ºi viziuni, pg.163,164.
b. Care este misiunea îngerului al treilea? Apocalipsa 7:2,3.

Înfricoºãtoare este lucrarea lui. Grozavã este misiunea lui.
El este îngerul care trebuie sã deosebeascã grâul de neghinã ºi
sã sigileze sau sã lege grâul pentru grânarul ceresc. Aceste
lucruri ar trebui sã captiveze întreaga minte, întreaga atenþie.
Experienþe ºi viziuni, pg.73.

Luni

15 octombrie

2. AMENINÞAÞI CU MÂNIA LUI DUMNEZEU
a. Cum avertizeazã îngerul al treilea locuitorii
pãmântului? Apocalipsa 14:9,10.

Cea mai înspãimântãtoare ameninþare adresatã vreodatã
muritorilor este cuprinsã în a treia solie îngereascã. Acela
trebuie sã fie un pãcat teribil, care atrage mânia lui Dumnezeu
neamestecatã cu milã. Oamenii nu trebuie lãsaþi în întuneric
cu privire la aceastã chestiune importantã; avertizarea
împotriva acestui pãcat trebuie sã fie datã lumii înainte de
venirea judecãþilor lui Dumnezeu, ca toþi sã ºtie de ce urmeazã
sã vinã judecãþile ºi sã aibã ocazie sã scape de ele. Profeþia
declarã cã primul înger avea sã-ºi facã anunþul la fiecare neam,
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seminþie, limbã ºi popor. Avertizarea îngerului al treilea, care
formeazã o parte din aceeaºi întreitã solie, nu trebuie sã fie
mai puþin rãspânditã. Ea este reprezentatã în profeþie ca fiind
proclamatã cu glas tare, de cãtre un înger care zboarã prin
mijlocul cerului. Strãbãtând veacurile, pg.366.
b. Ce reprezintã fiara ºi icoana ei? Când vor deveni
oamenii vinovaþi de închinarea la aceste puteri politicoreligioase? Apocalipsa 13:14,15.

[Apocalipsa 14:9,10 citat.] Fiara menþionatã în aceastã
solie, a cãrei închinare este impusã de cãtre fiara cu douã coarne
este prima fiarã, sau fiara ca un leopard din Apocalipsa 13 
papalitatea. Icoana fiarei reprezintã acea formã a
protestantismului apostat, care se va dezvolta când bisericile
protestante vor cãuta ajutorul puterii civile pentru impunerea
dogmelor lor. Strãbãtând veacurile, pg.361.
Ce este icoana fiarei? ªi cum urmeazã sã fie fãcutã?
Icoana este fãcutã de cãtre fiara cu douã coarne ºi este o icoanã
pentru fiarã. Ea este de asemenea numitã icoanã a fiarei. Atunci
pentru a afla cum este icoana ºi cum urmeazã sã fie fãcutã,
trebuie sã studiem caracteristicile fiarei însãºi  papalitatea.
Ibid., pg.359. [Sublinierea autorului.]
Când respectarea duminicii va fi impusã prin lege ºi lumea
va fi luminatã cu privire la obligativitatea adevãratului Sabat,
oricine va cãlca porunca lui Dumnezeu pentru a asculta de un
precept care nu are o autoritate mai mare decât cea a Romei, va
onora prin aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Acela
aduce omagiu Romei ºi puterii care impune instituþia creatã de
Roma. El se închinã fiarei ºi chipului ei. Ibid., pg.366.
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Mar i

16 octombrie

3. SIGILIUL LUI DUMNEZEU ªI SEMNUL FIAREI
a. Ce a fost întotdeauna ºi este încã sigiliul, pecetea sau semnul
lui Dumnezeu? Ezechiel 20:12,20; Exodul 31:12,13.

Semnul sau sigiliul lui Dumnezeu este descoperit în
respectarea Sabatului zilei a ºaptea, memorialul creaþiunii
Domnului. Testimonies, vol. 8, pg.90.
b. Ce constituie semnul fiarei? Apocalipsa 13:16,17.

Semnul fiarei este respectarea zilei întâia a sãptãmânii.
Acest semn îi deosebeºte pe acei care recunosc supremaþia
autoritãþii papale de acei care recunosc autoritatea lui
Dumnezeu. Testimonies, vol. 8., pg.90.
c. Când s-a deschis sfânta sfintelor din sanctuarul din cer
(Apocalipsa 11:19), ce adevãr probator a fost descoperit
poporului lui Dumnezeu?

Dupã ce Isus a deschis uºa sfintei sfintelor, lumina
Sabatului a fost vãzutã ºi poporul lui Dumnezeu a fost încercat
dupã cum au fost încercaþi copiii lui Israel în vechime, pentru
ca sã vadã dacã aveau sã þinã legea lui Dumnezeu. Experienþe
ºi viziuni, pg.161.
Legea lui Dumnezeu din sanctuarul din cer este marele original, ale cãrui precepte înscrise pe tablele de piatrã ºi înregistrate
de Moise în pentateuc erau o transcriere fidelã. S.V., pg.351,352.
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d. Când devin oamenii responsabili pentru acþiunile lor
înaintea lui Dumnezeu? Ioan 15:22; 9:41. Ce lucrare
trebuie fãcutã înainte ca lumea sã poatã fi încercatã cu
privire la problema Sabat-duminicã?

Sunt mulþi care n-au avut niciodatã ocazia sã audã de
adevãrurile speciale pentru acest timp. Obligativitatea poruncii
a patra n-a fost pusã niciodatã înaintea lor în adevãrata ei
luminã Fiecare trebuie sã aibã suficientã luminã pentru a-ºi
lua hotãrârea în mod inteligent. Strãbãtând veacurile, pg.495.

Miercuri

17 octombrie

4. O DISTINCÞIE CLARÃ
a. Ca rezultat al soliei îngerului al treilea, ce puncte
specifice vor distinge poporul rãmãºiþei lui Dumnezeu
de bisericile cãzute? Apocalipsa 14:12.

Dupã avertismentul împotriva închinãrii la fiarã ºi la chipul
ei, profeþia declarã: Aici sunt cei care pãzesc poruncile lui
Dumnezeu ºi credinþa lui Isus. Întrucât acei care pãzesc
poruncile lui Dumnezeu sunt puºi astfel în contrast cu acei
care se închinã fiarei ºi chipului ei ºi primesc semnul ei, rezultã
cã pãzirea legii lui Dumnezeu, pe de o parte, ºi cãlcarea ei de
cealaltã parte vor face distincþia între închinãtorii lui Dumnezeu
ºi închinãtorii la fiarã. Strãbãtând veacurile, pg.361.
b. Ce altã profeþie menþioneazã distincþia între servii lui
Dumnezeu ºi restul lumii? Isaia 58:12-14.
25

Nu pot sã îndemn suficient de puternic pe toþi membrii
bisericii noastre, pe toþi cei care sunt adevãraþi misionari, pe
toþi cei care cred solia îngerului al treilea, pe toþi cei care-ºi
opresc piciorul în Sabat, sã studieze solia din Isaia capitolul
58. Testimonies, vol.6, pg.243.
c. Ce rãtãciri ºi rele vor fi date în vileag de cãtre solia
îngerului al treilea? Apocalipsa 18:3,5.

Când vine timpul ca [solia îngerului al treilea] sã fie datã
cu cea mai mare putere, Domnul va lucra prin unelte umile,
conducând minþile acelora care se consacrã în serviciul Sãu.
Lucrãtorii vor fi calificaþi mai degrabã prin ungerea Spiritului
Sãu decât prin învãþãtura instituþiilor de învãþãmânt. Oameni
de credinþã ºi rugãciune vor fi constrânºi sã porneascã cu zel
sfânt, vestind cuvintele pe care li le dã Dumnezeu. Pãcatele
Babilonului vor fi date pe faþã. Rezultatele înspãimântãtoare
ale impunerii sãrbãtorilor bisericii de cãtre autoritatea civilã,
înaintarea spiritismului, progresul ascuns dar rapid al puterii
papale  toate vor fi demascate. Prin aceste avertismente
solemne poporul va fi miºcat. Strãbãtând veacurile, pg.496.

Joi

18 octombrie

5. O FÃGÃDUINÞÃ SPECIALÃ
a. Ce este fãgãduit acelora care ajung la timpul soliei
îngerului al treilea? Daniel 12:12 [508+1335=1843];
Apocalipsa 14:13.
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Trãiesc pe pãmânt oameni care au trecut de vârsta de
nouãzeci de ani. Rezultatele naturale ale vârstei înaintate sunt
vãzute în slãbiciunea lor. Dar ei cred în Dumnezeu ºi Dumnezeu
îi iubeºte. Sigiliul lui Dumnezeu este asupra lor ºi ei vor fi în
numãrul acelora despre care Domnul a spus, Ferice de morþii
care mor în Domnul. CBNT, pg.318.
b. Ce dovadã aratã cã aceastã binecuvântare (Apocalipsa
14:13) este pentru grupa de sfinþi sigilaþi menþionatã în
versetele 1 ºi 12 ale aceluiaºi capitol?

Când [ucenicul Ioan] a privit cu interes intens, a vãzut
grupa poporului lui Dumnezeu pãzitor al poruncilor. Ei aveau
pe frunþile lor sigiliul viului Dumnezeu ºi el a zis: Aici este
rãbdarea sfinþilor: aici sunt cei ce pãzesc poruncile lui
Dumnezeu ºi credinþa lui Isus. ªi am auzit un glas din cer
zicându-mi: Scrie: Ferice de acum încolo de morþii care mor
în Domnul.  Testimonies, vol.6, pg.14,15.
c. De unde ºtim cã cei care au murit având pecetea lui
Dumnezeu vor fi incluºi ca sfinþi vii când glasul lui Dumnezeu
este auzit proclamând legãmântul? Daniel 12:2, 12.

Sfinþii cei vii, 144000 la numãr, au cunoscut ºi au înþeles
glasul, în timp ce cei rãi au crezut cã era tunet ºi cutremur.
Experienþe ºi viziuni, pg.8.
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Vineri

19 octombrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Care este lucrarea îngerului al treilea?
2. Ce este icoana fiarei?
3. Care este semnul fiarei?
4. Cum se deosebeºte rãmãºiþa de lume?
5. Câþi sfinþi vii vor înþelege glasul lui Dumnezeu?
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Lecþia 4

Sabat, 27 octombrie 2001
s.a. 18:14

Celãlalt înger

Dupã aceea am vãzut pogorându-se din cer un alt înger,
care avea o mare putere; ºi pãmântul s-a luminat de slava
lui. (Apocalipsa 18:1).
Duhul Domnului va binecuvânta atât de minunat ºi universal instrumentele omeneºti consacrate, încât bãrbaþii,
femeile ºi copiii îºi vor deschide buzele spre laudã ºi mãrturie,
umplând pãmântul cu cunoºtinþa lui Dumnezeu ºi cu slava Sa
neîntrecutã, dupã cum apele acoperã marea. The Review and
Herald, 20 octombrie 1904.
Recomandare pentru studiu:
Evanghelizare, pg.140-147.
Selected Messages, bk.2, pg.101-118.

Duminic

21 octombrie

1. RESPONSABILITATEA NOASTRÃ FAÞÃ DE
SOLIILE LUI DUMNEZEU
a. Ce binecuvântare aparþine acelora care acceptã soliile
lui Dumnezeu dupã cum El le-a dat? Apocalipsa 1:3;
1 Corinteni 15:1,2.

Lumina pe care am primit-o prin solia îngerului al treilea
este adevãrata luminã. Semnul fiarei este exact ceea ce a fost
proclamat cã este
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Nu trebuie sã aibã loc nici o schimbare în trãsãturile generale
ale lucrãrii noastre. Ea trebuie sã stea aºa de clarã ºi distinctã
cum a fãcut-o profeþia. Noi nu trebuie sã intrãm în nici o
confederaþie cu lumea, presupunând cã procedând astfel am
putea realiza mai mult. Dacã cineva stã în cale pentru a împiedica
înaintarea lucrãrii în direcþia pe care Dumnezeu a trasat-o, se
va face neplãcut lui Dumnezeu. Nici un rând din adevãrul care
a fãcut poporul Adventist de Ziua a ªaptea ceea ce este, nu trebuie
slãbit. Avem vechile pietre de hotar ale adevãrului, experienþei
ºi datoriei ºi trebuie sã stãm cu fermitate în apãrarea principiilor
noastre în vãzul întregii lumi. Testimonies, vol.6, pg.16.
Noi ca popor suntem în pericol de a da solia îngerului al
treilea într-un mod atât de nedefinit, încât sã nu impresioneze
oamenii Solia noastrã este o solie de viaþã ºi de moarte ºi
noi trebuie sã lãsãm aceastã solie sã aparã aºa cum este  marea
putere a lui Dumnezeu. Atunci Domnul o va face eficientã.
Evanghelizare, pg.143.

Luni

22 octombrie

2. MARI SCHIMBÃRI ÎN POPORUL ADVENT
a. Ce condiþii predominau deja în biserica adventistã chiar
înainte de sfârºitul secolului al nouãsprezecelea?
2 Corinteni 6:14,15; 1 Ioan 2:15,16.

Sunt plinã de întristare când mã gândesc la starea noastrã ca
popor. Domnul nu ne-a închis cerul, dar propria noastrã umblare
de pãcãtuire continuã ne-a despãrþit de Dumnezeu. Mândria,
lãcomia ºi iubirea de lume au trãit în inimã fãrã teamã de a fi
izgonite sau osândite. Pãcate grozave ºi îndrãzneþe au locuit între
noi. ªi totuºi pãrerea generalã este cã biserica înfloreºte ºi cã pacea
ºi prosperitatea spiritualã sunt în interiorul ei. Biserica s-a întors
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de la a-L urma pe Hristos, Conducãtorul ei, ºi se retrage constant
spre Egipt. Testimonies, vol.5, pg.208. [scris în 1882].
Este un adevãr solemn ºi teribil cã mulþi care au fost zeloºi
în proclamarea soliei îngerului al treilea devin acum nepãsãtori
ºi indiferenþi! Linia de demarcaþie între cei lumeºti ºi mulþi
pretinºi creºtini este aproape de neobservat. Mulþi care au fost
odatã adventiºti serioºi se conformeazã lumii  practicilor,
obiceiurilor ºi egoismului ei. Ibid., vol.8, pg.91.
b. Întrucât solia îngerului al treilea a fost slãbitã în mâinile
poporului advent, ce ajutor a fãgãduit Domnul sã
trimitã? Apocalipsa 18:1 p.p.

Solia îngerului al treilea trebuie sã fie datã cu putere.
Puterea proclamãrii primei ºi a celei de-a doua solii trebuie sã
fie intensificatã de a treia. În Apocalipsa, Ioan spune despre
solul ceresc care se uneºte cu îngerul al treilea: Am vãzut un
alt înger coborându-se din cer, având putere mare ºi pãmântul
a fost luminat de slava lui. ªi el a strigat cu glas tare
(Apocalipsa 18:1,2). Noi suntem în pericol de a da solia
îngerului al treilea într-un mod atât de nedefinit, încât sã nu-i
impresioneze pe oameni. Atât de multe alte interese ne sunt
puse înainte, încât tocmai solia care ar trebui sã fie proclamatã
cu putere devine blândã ºi fãrã glas. Testimonies, vol.6, pg.55.

Mar i
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3. ÎNCEPUTUL LUMINII DIN APOCALIPSA 18
a. Ce ajutor special a fost disponibil pentru poporul lui
Dumnezeu de la conferinþa din 1888 de la Minneapolis
încoace? Isaia 60:1,2.
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Timpul încercãrii este chiar asupra noastrã, fiindcã marea
strigare a îngerului al treilea a început deja în descoperirea
neprihãnirii lui Hristos, Mântuitorul iertãtor de pãcate. Acesta
este începutul luminii îngerului a cãrui slavã va umple întregul
pãmânt. Selected Messages, bk.1, pg.363.
Dumnezeu a intenþionat sã se ridice strãjeri ºi cu glasurile
unite sã dea o solie hotãrâtã, dând un sunet clar din trâmbiþã,
pentru ca poporul sã poatã veni la postul datoriei sale ºi sã-ºi
facã partea în marea lucrare. Atunci lumina puternicã ºi clarã
a celuilalt înger care se coboarã din cer având putere mare ar fi
umplut pãmântul cu slava sa. Noi suntem cu ani în urmã ºi
acei care au stat în orbie ºi au împiedicat înaintarea soliei care
Dumnezeu intenþiona sã porneascã de la adunarea din Minneapolis ca o lampã care arde, trebuie sã-ºi umileascã inimile
înaintea lui Dumnezeu ºi sã vadã ºi sã înþeleagã cum a fost
împiedicatã lucrarea prin orbia minþii ºi împietrirea inimii lor.
Manuscript Releases, vol.14, pg.111 (1892).
b. Care a fost datoria poporului lui Dumnezeu chiar de
când a început în 1888 lucrarea îngerului din Apocalipsa
18? Efeseni 5:14.

Cine este de partea Domnului? Cine se va uni cu îngerul
în darea soliei adevãrului cãtre lume? Cine va primi lumina
care trebuie sã umple întregul pãmânt cu slava ei? Acei care
preþuiesc lumina pe care o au, vor primi mai multã. The Review and Herald, 5 noiembrie 1889.
Babilonul mistic n-a cruþat sângele sfinþilor ºi noi sã nu
fim treji pentru a prinde razele de luminã care strãlucesc din
lumina îngerului care trebuie sã lumineze pãmântul cu slava
lui? Selected Messages, bk.3, pg.426.
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Lucrarea se va adânci ºi va deveni mai profundã pânã la
încheierea timpului. ªi toþi acei care sunt împreunã lucrãtori
cu Dumnezeu vor lupta cu toatã seriozitatea pentru credinþa
datã sfinþilor odatã. Ei nu vor fi abãtuþi de la solia prezentã
care lumineazã deja pãmântul cu slava ei. Nici nu alt lucru nu
este vrednic sã lupþi pentru el, în afarã de slava lui Dumnezeu.
Ibid., bk.2, pg.114 (1896).

Miercuri
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4. O LUCRARE DUBLÃ
a. În lucrarea îngerului din Apocalipsa 18, care este prima
fazã care trebuie realizatã înainte ca pãmântul sã poatã
fi luminat de slava lui Dumnezeu? Apocalipsa 3:18,19.

Mãrturia Martorului Credincios nu a fost urmatã nici pe
jumãtate. Mãrturia solemnã de care depinde destinul bisericii
a fost tratatã cu uºurinþã, dacã nu desconsideratã în întregime.
Aceastã mãrturie trebuie sã lucreze o pocãinþã adâncã; toþi cei
ce o primesc cu adevãrat o vor asculta ºi vor fi curãþiþi.
Experienþe ºi viziuni, pg.169.
Mãrturia cãtre laodiceeni se aplicã poporului lui Dumnezeu
din timpul prezent ºi motivul pentru care nu s-a realizat o
lucrare mai mare este împietrirea inimilor lor. Dar Dumnezeu
a dat soliei timp sã-ºi facã lucrarea. Inima trebuie sã fie curãþitã
de pãcatele care L-au þinut atâta vreme afarã pe Isus. Aceastã
solie înfricoºãtoare îºi va face lucrarea. Când a fost prezentatã
pentru prima oarã, a dus la o amãnunþitã cercetare a inimii.
Pãcatele au fost mãrturisite ºi poporul lui Dumnezeu a fost
miºcat pretutindeni. Aproape toþi credeau cã aceastã solie avea
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sã sfârºeascã cu marea strigare a îngerului al treilea. Dar întrucât
n-au reuºit sã vadã puternica lucrare realizatã într-un timp scurt,
mulþi au pierdut efectul soliei. Am vãzut cã aceastã solie nu
avea sã-ºi facã lucrarea în câteva luni scurte. Ea are menirea sã
trezeascã poporul lui Dumnezeu, sã le descopere pãcatele lor ºi
sã ducã la o pocãinþã zeloasã, pentru ca sã poatã fi favorizaþi cu
prezenþa lui Isus ºi sã fie fãcuþi potriviþi pentru marea strigare a
îngerului al treilea. Testimonies, vol.1, pg.178.
b. Faza a doua: Ce lucrare vor face reprezentanþii celuilalt
înger pentru lume sub ploaia târzie/marea strigare?
Apocalipsa 18:1 u.p., 4.

Dumnezeu are încã un popor în Babilon, ºi înainte de
venirea judecãþilor Sale aceºti credincioºi trebuie chemaþi sã
iasã afarã De aici este miºcarea simbolizatã prin îngerul care
se pogoarã din cer, luminând pãmântul cu slava lui ºi strigând
puternic cu glas tare, fãcând de cunoscut pãcatele Babilonului.
În legãturã cu solia lui se aude chemarea: Ieºiþi din ea, poporul
Meu. Aceste anunþuri care se unesc cu solia îngerului al treilea
constituie avertizarea finalã care trebuie datã locuitorilor
pãmântului. Strãbãtând veacurile, pg. 495.

Joi

25 octombrie

5. PÃMÂNTUL LUMINAT
a. Ce este slava lui Dumnezeu care va acoperi pãmântul?
Habacuc 2:14.
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Este privilegiul fiecãrui suflet sã fie un canal viu prin care
Dumnezeu sã poatã transmite lumii comorile harului Sãu,
bogãþiile de nepãtruns ale lui Hristos. Nimic nu doreºte Hristos
mai mult decât agenþi care sã reprezinte înaintea lumii Spiritul
ºi caracterul Sãu Întreg cerul aºteaptã canale prin care sã poatã
fi revãrsat uleiul sfânt pentru a fi o bucurie ºi o binecuvântare
pentru inimile omeneºti. Parabole, pg.335.
Domnul Dumnezeul cerului nu va trimite asupra lumii
judecãþile Sale pentru neascultare ºi pãcat pânã când nu ªi-a trimis
strãjerii sã dea avertizarea. El nu va încheia timpul de încercare
pânã când solia nu va fi proclamatã ºi mai clar. Legea lui
Dumnezeu trebuie sã fie mãritã; pretenþiile ei trebuie sã fie
prezentate în adevãratul lor caracter sfânt pentru ca oamenii sã
poatã fi aduºi sã se hotãrascã pentru adevãr sau împotriva lui.
Totuºi lucrarea va fi scurtatã în dreptate. Solia neprihãnirii lui
Hristos trebuie sã rãsune de la un capãt al pãmântului la celãlalt
pentru a pregãti calea Domnului. Aceasta este slava lui Dumnezeu
care încheie lucrarea îngerului al treilea. Testimonies, vol.6, pg.18.
b. Ce va avea loc când întregul pãmânt este luminat de
slava lui Dumnezeu prin prezentarea practicã a soliei
Hristos - Dreptatea noastrã? Romani 9:27,28; 11:26.

Vineri

26 octombrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce fel de solie dã îngerul al treilea?
2. Care este pericolul indiferenþei?
3. Când a început îngerul al patrulea sã sune din trâmbiþã?
4. Ce ar trebui sã facem pentru cei credincioºi care sunt
încã în Babilon?
5. Pânã unde va fi dusã solia speranþei?
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SABAT, 3 NOIEMBRIE 2001

Darul Sabatului întâi

Literaturã pentru þãrile sãrace

Isus a zis: Duhul Domnului este
peste Mine fiindcã M-a uns sã vestesc
sãracilor Evanghelia. (Luca 4:18).
Dumnezeu lucreazã prin unelte sau
mijloace. El foloseºte lucrarea evangheliei,
lucrarea misionarã medicalã ºi publicaþiile care
conþin adevãrul prezent pentru a impresiona inimile. Toate sunt fãcute
eficiente prin credinþã. Când adevãrul este auzit sau citit, Duhul Sfânt îl
întipãreºte în aceia care ascultã ºi citesc cu o dorinþã serioasã de a ºti ce
este drept. Evanghelizare, pg.338.
Tipãriturile ºi cãrþile sunt mijloacele lui Dumnezeu de a þine solia pentru
acest timp neîncetat înaintea oamenilor. În luminarea ºi întãrirea sufletelor
în adevãr, publicaþiile vor face o lucrare mult mai mare decât poate fi
realizatã doar prin lucrarea Cuvântului. Solii tãcuþi care sunt puºi în cãminele
oamenilor prin lucrarea colportorilor vor întãri lucrarea evangheliei în orice
chip; fiindcã Duhul Sfânt va impresiona minþile când citesc cãrþile, întocmai
dupã cum impresioneazã minþile acelora care ascultã predicarea
Cuvântului. Ibid., pg.101.
Publicaþiile noastre ar trebui tipãrite în diferite limbi ºi trimise la fiecare
þarã civilizatã cu orice preþ. Care este valoarea banilor în acest timp, în
comparaþie cu valoarea sufletelor? Fiecare dolar din mijloacele noastre ar
trebui considerat ca fiind al Domnului ºi nu al nostru ºi ca o încredinþare
preþioasã de la Dumnezeu pentru noi; nu trebuie irosit pentru îngãduinþe
nefolositoare, ci sã fie folosit cu grijã în cauza lui Dumnezeu, în lucrarea
de salvare a bãrbaþilor ºi a femeilor din ruinã. Life Sketches, pg.214.
Iubiþi fraþi, surori ºi prieteni: În lumina acestor afirmaþii inspirate, vã
rugãm sã vã amintiþi de nevoia urgentã de mijloace pentru a rãspândi lumina adevãrului prezent sufletelor care flãmânzesc dupã pâinea vieþii în
þãrile sãrace din toatã lumea. Când se strânge Darul Sabatului întâi pe 3
noiembrie 2001, sã ne întindem mâinile cu inimi deschise pentru aceastã
lucrare la timp potrivit. Domnul sã binecuvânteze din abundenþã fiecare
dar ºi pe dãruitor!
John Garbi, Secretarul Conferinþei Generale
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Lecþia 5

Sabat, 3 noiembrie 2001
s.a. 17:05

Dupã încheierea timpului
de încercare
Cine este nedrept sã fie nedrept ºi mai departe; cine este
întinat, sã se întineze ºi mai departe, cine este fãrã prihanã
sã trãiascã ºi mai departe fãrã prihanã; ºi cine este sfânt, sã
se sfinþeascã ºi mai departe. (Apocalipsa 22:11).
Fiecare caz a fost hotãrât pentru viaþã sau moarte. Hristos a
fãcut ispãºirea pentru poporul Sãu ºi le-a ºters pãcatele. Numãrul
supuºilor Sãi este complet. Strãbãtând veacurile, pg.502.
Recomandare pentru studiu:
Înalta noastrã chemare, pg.321 eng.
The Signs of the Times, 27 noiembrie 1879.

Duminic

28 octombrie

1. ÎNDURAREA LUI DUMNEZEU ESTE RETRASÃ
a. Ce trebuie sã înþelegem despre îndurarea lui Dumnezeu?
Isaia 55:6; Amos 8:11,12.

Acei care n-au apreciat Cuvântul lui Dumnezeu alergau
încoace ºi încolo de la o mare la alta ºi de la miazãnoapte la
miazãzi ca sã caute Cuvântul Domnului. Îngerul a zis: Ei nu-l
vor gãsi. Este foamete în þarã; nu foamete de pâine, nici sete de
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apã, ci dupã auzirea cuvintelor Domnului Ei L-au respins pe
Isus ºi i-au dispreþuit pe sfinþii Sãi. Experienþe ºi viziuni, pg.176.
b. Ce cuvinte vor fi rostite de Isus când Acesta ªi-a încheiat
lucrarea Sa în sanctuarul ceresc? Apocalipsa 22:11.

Când se încheie solia îngerului al treilea, îndurarea nu mai
pledeazã pentru locuitorii vinovaþi ai pãmântului. Poporul lui
Dumnezeu ºi-a îndeplinit lucrarea Atunci Isus Îºi înceteazã
mijlocirea Sa în sanctuarul de sus. El Îºi ridicã mâinile ºi zice
cu glas tare: S-a sfârºit; ºi toate oºtile îngereºti îºi iau jos
coroanele când El face anunþul solemn: [Apocalipsa 22:11
citat]. Strãbãtând veacurile, pg.502.

Luni

29 octombrie

2. NU MAI EXISTÃ A DOUA ªANSÃ
a. Când timpul de încercare se încheie, care va fi starea
acelora care au desconsiderat îndurarea lui Dumnezeu?
Ieremia 8:20; Matei 7:23; Luca 13:25.

Când [Hristos] pãrãseºte sanctuarul, întunericul acoperã
pe locuitorii pãmântului. În acel timp grozav cei drepþi trebuie
sã trãiascã înaintea unui Dumnezeu sfânt fãrã mijlocitor.
Restricþia care fusese pusã asupra celor rãi este îndepãrtatã ºi
Satan are stãpânirea deplinã asupra celor care sunt pânã la urmã
nepocãiþi. Îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu a luat sfârºit.
Strãbãtând veacurile, pg.502.
Acei pretinºi credincioºi care ajung nepregãtiþi în timpul de
strâmtorare, în disperarea lor îºi vor mãrturisi pãcatele înaintea
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lumii în cuvinte de durere aprinsã, în timp ce cei rãi se bucurã
de necazul lor. Cazurile unora ca aceºtia sunt deznãdãjduite.
Când Hristos Se ridicã ºi pãrãseºte sfânta sfintelor, începe timpul
de strâmtorare, cazul fiecãrui suflet este deja hotãrât ºi nu va
mai fi nici un sânge ispãºitor care sã-i cureþe de pãcat ºi întinare.
The Signs of the Times, 27 noiembrie 1879.
b. Ce se va întâmpla cu pãstorii falºi ºi cu turma pe care
au învãþat-o sã nu asculte de Dumnezeu? Matei 15:14;
Ieremia 25:34,35; 50:6.

[Efectul plãgilor asupra celor rãi] a fost o scenã de agonie
teribilã. Pãrinþii aduceau reproºuri amare copiilor lor ºi copiii
pãrinþilor lor, fraþii surorilor lor ºi surorile fraþilor lor. Strigãte
puternice ºi jalnice se auzeau pretutindeni: Voi m-aþi oprit de a
primi adevãrul care m-ar fi salvat de acest ceas teribil. Poporul
s-a întors împotriva predicatorilor lor cu urã amarã ºi le-a
reproºat, zicând: Voi nu ne-aþi avertizat. Ne-aþi spus cã întreaga
lume urma sã fie convertitã ºi aþi strigat: Pace, pace! pentru a
aduce la tãcere fiecare teamã care a fost stârnitã. Nu ne-aþi spus
de ceasul acesta ºi pe acei care ne-au avertizat i-aþi declarat
fanatici ºi oameni rãi, care ne doresc ruina. Predicatorii n-au
scãpat de mânia lui Dumnezeu. Suferinþa lor a fost de zece ori
mai mare decât cea a poporului lor. Experienþe ºi viziuni, pg.176.

Mar i

30 octombrie

3. TIMPUL STRÂMTORÃRII LUI IACOV
a. Cum descrie Biblia timpul strâmtorãrii lui Iacov ºi care
va fi experienþa poporului lui Dumnezeu în acel timp?
Ieremia 30:6,7; Daniel 12:1.
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Experienþa lui Iacov în timpul acelei nopþi de luptã ºi agonie
reprezintã încercarea prin care trebuie sã treacã poporul lui
Dumnezeu chiar înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos
Când Hristos Îºi va înceta lucrarea Sa ca mijlocitor pentru
om, atunci va începe aceastã vreme de strâmtorare. Atunci cazul
fiecãrui suflet va fi fost hotãrât ºi nu va mai fi nici un sânge
ispãºitor care sã cureþe de pãcat. Patriarhi ºi profeþi, pg.224.
b. Ce trebuie sã facem astãzi, aºa încât sã putem sã rezistãm
în timpul de strâmtorare fãrã mijlocitor? 2 Petru 1:4-11.

Nimeni sã nu se descurajeze în faþa încercãrilor severe
care trebuie întâmpinate în timpul strâmtorãrii lui Iacov, care
este încã înaintea lor. Ei trebuie sã lucreze cu seriozitate ºi
teamã, nu pentru acel timp, ci pentru ziua de astãzi. Ceea ce
ne trebuie este sã avem acum o cunoºtinþã a adevãrului cum
este acesta în Hristos ºi acum o experienþã personalã. În aceste
preþioase ceasuri de încheiere a timpului de încercare, avem
de câºtigat o experienþã adâncã ºi vie. Astfel ne vom forma
caractere care ne vor asigura scãparea în timpul de strâmtorare.
Înalta noastrã chemare, pg.321 eng.
Acum, câtã vreme Marele nostru Preot face ispãºire pentru
noi, ar trebui sã cãutãm sã devenim desãvârºiþi în Hristos. Nici
mãcar printr-un gând n-a putut fi adus Mântuitorul nostru sã
cedeze puterii încercãrii. Satan gãseºte în inimile omeneºti
unele puncte unde poate câºtiga teren; vreo dorinþã pãcãtoasã
este cultivatã, prin care ispitele îºi fac simþitã puterea lor. Dar
Hristos a declarat despre Sine: Vine stãpânitorul lumii acesteia,
ºi nu gãseºte nimic în Mine (Ioan 14:30). Satan n-a putut gãsi
nimic în Fiul lui Dumnezeu care sã-l facã sã câºtige biruinþa
asupra Lui. El þinuse poruncile Tatãlui Sãu ºi nu era nici un
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pãcat în El pe care Satan sã-l poatã folosi în folosul sãu. Aceasta
este starea în care trebuie sã fie gãsiþi acei care vor rezista în
timpul strâmtorãrii. Strãbãtând veacurile, pg.510.

Miercuri
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4. SFINÞII ÎN TIMPUL DE STRÂMTORARE
a. Ce fãgãduinþe vor fi scumpe poporului lui Dumnezeu
în timpul de strâmtorare? Psalmii 91:7, 15; Isaia 33:16;
26:20.

Poporul lui Dumnezeu nu va fi liber de suferinþã; dar în timp
ce este persecutat ºi necãjit, în timp ce suferã privaþiuni ºi lipsã de
hranã, ei nu vor fi lãsaþi sã piarã. Acel Dumnezeu care a avut grijã
de Ilie nu va trece cu vederea pe nici unul din copiii Sãi jertfitori
de sine. Acela care numãrã firele de pãr ale capului lor va avea
grijã de ei ºi în timp de foamete vor fi sãturaþi. În timp ce cei rãi
mor de foame ºi de molime, îngerii îi vor ocroti pe cei drepþi ºi le
vor satisface nevoile. Strãbãtând veacurile, pg.515.
b. În ce sens vor repeta sfinþii lupta lui Iacov? Ce îndoialã
va fi principala cauzã a suferinþei lor?

[Copiii lui Dumnezeu] îºi chinuiesc sufletele înaintea [Lui],
indicând spre cãinþa lor din trecut pentru multele lor pãcate ºi
amintesc fãgãduinþa Mântuitorului: Sã se prindã de puterea
Mea ca sã facã pace cu Mine; ºi vor face pace cu Mine (Isaia
27:5). Credinþa lor nu dã greº fiindcã rugãciunile lor nu primesc
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imediat rãspuns. Deºi suferã cea mai intensã spaimã, durere ºi
necaz, ei nu îºi înceteazã mijlocirea. Ei se prind de puterea lui
Dumnezeu dupã cum ºi Iacov s-a prins de Înger; ºi glasul
sufletelor lor este: Nu Te las pânã nu mã vei binecuvânta.
Dacã Iacov nu s-ar fi cãit mai înainte de pãcatul sãu de a fi
dobândit dreptul de întâi nãscut prin fraudã, Dumnezeu nu i-ar fi
ascultat rugãciunea ºi nu i-ar fi pãstrat viaþa în mod îndurãtor. Tot
astfel, în timpul de strâmtorare, dacã poporul lui Dumnezeu ar
avea pãcate nemãrturisite care sã le aparã înainte în timp ce sunt
torturaþi de teamã ºi spaimã, ei ar fi copleºiþi; disperarea le-ar
nimici credinþa ºi ei n-ar putea avea încredere sã pledeze înaintea
lui Dumnezeu pentru eliberare. Dar în timp ce au un adânc
simþãmânt al nevredniciei lor, ei nu au rele ascunse de descoperit.
Pãcatele lor au mers înaintea lor la judecatã ºi au fost ºterse ºi ei
nu ºi le mai pot aminti. Strãbãtând veacurile, pg.507.
Acei care au întârziat pregãtirea pentru ziua Domnului nu
o pot dobândi în timpul de strâmtorare sau în vreun alt timp în
viitor. The Signs of the Times, 27 noiembrie 1879.

Joi

1 noiembrie

5. CEI RÃI ÎN TIMPUL DE STRÂMTORARE
a. Ce a spus Domnul despre acei care persistã în rãutatea
lor ºi care va fi soarta lor în timpul de strâmtorare?
Psalmii 91:8; Isaia 57:20,21.

Judecãþile lui Dumnezeu vor fi revãrsate asupra acelora
care cautã sã asupreascã ºi sã nimiceascã poporul Sãu.
Îndelunga Sa rãbdare cu cei rãi îi face pe oameni mai îndrãzneþi
în pãcatul lor, dar pedeapsa lor nu este mai puþin sigurã ºi
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teribilã, fiindcã este îndelung amânatã Prin lucruri grozave
în dreptate, El va reabilita autoritatea legii Sale cãlcate în
picioare. Severitatea rãsplãtirii care-l aºteaptã pe pãcãtos poate
fi judecatã dupã reticenþa Domnului de a executa dreptatea.
Naþiunea faþã de care El are o îndelungã rãbdare ºi pe care n-o
va lovi pânã când nu ºi-a umplut mãsura fãrãdelegii ei în
socoteala lui Dumnezeu, va bea în cele din urmã paharul mâniei
neamestecat cu îndurare. Strãbãtând veacurile, pg.513.
Cei rãi au crezut cã noi am adus judecãþile asupra lor ºi s-au
ridicat ºi s-au sfãtuit sã ne ºteargã de pe faþa pãmântului, gândinduse cã atunci rãul va fi oprit. Experienþe ºi viziuni, pg.16.
b. Ce expresie au folosit servii lui Dumnezeu cu privire la
acel timp? Matei 3:7; 1 Tesaloniceni 1:10.

Toate judecãþile asupra oamenilor, înainte de încheierea
timpului de încercare au fost amestecate cu îndurare. Sângele lui
Hristos care pleda l-a ocrotit pe pãcãtos pentru a nu primi mãsura
deplinã a vinovãþiei lui, dar la judecata finalã, mânia este revãrsatã
neamestecatã cu îndurare. Strãbãtând veacurile, pg.515.

Vineri

2 noiembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Când va fi retrasã îndurarea lui Dumnezeu?
2. Cine va primi partea mai mare a mâniei lui Dumnezeu?
3. Descrieþi timpul strâmtorãrii lui Iacov.
4. Ce vor face sfinþii în timpul de strâmtorare?
5. Ce se va întâmpla cu cei rãi în timpul de strâmtorare?
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Lecþia 6

Sabat, 10 noiembrie 2001
s.a. 16:56

Cele ºapte plãgi de pe urmã
Apoi am vãzut în cer un alt semn mare ºi minunat:
ºapte îngeri care aveau ºapte urgii, cele din urmã; cãci cu
ele s-a isprãvit mânia lui Dumnezeu. (Apocalipsa 15:1).
Ameninþãrile înspãimântãtoare ale îngerului al treilea
trebuie împlinite ºi toþi cei rãi trebuie sã bea din mânia lui
Dumnezeu. Experienþe ºi viziuni, pg.171.
Recomandare pentru studiu:
Experienþe ºi viziuni, pg.28-29.
Mãrturii pentru predicatori, pg.161,162.

Duminic

4 noiembrie

1. PRIMA PLAGÃ
a. De ce sunt reþinute vânturile simbolice? Dupã ce
eveniment li se va da drumul? Apocalipsa 7:1-3.

Ioan vede elementele naturii  cutremur, furtunã ºi luptã
politicã  reprezentate ca fiind þinute de patru îngeri. Aceste
vânturi sunt sub control pânã când Dumnezeu dã poruncã sã
fie lãsate libere. În aceasta e siguranþa bisericii lui Dumnezeu.
Îngerii lui Dumnezeu împlinesc porunca Lui, reþinând vânturile
pãmântului, ca sã nu sufle pe pãmânt, nici pe mare, nici asupra
vreunui copac, pânã când servii lui Dumnezeu vor fi sigilaþi
pe frunþile lor. Mãrturii pentru predicatori, pg.388.
44

b. Ce se va întâmpla când se dã drumul vânturilor?
Apocalipsa 15:7,8.

Când Hristos Îºi înceteazã mijlocirea în sanctuar, mânia
neamestecatã cu care fuseserã ameninþaþi acei care se închinã
fiarei ºi chipului ei ºi primesc semnul ei (Apocalipsa 14:9,10)
va fi revãrsatã. Strãbãtând veacurile, pg.514.
c. Cum este descrisã plaga întâia? Apocalipsa 16:1,2.

Luni

5 noiembrie

2. PLÃGILE A DOUA ªI A TREIA
a. Care este plaga a doua, cât de extinsã este ea ºi cine va
pieri sub efectele ei? Apocalipsa 16:3.

b. Ce calamitate mondialã va fi vãzutã sub plaga a treia?
De ce declarã un înger cã judecãþile lui Dumnezeu sunt
drepte? Apocalipsa 16:4-7.

Grozave cum sunt aceste lovituri, dreptatea lui Dumnezeu
stã pe deplin îndreptãþitã. Îngerul lui Dumnezeu declarã: Tu
eºti drept, o Doamne, fiindcã Tu ne-ai judecat. Pentru cã ei
au vãrsat sângele sfinþilor ºi profeþilor ºi Tu le-ai dat sã bea
sânge; cãci sunt vrednici (Apocalipsa16:2-6). Prin
condamnarea poporului lui Dumnezeu la moarte, ei au atras
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asupra lor vina sângelui lor, ca ºi când acesta ar fi fost vãrsat
de mâinile lor. Tot astfel Hristos i-a declarat pe evreii din timpul
Sãu vinovaþi de tot sângele oamenilor sfinþi care a fost vãrsat
din zilele lui Abel; fiindcã ei au avut acelaºi spirit ºi au cãutat
sã facã aceeaºi lucrare ca aceºti omorâtori ai profeþilor.
Strãbãtând veacurile, pg.514.
În ziua aceea, mulþimile vor dori adãpostul îndurãrii lui
Dumnezeu pe care au dispreþuit-o atâta vreme. Ibid., pg.515.
b. Ce teamã va veni asupra sfinþilor în acel timp ºi de ce
eveniment îºi vor aminti? Matei 27:42.

Pentru ochiul omenesc va pãrea cã copiii lui Dumnezeu
trebuie sã-ºi pecetluiascã curând mãrturia cu sângele lor, cum
au fãcut martirii dinaintea lor. Ei înºiºi încep sã se teamã cã
Domnul i-a lãsat sã cadã de mâna vrãjmaºilor lor. Este un timp
de agonie grozavã. Zi ºi noapte strigã ei cãtre Dumnezeu pentru
eliberare. Cei rãi triumfã ºi se aude strigãtul batjocoritor: Unde
este acum credinþa voastrã? De ce nu vã elibereazã Dumnezeu
din mâinile noastre dacã sunteþi într-adevãr poporul Sãu? Dar
cei aºteptãtori îºi amintesc de Isus cum a murit pe crucea de pe
Calvar ºi de mai marii preoþilor ºi conducãtorii strigând cu
batjocurã: El i-a mântuit pe alþii ºi pe Sine nu Se poate salva.
Dacã este Împãratul lui Israel, sã Se coboare acum de pe cruce
ºi vom crede în El (Matei 27:42). Strãbãtând veacurile, pg.516.

Mar i

6 noiembrie

3. PLÃGILE A PATRA ªI A CINCEA
a. Ce stã scris despre plaga a patra ºi despre efectul ei
asupra naturii ºi a omului? Apocalipsa 16:8,9.
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b. Cãror profeþi le-a fost datã o viziune a plãgii a patra ºi
cum au descris-o ei? Ioel 1:10-12, 15-20; Amos 8:3.

În plaga care urmeazã, este datã putere soarelui sã-i
pârjoleascã pe oameni cu mare dogoare (Apocalipsa 16:8,9).
Profeþii descriu astfel starea pãmântului în acest timp
îngrozitor: Þara plânge;
fiindcã recolta de pe câmpuri a
pierit toþi copacii din câmp s-au uscat; fiindcã bucuria a
dispãrut dintre fiii oamenilor. Cântãrile din templu vor fi
urlete în ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu; vor fi multe
trupuri moarte în tot locul, ei le vor arunca în tãcere (Ioel
1:10-12; Amos 8:3).
Aceste plãgi nu sunt universale, altfel locuitorii pãmântului
ar fi cu totul nimiciþi. Totuºi ele vor fi cele mai teribile lovituri
care au fost simþite vreodatã de muritori. Toate judecãþile venite
asupra oamenilor înainte de încheierea timpului de încercare au
fost amestecate cu îndurare. Sângele lui Hristos care pleda în
favoarea pãcãtosului l-a ocrotit pe acesta ca sã nu primeascã
mãsura deplinã a vinovãþiei lui; dar la judecata finalã, mânia este
revãrsatã neamestecatã cu milã. Strãbãtând veacurile, pg.515.
c. Care va fi efectul plãgii a cincea? Apocalipsa 16:10,11.

d. Ce asemãnare poate fi observatã între plãgile Egiptului
ºi plãgile din ultimele zile? Exemplu: Comparaþi Exodul
9:8-10,15 cu Apocalipsa 16:2,11.
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Plãgile care au venit asupra Egiptului când Dumnezeu era
pe cale sã elibereze pe Israel au fost de un caracter similar cu
acele judecãþi mai grozave ºi mai întinse care urmeazã sã cadã
asupra lumii chiar înainte de eliberarea finalã a poporului lui
Dumnezeu. Strãbãtând veacurile, pg.514.

Miercuri

7 noiembrie

4. PLAGA A ªASEA
a. Ce se întâmplã când este revãrsatã plaga a ºasea?
Apocalipsa 16:12.

b. Care va fi misiunea specialã a agenþilor satanici sub
plaga a ºasea? Apocalipsa 16:13,14.

Fiecare formã a rãului urmeazã sã înceapã o activitate
intensã. Îngerii cei rãi îºi unesc puterile cu oamenii rãi, ºi
întrucât aceºtia au fost în luptã permanentã ºi au dobândit o
experienþã în ceea ce priveºte cele mai eficiente moduri de
amãgire ºi luptã, ºi s-au întãrit timp de secole, ei nu vor ceda
în ultima mare luptã finalã, fãrã o rezistenþã disperatã. Întreaga
lume va fi de o parte sau de cealaltã a disputei. Lupta de la
Armaghedon va fi datã ºi acea zi nu trebuie sã ne gãseascã pe
nici unul dintre noi dormind. CBNT, pg. 319.
c. Ce este profeþit despre rãzboiul internaþional final?
Apocalipsa 16:16.
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Instrumente mortale de rãzboi vor fi inventate Toþi acei
care nu au spiritul adevãrului se vor uni sub conducerea agenþilor
satanici. Dar ei trebuie þinuþi sub control pânã când va veni timpul
pentru marea bãtãlie de la Armaghedon. CBNT, pg.297.
d. Cu ce fãgãduinþã mângâie Domnul poporul Sãu în plaga a
ºasea? Apocalipsa 16:15. Întrucât este fãcutã o paralelã
între zilele lui Lot ºi zilele noastre, cum se va repeta istoria?

Glasul trâmbiþei mai dã încã o datã un sunet clar. Iatã eu
vin ca un hoþ. Ferice de cel ce vegheazã ºi îºi pãzeºte hainele,
ca sã nu umble gol ºi sã nu i se vadã ruºinea [Apocalipsa
16:15]. Selected Messages, bk.3, pg.425.

Joi

8 noiembrie

5. PLAGA A ªAPTEA
a. Ce fenomen va fi vãzut când este revãrsatã plaga a
ºaptea? Apocalipsa 16:17,18. (Comparã cu Amos 8:9).

La miezul nopþii Dumnezeu Îºi manifestã puterea pentru
eliberarea poporului Sãu. Soarele apare, strãlucind în puterea
lui. Semne ºi minuni urmeazã în succesiune rapidã Râurile
înceteazã sã mai curgã. Nori negri ºi grei se ridicã ºi se ciocnesc
unul de altul. În mijlocul cerurilor înfuriate este un loc senin de
slavã de nedescris, de unde vine glasul lui Dumnezeu asemenea
sunetului multor ape, zicând: S-a sfârºit (Apocalipsa 16:17).

49

Acel glas cutremurã cerurile ºi pãmântul. Are loc un
cutremur puternic, cum n-a mai fost de când sunt oameni pe
pãmânt, aºa de mare ºi de puternic este acel cutremur
(versetele 17,18). Strãbãtând veacurile, pg.521.
b. Cine va învia la cutremurul de pãmânt? Daniel 12:2;
(comparã cu Apocalipsa 1:7).

Mormintele sunt deschise ºi mulþi dintre acei care dorm
în þãrâna pãmântului învie, unii pentru viaþã veºnicã ºi alþii
pentru ruºine ºi ocarã veºnicã (Daniel 12:2). Toþi acei care au
murit în credinþa în solia îngerului al treilea ies din mormânt
glorificaþi, sã audã legãmântul lui Dumnezeu de pace cu acei
care au pãzit legea Sa. ªi cei ce L-au strãpuns (Apocalipsa
1:7), acei care au batjocorit ºi au luat în râs agoniile de moarte
ale lui Hristos, ºi cei mai violenþi împotrivitori ai adevãrului
Sãu ºi ai poporului Sãu sunt înviaþi sã-L vadã în slava Sa ºi sã
vadã onoarea acordatã celor credincioºi ºi ascultãtori.
Strãbãtând veacurile, pg.522.

Vineri

9 noiembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Când sunt revãrsate cele ºapte plãgi de pe urmã?
2. Descrieþi primele trei plãgi.
3. Ce plãgi au fost revãrsate asupra Egiptului din vechime?
4. Cum este mângâiat poporul lui Dumnezeu în timpul
plãgii a ºasea?
5. Ce se întâmplã când loveºte cutremurul în timpul ultimei
plãgi?
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Lecþia 7

Sabat, 17 noiembrie 2001
s.a. 16:48

Poporul lui Dumnezeu
eliberat

Vai! Cãci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea.
Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbãvit
din ea. (Ieremia 30:7).
Dacã ne-am pus încrederea în Dumnezeu, El ne va scãpa.
Fii ºi fiice ale lui Dumnezeu, pg.354 eng.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pg.520-534.
Calea cãtre Hristos, pg. 9-16.

Duminic

11 noiembrie

1. SUB DECRETUL CONDAMNÃRII LA MOARTE
a. Când se apropie timpul pentru aplicarea decretului,
unde va fi rãspândit poporul lui Dumnezeu? În ce
fãgãduinþã vor gãsi ei mângâiere? Luca 18:7.

Când protecþia legilor omeneºti va fi retrasã de asupra
acelora care onoreazã legea lui Dumnezeu, va avea loc în
diferite þãri o miºcare simultanã pentru nimicirea lor. Când
timpul stabilit în decret se apropie, oamenii vor conspira sã
stârpeascã din rãdãcinã secta urâtã de ei. Se va hotãrî sã se dea
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într-o noapte o loviturã decisivã care sã aducã cu totul la tãcere
glasul opoziþiei ºi al mustrãrii.
Poporul lui Dumnezeu  unii în celulele închisorilor, alþii
ascunºi în locurile retrase din pãduri ºi munþi  pledeazã încã
pentru protecþie divinã, în timp ce în fiecare colþ grupuri de
oameni înarmaþi, îndemnaþi de oºti de îngeri rãi, se pregãtesc
pentru lucrarea morþii. Strãbãtând veacurile, pg. 520.
b. Cum va interveni Dumnezeu pentru a-ªi proteja
poporul? Isaia 30:29,30. Cum se va repeta istoria?
Exodul 10:21,22.

Cu strigãte de triumf, batjocurã ºi blesteme, gloate de
oameni rãi sunt pe punctul de a se arunca asupra prãzii lor,
când, iatã, o întunecime densã, mai adâncã decât întunericul
nopþii cade asupra pãmântului. Strãbãtând veacurile, pg.520.

Luni

12 noiembrie

2. SEMNE ALE ELIBERÃRII
a. Ce semne vor arãta poporului lui Dumnezeu cã
eliberarea lor este aproape? Ce eveniment care a avut
loc în zilele apostolilor va fi repetat? Fapte 7:55,56.

Atunci un curcubeu, strãlucind de slavã de la tronul lui
Dumnezeu, se întinde peste ceruri ºi pare sã înconjoare fiecare
grupã de rugãtori. Mulþimile înfuriate sunt deodatã oprite.
Strigãtele lor batjocoritoare se sting. Obiectele mâniei lor
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criminale sunt uitate. Cu presimþiri groaznice privesc la
simbolul legãmântului lui Dumnezeu ºi doresc sã fie apãrate
de strãlucirea sa copleºitoare.
Poporul lui Dumnezeu aude o voce clarã ºi melodioasã
zicând priviþi în sus ºi când îºi ridicã ochii spre cer, vãd
curcubeul fãgãduinþei. Norii negrii ºi mânioºi care acopereau
firmamentul se despart ºi asemenea lui ªtefan ei privesc în cer
ºi vãd slava lui Dumnezeu ºi pe Fiul omului aºezat pe tronul
Sãu. Strãbãtând veacurile, pg.520,521.
b. Ce cuvinte vor auzi sfinþii de pe buzele lui Isus? Ioan
17:24.

În înfãþiºarea Sa divinã [poporul lui Dumnezeu] discerne
semnele umilirii Sale; ºi de pe buzele Lui ei aud cererea
prezentatã înaintea Tatãlui Sãu ºi înaintea sfinþilor îngeri:
Vreau ca unde sunt Eu sã fie cu Mine ºi cei pe care Mi i-ai dat
Tu (Ioan 17:24). Din nou un glas melodios ºi triumfãtor este
auzit zicând: Ei vin! Ei vin, sfinþi, inofensivi ºi nepãtaþi. Ei
au pãzit cuvântul rãbdãrii Mele; ei vor umbla printre îngeri.
Strãbãtând veacurile, pg. 521.
c. Dupã cum s-a discutat deja în lecþiunea precedentã (6:5
a,b), explicaþi ce se va întâmpla când un glas din tronul
lui Dumnezeu se aude zicând: S-a sfârºit. Apocalipsa
16:17,18.

A avut loc un mare cutremur de pãmânt. Mormintele au
fost deschise. Experienþe ºi viziuni, pg.178.
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Zidurile închisorilor sunt dãrâmate ºi poporul lui
Dumnezeu, care a fost þinut în robie pentru credinþa sa, este
eliberat. Strãbãtând veacurile, pg.522.

Mar i

13 noiembrie

3. O CÂNTARE DE BIRUINÞÃ
a. Ce schimbare va avea loc dupã ce sfinþii aud glasul lui
Dumnezeu?

Printr-o despãrþiturã în nori strãluceºte o stea a cãrei
strãlucire este de patru ori mai mare în contrast cu întunericul.
Ea vorbeºte de speranþã ºi bucurie celor credincioºi ºi de
severitate ºi mânie cãlcãtorilor legii lui Dumnezeu. Acei care
au jertfit totul pentru Hristos sunt acum siguri, ascunºi ca ºi în
locul secret al Domnului. Ei au fost încercaþi ºi înaintea lumii
ºi a dispreþuitorilor adevãrului ei ºi-au dovedit credincioºia
faþã de Acela care a murit pentru ei. O schimbare minunatã a
venit asupra acelora care ºi-au pãstrat integritatea în faþa morþii.
Ei au fost eliberaþi deodatã de tirania întunecatã ºi teribilã a
oamenilor transformaþi în demoni. Feþele lor care pânã atunci
fuseserã palide, înspãimântate ºi istovite, sunt aprinse de
mirare, credinþã ºi iubire. Strãbãtând veacurile, pg.638,639.
b. Ce cântare triumfãtoare vor cânta ei? Psalmii 46:1-3.

c. Ce va apãrea pe cer în timp ce credincioºii cântã acea
cântare?
54

[Psalmii 46:1-3 citat.] În timp ce aceste cuvinte de
încredere sfântã se ridicã la Dumnezeu, norii se dau înlãturi ºi
cerul înstelat este vãzut, de o glorie de nedescris în contrast cu
firmamentul întunecat ºi înfuriat de fiecare parte. Slava cetãþii
cereºti se revarsã de pe porþile deschise. Atunci apare pe cer o
mânã care þine douã table de piatrã una peste alta. Profetul
zice: Cerurile vor declara dreptatea Sa: cãci Dumnezeu Însuºi
este judecãtor (Psalm 50:6). Acea lege sfântã, neprihãnirea
lui Dumnezeu, care a fost proclamatã de pe Sinai ca ghid de
viaþã, este descoperitã acum oamenilor ca regulã de judecatã.
Mâna deschide tablele ºi se vãd preceptele decalogului, înscrise
ca ºi cu o peniþã de foc. Cuvintele sunt atât de clare, cã toþi le
pot citi. Memoria este trezitã, întunericul superstiþiei ºi ereziei
este îndepãrtat din orice minte ºi cele zece rostiri ale lui
Dumnezeu, scurte, cuprinzãtoare ºi pline de autoritate sunt
prezentate înaintea tuturor locuitorilor pãmântului. Strãbãtând
veacurile, pg.523.

Miercuri

14 noiembrie

4. O BARIERÃ DE NEÎNVINS ÎN JURUL SFINÞILOR
a. Ce vor încerca cei rãi sã facã încã sfinþilor dupã
eliberarea lor?

Cei 144000 au fost toþi sigilaþi ºi uniþi în mod desãvârºit.
Pe frunþile lor era scris Dumnezeu, Noul Ierusalim ºi o stea
glorioasã care cuprindea numele cel nou al lui Isus. Vãzând
starea noastrã fericitã ºi sfântã, cei rãi au fost înfuriaþi ºi s-ar fi
aruncat în mod violent asupra noastrã sã punã mâinile pe noi
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ºi sã ne arunce în închisoare, când ne-am întins mâinile în
numele Domnului ºi ei au cãzut neajutoraþi la pãmânt.
Experienþe ºi viziuni, pg.8.
b. Care va fi misiunea îngerilor lui Dumnezeu în acele zile
înspãimântãtoare? Psalmii 34:7. Ce istorie se va repeta?
Daniel 3:19-27.

Timpul de strâmtorare dinaintea poporului lui Dumnezeu
va pretinde o credinþã care sã nu se clatine
La fel ca în zilele lui ªadrac, Meºac ºi Abed-Nego, în
perioada de încheiere a istoriei acestui pãmânt Domnul va lucra
cu putere pentru acei care stau cu tãrie de partea dreptãþii. Acela
care a umblat cu tinerii evrei în cuptorul de foc va fi cu urmaºii
Sãi oriunde se aflã aceºtia. Prezenþa Sa cu ei îi va mângâia ºi
susþine. În mijlocul timpului de strâmtorare  strâmtorare cum
n-a mai fost de când sunt neamurile  aleºii Sãi vor sta neclintiþi.
Satan cu toate oºtile rãului nu pot nimici nici pe cel mai slab
dintre sfinþii lui Dumnezeu. Îngeri care exceleazã în putere îi
vor proteja ºi Iehova Se va descoperi pentru ei ca Dumnezeul
dumnezeilor, capabil sã salveze în mod desãvârºit pe acei
care ªi-au pus încrederea în El. Profeþi ºi regi, pg.356,357.
c. Când glasul lui Dumnezeu se aude din cer, ce va declara
El sfinþilor?

Curând am auzit glasul lui Dumnezeu asemenea multor
ape, care ne-a fãcut de cunoscut ziua ºi ceasul venirii lui Isus.
Sfinþii cei vii, 144000 la numãr, au cunoscut ºi au înþeles glasul,
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în timp ce cei rãi credeau cã a fost un tunet ºi un cutremur. Când
Dumnezeu a rostit timpul, El a revãrsat asupra noastrã Duhul
Sfânt ºi feþele noastre au început sã se lumineze ºi sã strãluceascã
de slava lui Dumnezeu, ca ºi cea a lui Moise, când s-a coborât
de pe Muntele Sinai. Experienþe ºi viziuni, pg.8.

Joi

15 noiembrie

5. DOUÃ CLASE DE CREDINCIOªI ADVENTIªTI
a. Ce vor reflecta feþele sfinþilor în acele zile solemne?
2 Corinteni 3:18.

Feþele [celor credincioºi] au fost luminate de slava lui
Dumnezeu ºi ei au strãlucit de slavã cum strãlucea faþa lui
Moise când s-a coborât de pe muntele Sinai. Cei rãi n-au putut
sã se uite la ei din pricina slavei. ªi când binecuvântarea veºnicã
a fost rostitã asupra acelora care Îl onoraserã pe Dumnezeu
pãzind Sabatul cu sfinþenie, a rãsunat un strigãt puternic de
biruinþã asupra fiarei ºi asupra chipului ei. Experienþe ºi
viziuni, pg.178.
b. Dacã nu suntem între cei 144000 de biruitori, va fi vreo
speranþã pentru noi dacã cãutãm sã fim incluºi într-o
altã grupã? Matei 25:11,12.

Toþi sfinþii au strigat cu durere sufleteascã ºi au fost eliberaþi
de glasul lui Dumnezeu. Cei 144000 au triumfat. Feþele lor
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erau luminate de slava lui Dumnezeu. Atunci mi s-a arãtat o
grupã care plângea în agonie. Pe hainele lor era scris cu litere
mari: Ai fost cântãrit în balanþã ºi gãsit cu lipsã. Am întrebat
cine erau cei din aceastã grupã. Îngerul a spus: Aceºtia sunt
cei care au pãzit odatã Sabatul ºi apoi au renunþat la el. I-am
auzit strigând cu voce tare: Noi am crezut în venirea Ta ºi am
învãþat pe alþii cu zel despre aceasta. ªi în timp ce vorbeau,
ochii lor au cãzut asupra hainelor lor ºi au vãzut scrisul ºi
atunci au plâns cu glas tare. Am vãzut cã ei bãuserã din apele
adânci ºi au tulburat apoi restul cu picioarele  au cãlcat Sabatul
în picioare  ºi de aceea au fost cântãriþi în balanþã ºi gãsiþi cu
lipsã. Experienþe ºi viziuni, pg.18.

Vineri

16 noiembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Unde va fi poporul lui Dumnezeu când va fi dat decretul
de condamnare la moarte?
2. Cum va fi eliberat poporul Domnului de decretul de
moarte?
3. Ce cântare vor cânta sfinþii?
4. În ce stare îi gãseºte Hristos pe cei 144000?
5. Asupra cãrui lucru dobândesc cei 144000 biruinþa?
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Lecþia 8

Sabat, 24 noiembrie 2001
s.a. 16:41

Soarta care vine asupra
Babilonului

Pãcatele ei s-au îngrãmãdit ºi au ajuns pânã la cer ºi
Dumnezeu ªi-a adus aminte de nelegiuirile ei. Apocalipsa 18:5.
[Babilonul] ºi-a umplut mãsura nelegiuirii sale; timpul sãu
a venit, este copt pentru nimicire. Strãbãtând veacurile, pg.535.
Recomandare pentru studiu:
Patriarhi ºi profeþi, pg.123-131.
Evanghelizare, pg.355-358.

Duminic

18 noiembrie

1. NENOROCIRI CRESCÂNDE
a. Ce semne descoperã cã ziua osândei Babilonului este
foarte aproape? Isaia 26:21; Luca 21:26.

Calamitãþi pe mare ºi pe uscat, prin foc ºi inundaþie, prin
molime ºi foamete, prin accidente oribile, prin cutremure în
diferite locuri, toate mãrturisesc într-un limbaj de negreºit cã
sfârºitul tuturor lucrurilor este aproape, ºi cã Dumnezeu Îºi
aduce aminte de Babilonul cel mare. Domnul este chiar la uºã
ºi inimile oamenilor tremurã de spaimã în aºteptarea acelor
lucruri care vor veni asupra pãmântului. The Signs of the
Times, 1 octombrie 1894.
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b. Cine este de vinã pentru aceste calamitãþi? Apocalipsa 12:12.

În accidente ºi nenorociri pe mare ºi pe uscat, în mari incendii,
în furtuni grozave ºi grindinã teribilã, în uragane, inundaþii,
cicloane, valuri mari ºi cutremure, în fiecare loc ºi într-o mie de
forme, Satan îºi exercitã puterea. El mãturã recoltele ce se coc ºi
urmeazã apoi foametea ºi strâmtorarea. El dã aerului o miasmã
mortalã ºi mii mor de molimã. Aceste nenorociri o sã devinã tot
mai frecvente ºi mai dezastruoase. Nimicirea va veni atât asupra
omului, cât ºi a fiarelor. Strãbãtând veacurile, pg.483.

Luni

19 noiembrie

2. PROTECÞIA FÃGÃDUITÃ
a. Cu ce intenþie provoacã Satan calamitãþile? Ce se vor
gândi cei rãi sã facã sfinþilor ºi din ce motiv? Ioan 16:2
(partea a doua); Luca 23:31.

Marele amãgitor îi va convinge pe oameni cã aceia care-I
servesc lui Dumnezeu provoacã aceste rele. Clasa de oameni
care au provocat neplãcerea cerului vor pune toate necazurile
lor pe seama acelora a cãror ascultare faþã de poruncile lui
Dumnezeu este o mustrare continuã pentru pãcãtoºi. Se va
declara cã oamenii Îl întristeazã pe Dumnezeu prin cãlcarea
de cãtre ei a sabatului duminical; cã acest pãcat a adus
calamitãþi care nu vor înceta pânã când respectarea duminicii
nu va fi impusã cu stricteþe. Strãbãtând veacurile, pg. 483.
Am vãzut sabia, foametea, molima ºi o mare confuzie în þarã.
Cei rãi credeau cã noi am adus judecãþile asupra lor ºi s-au ridicat
ºi s-au sfãtuit sã ne ºteargã de pe faþa pãmântului, gândindu-se cã
atunci rãul avea sã fie oprit. Experienþe ºi viziuni, pg.16.
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b. Când ºi cum a folosit Satan o tacticã similarã aceleia pe
care o va folosi în curând? 1 Împãraþi 18:17,18.

c. În afarã de Satan, cine mai este de vinã ºi de ce pentru
blestemul care mãnâncã pãmântul? Isaia 24:4-6.

d. Când cei rãi sunt gata sã ne omoare, de ce protecþie
suntem asiguraþi? Psalmii 27:5; Isaia 26:20; Maleahi
3:17.

Preþiosul Mântuitor va trimite ajutor chiar atunci când avem
nevoie de el. Calea spre cer este consacratã de paºii Sãi. Fiecare
spin care ne rãneºte picioarele le-a rãnit ºi pe ale Lui. Fiecare
cruce pe care suntem chemaþi s-o purtãm, El a purtat-o înaintea
noastrã. Domnul îngãduie conflicte pentru a pregãti sufletul
pentru pace. Timpul de strâmtorare este un chin teribil pentru
poporul lui Dumnezeu; dar este timpul ca fiecare adevãrat
credincios sã priveascã în sus ºi prin credinþã sã vadã curcubeul
fãgãduinþei înconjurându-l. Strãbãtând veacurile, pg. 518.

Mar i

20 noiembrie

3. CÂND BABILONUL ESTE COPT PENTRU NIMICIRE
a. Care este motivul pentru care Dumnezeu nu va permite
nici o vãrsare de sânge de martir în timpul strâmtorãrii
lui Iacov?
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Ochiul lui Dumnezeu, privind prin veacuri, a fost fixat asupra
crizei pe care copiii Sãi trebuie s-o întâmpine, când puterile
pãmânteºti vor fi rânduite împotriva lor. Asemenea captivilor
din exil, ei se vor teme de moarte prin înfometare sau violenþã.
Dar cel Sfânt care a despãrþit Marea Roºie înaintea lui Israel Îºi
va manifesta marea Lui putere ºi va sfârºi captivitatea lor... Dacã
sângele martorilor credincioºi ai lui Hristos ar fi vãrsat în acest
timp, nu ar fi ca sângele martirilor o sãmânþã care sã aducã o
recoltã pentru Dumnezeu Dacã cei drepþi ar fi lãsaþi acum sã
cadã pradã vrãjmaºilor lor, acest lucru ar fi un triumf pentru
prinþul întunericului. Strãbãtând veacurile, pg.519.
b. Ce se va întâmpla când glasul lui Dumnezeu se va auzi
din cer? Isaia 24:19,20.

Tot pãmântul se ridicã ºi se onduleazã ca valurile mãrii.
Suprafaþa lui se rupe. Chiar temeliile lui par sã cedeze. Lanþuri
de munþi se scufundã. Insule locuite dispar. Porturile mãrii care
au devenit asemenea Sodomei în ceea ce priveºte rãutatea sunt
înghiþite de cãtre apele înfuriate. Strãbãtând veacurile, pg.521.
c. Întrucât Babilonul este copt pentru nimicire, ce se va
întâmpla cu multe oraºe, instituþii ºi clãdiri mândre în
aºa-zisa lume creºtinã? Apocalipsa 16:19.

Dumnezeu ªi-a adus aminte de Babilonul cel mare ca sã-i
dea din paharul vinului aprinderii mâniei Lui. Pietre de grindinã,
fiecare cam de mãrimea unui talant îºi fac lucrarea lor de
nimicire (Apocalipsa 16:19-21). Cele mai mândre oraºe ale lumii
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sunt nimicite. Palatele grandioase cu care marii oameni ai lumii
ºi-au cheltuit bogãþia pentru a se glorifica se sfãrâmã în ruinã
înaintea ochilor lor. Strãbãtând veacurile, pg. 522.

Miercuri

21 noiembrie

4. RÃSPLATA PREGÃTITÃ PENTRU BABILON
a. Ce spune profeþia despre rãsplata pregãtitã pentru
Babilon? Apocalipsa 18:5-10. Ce îºi vor da seama mulþi
oameni când se aude glasul lui Dumnezeu?

Aºa sunt judecãþile care cad asupra Babilonului în ziua
revãrsãrii mâniei lui Dumnezeu. El ºi-a umplut mãsura
fãrãdelegilor sale ºi timpul sãu a venit; este copt pentru nimicire.
Când glasul lui Dumnezeu sfârºeºte captivitatea poporului Sãu,
are loc o grozavã trezire a acelora care au pierdut totul în marea
luptã a vieþii. Câtã vreme a continuat timpul de încercare ei au
fost orbiþi de amãgirile Satanei ºi ºi-au justificat umblarea lor în
pãcat. Cei bogaþi se lãudau cu superioritatea lor faþã de acei care
erau mai puþin favorizaþi; dar ei dobândiserã bogãþiile lor prin
cãlcarea legii lui Dumnezeu. Ei neglijaserã sã-i hrãneascã pe cei
flãmânzi, sã-i îmbrace pe cei goi, sã se poarte cu dreptate ºi sã
iubeascã îndurarea. Ei au cãutat sã se înalþe ºi sã obþinã omagiul
semenilor lor. Acum sunt lipsiþi de tot ce i-a fãcut mari ºi sunt
lãsaþi în lipsã ºi fãrã apãrare. Ei privesc cu spaimã la nimicirea
idolilor pe care i-au preferat în locul Creatorului lor. Ei ºi-au vândut
sufletele pentru bogãþii ºi bucurii pãmânteºti ºi nu au cãutat sã se
îmbogãþeascã faþã de Dumnezeu. Rezultatul este cã vieþile lor
sunt un eºec; plãcerile lor s-au transformat în fiere iar comorile
lor în stricãciune. Strãbãtând veacurile, pg.534,535.
63

b. Ce va suferi Babilonul când naþiunile care-l susþineau
se vor întoarce împotriva lui? Apocalipsa 17:16-18.
(Comparã cu Apocalipsa 17:5).

c. Ce vor vedea mulþi conducãtori religioºi în acel timp?

Predicatorul care a jertfit adevãrul pentru a câºtiga favoarea
oamenilor discerne acum caracterul ºi influenþa învãþãturilor
sale. Este evident cã ochiul atotºtiutor l-a urmãrit când stãtea
la amvon ºi când mergea pe stradã, când s-a amestecat cu
oamenii în diferitele scene ale vieþii. Fiecare emoþie a sufletului,
fiecare rând scris, fiecare cuvânt rostit, fiecare faptã care i-a
fãcut pe oameni sã stea într-un refugiu al falsitãþii a fost o
rãspândire a seminþei; ºi acum, în sufletele ruinate ºi pierdute
din jurul sãu, el vede recolta. Strãbãtând veacurile, pg.536.

Joi

22 noiembrie

5. DUMNEZEU ÎªI APÃRÃ AUTORITATEA
a. Ce vor vedea predicatorii ºi poporul când va fi prea
târziu pentru a se mai cãi? În ce sens vor vedea cã au
repetat istoria? Fapte 3:15.

Predicatorii ºi poporul vãd cã nu au întreþinut o dreaptã relaþie
cu Dumnezeu. Ei vãd cã s-au rãzvrãtit împotriva Autorului
oricãrei legi drepte ºi juste. Darea la o parte a preceptelor divine
a dat naºtere la mii de izvoare ale rãului, discordiei, urii,
nelegiuirii, pânã când pãmântul a devenit un mare câmp de luptã,
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un loc de stricãciune. Aceasta este imaginea care apare acum
înaintea acelora care au respins adevãrul ºi au ales sã cultive
rãtãcirea. Nici o limbã nu poate exprima dorinþa pe care cei
neascultãtori ºi necredincioºi o simt pentru ceea ce au pierdut
pentru totdeauna  viaþa veºnicã
Oamenii vãd cã au fost înºelaþi. Ei se acuzã unul pe altul de
a-i fi dus în rãtãcire; dar toþi se unesc în a îngrãmãdi cele mai
amarnice condamnãri ale lor asupra predicatorilor. Strãbãtând
veacurile, pg.537.
b. În timp ce sfinþii au semnul ocrotitor asupra lor, cum
vor fi pedepsiþi creºtinii cu numele ºi în special
conducãtorii lor? Ezechiel 9:4-6.

Acum îngerul morþii porneºte, reprezentat în viziunea lui
Ezechiel de cãtre bãrbaþii cu armele de nimicire, cãrora li se
dã porunca: Omorâþi cu desãvârºire pe tânãr ºi bãtrân 
Lucrarea de nimicire începe între acei care au pretins a fi
pãzitorii spirituali ai poporului. Aceºti strãjeri falºi sunt primii
care vor cãdea. Strãbãtând veacurile, pg.538.

Vineri

23 noiembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Cum îºi exercitã Satan puterea?
2. De unde vor crede cei rãi cã vin nenorocirile?
3. De ce nu vor mai fi martiri dupã încheierea timpului de
încercare?
4. Care este rãsplata Babilonului?
5. Cine vor fi primii care vor cãdea?
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SABAT, 1 DECEMBRIE 2001

Darul Sabatului întâi

pentru un locaº de adunare
în Republica Dominicanã

Republica Dominicanã cuprinde partea
de rãsãrit a insulei Hispaniola ºi câteva mici
insule adiacente. În anii 1970 un grup de fraþi
ºi surori din zona Boston (Massachusetts, SUA)
au fost impresionaþi de solia Reformei. Iubirea lor pentru adevãr i-a
determinat sã-i contacteze pe prietenii ºi familiile lor din þara lor natalã. În
urma eforturilor lor serioase un lucrãtor biblic a fost trimis în aceastã þarã
ºi cu ajutorul membrilor din Massachusetts, lucrarea a fost întemeiatã în
acel loc.
Astãzi Republica Dominicanã are cel mai mare numãr de membrii la
ªcoala de Sabat dintre toate þãrile din Marea Caraibilor. Lucrarea s-a extins
repede. Pentru a face faþã acestei creºteri este nevoie de o nouã casã de
adunare în nord în oraºul Santiago. Aceastã mare metropolã este situatã
foarte frumos pentru a fi un far în întreaga zonã înconjurãtoare. Ea este un
punct terminus pentru cãlãtori ºi va fi un excelent punct de unde sã se
lanseze lucrarea misionarã ºi de colportaj în nord, unde existã deja un mare
interes pentru adevãrul prezent.
S-a achiziþionat o bucatã de teren ºi acum e nevoie sã se construiascã o
casã de adunare. Mijloacele financiare sunt limitate în aceastã þarã, aºa cã
suntem nevoiþi sã apelãm la dumneavoastrã sã ne ajutaþi în acest proiect.
Când este stârnit un interes în vreun orãºel sau oraº mai mare, acel
interes ar trebui urmãrit. Locul acela ar trebui prelucrat temeinic, pânã
când o umilã casã de închinare va sta ca un semn, un memorial al Sabatului
lui Dumnezeu, o luminã în mijlocul întunericului moral. Aceste monumente
de aducere aminte trebuie sã stea în multe locuri ca martore pentru adevãr.
Dumnezeu, în îndurarea Sa, a rânduit ca solii evangheliei sã meargã în
toate þãrile, la toate limbile ºi noroadele pânã când stindardul adevãrului
va fi dus în toate pãrþile lumii locuite. Slujitorii Evangheliei, pg.381.
Pe 1 decembrie vã rugãm sã vã amintiþi de fraþii voºtri din Republica
Dominicanã. Prin harul lui Dumnezeu, ajutorul dumneavoastrã va contribui
la rãspândirea soliei în toatã regiunea caraibeanã.
Fraþii voºtri din Câmpul Republicii Dominicane
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Lecþia 9

Sabat, 1 decembrie 2001
s.a. 16:38

Seceriºul la sfârºitul lumii
ªi m-am uitat ºi am vãzut un nor alb ºi pe nor ºedea
unul ca Fiul omului, având pe cap o coroanã de aur ºi în
mânã o secere ascuþitã. (Apocalipsa 14:14).
Imediat dupã proclamarea [întreitei solii din Apocalipsa
14], Fiul omului este vãzut de profet, venind în slavã pentru a
culege recolta pãmântului. Strãbãtând veacurile, pg.370.
Recomandare pentru studiu:
Evanghelizare, pg.137.
Selected Messages, bk.1, pg.185-192.

Duminic

25 noiembrie

1. TIMPUL REVENIRII LUI HRISTOS
a. Cum ne-a avertizat Hristos împotriva acelora care cred
cã pot sã stabileascã data celei de-a doua veniri a Lui?
Matei 24:36, 42.

Hristos nu a descoperit ziua ºi ceasul venirii Sale. El a spus
clar ucenicilor Sãi cã El Însuºi nu putea face de cunoscut ziua sau
ceasul celei de-a doua veniri ale Sale. Dacã ar fi avut libertatea sã
descopere aceasta, ce nevoie ar fi fost sã-i îndemne sã pãstreze o
atitudine de continuã aºteptare? Hristos lumina lumii, pg.468.
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b. Cum putem fi totuºi siguri cã a doua Sa venire este
aproape? Matei 24:33.

Dupã cum [Hristos] i-a avertizat pe ucenicii Sãi cu privire
la nimicirea Ierusalimului, dându-le un semn al ruinei ce se
apropia, pentru ca ei sã poatã scãpa, tot astfel a avertizat El
lumea cu privire la marea zi a nimicirii finale ºi le-a dat semnele
apropierii ei, pentru ca toþi acei care doreau sã poatã fugi de
mânia care avea sã vinã. Strãbãtând veacurile, pg.23.

Luni

26 noiembrie

2. SEMNE AMENINÞÃTOARE
a. Cât de semnificativ este astãzi avertismentul pe care ni
l-a dat Hristos în Matei 24:33?

Totul în lume este în agitaþie. Semnele timpului sunt
prevestitoare de rãu. Evenimentele viitoare îºi aruncã umbrele
înainte. Duhul lui Dumnezeu se retrage de pe pãmânt ºi o
calamitate urmeazã alteia pe mare ºi pe uscat. Sunt furtuni,
cutremure, incendii, inundaþii ºi crime de tot felul. Cine poate
citi viitorul? Unde este siguranþa? Nu existã siguranþã în nimic
ce este omenesc sau pãmântesc. Oamenii se înroleazã cu
grãbire sub stindardul pe care l-au ales. Ei aºteaptã ºi vegheazã
nerãbdãtori la miºcãrile conducãtorilor lor. Sunt unii care
vegheazã, aºteaptã ºi lucreazã în vederea venirii Domnului
nostru. O altã clasã cade în rândurile conduse de primul mare
apostat. Doar puþini cred din toatã inima cã avem un iad de
evitat ºi un cer de câºtigat.
Criza se furiºeazã treptat asupra noastrã. Soarele strãluceºte
pe ceruri, fãcându-ºi circuitul sãu obiºnuit ºi cerurile declarã încã
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slava lui Dumnezeu. Oamenii încã mai mãnâncã ºi beau, mai
sãdesc ºi construiesc, se mai cãsãtoresc ºi dau în cãsãtorie.
Comercianþii încã cumpãrã ºi vând. Oamenii se înghiontesc
luptându-se pentru locul cel mai înalt. Iubitorii de plãceri se mai
îngrãmãdesc încã în teatre, la curse de cai ºi în sãlile de jocuri.
Cea mai mare agitaþie predominã, totuºi ceasul încercãrii se încheie
repede ºi fiecare caz este pe cale a fi hotãrât pentru veºnicie. Satan vede cã timpul sãu este scurt. Hristos lumina lumii, pg.471.
b. Întrucât vedem semnele timpului, ce ar trebui sã facem
pentru pregãtirea noastrã pentru venirea lui Hristos?
Luca 21:34-36.

Dupã ce a indicat semnele venirii Sale, Hristos a zis: Când
vedeþi aceste lucruri întâmplându-se, sã ºtiþi cã împãrãþia lui
Dumnezeu este aproape, este chiar la uºi. Luaþi seama dar,
vegheaþi ºi rugaþi-vã. Dumnezeu a dat întotdeauna oamenilor
avertismente cu privire la judecãþile care vin. Acei care au avut
credinþã în solia Lui pentru timpul lor ºi care ºi-au trãit credinþa
în ascultare de poruncile Lui, au scãpat de judecãþile care au
cãzut asupra celor neascultãtori ºi necredincioºi Acum ni se
dã avertismentul cu privire la cea de-a doua venire a lui Hristos
ºi la nimicirea care urmeazã sã vinã asupra lumii. Acei care iau
seama la avertizare vor fi salvaþi. Hristos lumina lumii, pg.469.

Mar i

27 noiembrie

3. O LECÞIE DINTR-O PARABOLÃ
a. Cum a descris Hristos starea lumii la cea de-a doua venire a Sa? Matei 24:37-39; Luca 17:26-29.
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[Matei 24:37-39 citat] Aici Hristos nu prezintã un mileniu
vremelnic pe pãmânt, o mie de ani în care toþi sã se pregãteascã
pentru veºnicie. El ne spune cã dupã cum a fost în zilele lui
Noe, la fel va fi când va reveni Fiul omului.
Cum era în zilele lui Noe? [Genesa 6:5 citat.] Locuitorii
lumii antediluviene s-au abãtut de la Iehova, refuzând sã
împlineascã voia Sa sfântã. Ei au urmat imaginaþia lor nesfinþitã
ºi ideile lor pervertite. Ei au fost nimiciþi din pricina rãutãþii
lor; ºi astãzi lumea urmeazã aceeaºi cale. Nu prezintã semne
mãgulitoare ale unei slãvi milenare. HLL, pg.468,469.
b. Care este semnificaþia simbolicã a seceriºului?
Apocalipsa 14:14-16. Marcu 4:29.

Gospodarul care pune secerea fiindcã a venit seceriºul nu
poate fi altul decât Hristos. El este Acela care în ultima mare zi
va secera recolta pãmântului. Parabole, pg.43.
c. Ce lecþie ne învaþã parabola cu semãnãtorul (Matei 13)
cu privire la seceriº? Matei 13:38-43.

Ziua este chiar asupra noastrã, când cei drepþi vor fi legaþi
asemenea grâului preþios în snopi pentru grânarul ceresc, în
timp ce cei rãi sunt ca neghina, strânºi pentru focul ultimei
mari zile. Dar grâul ºi neghina cresc împreunã pânã la seceriº.
În îndeplinirea îndatoririlor vieþii, cei drepþi vor fi aduºi pânã
la sfârºit în contact cu cei nelegiuiþi. Fiii luminii sunt rãspândiþi
între fiii întunericului, pentru ca contrastul sã poatã fi vãzut de
toþi. Testimonies, vol.5, pg.96.
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Mântuitorul nu vorbeºte despre un timp când toatã neghina
sã devinã grâu. Grâul ºi neghina cresc împreunã pânã la seceriº,
care este sfârºitul lumii. Atunci neghina este legatã în snopi
pentru a fi arsã ºi grâul este strâns în grânarul lui Dumnezeu.
Parabole, pg.51.

Miercuri

28 noiembrie

4. NICI O A DOUA ªANSÃ
a. Descrieþi venirea lui Isus în slavã. Matei 24:30.

Curând apare la rãsãrit un nor mic ºi negru, cam de
mãrimea unei jumãtãþi de palmã. Este norul care Îl înconjoarã
pe Mântuitorul ºi care de la distanþã pare învãluit în întuneric.
Poporul lui Dumnezeu ºtie cã acesta este semnul Fiului omului.
În tãcere solemnã ei îl privesc cum se apropie de pãmânt,
devenind tot mai strãlucitor ºi mai glorios pânã când devine
un mare nor alb, având la bazã o slavã asemenea focului
mistuitor ºi deasupra curcubeul legãmântului. Isus vine ca un
biruitor puternic. El nu mai este acum un Om al durerii,
pentru a bea paharul amar al ruºinii ºi al vaiului, ci vine
victorios în cer ºi pe pãmânt, pentru a judeca pe vii ºi morþi.
Credincios ºi Adevãrat în dreptate El judecã ºi Se rãzboieºte.
ªi oºtile care erau în cer (Apocalipsa 19:11,14) Îl urmeazã.
Cu imnuri de melodii cereºti, îngerii sfinþi, o gloatã mare ºi
nenumãratã Îl însoþesc pe cale. Firmamentul pare plin de siluete
strãlucitoare  de zece mii de ori zece mii ºi mii de mii. Nici
un condei omenesc nu poate descrie scena; nici o minte
muritoare nu este capabilã a-i pricepe splendoarea. Strãbãtând
veacurile, pg.524.
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b. Cum vor reacþiona cei rãi când Îl vãd pe Fiul omului
venind? Apocalipsa 6:15-17.

c. Care va fi sfârºitul acelora care sunt fãrã Dumnezeu ºi
fãrã mântuire? Isaia 66:15-17; 2 Tesaloniceni 1:7-10.

Glumele batjocoritoare au încetat. Buzele mincinoase sunt
aduse la tãcere. Zgomotul armelor, tumultul bãtãliei cu zgomot
confuz ºi haine tãvãlite în sânge (Isaia 9:5) au încetat. Nu se
mai aude nimic decât vocea rugãciunii ºi sunetul bocetelor ºi
al plânsului. De pe buzele care pânã de curând batjocoriserã
izbucnesc strigãtele: A venit marea zi a mâniei Lui ºi cine va
putea sta? Cei rãi se roagã sã fie îngropaþi sub stâncile munþilor
decât sã întâlneascã faþa Aceluia pe care L-au dispreþuit ºi
respins. Strãbãtând veacurile, pg. 525.

Joi

29 noiembrie

5. SFINÞII SUNT RÃSPLÃTIÞI
a. Ce fãgãduinþã va împlini Hristos faþã de sfinþii adormiþi?
Ioan 5:28, 29 p.p.; 1 Tesaloniceni 4:13-16.

În mijlocul cutremurãrii pãmântului, al strãlucirii fulgerului
ºi al rostogolirii tunetului, glasul Fiului lui Dumnezeu îi cheamã
pe sfinþii cei adormiþi. El priveºte asupra mormintelor celor
drepþi, apoi, ridicându-ªi mâinile spre cer, strigã: Treziþi-vã,
treziþi-vã, treziþi-vã voi care dormiþi în þãrânã ºi ridicaþi-vã!
72

Pe tot întinsul ºi latul pãmântului morþii vor auzi glasul acela
ºi cei ce vor auzi vor trãi. ªi întregul pãmânt va rãsuna de paºii
acelei oºtiri foarte mari din fiecare naþiune, seminþie, limbã ºi
popor. Din închisoarea morþii ei vin îmbrãcaþi cu slavã
nemuritoare, strigând: Moarte, unde îþi este boldul? Mormânt,
unde îþi este biruinþa? (1 Corinteni 15:55). ªi drepþii cei vii ºi
sfinþii înviaþi îºi unesc glasurile într-un prelung ºi vesel strigãt
de biruinþã. Strãbãtând veacurile, pg. 527.
b. Care va fi rãsplata sfinþilor cei vii? 1 Corinteni 15:5153; 1 Tesaloniceni 4:17.

Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod desãvârºit
în poporul Sãu, atunci El va veni sã-i pretindã ca ai Sãi.
Parabole, pg.47.
c. Unde îºi vor petrece cele douã clase de sfinþi urmãtorii
o mie de ani ºi ce vor face în acest timp? Ioan 14:1-3;
Apocalipsa 20:4.

Vineri

30 noiembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce trebuie sã înþelegem despre timpul revenirii lui Hristos?
2. Ce dovezi avem astãzi despre semnele timpului?
3. Când sunt despãrþite grâul ºi neghina?
4. Descrieþi a doua venire a lui Hristos.
5. Care este rãsplata sfinþilor?

73

Lecþia 10

Sabat, 8 decembrie 2001
s.a. 16:36

Când sfinþii sunt strânºi
acasã
Ei cântã cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu ºi
cântarea Mielului, zicând: Mari ºi minunate sunt lucrãrile
Tale, Doamne, Dumnezeule atotputernic; drepte ºi adevãrate
sunt cãile Tale, Împãrate al sfinþilor. (Apocalipsa 15:3).
Dacã ne vom alãtura vreodatã cântãrii celor mântuiþi de sus,
trebuie sã începem sã cântãm cântarea aici. Dacã dorim sã umplem
bolþile cerului cu cântãri bogate, trebuie sã învãþãm aici jos tonurile
de laudã. The Signs of the Times, 16 septembrie 1889.
Recomandare pentru studiu:
The Upward Look, pg.304.
Experienþe ºi viziuni, pg.180,181.

Duminic

2 decembrie

1. CÂNTAREA LUI MOISE
a. Unde a vãzut vizionarul Ioan pe cei 144000 de sfinþi
biruitori ºi ce cântare cântau ei? Apocalipsa 14:1-3; 15:3.

b. Descrieþi captivitatea din care au fost eliberaþi copiii lui
Israel. Exodul 5:1-9. Explicaþi semnificaþia cântãrii lor.
Exodul 14:27-31; 15:1-4.
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c. Ce paralelã existã între eliberarea israeliþilor ºi
eliberarea viitoare a celor 144000? Ce biruinþã vor
sãrbãtori ei de asemenea prin cântare? Apocalipsa 15:2.

[Grupa biruitoare] cântã o cântare nouã înaintea tronului,
o cântare pe care nimeni n-o poate învãþa, în afarã de cei o
sutã patruzeci ºi patru de mii. Este cântarea lui Moise ºi a
Mielului  o cântare de eliberare. Nimeni în afarã de cei o sutã
patruzeci ºi patru de mii nu poate învãþa acea cântare; fiindcã
este cântarea experienþei lor  o experienþã cum n-a mai avut
nici o altã grupã vreodatã. Strãbãtând veacurile, pg.531.
d. Ce vor proclama ei cu privire la nimicirea Babilonului?
Apocalipsa 19:1-3.

Luni

3 decembrie

2. CÂNTAREA MIELULUI
a. Care este esenþa cântãrii Mielului ºi semnificaþia ei?
Apocalipsa 15:3,4.

Când s-a sfârºit lupta pãmânteascã ºi sfinþii sunt toþi strânºi
acasã, prima noastrã temã va fi cântarea lui Moise, robul lui
Dumnezeu. Cea de-a doua temã va fi cântarea Mielului, cântarea
harului ºi a rãscumpãrãrii. Aceastã cântare va fi mai puternicã,
mai înaltã ºi în tonuri mai sublime, ale cãror ecouri vor rãsuna
mereu prin curþile cereºti. Astfel este cântatã cântarea providenþei
lui Dumnezeu, legând diferitele dispensaþiuni; cãci toate se vãd
acum fãrã un vãl între ceea ce þine de lege, profeþie ºi evanghelie.
Istoria bisericii de pe pãmânt ºi a bisericii celor mântuiþi din cer
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toate se grupeazã în jurul crucii de pe Calvar. Aceasta este tema,
aceasta este cântarea  Hristos totul în tot  în imnuri de laudã care
rãsunã prin cer de pe buzele a mii ºi de zece mii de ori zece mii ºi ale
unei grupe nenumãrate a oºtii celor mântuiþi. Toþi se unesc în aceastã
cântare a lui Moise ºi a Mielului. Este o cântare nouã, fiindcã n-a mai
fost cântatã niciodatã în ceruri. Mãrturii pt. predicatori, pg.378.
b. Cu ce altã temã vor mai lãuda cei mântuiþi pe
Dumnezeu? Apocalipsa 19:5-7.

c. Explicaþi sensul hainelor speciale care le sunt oferite.
Apocalipsa 19:8,9.

Prin haina de nuntã este reprezentat caracterul curat ºi
nepãtat pe care-l vor poseda adevãraþii urmaºi ai lui Hristos
Este neprihãnirea lui Hristos, propriul Sãu caracter nepãtat,
care prin credinþã este împãrtãºit tuturor acelora care-L primesc
ca Mântuitor al lor personal. Parabole, pg.245.
Toþi acei care participã la ospãþul nunþii, ospãþul
evangheliei, declarã prin aceasta cã L-au acceptat pe Hristos
ca Mântuitor al lor personal. Ei poartã haina Sa care-i
deosebeºte. Ei au acceptat adevãrul cum este el în Isus, care
este haina dreptãþii lui Hristos. The Upward Look, pg.304.

Mar i

4 decembrie

3. HAINELE ALBE
a. În descoperirea scopului planului de mântuire, ce cerere
pune Dumnezeu înaintea poporului Sãu? Matei 5:48;
Coloseni 1:27,28.
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Dumnezeu pretinde de la copiii Sãi desãvârºirea. Legea
Sa este o transcriere a propriului Sãu caracter ºi este standardul
oricãrui caracter. Acest standard infinit este prezentat tuturor
pentru ca sã nu se facã nici o greºealã cu privire la felul de
oameni cu care Dumnezeu doreºte sã formeze împãrãþia Sa.
Viaþa lui Hristos pe pãmânt era o expresie desãvârºitã a legii
lui Dumnezeu ºi când acei care pretind a fi copiii lui Dumnezeu
devin asemenea lui Hristos la caracter, ei vor fi ascultãtori de
poruncile lui Dumnezeu. Parabole, pg.249.
b. Unde, când ºi cum trebuie sã obþinem haina albã a
desãvârºirii dacã dorim sã participãm la ospãþul nunþii?
Apocalipsa 3:18; 7:13,14.

Domnul a luat toate mãsurile pentru ca nici un suflet sã nu
fie nevoit sã-L dezonoreze în vreun fel. El a oferit haina de
nuntã ºi este esenþial ca fiecare sã fie îmbrãcat cu aceastã hainã.
Acei care cred cã sunt compleþi fãrã neprihãnirea lui Hristos
vor vedea la urmã cã ºi-au pierdut sufletele. Credinþa este fãcutã
desãvârºitã prin fapte. Acei care nu fac nici o schimbare în
caracter, deºi pretind privilegiul de a fi numiþi creºtini, nu sunt
îmbrãcaþi cu haina de nuntã. Ei se gândesc cã în ei înºiºi sunt
suficient de buni ºi virtuoºi. Fãrã credinþã în Hristos, ei se
bazeazã pe meritele lor proprii. The Review and Herald, 8
mai 1900.
c. Dacã trebuie sã fim cu Hristos, ne va face El fãrã prihanã
la venirea Lui sau ne va gãsi astfel? 2 Petru 3:14.
(Comparã cu 1 Tesaloniceni 5:23.) Ce lucrarea trebuie
încheiatã înainte ca Hristos sã pãrãseascã sanctuarul?
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Ce se face pentru a salva suflete de furtuna mâniei care
vine, trebuie fãcut înainte ca Hristos sã pãrãseascã sfânta
sfintelor din sanctuarul ceresc. Experienþe ºi viziuni, pg.25.

Miercuri

5 decembrie

4. ASIGURAREA NECESARÃ ASTÃZI
a. Ce asigurare trebuie sã dobândim acum, câtã vreme
Hristos mai mijloceºte încã pentru noi? Evrei 3:14.

Trãim acum în marea zi a ispãºirii. În serviciul tipic, în
vreme ce marele preot fãcea ispãºire pentru Israel, tuturor li se
cerea sã-ºi întristeze sufletele prin pocãinþã pentru pãcat ºi
umilinþã înaintea Domnului, ca sã nu fie nimiciþi din popor.
Tot astfel, toþi acei care doresc ca numele lor sã rãmânã în
cartea vieþii ar trebui ca acum, în puþinele zile de încercare ce
le-au mai rãmas sã-ºi întristeze sufletele înaintea lui Dumnezeu
cu pãrere de rãu pentru pãcat ºi adevãratã pocãinþã. Trebuie sã
existe o adâncã ºi credincioasã cercetare a inimii. Spiritul
uºuratic ºi frivol pe care-l tolereazã atât de mulþi pretinºi creºtini
trebuie îndepãrtat. Este o luptã serioasã înaintea tuturor acelora
care doresc sã supunã înclinaþiile lor rele care se luptã pentru
supremaþie. Lucrarea de pregãtire este o lucrare individualã.
Noi nu suntem mântuiþi în grup. Puritatea ºi devoþiunea unuia
nu va suplini lipsa acestor calitãþi în altul. Deºi toate naþiunile
trebuie sã treacã la judecatã înaintea lui Dumnezeu, totuºi El
va examina cazul fiecãrui om atât de amãnunþit ca ºi când n-ar
mai exista vreo altã fiinþã pe pãmânt. Fiecare trebuie sã fie
încercat ºi sã fie gãsit fãrã patã sau zbârciturã, sau altceva de
felul acesta. Strãbãtând veacurile, pg.399,400.
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b. Care va fi destinul pretinºilor credincioºi care, la
judecata de cercetare sunt gãsiþi fãrã veºmântul spiritual necesar? Matei 22:11-13.

Omul care a venit la ospãþ fãrã hainã de nuntã reprezintã
starea multora din lumea noastrã de astãzi. Ei pretind a fi
creºtini ºi ridicã pretenþii cu privire la binecuvântãrile ºi
privilegiile evangheliei; totuºi nu simt nici o nevoie de
transformare a caracterului. Ei n-au simþit niciodatã adevãrata
pocãinþã pentru pãcat. Ei nu-ºi dau seama de nevoia lor de
Hristos, nici nu exercitã credinþã în El. Ei nu ºi-au biruit
tendinþele lor ereditare sau cultivate spre rãu. Totuºi cred cã
sunt destul de buni în ei înºiºi ºi se bazeazã pe meritele lor
proprii în loc de a se încrede în Hristos. Ascultãtori ai
cuvântului, ei vin la ospãþ fãrã sã se fi îmbrãcat cu haina
neprihãnirii lui Hristos. Parabole, pg.249.

Joi

6 decembrie

5. UN APEL SOLEMN
a. Întrucât sfârºitul se apropie ºi întrucât nu mai existã o a
doua ºansã, care este nevoia noastrã cea mai urgentã astãzi?
Apocalipsa 3:20; 1 Corinteni 10:12; 2 Corinteni 13:5.

Nu va mai exista nici un timp de încercare în viitor în care
sã ne pregãtim pentru veºnicie. În aceastã viaþã trebuie sã ne
îmbrãcãm cu haina dreptãþii lui Hristos. Aceasta este singura
noastrã ocazie de a ne forma caractere pentru cãminul pe care
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Hristos l-a pregãtit pentru acei care ascultã de poruncile Lui.
Parabole, pg.253.
b. De ce pericol ar trebui sã fim conºtienþi tot timpul ºi
cum ar trebui sã ne purtãm dacã dorim sã fim biruitori?
1 Petru 5:8,9; Iacov 4:7; 1 Ioan 2:15-17.

Satan inventeazã nenumãrate lucruri cu care sã ne ocupe
minþile, pentru ca ele sã nu se îndrepte spre lucrarea cu care ar
trebui sã fim cel mai bine familiarizaþi. Arhiamãgitorul urãºte
marile adevãruri care aduc la vedere o jertfã ispãºitoare ºi un
mijlocitor atotputernic. El ºtie cã în cazul lui totul depinde de
abaterea minþilor de la Isus ºi de la adevãrul Sãu.
Acei care doresc sã se împãrtãºeascã de avantajele mijlocirii
Mântuitorului n-ar trebui sã îngãduie ca vreun lucru sã stea în
calea datoriei lor de a-ºi desãvârºi sfinþirea în teamã de
Dumnezeu. Ceasurile preþioase, în loc de a fi petrecute în
plãceri, etalare sau cãutare de câºtig, ar trebui sã fie devotate
unui studiu serios cu rugãciune al cuvântului adevãrului.
Strãbãtând veacurile, pg. 398.

Vineri

7 decembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce cântã sfinþii ºi de ce?
2. Care este cântarea Mielului?
3. Ce sunt hainele albe?
4. Ce ar trebui sã înþelegem despre haina de nuntã?
5. Cum ar trebui sã ne folosim timpul?

80

Sabat, 15 decembrie 2001

Lecþia 11

Mileniul
ªi am vãzut tronuri ºi pe cei ce ºedeau pe ele, ºi ei au
trãit ºi au domnit cu Hristos o mie de ani. (Apocalipsa
20:4).
Sfinþii se vor odihni în Cetatea Sfântã ºi vor domni ca regi
ºi preoþi o mie de ani. Adevãrul prezent, 1 aprilie 1850.
Recomandare pentru studiu:
Experienþe ºi viziuni, pg.180-182.
Strãbãtând veacurile, pg.535-541.

Duminic

9 decembrie

1. PÃMÂNTUL PUSTIIT
a. Cum va arãta pãmântul dupã ce sfinþii sunt luaþi la cer?
Ieremia 4:23-26; 25:33.

La venirea lui Hristos cei rãi sunt ºterºi de pe faþa
pãmântului  mistuiþi de Duhul gurii Sale ºi nimiciþi de
strãlucirea slavei Sale Întregul pãmânt pare un deºert pustiu.
Strãbãtând veacurile, pg.538.
Oraºele ºi satele, dãrâmate de cutremure zac în grãmezi de
moloz. Munþii au fost mutaþi din locul lor lãsând în urmã gropi
mari. Stânci sfãrâmate, scoase de mare sau desprinse din pãmânt
erau rãspândite pe toatã suprafaþa lui. Experienþe ºi viziuni, pg.181.
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b. Ce ospãþ va fi oferit vulturilor? Apocalipsa 19:17,18.

Cei rãi au fost nimiciþi ºi trupurile lor moarte zãceau pe
suprafaþa pãmântului. Mânia lui Dumnezeu în cele ºapte plãgi
de pe urmã a venit asupra locuitorilor pãmântului, fãcându-i
sã-ºi roadã limbile de durere ºi sã blesteme pe Dumnezeu.
Pãstorii falºi au fost þinta evidentã a mâniei lui Iehova. Ochii
lor au putrezit în gãurile lor ºi limbile lor în gurã, în timp ce
stãteau în picioare Pãmântul pãrea inundat de sânge ºi
trupurile moarte erau rãspândite de la un capãt al pãmântului
la celãlalt. Experienþe ºi viziuni, pg.181.

Luni

10 decembrie

2. SATAN ÎNCHIS
a. Prin ce lanþ de împrejurãri va fi închis Satan pentru o
mie de ani? Apocalipsa 20:1,2.

Aici trebuie sã fie cãminul lui Satan ºi al îngerilor lui cei rãi
timp de o mie de ani. Limitat la pãmânt el nu va avea acces la
alte lumi ca sã ispiteascã ºi sã necãjeascã pe acei care n-au cãzut
niciodatã. În acest sens este el legat: nu mai rãmâne nimeni asupra
cãruia el sã-ºi poatã exercita puterea. El este cu totul izolat de
lucrarea de amãgire ºi ruinare care a fost singura lui desfãtare
timp de atâtea secole. Strãbãtând veacurile, pg.539,540.
b. Unde va fi închisoarea lui Satan? Apocalipsa 20:3.
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Cã expresia adâncul fãrã fund reprezintã pãmântul într-o
stare de confuzie ºi întuneric este evident din alte versete. Cu
privire la starea pãmântului la început, raportul biblic spune
cã era fãrã formã ºi gol; ºi întunericul era pe faþa adâncului
(Genesa 1:2). Profeþia învaþã cã [pãmântul] va fi readus, cel
puþin parþial, la aceastã stare. Strãbãtând veacurile, pg.539.
c. Care va fi singura ocupaþie a lui Satana în timpul
mileniului?

Timp de o mie de ani, Satana va umbla încoace ºi încolo
pe pãmântul pustiit pentru a privi rezultatele rãzvrãtirii sale
împotriva legii lui Dumnezeu. În acest timp suferinþele sale
sunt intense. De la cãderea lui, viaþa lui de activitate neîncetatã
a izgonit cugetarea; dar acum el este lipsit de puterea sa ºi
lãsat sã contemple rolul pe care l-a jucat de când s-a rãzvrãtit
pentru prima datã împotriva guvernãrii cerului ºi sã aºtepte cu
spaimã ºi cutremur viitorul înspãimântãtor în care trebuie sã
sufere pentru tot rãul pe care l-a fãcut ºi sã fie pedepsit pentru
pãcatele care a fãcut sã fie sãvârºite. Strãbãtând veacurile,
pg. 540.

Mar i

11 decembrie

3. O SCENÃ A JUDECÃÞII
a. Ce a spus Isus cu privire la ocupaþia sfinþilor în timpul
mileniului? Matei 19:28; Luca 22:29,30.
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Dupã ce sfinþii sunt schimbaþi în nemurire ºi rãpiþi
împreunã cu Isus, dupã ce-ºi primesc harfele, hainele ºi
coroanele lor ºi intrã în cetate, Isus ºi sfinþii þin judecata.
Experienþe ºi viziuni, pg.28.
În cãrþile din ceruri vieþile noastre sunt înregistrate cu o precizie
la fel de mare ca poza de pe placa fotografului. Nu suntem socotiþi
rãspunzãtori doar pentru ceea ce am fãcut, ci ºi pentru ceea ce am
lãsat nefãcut. The Review and Herald, 22 septembrie 1891.
Scena judecãþii va avea loc în prezenþa tuturor lumilor;
fiindcã la aceastã judecatã guvernarea lui Dumnezeu va fi
îndreptãþitã ºi legea Sa va sta sfântã, dreaptã ºi bunã. Atunci
fiecare caz va fi hotãrât ºi se va da sentinþa asupra tuturor.
Pãcatul nu va mai apãrea atunci atrãgãtor, ci va fi vãzut în
toatã urâþenia lui cea mare. Ibid., 20 septembrie 1898.
b. Ce putere va fi datã sfinþilor? Apocalipsa 20:4,6,12,13.

Isus ºi sfinþii mântuiþi au ºezut [pe tronuri]; ºi sfinþii au
domnit ca regi ºi preoþi ai lui Dumnezeu. Hristos, în unire cu
poporul Sãu, i-a judecat pe morþii cei rãi, comparând faptele
lor cu cartea statutelor, Cuvântul lui Dumnezeu, ºi hotãrând
fiecare caz dupã faptele fãcute în trup. Atunci ei au stabilit
partea pe care cei rãi trebuia s-o sufere dupã faptele lor ºi
aceasta a fost scrisã în dreptul numelor lor în cartea morþii.
Experienþe ºi viziuni, pg.182.
Deºi toate naþiunile trebuie sã treacã la judecatã înaintea
lui Dumnezeu, totuºi El va examina cazul fiecãrui om atât de
amãnunþit, ca ºi când n-ar mai fi nici o altã fiinþã pe pãmânt.
Strãbãtând veacurile, pg.400.
Satana ºi îngerii sãi au fost judecaþi de Isus ºi de sfinþi.
Pedeapsa lui Satan trebuia sã fie mult mai mare decât cea a
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acelora pe care i-a amãgit. Suferinþa lui avea sã depãºeascã cu
mult pe a lor, aºa încât nu se putea compara cu ea. Dupã ce toþi
acei pe care i-a amãgit au pierit, Satana trebuia încã sã trãiascã
ºi sã sufere mult mai multã vreme. Experienþe ºi viziuni, pg.182.

Miercuri

12 decembrie

4. LA SFÂRªITUL MILENIULUI
a. Ce eveniment va avea loc când judecata celor rãi este
încheiatã în ceruri? Isaia 24:22; Apocalipsa 20:5; Ioan
5:29 u.p.

La încheierea miei de ani, Hristos Se întoarce pe pãmânt.
El este însoþit de oastea de mântuiþi ºi de un cortegiu de îngeri.
Când Se coboarã în maiestate grozavã, El porunceºte rãilor
celor morþi sã învie pentru a-ºi primi osânda. Ei învie, o oaste
puternicã, nenumãratã ca nisipul mãrii. Ce contrast faþã de acei
care au fost înviaþi la prima înviere! Drepþii erau îmbrãcaþi cu
tinereþe ºi frumuseþe nemuritoare. Cei rãi poartã urmele bolii
ºi ale morþii. Strãbãtând veacurile, pg.542.
b. Ce se va întâmpla dupã învierea celor rãi? Apocalipsa
21:2.

Când Noul Ierusalim în splendoarea sa uimitoare se
coboarã din cer, el se aºeazã pe locul curãþat ºi pregãtit sã-l
primeascã ºi Hristos, cu poporul Sãu ºi cu îngerii, intrã în Sfânta
Cetate. Strãbãtând veacurile, pg.542,543.
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c. Care sunt calitãþile acelora care intrã în cetate?
Apocalipsa 22:14.

Oricine va intra pe acele porþi ºi va umbla pe acele strãzi
va fi fost schimbat aici ºi curãþat prin puterea adevãrului ºi
cununa slavei nemuritoare va împodobi fruntea celui biruitor.
The Signs of the Times, 22 decembrie 1887.
Doriþi sã intraþi în cetatea lui Dumnezeu? Hristos a
prezentat condiþia cu care puteþi intra. Acum vi se poate pãrea
cã pãzitorii poruncilor sunt în minoritate; dar nu va pãrea aºa
când porþile cetãþii cereºti se dau înapoi în balamalele lor
strãlucitoare. Dumnezeu este de partea acelora care-L ascultã.
Ibid., 30 septembrie 1889.

Joi

13 decembrie

5. ACUM E ZIUA MÂNTUIRII
a. Astãzi, înainte ca lucrarea evangheliei sã fie încheiatã,
ce ocazie au toþi oamenii cu privire la viitorul lor?
2 Corinteni 6:2.

Când lucrarea evangheliei este încheiatã, urmeazã imediat
o despãrþire între bine ºi rãu ºi destinul fiecãrei clase este fixat
pentru totdeauna. Parabole, pg.92.
b. Ce stare, care trebuie asiguratã ºi hotãrâtã astãzi, îi va
califica sau descalifica pe oameni pentru un loc în cetatea
sfântã? Apocalipsa 21:27.
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Doresc sã fiu în numãrul acelora care vor avea numele lor
scrise în carte, care vor fi eliberaþi. Doresc rãsplata
biruitorului. The Review and Herald, 26 martie 1889.
c. De ce vor fi lãsaþi afarã mulþi pretinºi creºtini?
Apocalipsa 22:15.

Mulþi care au stat în poziþii înalte ca ºi creºtini pe pãmânt
nu vor fi gãsiþi în gloata fericitã care va înconjura tronul. Acei
care au avut cunoºtinþã ºi talent ºi totuºi s-au desfãtat în
controverse ºi certuri nesfinte, nu vor avea un loc cu cei
mântuiþi. Inimile lor n-au fost în armonie cu blândeþea ºi
tãgãduirea de sine a lui Hristos. The Signs of the Times, 24
februarie 1890.

Vineri

14 decembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Descrieþi pãmântul în timpul mileniului.
2. Ce face Satan în timpul miei de ani?
3. Ce fac sfinþii în timpul miei de ani?
4. Ce evenimente încheie mileniul?
5. Când ºi cum ar trebui sã ne pregãtim caracterele?
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Sabat, 22 decembrie 2001
s.a.16:38

Lecþia 12

Cetatea sfântã
Ci v-aþi apropiat de muntele Sionului ºi de cetatea
Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii,
de adunarea în sãrbãtoare a îngerilor. (Evrei 12:22).
Dorim sã dobândim obiceiul de a vorbi despre cer, despre
frumosul cer. Vorbiþi despre viaþa aceea care va continua câtã
vreme trãieºte Dumnezeu ºi atunci veþi uita micile voastre
încercãri ºi dificultãþi. Credinþa prin care trãiesc, pg.365 eng.
Recomandare pentru studiu:
Istoria faptelor apostolilor, pg.464,465.
Hristos lumina lumii, pg.608-612.

Duminic

16 decembrie

1. NIMICIREA CELOR RÃI
a. Ce va face Satana de îndatã ce Noul Ierusalim s-a
coborât din cer? Apocalipsa 20:8,9 p.p.

[Atunci] Satana se pregãteºte pentru o ultimã luptã
puternicã pentru supremaþie. Strãbãtând veacurile, pg.543.
La porunca lui Isus, porþile Noului Ierusalim sunt închise
ºi oºtile lui Satan înconjoarã cetatea ºi se pregãtesc pentru
asalt. Ibid., pg.544.
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b. Ce se va întâmpla dupã aceea? Apocalipsa 20:9 (partea
a doua), 14,15; Maleahi 4:1.

Se coboarã foc de la Dumnezeu din cer. Pãmântul este deschis.
Armele ascunse în adâncurile lui sunt scoase la ivealã. Flãcãrile
mistuitoare izbucnesc din fiecare prãpastie deschisã. Chiar ºi
stâncile sunt în flãcãri. A venit ziua care va arde ca un cuptor.
Elementele se topesc de mare cãldurã, ºi de asemenea ºi pãmântul
ºi lucrurile care sunt pe el sunt arse. Strãbãtând veacurile, pg.550.

Luni

17 decembrie

2. TOATE LUCRURILE FÃCUTE NOI
a. Ce protecþie a fãgãduit Dumnezeu poporului Sãu pentru
timpul când focul va curãþi pãmântul? Psalmii 84:11;
Apocalipsa 20:6 p.p.

În timp ce pãmântul era învãluit în focul nimicirii, cei drepþi
locuiau în siguranþã în Cetatea Sfântã. Asupra acelora care au
avut parte de prima înviere, moartea a doua nu are nici o putere.
În timp ce Dumnezeu este un foc mistuitor pentru cei rãi, El
este un soare ºi un scut pentru poporul Sãu (Apocalipsa 20:6;
Psalmii 84:11). Strãbãtând veacurile, pg.551.
b. Care a fost nãdejdea lui Avraam ºi a altor bãrbaþi ai lui
Dumnezeu cu privire la Noul Ierusalim? Evrei 11:8-10;
13:14.
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c. Ce spune Biblia despre moºtenirea celor mântuiþi?
1 Corinteni 2:9.

Acolo este Noul Ierusalim, metropola noului pãmânt
glorificat, o coroanã de slavã în mâna Domnului ºi o diademã
împãrãteascã în mâna Dumnezeului tãu.  Strãbãtând
veacurile, pg.553.
Acei care acceptã învãþãturile cuvântului lui Dumnezeu nu
vor fi cu totul în necunoºtinþã cu privire la locuinþa cereascã. ªi
totuºi ochiul n-a vãzut, nici urechea n-a auzit, nici la inima omului
nu s-au suit lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregãtit pentru cei
care-L iubesc (1 Corinteni 2:9). Limbajul omenesc nu este în
stare sã descrie rãsplata celor drepþi. Ibid., pg.552.
d. Ce rele nu vor exista în cer unde Dumnezeu va locui cu
noi? Apocalipsa 21:4; 22:3.

Durerea nu poate exista în atmosfera cerului. Nu vor mai
fi lacrimi, nici cortegii funebre, nici semne de doliu. Nu va
mai fi moarte, nici plânset, nici durere: cãci lucrurile dintâi
au trecut.  Strãbãtând veacurile, pg.553.

Mar i

18 decembrie

3. MINUNATA CETATE
a. Descrieþi Noul Ierusalim ºi pe locuitorii sãi. De ce nu
are Noul Ierusalim nevoie de templu? Apocalipsa 21:7,
12-26; 22:5.
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În cetatea lui Dumnezeu nu va mai fi noapte. Nimeni nu
va mai avea nevoie de odihnã ºi nu o va mai dori. Nu va mai fi
obosealã în împlinirea voii lui Dumnezeu ºi în aducerea de laude
numelui Sãu. Vom simþi întotdeauna prospeþimea dimineþii ºi
vom fi totdeauna departe de încheierea ei. ªi ei n-au nevoie de
lampã, nici de lumina soarelui; cãci Domnul Dumnezeu le dã
lumina (Apocalipsa 22:5). Lumina soarelui va fi depãºitã de o
strãlucire care nu este neplãcutã, orbitoare, ºi care totuºi
depãºeºte incomparabil strãlucirea soarelui la amiazã. Slava lui
Dumnezeu ºi a Mielului inundã Cetatea Sfântã cu o luminã care
nu apune. Cei mântuiþi vor umbla în slava lipsitã de soare a zilei
eterne. Strãbãtând veacurile, pg.554.
b. Care douã lucruri le-a vãzut Ioan în mijlocul Cetãþii lui
Dumnezeu? Apocalipsa 22:1,2 p.p.

În cetate am vãzut pomul vieþii ºi tronul lui Dumnezeu. Din
tron ieºea un râu curat de apã ºi de fiecare parte a râului era
pomul vieþii. De o parte a râului era un trunchi al pomului ºi de
cealaltã parte a râului era altul, ambele din aur curat, transparent. La început am crezut cã vãd doi pomi; m-am uitat iarãºi ºi
am vãzut cã ei erau uniþi la vârf într-un singur pom. Astfel era
pomul vieþii de fiecare parte a râului de viaþã. Ramurile lui se
aplecau spre locul unde stãteam noi; ºi rodul glorios pãrea
asemenea aurului amestecat cu argint. Testimonies, vol.1, pg.62.
c. Care era folosinþa originalã a pomului vieþii ºi care va fi
încã rolul lui? Genesa 3:22 (partea a doua); Apocalipsa
22:2 (partea a doua).
Pomul vieþii a fost destinat sã perpetueze nemurirea. Adam
ºi Eva au putut mânca din acel pom ºi sã se bucure de roadele
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lui nemuritoare pânã când au cãlcat porunca lui Dumnezeu.
Moartea a fost pronunþatã atunci asupra lor ºi asupra tuturor
acelora care aveau sã trãiascã vreodatã pe pãmânt. The Youths
Instructor, 1 august 1852.

Miercuri

19 decembrie

4. PRIVILEGIUL CELOR MÂNTUIÞI
a. Care va fi cel mai mare privilegiu al celor mântuiþi în
Noul Ierusalim? Apocalipsa 22:3,4; 7:15.

Noi privim chipul lui Dumnezeu reflectat ca într-o oglindã
în lucrurile din naturã ºi în procedura Sa cu oamenii; dar atunci
Îl vom vedea faþã în faþã, fãrã un vãl acoperitor la mijloc. Vom
sta în prezenþa Lui ºi vom privi slava feþei Lui.
Acolo cei rãscumpãraþi vor cunoaºte cum ºi ei sunt
cunoscuþi. Iubirea ºi simpatia pe care Dumnezeu Însuºi le-a
sãdit în suflet vor gãsi acolo cea mai adevãratã ºi mai dulce
folosinþã. Comuniunea curatã cu fiinþele sfinte, viaþa socialã
armonioasã cu îngerii binecuvântaþi ºi cu cei credincioºi din
toate veacurile care ºi-au spãlat hainele ºi le-au albit în sângele
Mielului, legãturile sfinte care leagã laolaltã întreaga familie
din cer ºi de pe pãmânt (Efeseni 3:15)  acestea contribuie la
fericirea celor mântuiþi. Strãbãtând veacurile, pg.554.
b. Ce taine vor înþelege cei mântuiþi mai clar în prezenþa
lui Dumnezeu? Romani 11:33-36.

[În Cetatea Sfântã] minþile nemuritoare vor contempla cu
o continuã desfãtare minunile puterii creatoare, tainele iubirii
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rãscumpãrãtoare. Nu va mai fi nici un vrãjmaº crud ºi înºelãtor
care sã ispiteascã la uitare de Dumnezeu. Fiecare facultate va
fi dezvoltatã, fiecare capacitate sporitã. Dobândirea de
cunoºtinþã nu va istovi mintea, nici nu va epuiza energiile.
Cele mai mãreþe întreprinderi pot fi realizate, cele mai înalte
aspiraþii atinse, cele mai înalte ambiþii realizate; ºi totuºi se
vor ridica noi culmi de urcat, noi minuni de admirat, noi
adevãruri de înþeles, lucruri proaspete care sã solicite puterile
minþii, sufletului ºi trupului.
Toate comorile universului vor fi deschise studiului
mântuiþilor lui Dumnezeu. Descãtuºaþi de natura muritoare, ei
îºi înaripeazã zborul lor neobosit spre lumi îndepãrtate  lumi
care s-au cutremurat de durere la spectacolul vaiului omenesc
ºi care au rãsunat de cântãri de bucurie la vestea unui suflet
rãscumpãrat. Cu o desfãtare de nedescris pãtrund copiii
pãmântului în bucuria ºi înþelepciunea fiinþelor necãzute. Ele
împãrtãºesc comorile de cunoºtinþã ºi înþelegere câºtigate prin
nenumãrate veacuri de contemplare a lucrãrii mâinilor lui
Dumnezeu. Strãbãtând veacurile, pg.554,555.

Joi

20 decembrie

5. LUPTA ÎNCHEIATÃ
a. Unde ºi cum vor câºtiga cei mântuiþi cunoºtinþã
progresivã? Apocalipsa 5:13.

Cu o viziune netulburatã [rãscumpãraþii lui Dumnezeu]
privesc slava creaþiei  sori, stele ºi sisteme, toate în ordinea
rânduitã lor, rotindu-se în jurul tronului lui Dumnezeu. Pe toate
lucrurile, de la cel mai mic la cel mai mare, este scris numele
Creatorului ºi în toate sunt manifestate bogãþiile puterii Sale.
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ªi anii veºniciei în scurgerea lor vor aduce descoperiri mai
bogate ºi mai glorioase ale lui Dumnezeu ºi ale lui Hristos.
Dupã cum cunoºtinþa este progresivã, la fel vor creºte ºi iubirea,
reverenþa ºi fericirea. Cu cât oamenii vor învãþa mai mult despre
Dumnezeu, cu atât mai mult vor admira caracterul Lui. Când
Isus le prezintã bogãþiile rãscumpãrãrii ºi realizãrile uimitoare
în marea luptã cu Satan, inimile celor rãscumpãraþi vor vibra
de o devoþiune ºi mai aprinsã ºi cu o bucurie ºi mai mare ei
ating harfele de aur, ºi de zece mii de ori zece mii ºi mii de mii
de glasuri se unesc pentru a forma acel mare cor de laudã.
Strãbãtând veacurile, pg.555.
b. Ce asigurare ne este datã la sfârºitul luptei? Naum 1:9.

Marea luptã s-a sfârºit. Pãcatul ºi pãcãtoºii nu mai sunt.
Întregul univers este curat. Un puls de armonie ºi bucurie bate
prin întreaga creaþie. De la Acela care a creat toate curge viaþã,
luminã ºi bucurie, prin toate þinuturile spaþiului nesfârºit. De
la cel mai mic atom pânã la cea mai mare lume, toate lucrurile,
însufleþite ºi neînsufleþite, în frumuseþea lor neumbritã ºi
bucuria lor desãvârºitã, declarã cã Dumnezeu este iubire.
Strãbãtând veacurile, pg.555.

Vineri

21 decembrie

ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Cum este în cele din urmã pãmântul fãcut nou?
2. Care este moºtenirea celor mântuiþi?
3. Descrieþi Noul Ierusalim.
4. Care sunt privilegiile celor mântuiþi?
5. Ce se va întâmpla când marea luptã s-a încheiat?
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Lecþia 13

Sabat, 29 decembrie 2001
s.a. 16:43

Cãminul celor mântuiþi
Poporul meu va locui în locuinþa pãcii ºi în case fãrã
grijã ºi în adãposturi liniºtite. (Isaia 32:18).
Împãrãþia, stãpânirea ºi mãreþia împãrãþiei de sub întregul
cer a fost datã atunci sfinþilor Celui Prea Înalt, care urmau s-o
stãpâneascã pentru totdeauna. Experienþe ºi viziuni, pg.184.
Recomandare pentru studiu:
Strãbãtând veacurile, pg.542-555.
Calea cãtre Hristos, pg.85-91.

Duminic

23 decembrie

1. MOªTENITORI AI ÎMPÃRÃÞIEI
a. Ce fãgãduinþã va fi împlinitã cu privire la noul pãmânt ºi
la întregul univers? Isaia 65:17; Daniel 7:18,27; Matei 5:5.

Întregul univers al lui Dumnezeu era curat ºi marea luptã
a fost încheiatã pentru totdeauna. Oriîncotro priveam, toate
lucrurile asupra cãrora se odihnea ochiul erau frumoase ºi
sfinte. ªi toatã oastea celor mântuiþi, tineri ºi bãtrâni, mari ºi
mici, ºi-au aruncat coroanele lor strãlucitoare la picioarele
Rãscumpãrãtorului lor ºi s-au prosternat în adorare înaintea
Lui ºi I s-au închinat Celui care trãieºte veºnic. Frumosul
pãmânt nou, cu toatã slava lui, a fost moºtenirea veºnicã a
sfinþilor. Experienþe ºi viziuni, pg.184.
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b. Care va fi privilegiul nostru când devenim moºtenitori
ai împãrãþiei slavei? Romani 8:15-17; 1 Corinteni 13:12.

Noi vom vedea faþa Sa ºi numele Sãu va fi pe frunþile
noastre. Vom fi aleºii Sãi pe pãmânt pentru a ne bucura de
împãrãþia harului Sãu; vom fi cu El în lumea cereascã pentru
ca sã avem parte de împãrãþia slavei Sale. Vom fi moºtenitori
ai lui Dumnezeu ºi împreunã moºtenitori cu Hristos; cãci El
este partea noastrã ºi moºtenirea noastrã. Vom fi pãrtaºi ai
naturii Sale divine ºi una cu El în desãvârºirea Lui. The Signs
of the Times, 14 octombrie 1897.

Luni
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2. PACE DESÃVÂRªITÃ
a. Care va fi una dintre diferenþele principale între aceastã
lume ºi noul pãmânt? Isaia 32:18; 2 Petru 3:13;
Proverbele 1:33.

Dacã putem sã-L întâlnim pe Isus în pace ºi sã fim mântuiþi,
mântuiþi pentru totdeauna, vom fi cei mai fericiþi dintre toate
fãpturile! O, sã fim în sfârºit acasã unde cei rãi vor înceta sã
ne necãjeascã ºi cei istoviþi aflã odihnã! Cerul, dulcele cer! O,
cât voi preþui cerul! ªtiu cã trebuie sã veghez ºi sã-mi pãstrez
hainele nepãtate de lume sau nu voi intra niciodatã în locuinþa
celor binecuvântaþi. Manuscript Releases, vol.21, pg.343.
Acolo sunt râuri care curg veºnic, curate ca cristalul ºi lângã
ele pomi unduitori îºi aruncã umbrele asupra potecilor pregãtite
pentru cei mântuiþi ai Domnului. Acolo câmpiile întinse continuã
cu dealuri frumoase ºi munþii lui Dumnezeu îºi înalþã culmile
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lor mãreþe. Pe acele câmpii paºnice, lângã acele râuri de viaþã,
poporul lui Dumnezeu atâta vreme peregrin ºi cãlãtor va afla un
cãmin. Strãbãtând veacurile, pg.553.
b. Care a fost planul iniþial al lui Dumnezeu cu privire la
creaþia animalã? Genesa 1:28 (partea a doua). Ce
schimbare a avut loc dupã ispitire ºi cãdere?

Sub blestemul pãcatului întreaga naturã urma sã fie martorã
pentru om a caracterului ºi rezultatului rãzvrãtirii împotriva
lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a fãcut pe om, El l-a fãcut
sã stãpâneascã asupra pãmântului ºi a tuturor fiinþelor vii. Câtã
vreme Adam a rãmas credincios cerului, întreaga naturã i-a
fost supusã. Dar când s-a rãzvrãtit împotriva legii divine,
creaturile inferioare s-au rãzvrãtit ºi ele împotriva stãpânirii
sale. Patriarhi ºi profeþi, pg.57.
c. Ce relaþie va fi restabilitã pe noul pãmânt între om ºi
animale? Isaia 11:6,7,9.

[În Cetatea Sfântã] omul va fi restabilit în stãpânirea sa
pierdutã ºi fiinþele inferioare îi vor recunoaºte din nou
supremaþia; cele sãlbatice vor deveni blânde ºi cele timide
încrezãtoare. Educaþia, pg.253.

Mar i
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3. NICI O BOALÃ, SUFERINÞÃ SAU MOARTE
a. Ce rele nu vor mai exista pe noul pãmânt? Isaia 60:18.
Care este unul dintre scopurile principale ale existenþei
noastre pe acest pãmânt astãzi? Romani 8:17.
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În trecut mulþi au suferit pentru adevãr. Lor adevãrul le-a
fost mai scump decât orice altceva ºi ei au renunþat bucuroºi la
aceastã viaþã pentru viaþa veºnicã. Noi vom fi chemaþi sã jertfim
pentru adevãr. Acei care au parte de slava lui Hristos trebuie sã
aibã parte ºi de suferinþele Lui. Dar sã ne amintim cã în cãminul
pe care ni-l pregãteºte Mântuitorul nu existã nici durere, nici
suferinþã. The Youths Instructor, 3 octombrie 1901.
Pãmântul acesta este locul de pregãtire pentru cer. Timpul
petrecut aici este iarna creºtinului. Aici bat asupra noastrã
vânturile reci ale durerii ºi valurile necazului se rostogolesc
împotriva noastrã Durerea ºi suspinul vor fi sfârºite pentru
totdeauna. Atunci va fi vara creºtinului. Toate încercãrile vor
fi sfârºite ºi nu va mai fi boalã sau moarte. CBNT, pg.326.
b. Ce se va întâmpla cu defectele ºi infirmitãþile noastre
fizice? Isaia 35:5,6 p.p.

Adam, care stã în gloata celor înviaþi, este de o staturã înaltã
ºi o þinutã maiestuoasã, cu puþin mai mic la înãlþime decât Fiul
lui Dumnezeu. El prezintã un contrast marcant faþã de oamenii
din generaþiile de mai târziu; în aceastã privinþã este arãtatã marea
degenerare a neamului omenesc. Dar toþi învie cu prospeþimea
ºi vigoarea tinereþii veºnice. La început omul a fost creat dupã
asemãnarea lui Dumnezeu nu doar la caracter ci ºi la formã ºi
aspect. Pãcatul a desfigurat ºi aproape a ºters chipul divin; dar
Hristos a venit sã restaureze ceea ce fusese pierdut. El va schimba
trupurile noastre rele ºi le va modela asemenea trupului Sãu
glorios. Strãbãtând veacurile, pg.527,528.
c. De ce stare de sãnãtate se vor bucura cei rãscumpãraþi
pe noul pãmânt? Isaia 33:24.
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4. O AVERTIZARE FINALÃ ªI UN APEL
a. Ce avertizare ne este datã de a nu micºora, schimba sau
adãuga ceva la cuvintele lui Dumnezeu? Apocalipsa 21:5
u.p.; 22:18,19.

Acei care prin lucrarea lor omeneascã vor face Scriptura sã
spunã ceea ce Hristos n-a pus niciodatã în ea, îi slãbesc forþa,
fãcând glasul lui Dumnezeu în învãþãturã ºi avertismente sã
mãrturiseascã falsitate, pentru a evita inconvenienþa provenitã
din ascultarea de cerinþele lui Dumnezeu, au devenit indicatoare
care îndreaptã spre direcþia greºitã, pe cãi greºite care duc la
pãcat ºi la moarte. Fundamentele educaþiei creºtine, pg.395.
Mulþi vor face din cuvintele Apocalipsei un mister spiritual, rãpindu-le astfel de importanþa lor solemnã. Dumnezeu
declarã cã judecãþile Sale vor cãdea ºi mai grozave asupra
tuturor acelora care vor încerca sã schimbe cuvintele solemne
scrise în aceastã carte  descoperirea lui Isus Hristos. The
Review and Herald, 2 august 1906.
b. Ce avertizare specialã este datã copiilor ºi tinerilor care
doresc sã moºteneascã noul pãmânt? Efeseni 6:1-3;
Coloseni 3:20.

Copiii care-i dezonoreazã pe pãrinþii lor ºi nu-i ascultã ºi
care nesocotesc sfatul ºi instrucþiunile lor, nu pot avea parte
de noul pãmânt. Pe noul pãmânt curãþit nu va fi loc pentru
fiicele ºi fiii rãzvrãtiþi, neascultãtori ºi nerecunoscãtori. Dacã
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aceºtia nu învaþã ascultarea ºi supunerea aici, n-o vor învãþa
niciodatã; pacea celor rãscumpãraþi nu va fi ºtirbitã de copiii
neascultãtori, neliniºtiþi ºi nesupuºi. Nici un cãlcãtor al poruncii
nu poate moºteni împãrãþia cerului. Testimonies, vol.1, pg.470.
Copii, doriþi voi viaþa veºnicã? Atunci respectaþi ºi cinstiþi
pe pãrinþii voºtri. Nu le rãniþi ºi întristaþi inimile ºi nu-i faceþi
sã petreacã nopþi nedormite în teamã ºi suferinþã din pricina
voastrã. Dacã aþi pãcãtuit prin a nu le acorda iubire ºi ascultare,
începeþi acum sã rãscumpãraþi trecutul. Nu vã puteþi permite
sã adoptaþi o altã cale fiindcã aceasta ar însemna pentru voi
pierderea vieþii veºnice. Cercetãtorul de inimi ºtie care este
atitudinea voastrã faþã de pãrinþii voºtri; fiindcã El cântãreºte
caracterul moral în cântarul de aur al sanctuarului ceresc. O,
mãrturisiþi-vã neglijenþa manifestatã faþã de pãrinþii voºtri,
mãrturisiþi-vã indiferenþa faþã de ei ºi nesocotirea poruncii sfinte
a lui Dumnezeu. The Youths Instructor, 22 iunie 1893.

Joi
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5. DATORIA NOASTRÃ PREZENTÃ
a. Care ar trebui sã fie atitudinea noastrã având în vedere
apropierea timpului pentru mântuirea noastrã veºnicã?
Iacov 4:8-11; Tit 2:11-13.

Domnul vine în curând ºi noi trebuie sã fim pregãtiþi sã-L
întâmpinãm în pace. Sã fim hotãrâþi sã facem tot ce ne stã în
putere pentru a transmite luminã celor din jurul nostru. Noi nu
trebuie sã fim triºti, ci sã ne bucurãm ºi sã-L pãstrãm pe Domnul
Isus totdeauna înaintea ochilor noºtri. El vine în curând ºi noi
trebuie sã fim gata ºi sã aºteptãm venirea Lui. O, cât de glorios va
fi sã-L vedem ºi sã fim întâmpinaþi cu bun venit ca rãscumpãraþi
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ai Sãi! Multã vreme am aºteptat, dar nãdejdea noastrã nu trebuie
sã slãbeascã. Dacã vom putea sã-L vedem pe Împãrat în frumuseþea
Sa vom fi binecuvântaþi pentru totdeauna. Îmi vine sã strig cu
voce tare: Ne îndreptãm spre casã! Ne apropiem de timpul când
Hristos va veni în putere ºi slavã mare sã-i ia pe cei rãscumpãraþi
ai Sãi în cãminele lor veºnice. Testimonies, vol.8, pg.198.
b. Ce mângâiere gãsim în cuvântul lui Dumnezeu când ne
apropiem de împlinirea nãdejdii noastre? Iacov 5:7,8;
Evrei 10:36-39.

Ne îndreptãm spre casã. Acela care ne-a iubit atât de mult încât
sã moarã pentru noi, ne-a zidit o cetate. Noul Ierusalim este locul
nostru de odihnã. Nu va mai fi tristeþe în Cetatea lui Dumnezeu.
Nici un plânset de durere, nici un bocet de nãdejdi spulberate ºi
afecþiuni îngropate nu se vor mai auzi vreodatã. Curând hainele de
apãsare vor fi schimbate cu haina de nuntã. Curând vom fi martori
ai încoronãrii Regelui nostru. Acei ale cãror vieþi au fost ascunse cu
Hristos, acei care pe acest pãmânt au luptat lupta cea bunã a credinþei,
vor strãluci de slava Mântuitorului în împãrãþia lui Dumnezeu.
Testimonies, vol.9, pg.257.

Vineri
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ÎNTREBÃRI RECAPITULATIVE ªI DE MEDITAÞIE
1. Ce vor face cei mântuiþi cu coroanele lor?
2. Cum au fost animalele schimbate de pãcat?
3. Care va fi starea sãnãtãþii celor mântuiþi?
4. Unde ar trebui sã creãm un mic cer pe pãmânt?
5. Cine va strãluci de slava Mântuitorului?
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STUDIU PENTRU ORA TINERETULUI ÎN SABAT
DUPÃ AMIAZA
Viaþa lui Isus
Octombrie
6
- Samariteanca pg. 111-118.
13
- Fiul servului împãrãtesc, pg. 119-122.
20
- Isus la Betesda pg. 123-134.
27
- Isus în Capernaum, pg. 135-141.

Noiembrie
3
- Chemarea ucenicilor, pg. 142-149.
10
- Vindecarea leprosului, pg. 150-154.
17
- Paraliticul, pg. 155-162.
24
- Sabatul, pg. 163-167.

Decembrie
1
8
15
22
29
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- Predica de pe munte, pg. 168-186.
- Parabola semãnãtorului, pg. 187-194.
- Alte parabole, pg. 195-207.
- Liniºtirea furtunii, pg. 208-212.
- Demonizaþii din morminte, pg. 213-218.
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