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Cuvânt înainteCuvânt înainteCuvânt înainteCuvânt înainteCuvânt înainte
„O viaþã fãrã þinte este o viaþã pierdutã. Mintea ar trebui sã stãruie

asupra subiectelor legate de interesele noastre veºnice. Aceasta va duce la
sãnãtatea trupului ºi minþii.” – Sfaturi despre sãnãtate , pag. 52

Lecþiile din acest trimestru, Paradisul, au o importanþã specialã pentru
timpul în care trãim. Satan depune orice efort ca sã-i înºele, dacã va fi cu
putinþã, chiar ºi pe cei aleºi ºi sã le abatã mintea ºi atenþia spre orice altceva
dar nu spre singurul izvor al puterii – Isus Hristos. Se doreºte ca aceastã
serie de lecþii sã împrospãteze mintea cu nãdejdea creºtinului. Nu vom fi
abãtuþi dacã avem în minte destinaþia de dinaintea noastrã.

Patriarhii ºi-au pãstrat credinþa ºi curajul pentru cã nu au pierdut din
vedere þelul lor. Despre Avraam se spune: „Cãci el aºtepta cetatea care are
temelii tari, al cãrei meºter ºi ziditor este Dumnezeu.” ªi despre noi, ca ºi
copii ai credinþei, ar trebui sã se poatã spunã: „Cei ce vorbesc în felul acesta
aratã desluºit cã sunt în cãutarea unei patrii. Dacã ar fi avut în vedere pe
aceea din care ieºiserã, negreºit cã ar fi avut vreme sã se întoarcã în ea.
Dar doreau o patrie mai bunã, adicã o patrie cereascã. De aceea lui
Dumnezeu nu-i este ruºine sã Se numeascã Dumnezeul lor, cãci le-a pregãtit
o cetate.” (Evrei 11:10, 14-16).

Noi suntem ceea ce gândim. Dacã ne gândim în mod predominant la
lume sau la lucrurile din lume, suntem lumeºti ºi sub steagul prinþului acestei
lumi. Totuºi, dacã cele mai bune ºi plãcute gânduri ale noastre sunt la
Mântuitorul ºi la planul Sãu pentru noi, noi ne vom pregãti sã intrãm în
locaºurile pe care El le-a pregãtit pentru noi. Toþi sã poatã spunã din inimã:
„Cãci noi nu avem aici o cetate stãtãtoare, ci suntem în cãutarea celei
viitoare.” (Evrei 13:14)

                          Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale

„În lucrarea ºcolii de Sabat este un câmp întins care are nevoie sã fie cultivat
cu sârguinþã ºi aceasta ar trebui sã-i inspire pe tinerii noºtri sã se predea cu totul
Domnului, ca sã fie folosiþi de El în cauza Sa. În ºcolile noastre de Sabat ar trebui
sã existe lucrãtori zeloºi ºi credincioºi, care sã vegheze ºi sã vadã pe cine miºcã
Duhul lui Dumnezeu, ºi sã coopereze cu îngerii lui Dumnezeu în câºtigarea de
suflete la Hristos. Lucrãtorilor ºcolii de Sabat sunt încredinþate rãspunderi sfinte,
iar ºcoala de Sabat ar trebui sã fie locul unde, printr-o legãturã vie cu Dumnezeu,
bãrbaþii ºi femeile, tinerii ºi copiii, sã fie în aºa fel pregãtiþi încât sã fie o putere ºi
o binecuvântare pentru bisericã. Ei ar trebui sã ajute biserica în sus ºi înainte,
atât cât le stã în putinþã, fiind tot mai puternici.” – Sfaturi despre lucrarea ªcolii de

Sabat, pag. 11 engl.
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Sabat, 7 octombrie  2006

Darul Sabatului Întâi
pentru Polinezia Francezã

Câmpul Polineziei Franceze,
care rãspunde de rãspândirea
evangheliei în pãrþile vorbitoare de
limbã francezã din sudul Pacificului,
creºte rapid. În acest câmp mare trebuie
sã se facã o mare lucrare. Este o lucrare de
„salturi între insule” întrucât misionarii merg de
la o insulã la alta rãspândind minunata solie a mântuirii prin Domnul ºi
Mântuitorul Isus Hristos.

În timp ce Polinezia Francezã singurã are doar 3.660 km2 de uscat,
acesta este rãspândit în 118 insule ºi atoli. Pentru a ajunge la cei 271.000 de
locuitori este nevoie sã se meargã la multe insule mari ºi mici. Prin harul lui
Dumnezeu aceastã lucrare înainteazã cu zel. Acum fraþii din Polinezia
Francezã au nevoie de ajutorul nostru în dezvoltarea unor locaºuri de
închinare corespunzãtoare pe insule unde lucrarea de abia a început.

Polinezia Francezã va gãzdui ºi Congresul Internaþional de Tineret din
Pacific din aceastã iarnã, eveniment care va avea loc în perioada 29
decembrie 2006 - 6 ianuarie 2007. Locul va fi frumoasa insulã Huahine,
care se aflã la 175 km nord-vest de Tahiti. Tema întrunirii este „Tinerii –
Ambasadori ai lui Hristos”. Tinerii din întreaga lume sunt încurajaþi sã
participe la acest eveniment.

Credincioºii din Polinezia Francezã sunt puþini, dar noi suntem hotãrâþi în
eforturile noastre sã predicãm Solia celui de-al treilea înger pe aceste insule.
Acum avem nevoie de ajutorul vostru pentru a termina acest lucru. Vã
rugãm sã oferiþi cu generozitate pentru aceastã cauzã.

Fraþii ºi surorile voastre din Câmpul Polineziei Franceze
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Lecţia 1 Sabat, 7 octombrie 2006

Vremea de strâmtorare
„Aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când

sunt neamurile ºi pânã la vremea aceasta.” (Daniel 12:1).

„Adesea, se întâmplã ca strâmtorarea sã parã mai mare înainte decât
este în realitate; dar acest lucru nu este adevãrat cu privire la criza care se
aflã înaintea noastrã. Descrierea cea mai vie nu poate cuprinde mãrimea
chinului.” – Marea luptã, pag. 622.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 1 octombrie

1. SFÂRºITUL TIMPULUI DE ÎNCERCARE

a. Ce anunþ solemn va fi fãcut atunci când Isus înceteazã
mijlocirea Sa în sanctuarul ceresc? Apocalipsa 22:11.

„Apoi, L-am vãzut pe Isus, care slujise înaintea chivotului care conþine
cele zece porunci, aruncând jos cãdelniþa. ªi-a ridicat mâinile ºi a spus cu
glas  tare: ‚S-a sfârºit.’” – Experienþe ºi viziuni, pag. 279 engl. (cap.
„Daruri spirituale, subcap. „Încheierea vestirii celei de-a treia solii îngereºti”).

„Fiecare caz a fost hotãrât pentru viaþã sau pentru moarte.” – Marea
luptã, pag. 613.

b. Ce evenimente au loc pe pãmânt, dupã ce Isus pãrãseºte
sanctuarul? Þefania 1:14, 15.

„Când [Hristos] pãrãseºte sanctuarul, întunericul îi acoperã pe locuitorii
pãmântului. În acel timp teribil cei neprihãniþi trebuie sã trãiascã în faþa unui
Dumnezeu sfânt fãrã mijlocitor. Frâul care fusese pus celor rãi este
îndepãrtat, iar Satan are stãpânire deplinã asupra celui care a rãmas nepocãit
pânã la sfârºit. Îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu a luat sfârºit. Lumea a
lepãdat harul Sãu, a dispreþuit iubirea ºi a cãlcat în picioare legea Sa.” –
Marea luptã, pag. 614.

Experienþe ºi viziuni, pag. 282-285 engl. (cap. „Daruri
spirituale, subcap. „Vremea marii strâmtorãri”).
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Luni 2 octombrie

2. PREA TÂRZIU

a. Ce vor cãuta mulþi ºi nu vor putea gãsi? Amos 8:11, 12.

„Cei care nu au preþuit Cuvântul lui Dumnezeu se grãbeau încolo ºi
încoace, mergând de la o mare la alta, ºi de la nord la est, sã caute Cuvântul
Domnului. Îngerul a spus: ‚Nu-l vor gãsi. Este foamete în þarã; nu foamete
de pâine, nici sete de apã, ci foame ºi sete dupã auzirea cuvintelor Domnului.
Ce nu ar da pentru un cuvânt de aprobare din partea lui Dumnezeu! Dar, nu,
ei trebuie sã flãmânzeascã ºi sã înseteze mai departe.’” – Experienþe ºi
viziuni, pag. 281 engl. (cap. „Daruri spirituale, subcap. „Încheierea vestirii
celei de-a treia solii îngereºti”).

b. Cu ce cuvinte se vor plânge cei lipsiþi de evlavie de starea lor?
Ieremia 8:20.

„În ziua judecãþii cei pierduþi vor înþelege pe deplin însemnãtatea jertfei
fãcute la Calvar. Ei vãd ce au pierdut prin aceea cã au refuzat sã fie loiali. Se
gândesc la înalta ºi curata tovãrãºie pe care au avut privilegiul sã o câºtige.
Însã este prea târziu. Ultima chemare s-a fãcut deja. Se aude bocetul:
‚Seceriºul a trecut, vara s-a isprãvit ºi noi tot nu suntem mântuiþi!’ (Ieremia
8:20)” – Testimonies, vol. 7, pag. 16 engl. (cap. „Semnalul de înaintare”).

c. Cui vor reproºa cei rãi pentru faptul cã nu sunt mântuiþi? Luca
12:53.

„Mulþi dintre cei rãi erau foarte furioºi în timp ce sufereau efectele
plãgilor. Era o scenã de agonie grozavã. Pãrinþii le reproºau amarnic copiilor
lor, copiii pãrinþilor, fraþii, surorilor, ºi surorile fraþilor. Din toate pãrþile se
auzeau strigãte puternice ºi tânguitoare: ‚Tu m-ai împiedicat sã primesc
adevãrul care m-ar fi salvat din acest ceas îngrozitor. Oamenii s-au întors
cãtre predicatorii lor cu o urã amarã ºi le-au reproºat, spunându-le: ‚Voi nu
ne-aþi avertizat. Ne-aþi spus cã toatã lumea se va converti ºi aþi strigat:
Pace, pace, pentru a aduce la tãcere orice teamã ce se ridica. Nu ne-aþi
spus de acest ceas; iar pe acei care ne avertizau cu privire la el i-aþi numit
fanatici ºi oameni rãi, care doreau ruina noastrã.’” – Experienþe ºi viziuni,
pag. 282 engl. (cap. „Daruri spirituale, subcap. „Vremea marii strâmtorãri”).
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Marþi 3 octombrie

3. ULTIMELE ºAPTE PLÃGI (1)

a. Când ºi cum se va revãrsa mânia lui Dumnezeu asupra celor
nepocãiþi? Apocalipsa 15:1; 16:1.

„Când Hristos Îºi înceteazã mijlocirea în sanctuar, mânia neamestecatã
cu milã, cu care fuseserã ameninþaþi acei care se închinã fiarei ºi icoanei ei
ºi primesc semnul ei (Apocalipsa 14:9, 10), va fi revãrsatã asupra lor. Plãgile
care au cãzut asupra Egiptului când Dumnezeu era pe punctul de a-l elibera
pe Israel erau asemãnãtoare în caracter cu judecãþile mult mai îngrozitoare
ºi extinse care vor cãdea peste lume exact înainte de eliberarea pe de urmã
a poporului lui Dumnezeu.” – Marea luptã, pag. 627.

b. Descrieþi revãrsarea prezisã a ultimelor ºapte plãgi.
Apocalipsa 16:2-21.

„Apoi, L-am vãzut pe Isus dându-ªi jos veºmintele preoþeºti ºi
îmbrãcându-Se cu hainele regeºti. Pe capul Sãu erau multe coroane, aºezate
una într-alta. Înconjurat de oastea îngereascã, El a pãrãsit cerul. Plãgile
cãdeau pe locuitorii pãmântului. Unii Îl acuzau pe Dumnezeu ºi-L blestemau.
Alþii se grãbeau la cei din poporul lui Dumnezeu ºi îi implorau sã-i înveþe
cum pot scãpa de judecãþile Sale. Dar sfinþii nu aveau nimic pentru ei. Ultima
lacrimã pentru pãcãtoºi fusese vãrsatã, ultima rugãciune agonizantã fusese
înãlþatã, ultima povarã fusese purtatã, ultima avertizare fusese datã. Plãcutul
glas al îndurãrii nu avea sã-i mai îmbie niciodatã. Când sfinþii ºi întregul cer
erau interesaþi de mântuirea lor, ei nu au avut nici un interes de propriile lor
persoane. Viaþa ºi moartea fuseserã aºezate înaintea lor. Mulþi au dorit viaþa,
dar nu au depus nici un efort ca sã o dobândeascã.” – Experienþe ºi viziuni,
pag. 279 engl. (cap. „Daruri spirituale, subcap. „Încheierea vestirii celei de-
a treia solii îngereºti”).

„Aceste plãgi nu sunt universale, altfel locuitorii pãmântului ar fi nimiciþi
cu totul. Totuºi, vor fi cele mai îngrozitoare calamitãþi care au fost cunoscute
vreodatã de muritori. Toate judecãþile care au venit peste oameni înainte de
încheierea timpului de încercare, au fost amestecate cu milã. Sângele
mijlocitor al lui Hristos l-a apãrat pe pãcãtos ca sã nu primeascã mãsura
deplinã a vinovãþiei lui; dar în judecata finalã, mânia este revãrsatã fãrã sã
fie amestecatã cu milã.” – Marea luptã, pag. 628.
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Miercuri 4 octombrie

4. ULTIMELE ºAPTE PLÃGI (2)

a. Pe cine îi va considera  cei nelegiuiþi rãspunzãtori de
revãrsarea plãgilor? Ce experienþã se va repeta atunci? 1 Regi
18:17, 18.

„Am vãzut cã cei patru îngeri aveau sã þinã cele patru vânturi pânã când
lucrarea lui Isus era fãcutã, iar atunci aveau sã vinã ultimele ºapte plãgi.
Aceste plãgi i-a înfuriat pe cei rãi împotriva celor neprihãniþi; ei au crezut cã
noi am adus judecãþile lui Dumnezeu asupra lor, ºi cã dacã puteau scãpa
pãmântul de noi, plãgile aveau sã înceteze. A fost înaintat un decret ca toþi
sfinþii sã fie omorâþi, ceea ce i-a fãcut sã strige zi ºi noapte ca sã fie eliberaþi.
Acesta era timpul strâmtorãrii”. – Experienþe ºi viziuni, pag. 36, 37 engl.
(cap. „Sigilarea”).

b. De fapt, cine sunt vinovaþi înaintea lui Dumnezeu ºi meritã sã
primeascã plãgile? Apocalipsa 16:5-7.

„Judecãþile lui Dumnezeu vor veni asupra celor care cautã sã
asupreascã ºi sã nimiceascã poporul Sau. Îndelunga Sa rãbdare cu cei rãi îi
încurajeazã pe oameni în nelegiuire, dar pedeapsa lor nu este mai puþin sigurã
ºi înspãimântãtoare pentru cã este mult amânatã…Prin lucruri grozave în
neprihãnire El va reface autoritatea legii Sale cãlcate în picioare. Asprimea
pedepsei care îl aºteaptã pe cel nelegiuit poate fi înþeleasã dupã neplãcerea
Domnului de a aduce la îndeplinirea judecata.” – Marea luptã, pag. 627.

„Oricât de îngrozitoare sunt aceste necazuri, dreptatea lui Dumnezeu
stã în picioare pe deplin reabilitatã. Îngerul lui Dumnezeu declarã: ‚ Drept
eºti Tu, Doamne... pentru cã ai judecat în felul acesta. Fiindcã aceºtia au
vãrsat sângele sfinþilor ºi al proorocilor, le-ai dat ºi Tu sã bea sânge. ªi sunt
vrednici” (Apocalipsa 16:2-6). Condamnându-l pe poporul lui Dumnezeu la
moarte ei ºi-au atras vinovãþia sângelui lor ca ºi când ar fi fost vãrsat de
propriile lor mâini. În acelaºi fel, Hristos i-a declarat pe evreii din timpul Sãu
vinovaþi de tot sângele sfinþilor care fusese vãrsat din zilele lui Abel; pentru
cã ei erau stãpâniþi de acelaºi spirit ºi cãutau sã facã aceeaºi lucrare ca
aceea a ucigaºilor proorocilor.” – Marea luptã, pag. 628.
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Joi 5 octombrie

5. CUVINTE DE ÎNCURAJARE

a. Ce instrucþiune ne este datã în cuvântul lui Dumnezeu cu
privire la ce ar trebui sã facem în timpul de strâmtorare? Isaia
26:20, 21.

„Ce sunt cãmãruþele în care se ascund ei? Ele sunt protecþia lui Hristos
ºi a sfinþilor îngeri. Poporul lui Dumnezeu nu se aflã atunci toþi în acelaºi loc.
Ei sunt în grupe diferite, ºi în toate pãrþile pãmântului; ºi ei vor fi încercaþi
individual, nu în grup. Fiecare trebuie sã treacã testul pentru sine.” – The
Review and Herald, 19 noiembrie 1908.

b. Unde vor fi mulþi din poporul lui Dumnezeu în acel timp teribil
de strâmtorare? Ce fãgãduinþã se va împlini cu ei? Isaia 33:15, 16.

„Când decretul, dat de diferiþi conducãtori ai creºtinismului împotriva
pãzitorilor poruncilor, va retrage ocrotirea conducerii ºi-i va lãsa la dispoziþia
acelora care doresc nimicirea lor, poporul lui Dumnezeu va fugi din oraºe ºi
sate ºi vor uni în grupe, locuind în locurile cele mai pustii ºi singuratice. Mulþi
îºi vor gãsi refugiul în întãriturile munþilor. Asemenea creºtinilor vãilor
Piemontului, ei vor face din locurile înalte ale pãmântului sanctuarele lor ºi
vor mulþumi lui Dumnezeu pentru ‚întãriturile stâncilor’ (Isaia 33:16).” –
Marea luptã, pag. 625, 626.

Vineri 6 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Cine îi va arunca pe locuitorii pãmântului într-o strâmtorare
mare ºi finalã?

2. Când vãd ce au pierdut, cum se vor tângui cei rãi?

3. Descrieþi plãgile de dupã încheierea timpului de încercare.

4. Ce vor face sfinþii în timpul strâmtorãrii întrucât sunt destinaþi
sã fie omorâþi?

5. Ce fãgãduinþã a lui Dumnezeu ar trebui sã ne încurajeze ca sã
facem faþã timpului de strâmtorare?



1010101010 Lecþii biblice pentru Sabat,  Octombrie - Decembrie  2006

Lecţia 2    Sabat, 14 octombrie 2006

Poporul lui Dumnezeu izbãvit
„Dar în vremea aceea, poporul tãu va fi mântuit, ºi anume

oricine va fi gãsit scris în carte.” (Daniel 12:1).

„Dar în ziua aceea, ca pe vremea nimicirii Ierusalimului, poporul lui
Dumnezeu va fi izbãvit, ºi anume oricine va fi gãsit scris între cei vii.” –
Marea luptã, pag. 34

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 8 octombrie

1. INTERVENÞIA LUI DUMNEZEU

a. Ce conspiraþie va fi formatã împotriva poporului lui Dumnezeu?
Estera 3:8, 13.

„Decretul care va fi dat în cele din urmã împotriva rãmãºiþei poporului
lui Dumnezeu va fi foarte asemãnãtor cu cel emis de Ahaºveroº împotriva
iudeilor.  Astãzi, vrãjmaºii adevãratei biserici vãd în micul grup care þine
porunca Sabatului, un Mardoheu la poartã. Reverenþa poporului lui
Dumnezeu faþã de legea Sa este o mustrare continuã împotriva acelora care
nu mai au teamã de Domnul ºi care calcã în picioare Sabatul Sãu.” – Profeþi
ºi regi, pag. 605 engl. (cap. 49: „În zilele împãrãtesei Estera”).

b. Cum va interveni Dumnezeu ca sã-ºi izbãveascã poporul?
Apocalipsa 16:17; Amos 8:9.

„La miezul nopþii Dumnezeu Îºi dã pe faþã puterea Sa ca sã-ªi
izbãveascã poporul. Soarele apare, strãlucind în puterea lui. Semnele ºi
minunile urmeazã într-o succesiune rapidã. Cei rãi privesc cu groazã ºi
uimire la scenã, în timp ce cei neprihãniþi privesc cu o bucurie solemnã la
dovezile izbãvirii lor.” – Marea luptã, pag. 636.

Experienþe ºi viziuni , pag. 285-288 engl. (cap.
„Daruri spirituale”, subcap. „Izbãvirea sfinþilor”).
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Luni 9 octombrie

2. O ÎNVIERE SPECIALÃ

a. Când glasul lui Dumnezeu spune „S-a isprãvit” la începutul
plãgii a ºaptea, cine sunt drepþii înviaþi? Daniel 12:2.

„Mormintele se deschid ºi ‚mulþi din cei ce dorm în þãrâna pãmântului se
vor scula: unii pentru viaþã veºnicã, ºi alþii pentru ocarã ºi ruºine veºnicã.’
(Daniel 12:2). Toþi cei care au murit în credinþa soliei îngerului al treilea vor
ieºi din mormânt slãviþi, ca sã audã legãmântul de pace al lui Dumnezeu cu
cei care au pãzit legea Sa.” – Marea luptã, pag. 637.

„Mormintele s-au deschis, iar cei care muriserã în credinþa sub solia
celui de-al treilea înger, pãzind Sabatul, s-au ridicat din paturile lor de þãrânã,
slãviþi, ca sã audã legãmântul de pace pe care urma sã-l facã  Dumnezeu cu
cei care pãziserã legea Sa.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 285 engl. (cap.
„Daruri spirituale”, subcap. „Izbãvirea sfinþilor”).

b. Pe lângã cei care au murit în solia celui de-al treilea înger, cine
mai sunt înviaþi ºi cu ce scop? Apocalipsa 1:7; Matei 26:64.

„‚ªi cei ce L-au strãpuns’ (Apocalipsa 1:7), cei care au râs ºi ºi-au bãtut
joc de agoniile de moarte ale lui Hristos, ºi cei mai violenþi împotrivitori ai
adevãrului ºi poporului Sãu, sunt înviaþi sã-L priveascã în slava Sa ºi sã vadã
onoarea care este aºezatã asupra celor credincioºi ºi ascultãtori.” – Marea
luptã, pag. 637.

„Cei care ºi-au bãtut joc de pretenþia Lui cã este Fiul lui Dumnezeu sunt
fãrã glas acum. Acolo se aflã ºi Irod cel arogant care ºi-a bãtut joc de titlul
Sãu regesc ºi i-a îndemnat pe soldaþii batjocoritori sã-L încoroneze rege.
Acolo sunt chiar bãrbaþii care I-au pus pe umeri mantia de purpurã cu mâinile
nelegiuite, pe fruntea Sa sfântã coroana de spini ºi în mâinile Sale, care nu
s-au împotrivit, un sceptru derizoriu, plecându-se înaintea Sa într-o batjocurã
hulitoare. Oamenii care L-au lovit ºi L-au scuipat pe Prinþul vieþii acum se
întorc de la privirea Sa pãtrunzãtoare ºi cautã sã fugã de copleºitoarea slavã
a prezenþei Sale. Cei care i-au bãtut cuie în mâinile ºi picioarele Sale, soldatul
care I-a împuns coasta, privesc aceste urme cu groazã ºi remuºcare.” –
Idem., pag. 642, 643.
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Marþi 10 octombrie

3. LEGÃMÂNTUL DE PACE AL LUI DUMNEZEU

a. Ce eveniment are loc dupã învierea parþialã din Daniel 12:2,
dar înainte de venirea lui Isus? Psalmii 50:6.

„Pe cer apare o mânã care þine cele douã table de piatrã ale legii ca pe
o carte închisã. Profetul spune: ‚Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, cãci
Dumnezeu este cel ce judecã.’ (Psalmii 50:6). Legea cea sfântã,
neprihãnirea lui Dumnezeu, care a fost vestitã în mijlocul tunetului ºi al
focului de pe Sinai ca îndrumãtor pentru viaþã, este descoperitã acum
oamenilor ca o regulã de judecatã. Mâna deschide tablele, ºi se vãd
preceptele Decalogului, ca ºi cum ar fi scrise cu o peniþã de foc. Cuvintele
sunt atât de clare încât toþi oamenii pot sã le citeascã. Memoria este trezitã,
întunericul superstiþiilor ºi ereziei este îndepãrtat din orice minte, iar cele
zece porunci ale lui Dumnezeu, scurte, cuprinzãtoare ºi autoritare sunt
prezentate vederii tuturor locuitorilor pãmântului.” – Marea luptã, pag. 639.

b. Cine este „Israelul lui Dumnezeu” când se anunþã „ziua ºi cea-
sul”, ºi din câte persoane este format? Romani 11:5, 26 p. p.;
Apocalipsa 7:4.

„Glasul lui Dumnezeu este auzit din cer, declarând ziua ºi ceasul venirii
lui Isus, ºi dând legãmântul cel veºnic poporului Sãu. Cuvintele Sale se
rostogolesc cãtre pãmânt asemenea bubuitului celui mai puternic tunet.
Israelul lui Dumnezeu stã în picioare ºi ascultã cu ochii îndreptaþi în sus.
Feþele lor sunt luminate de slava Sa ºi strãlucesc asemenea feþei lui Moise.”
– Marea luptã, pag. 640.

„Imediat dupã aceea am auzit glasul lui Dumnezeu asemenea multor
ape, care ne-a spus ziua ºi ceasul venirii lui Isus. Sfinþii în viaþã, 144.000 la
numãr, au cunoscut ºi desluºit glasul, în timp ce cei rãi credeau cã este un
tunet ºi cutremur de pãmânt. Când a spus timpul, Dumnezeu a revãrsat
asupra noastrã Duhul Sfânt, ºi feþele noastre au început sã se lumineze ºi sã
strãluceascã de slava lui Dumnezeu, ca cea a lui Moise când a coborât de
pe Muntele Sinai.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 15 engl. (cap. „Prima mea
viziune”).

„Aºteptând, veghind ºi lucrând, trebuie sã ne pregãtim pentru întoarcerea
Lui.” – The Review and Herald, 27 mai 1902.
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Miercuri 11 octombrie

4. ÎNCÃ ÎN TIMPUL STRÂMTORÃRII LUI IACOV

a. Vor trece cei 144.000 prin strâmtorare dupã învierea parþialã?
Când vor fi pe deplin liberi de suferinþã? Ieremia 30:7;
Apocalipsa 7:14, 15.

„Vãzând starea noastrã fericitã ºi sfântã, cei rãi s-au umplut de mânie ºi
s-au repezit cu violenþã sã punã mâna pe noi pentru a ne arunca în închisoare,
când am întins mâna în numele Domnului ºi ei au cãzut la pãmânt
neajutoraþi…

Noi cu toþii am privit cu o tãcere solemnã la nor pe mãsurã ce se apropia
ºi devenea mai luminos ºi mai slãvit ºi tot mai slãvit, pânã când a devenit un
nor mare ºi alb… Atunci toate feþele s-au îngãlbenit ºi ale celor pe care i-a
respins Dumnezeu s-au înnegrit. Atunci am strigat cu toþii: ‚Cine va putea
sta în picioare? Este haina mea fãrã patã?’ ªi îngerii au încetat sã mai cânte,
ºi a urmat un timp de tãcere înspãimântãtoare când Isus a spus: ‘Cei care au
mâinile curate ºi inimile neîntinate vor putea sta în picioare; harul Meu vã
este de ajuns.’ La auzirea acestor cuvinte, feþele noastre s-au luminat ºi
bucuria a umplut fiecare inimã. Iar îngerii au urcat un ton ºi au cântat din
nou,  în timp ce norul se apropia tot mai mult de pãmânt.” – Experienþe ºi
viziuni, pag. 15, 16 engl. (cap. „Prima mea viziune”).

„Înaintea prezenþei Sale ‚toate feþele s-au îngãlbenit’; peste cei care au
refuzat îndurarea lui Dumnezeu cade groaza disperãrii veºnice. ‚Inima îi
este mâhnitã, îi tremurã genunchii, … ºi toate feþele au îngãlbenit.’ (Ieremia
30:6; Naum 2:10). Cel neprihãnit strigã tremurând: ‚Cine va putea sta în
picioare? Cântecul îngerilor este adus la tãcere ºi este o liniºte teribilã. Apoi
se aude glasul lui Isus spunând: ‚Harul Meu vã este de ajuns.’ Feþele celor
drepþi se lumineazã ºi bucuria umple fiecare inimã. ªi îngerii urcã un ton ºi
cântã din nou în timp ce se apropie tot mai mult de pãmânt.” – Marea luptã,
pag. 641.
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Joi 12 octombrie

5. PRESCHIMBAÞI DIN SLAVÃ ÎN SLAVÃ

a. Care sunt paºii succesivi în glorificarea poporului lui
Dumnezeu? 2 Corinteni 3:18.

1. La revãrsarea ploii târzii: (Marea luptã, pag. 611).

2. La învierea parþialã (Idem., pag. 636, 637).

3. Când este anunþatã ziua ºi ceasul: (Idem., pag. 640)

4. La venirea lui Isus (Idem., pag. 641).

b. Ce se va întâmpla cu sfinþii, inclusiv cu cei înviaþi în timpul
învierii parþiale, când are loc prima înviere generalã?
1 Corinteni 15:51-53.

„Sfinþii în viaþã sunt schimbaþi ‚într-o clipã, într-o clipealã din ochi’. La
glasul lui Dumnezeu ei au fost slãviþi; acum ei sunt fãcuþi nemuritori ºi sfinþii
înviaþi sunt înãlþaþi ca sã-L întâmpine pe Domnul lor în vãzduh.” – Marea
luptã, pag. 645.

„Sfinþii în viaþã sunt schimbaþi într-o clipã, într-o clipealã de ochi si înãlþaþi
împreunã cu cei înviaþi, pentru a-L întâmpina pe Domnul în vãzduh. O, ce
întâlnire glorioasã! Prietenii pe care moartea i-a separat sunt uniþi, sã nu se
mai despãrþi niciodatã.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 287 engl. (cap.
„Izbãvirea sfinþilor”).

Vineri 13 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce semne vizibile indicã eliberarea poporului lui Dumnezeu?

2. Ce va avea loc la începutul plãgii a ºaptea?

3. Care va fi numãrul sfinþilor dupã învierea parþialã?

4. Ce cuvinte ale lui Isus vor pune capãt durerii poporului lui
Dumnezeu?

5. Descrieþi diferiþii paºi în glorificarea poporului lui Dumnezeu.
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Lecţia 3 Sabat, 21 octombrie 2006

Venirea lui Isus
„Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nor cu putere ºi

slavã mare.” (Luca 21:27).

„Preþioasã este ºi fãgãduinþa [întoarcerii Sale] pentru fiecare urmaº
adevãrat al lui Hristos. Nimãnui dintre cei care Îl iubesc cu adevãrat pe Isus
nu-i va pãrea rãu cã El vine iarãºi.” – The Youth Instructor, 1 aprilie 1854.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 15 octombrie

1. UN EVENIMENT AºTEPTAT ÎNDELUNG

a. Ce eveniment important a fost aºteptat de toþi copiii lui
Dumnezeu de-a lungul veacurilor? Tit 2:13.

„Unul dintre cele mai solemne ºi totuºi cele mai glorioase adevãruri
descoperite în Biblie este acela al celei de-a doua veniri a lui Hristos pentru
a încheia marea lucrare de rãscumpãrare. Poporului peregrin al lui
Dumnezeu, lãsat atât de mult timp sã rãmânã în ‚þara întunericului ºi a umbrei
morþii’, îi este datã o nãdejde preþioasã ºi îmbucurãtoare prin fãgãduinþa
revenirii Aceluia care este ‚învierea ºi viaþa’ ca sã-i ‚aducã acasã pe cei
alungaþi ai Sãi.’ Doctrina celei de-a doua veniri este chiar nota dominantã a
Sfintelor Scripturi.” – Marea luptã, pag. 298.

b. La ce va fi martor „Israelul lui Dumnezeu”, cei cu care
Dumnezeu va face un legãmânt veºnic? Marcu 13:26.

„Imediat apare la rãsãrit un nor negru ºi mic, cam cât o jumãtate de
palmã. Este norul care înconjoarã pe Mântuitorul ºi care de la distanþã pare
învãluit în întuneric. Poporul lui Dumnezeu ºtie cã acesta este semnul Fiului
omului.” – Marea luptã, pag. 640.

Hristos lumina lumii, pag. 662, 663 engl. (cap. 73: „Sã
nu vi se tulbure inima”).
Marea luptã , pag.  639-644.
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Luni 16 octombrie

2. FÃGÃDUINÞA ÎMPLINITÃ

a. Ce a fãgãduit Isus, ºi a fost repetat ºi de îngeri cãtre apostoli?
Ioan 14:3; Faptele Apostolilor 1:10, 11.

„Când Mântuitorul era pe punctul de a Se despãrþi de ucenicii Sãi, El i-a
mângâiat în durerea lor cu asigurarea cã El va veni din nou: ‚Sã nu vi se
tulbure inima... În casa Tatãlui Meu sunt multe locaºuri... Mã duc sã vã
pregãtesc un loc. ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc, Mã voi
întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu sã fiþi ºi voi.’ (Ioan
14:1-3). ‚Fiul omului va veni în slava Sa, ºi toþi sfinþii îngeri împreunã cu El’...

Îngerii care au zãbovit pe Muntele Mãslinilor  dupã înãlþarea lui Hristos
au repetat ucenicilor fãgãduinþa reîntoarcerii Sale: ‚Acest Isus, care S-a
înãlþat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaºi fel cum L-aþi vãzut
mergând la cer.’ (Faptele Apostolilor 1:11)” – Marea luptã, pag. 300.

b. Care a fost nãdejdea patriarhilor ºi a tuturor bãrbaþilor sfinþi ai
lui Dumnezeu din toate veacurile? Iov 19:25-27.

„Învãþãtura celei de-a doua veniri este nota dominantã a Sfintelor
Scripturi. Din ziua în care prima pereche a pãrãsit cu tristeþe Edenul, copiii
credinþei au aºteptat venirea Celui fãgãduit care sã doboare puterea
nimicitorului ºi sã-i aducã din nou în Paradisul pierdut. Bãrbaþii sfinþi din
vechime au privit înainte la venirea lui Mesia în slavã, ca împlinire a nãdejdii
lor.” – Marea luptã , pag. 298.

„Venirea Domnului a fost în toate veacurile nãdejdea urmaºilor Sãi
adevãraþi. Fãgãduinþa de despãrþire a Mântuitorului pe Muntele Mãslinilor,
cã va veni înapoi, a luminat viitorul ucenicilor Sãi, umplând inima lor cu
bucurie ºi speranþã pe care necazul nu o putea înãbuºi ºi nici încercãrile
slãbi. În mijlocul suferinþei ºi persecuþiei, ‚apariþia marelui nostru Dumnezeu
ºi Mântuitor Isus Hristos’ a fost ‚fericita noastrã nãdejde.’ Când creºtinii din
Tesalonic au fost umpluþi de durere când îi îngropau pe cei dragi lor, care
speraserã sã trãiascã ºi sã fie martori ai venirii Domnului, Pavel, învãþãtorul
lor, le-a atras atenþia la înviere, care urma sã aibã loc la venirea
Mântuitorului.” – Idem., pag. 301.
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Marþi 17 octombrie

3. FELUL VENIRII SALE

a. Cum ºtim cã venirea lui Isus va fi: 1) vizibilã, 2) literalã, ºi 3)
personalã? Apocalipsa 1:7; Matei 24:30; 1 Tesaloniceni 4:16.

„Când Hristos va veni din nou pe pãmânt, oamenii nu-L vor vedea ca pe
un prizonier înconjurat de o gloatã. Atunci, Îl vor vedea ca pe Regele cerului.
Hristos va veni în slava Sa, în slava Tatãlui Sãu, ºi în slava sfinþilor îngeri. De
zece mii de ori zece mii, ºi mii ºi mii de îngeri, fiii minunaþi ºi biruitori ai lui
Dumnezeu, de un farmec ºi o slavã inegalabile Îl vor însoþi în drumul Sãu.
Apoi va ºedea pe tronul  slavei Sale, ºi toate naþiunile se vor aduna înaintea
Sa. Atunci, orice ochi Îl va vedea, chiar ºi cei ce L-au strãpus. În locul unei
coroane de spini, El va purta o coroanã de slavã – o coroanã în coroanã.” –
Hristos lumina lumii, pag. 739 engl. (cap. 77: „În sala de judecata a lui
Pilat”).

b. Ce avertizare specificã a lui Isus ar trebui reþinutã cu privire la
cea de-a doua venire a Sa? Matei 24:23-27.

„Lui Satan nu i se îngãduie sã contrafacã felul venirii lui Hristos.
Mântuitorul a avertizat pe poporul Sãu faþã de înºelãciunea cu privire la
acest punct, ºi a prezis clar felul celei de-a doua venirea a Sa. ‚Cãci se vor
scula Hristoºi mincinoºi ºi prooroci mincinoºi; vor face semne mari ºi minuni
pânã acolo încât sã înºele, dacã va fi cu putinþã, chiar ºi pe cei aleºi... Deci
dacã vã vor zice: ‚Iatã-L în pustie’, sã nu vã duceþi acolo! ‚Iatã-L în odãiþe
ascunse’, sã nu credeþi. Cãci, cum iese fulgerul de la rãsãrit ºi se vede pânã
la apus, aºa va fi venirea Fiului omului.’ (Matei 24:24-27, 31; 25:31;
Apocalipsa 1:7; 1 Tesaloniceni 4:16, 17). Nu existã posibilitatea ca aceastã
venire sã fie contrafãcutã. Ea va fi cunoscutã în mod universal – vãzutã de
întreaga lume.” – Marea luptã , pag. 625.
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Miercuri 18 octombrie

4. SCOPUL VENIRII SALE

a. Care este scopul celei de a doua veniri a lui Isus? Isaia 25:9;
Iuda 14, 15.

„Hristos vine pe nori ºi cu mare slavã. O mulþime de îngeri strãlucitori Îl
vor însoþi. El vine ca sã-i învieze pe cei morþi, ºi sã-i glorifice pe sfinþi din
slavã în slavã. El vine sã-i onoreze pe cei care Îl iubesc ºi þin poruncile Sale
ºi ca sã-i ia la Sine. El nu i-a uitat nici pe ei nici fãgãduinþa Sa. Legãtura
familiei va fi refãcutã. Când privim în urmã la morþii noºtri, ne putem gândi
la dimineaþa când trâmbiþa lui Dumnezeu va suna ºi ‚morþii vor învia nesupuºi
putrezirii ºi noi vom fi schimbaþi’ ( 1 Corinteni 15:52). Încã puþin, ºi-L vom
vedea pe Împãrat în frumuseþea Lui. Încã puþin ºi El va ºterge orice lacrimã
din ochii noºtri. Încã puþin, ºi El ne va prezenta ‚fãrã prihanã ºi plini de
bucurie înaintea slavei Sale.’ (Iuda 24).” – Hristos lumina lumii, pag. 632
engl. (cap. 69: „Pe Muntele Mãslinilor”).

b. Care sunt cuvintele pe care le va adresa Isus poporului Sãu
care a aºteptat atât de mult venirea Sa? Matei 25:34.

„Fãgãduinþa lui Hristos adresatã ucenicilor Sãi: ‚Mã voi întoarce ºi vã
voi lua la Mine’ (Ioan 14:3) se va împlini [când El se întoarce a doua oarã].
Pe cei care L-au iubit ºi L-au aºteptat, El îi va încorona cu slavã, onoare ºi
nemurire. Morþii cei drepþi vor ieºi din mormintele lor ºi aceia care vor fi în
viaþã vor fi rãpiþi împreunã cu ei spre a-L întâmpina pe Domnul în vãzduh. Ei
aud glasul lui Isus mai dulce decât orice muzicã ce a ajuns vreodatã la vreo
ureche muritoare, zicându-le: ‘Lupta voastrã s-a sfârºit. Veniþi binecuvântaþii
Tatãlui Meu de moºteniþi împãrãþia care v-a fost pregãtitã de la întemeierea
lumii’ (Matei 25,34). Pe bunã dreptate, ucenicii se puteau bucura în nãdejdea
revenirii Domnului lor.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 34 engl. (cap.
3: „Marea însãrcinare”).

„Cei mântuiþi ai Domnului vor veni la sfârºit în Sion cu cântãri ºi bucurie
veºnicã pe faþã în triumf victorios. Toate oºtirile îngereºti se vor bucura de ei
prin cântare.” – That I May Know Him, pag. 353.
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Joi 19 octombrie

5. GRÃBIND VENIREA SA

a. Ce au dorit ucenicii sã ºtie despre venirea lui Isus? Ce
avertizare ne este datã? Marcu 13:3, 4; Luca 21:34-36.

„Isus nu a rãspuns ucenicilor Sãi fãcând deosebire între distrugerea
Ierusalimului ºi ziua cea mare a venirii Sale. El a amestecat descrierea
acestor douã evenimente. Dacã ar fi descris înaintea ucenicilor Sãi
evenimentele viitoare aºa cum le vedea El, ei nu ar fi putut suporta
priveliºtea. Din milã faþã de ei, El a amestecat descrierea celor douã mari
crize, lãsându-i pe ucenici sã cerceteze ei înºiºi înþelesul.” – Hristos lumina
lumii, pag. 628 engl. (cap. 69: „Pe Muntele Mãslinilor”).

b. Care ar trebui sã fie atitudinea noastrã în acest timp solemn
de încercare? Iacov 5:7, 8; Apocalipsa 22:20.

„În timp ce veghem ºi aºteptãm, Dumnezeu ne îndeamnã sã lucrãm cu
curaj ca sã vestim solia revenirii [lui Hristos], ‚pânã la marginile
pãmântului’” – The Review and Herald, 4 martie 1909.

„Privilegiul fiecãrui creºtin este nu numai ca sã aºtepte ci ºi sã grãbeascã
venirea Domnului nostru Isus Hristos.  Dacã toþi cei care mãrturisesc numele
Sãu ar aduce roade spre slava Sa, cât de repede ar fi semãnatã sãmânþa
evangheliei în întreaga lume. Ultima recoltã s-ar coace repede, iar Hristos
ar veni sã adune grâul preþios.” – Testimonies, vol. 8, pag. 22 engl. (cap.
Puterea fãgãduintã”).

Vineri 20 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este cea mai importantã profeþie care a fost datã
vreodatã în Scripturã?

2. Cu ce cuvinte i-au asigurat îngerii pe ucenici pe Muntele
Mãslinilor, cã Isus avea sã vinã a doua oarã?

3. Cum va fi venirea lui Isus?

4. Cine va primi slava, cinstea ºi nemurirea?

5. Cum a descris Isus nimicirea Ierusalimului ºi sfârºitul lumii?
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Lecţia 4 Sabat, 28 octombrie 2006

Prima înviere generalã

„Sã învie dar morþii Tãi! Sã se scoale trupurile mele moarte!
Treziþi-vã ºi sãriþi de bucurie, cei ce locuiþi în þãrânã! Cãci roua Ta
este o rouã dãtãtoare de viaþã ºi pãmântul va scoate iarãºi afarã
pe cei morþi.” (Isaia 26:19).

„Fericitã odihnã pentru neprihãniþii obosiþi! Timpul, fie lung sau scurt,
pare o clipã pentru ei.” – Marea luptã, pag. 548.

Duminicã 22 octombrie

1. TOÞI MORÞII DORM
a. Care a fost credinþa copiilor lui Dumnezeu de-a lungul

veacurilor cu privire la starea celor morþi? Iov 14:10-12;
Eclesiastul 9:5, 6.

„Nicãieri în Sfintele Scripturi nu se gãseºte afirmaþia cã atunci când mor
cei neprihãniþi merg sã-ºi primeascã rãsplata sau cei rãi pedeapsa. Patriarhii
ºi profeþii nu au lãsat o astfel de asigurare. Hristos ºi apostolii Sãi nu au dat
nici un indiciu de acest fel. Biblia învaþã clar cã morþii nu merg imediat la
cer.” – Marea luptã, pag. 548.

b. Unde merg toþi când mor? Ce ºtiu ei despre lucrurile din jurul
lor? Eclesiastul 9:10; 3:20; Psalmii 146:4.

„În ziua în care funia de argint se rupe ºi vasul de aur se sparge
(Eclesiastul 12:6), gândurile omului dispar. Acei care coboarã în mormânt
sunt în þara tãcerii. Ei nu mai ºtiu nimic din ce se face sub soare. (Iov 14:21).
Fericitã odihnã pentru neprihãniþii obosiþii! Timpul, fie lung sau scurt, pare o
clipã pentru ei. Ei dorm; ei sunt treziþi de trâmbiþa lui Dumnezeu la o viaþã
nemuritoare slãvitã.” – Marea luptã, pag. 548, 549.
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Luni 23 octombrie

2. FÃGÃDUINÞA ÎNVIERII

a. Ce asigurare este datã de Isus cu privire la credincioºii
decedaþi? Ioan 11:25.

„Cãutând sã dea ºi mai departe o bunã îndrumare credinþei [Martei],
Isus a declarat: ‚Eu sunt învierea ºi viaþa.’ În Hristos este viaþa, originarã,
neîmprumutatã, nederivatã. ‚Cine are pe Fiul, are viaþa.’ (1 Ioan 5:12).
Dumnezeirea lui Hristos este asigurarea credinciosului pentru viaþa veºnicã.
‚Cel ce crede în Mine,’ a zis Isus, ‚chiar dacã ar fi murit, va trãi. ªi oricine
trãieºte ºi crede în Mine, nu va muri niciodatã. Crezi lucrul acesta?’ Hristos
priveºte înainte la a doua Sa venire. Atunci drepþii cei morþi vor învia în corp
nesupus putrezirii, iar drepþii cei vii vor fi înãlþaþi la cer fãrã sã vadã moartea.”
Hristos lumina lumii, pag. 530 engl. (cap. 58: „Lazãre, vino afarã!”).

b. Dacã nu ar fi nici o înviere, ce s-ar întâmpla cu toþi sfinþii care
au murit de la început? 1 Corinteni 15:16-18.

„Teologia popularã îi prezintã pe morþii neprihãniþi în ceruri, împãrtãºindu-
se de fericire ºi lãudându-L pe Dumnezeu cu limbã nemuritoare… ‚Nu
morþii laudã pe Domnul nici vreunul din cei ce se pogoarã în locul tãcerii.’
(Psalmii 115:17).

În Ziua Cincizecimii, Petru a declarat cã patriarhul David ‚a murit ºi a
fost îngropat ºi mormântul lui este în mijlocul nostru pânã în ziua de azi…
Cãci David nu s-a suit încã în ceruri.’ (Faptele Apostolilor 2:29, 34). Faptul
cã David rãmâne în mormânt pânã la înviere dovedeºte cã cei drepþi când
mor nu merg în cer. Numai prin înviere, în virtutea faptului cã Hristos a
înviat, va putea David în cele din urmã sã stea la dreapta lui Dumnezeu.

Pavel a spus: ‚Cãci dacã nu învie morþii, nici Hristos n-a înviat. ªi dacã
n-a înviat Hristos, credinþa voastrã este zadarnicã, voi sunteþi încã  în pãcatele
voastre, ºi prin urmare ºi cei ce au adormit în Hristos, sunt pierduþi.’ (1
Corinteni 15:16-18). Dacã timp de patru mii de ani la moarte cei drepþi ar fi
mers direct la cer, cum ar fi putut spune Pavel cã dacã nu este înviere ‚ºi cei
ce au adormit în Hristos, sunt pierduþi.’ Nu ar fi nevoie de nici o înviere.” –
Marea luptã, pag. 545.
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Marþi 24 octombrie

3. MAREA GLOATÃ

a. Când va avea loc prima înviere generalã a drepþilor?
1 Tesaloniceni  4:16; Ioan 6:39.

„Atunci trâmbiþa de argint a lui Isus a sunat în timp ce El cobora pe nor,
învãluit în limbi de foc. El a privit asupra mormintelor sfinþilor adormiþi, apoi
ªi-a ridicat privirea ºi mâinile spre cer, ºi a strigat: ‚Treziþi-vã, treziþi-vã!
Treziþi-vã! Voi cei care dormiþi în þãrâna pãmântului ºi ridicaþi-vã!’ Apoi a
urmat un mare cutremur de pãmânt. Mormintele s-au deschis ºi morþii au
ieºit îmbrãcaþi în nemurire.” – Experienþe ºi viziuni , pag. 16 engl. (cap.
„Prima mea viziune”).

„În mijlocul clãtinãrii pãmântului, a strãlucirii fulgerelor ºi a bubuitului
tunetului, glasul Fiului lui Dumnezeu îi cheamã pe sfinþii adormiþi. El priveºte
asupra mormintelor celor drepþi, apoi ridicând mâinile spre cer, El strigã:
‚Treziþi-vã, treziþi-vã, treziþi-vã, voi care dormiþi în þãrânã ºi ridicaþi-vã!’ În
lungul ºi latul pãmântului, morþii vor auzi  acel glas ºi cei ce-L vor auzi vor
trãi. Pãmântul întreg va rãsuna de paºii acelei armate foarte mari din fiecare
naþiune, seminþie, limbã ºi popor. Ei vin din închisoarea morþii, îmbrãcaþi cu
slavã nemuritoare.” – Marea luptã, 644.

b. Cine Îl va însoþi pe Isus la învierea celor drepþi? De al cui glas
sunt înviaþi morþii? Matei 24:31; Ioan 5:25.

„Hristos vine pe nori ºi cu mare slavã. O mulþime de îngeri strãlucitori Îl
vor însoþi. El va veni ca sã-i învie pe cei morþi, ºi sã-i schimbe pe sfinþii cei vii
din slavã în slavã. El vine sã-i onoreze pe cei care Îl iubesc ºi þin poruncile
Sale ºi ca sã-i ia la Sine.” – Hristos lumina lumii, pag. 632 engl. (cap. 69:
„Pe Muntele Mãslinilor”).

„Îngerii ‚îi adunã pe cei aleºi ai Sãi din cele patru zãri, de la o margine a
pãmântului la cealaltã.’ Copilaºii sunt purtaþi de îngerii sfinþi în braþele
mamelor lor. Prietenii separaþi mult timp de moarte sunt uniþi, ca sã nu se
mai despartã niciodatã, ºi cu cântece de bucurie se înalþã împreunã spre
Cetatea lui Dumnezeu.” – Marea luptã , pag. 645.
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Miercuri 25 octombrie

4.  NEMURIREA OFERITÃ
a. Înainte ca sfinþii sã poatã apãrea în prezenþa lui Dumnezeu,

ce trebuie sã aibã loc? 1 Corinteni 15:53.

„Toþi ies din mormintele lor având aceeaºi staturã ca atunci când au
coborât în mormânt. Adam, care stã în mulþimea celor înviaþi, este de o
înãlþime distinsã ºi cu o staturã maiestuoasã, cu puþin mai prejos decât Fiul
lui Dumnezeu. Este un mare contrast între el ºi oamenii din ultimele generaþii;
în aceastã privinþã, se vede marea degenerare a neamului omenesc. Dar toþi
învie cu prospeþimea ºi vigoarea tinereþii veºnice. La început, omul a fost
creat dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu nu numai în caracter, ci ºi în
trãsãturi ºi formã. Pãcatul a desfigurat ºi aproape a ºters chipul divin; dar
Hristos a venit sã refacã ceea ce a fost pierdut. El va schimba trupurile
noastre netrebnice ºi le va face asemenea trupului Sãu slãvit. Chipul muritor,
lipsit de frumuseþe, odinioarã întinat de pãcat, devine desãvârºit, frumos ºi
nemuritor. Toate nedesãvârºirile ºi diformitãþile sunt lãsate în mormânt.” –
Marea luptã, pag. 644.

b. Ce strigãt puternic va fi auzit de pe buzele celor înviaþi?
1 Corinteni 15: 54, 55.

„În lungul ºi latul pãmântului, morþii vor auzi acel glas [al Fiului lui
Dumnezeu] ºi cei ce-L vor auzi vor trãi. Pãmântul întreg va rãsuna de paºii
acelei armate foarte mari din fiecare naþiune, seminþie, limbã ºi popor. Ei vin
din închisoarea morþii, îmbrãcaþi în slavã nemuritoare, strigând: ‚Unde îþi
este biruinþa moarte? Unde îþi este boldul moarte?’ (1 Corinteni 15:55).
Drepþii care sunt în viaþã ºi sfinþii înviaþi îºi unesc glasurile într-un strigãt
prelung ºi fericit de biruinþã.” – Marea luptã, pag. 644.



2424242424 Lecþii biblice pentru Sabat,  Octombrie - Decembrie  2006

Joi 26 octombrie

5. FERICITA NÃDEJDE

a. Ce se spune de cei care iau parte la prima înviere generalã?
Apocalipsa 20:6.

„Ca urmare a pãcatului lui Adam, moartea a trecut asupra întregului
neam omenesc. Toþi, fãrã deosebire, coboarã la fel în mormânt. ªi prin
mãsurile planului de mântuire, toþi vor fi scoºi din mormintele lor… Cei care
au fost ‚socotiþi vrednici’ pentru mântuirea vieþii sunt ‚binecuvântaþi ºi sfinþi’.
‚Asupra lor, a doua moarte nu are nici o putere.’ (Apocalipsa 20:6)” – Marea
luptã, pag. 543.

b. Ce se va întâmpla când „sfinþii în viaþã” (144.000 la numãr –
E.V., 15 engl.) se întâlnesc cu marea gloatã? 1 Corinteni 15:51,
52.

„Mormintele s-au deschis ºi morþii au ieºit îmbrãcaþi în nemurire. Cei
144.000 strigau: ‚Aleluia!’  când i-au recunoscut pe prietenii lor care fuseserã
despãrþiþi prin moarte, ºi în aceeaºi clipã noi am fost schimbaþi ºi înãlþaþi
împreunã cu ei ca sã-L întâmpinãm pe Domnul în vãzduh.” – Experienþe ºi
viziuni, pag. 16 engl. (cap. „Prima mea viziune”).

„Sfinþii în viaþã sunt schimbaþi ‚într-o clipã, într-o clipealã din ochi’. La
glasul lui Dumnezeu ei au fost slãviþi; acum ei sunt fãcuþi nemuritori ºi
împreunã cu sfinþii înviaþi sunt înãlþaþi ca sã-L întâmpine pe Domnul lor în
vãzduh.” – Marea luptã, pag. 645.

Vineri 27 octombrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este înþelegerea creºtinului despre starea celor morþi?

2. Care este unul dintre lucrurile care înlãturã durerea morþii?

3. Al cui glas îi învie pe morþi la învierea parþialã? Dar la învierea
generalã?

4. Ce va fi dat sfinþilor când sunt înviaþi?

5. Care este experienþa sfinþilor în viaþã în acest timp?
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Sabat, 4 noiembrie 2006

Darul Sabatului întâi
Literaturã pentru þãrile sãrace

Isus a spus: „Duhul Domnului este
peste Mine pentru cã M-a uns sã
vestesc sãracilor Evanghelia.” (Luca
4:18).

„Dumnezeu lucreazã prin interme-
diul uneltelor, sau cauzelor secundare. El
foloseºte slujirea evanghelicã, lucrarea
medical misionarã ºi publicaþiile care conþin
adevãrul prezent ca sã impresioneze inimile. Toate
sunt fãcute eficiente prin intermediul credinþei. Când adevãrul este auzit sau
citit, Duhul Sfânt îl lãmureºte acelora care îl aud ºi îl citesc cu o dorinþã
serioasã de a ºti ce este drept.” – Evanghelizarea, pag. 338.

„Ziarele ºi cãrþile sunt mijloacele Domnului de pãstrare a soliei pentru
acest timp înaintea poporului în mod continuu. În luminarea ºi întãrirea
sufletelor în adevãr, publicaþiile vor face o lucrare mult mai mare decât se
poate realiza doar prin Cuvânt. Solii tãcuþi care sunt puºi în casele oamenilor
prin lucrarea colportorului, vor întãri lucrarea evangheliei pe toate cãile;
pentru cã Duhul Sfânt va impresiona minþile când ei citesc cãrþile, aºa cum
El impresioneazã minþile acelora care ascultã predicarea Cuvântului.” –
Evanghelizarea, pag. 101.

„Publicaþiile ar trebui sã fie tipãrite în limbi diferite ºi trimise în toate
þãrile civilizate, cu orice preþ. Care este valoarea banilor în acest timp, în
comparaþie cu valoarea sufletelor? Fiecare dolar al nostru ar trebui
considerat al Domnului, nu al nostru, ºi ca o încredinþare preþioasã fãcutã
nouã de Dumnezeu, nu ca sã fie risipitã pe indulgenþe nefolositoare, ci
folositã cu atenþie în cauza lui Dumnezeu, în lucrarea de mântuire a bãrbaþilor
ºi femeilor din nimicire.” – Schiþe din viaþa mea, pag. 169.

Iubiþi fraþi, surori ºi prieteni: în lumina acestor afirmaþii inspirate, vã
rugãm sã vã amintiþi de nevoia urgentã de mijloace de rãspândire a luminii
adevãrului prezent sufletelor care flãmânzesc dupã pâinea vieþii în þãrile
sãrace din lumea întreagã. Când se strânge Darul Sabatului Întâi pe 4
noiembrie 2006, sã ne întindem mâinile cu inimile deschise pentru aceastã
lucrare de actualitate. Fie ca Domnul sã binecuvânteze din plin pe fiecare
dar ºi dãruitor!

Daniel Lee, Secretarul de Publicaþii al CG
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Lecţia 5                             Sabat, 4 noiembrie 2006

O mie de ani de pace
„El a pus mâna pe balaur, pe ºarpele cel vechi, care este Diavolul

ºi Satana, ºi l-a legat pentru o mie de ani.” (Apocalipsa 20: 2).

„Timp de o mie de ani, aici va fi locuinþa lui Satan ºi a îngerilor sãi rãi.
Limitat la pãmânt, el nu va avea acces la alte lumi pentru a-i ispiti ºi a-i tulbura
pe acei care nu au cãzut niciodatã.” – Marea luptã, pag. 658-659.

Recomandare pentru studiu:  Istoria mântuirii, pag. 354- 355 (cap.
                                              Mileniul)

Duminicã 29 octombrie

1. SFINÞII ÎNÃLÞAÞI

a. Ce eveniment are loc dupã învierea celor drepþi ºi
preschimbarea „sfinþilor în viaþã”? 1 Tesaloniceni 4: 17; Ioan
14: 3.

„Sfinþii cei vii sunt schimbaþi într-o clipã, într-o clipealã de ochi, ºi înãlþaþi
împreunã cu cei înviaþi, ei Îl întâlnesc pe Domnul în vãzduh. O, ce întâlnire
mãreaþã! Prieteni, care au fost separaþi prin moarte, sunt uniþi din nou, pentru
a nu se mai despãrþi niciodatã.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 214.

b. Ce cuvinte sunt adresate celor mântuiþi, în timp ce cãlãtoresc
spre Cetatea Sfântã? Matei 25: 34 (comparã cu Isaia 26:2).

„În faþa mulþimii celor mântuiþi se aflã Sfânta Cetate. Isus deschide larg
porþile de mãrgãritar, ºi neamurile care au pãstrat adevãrul intrã prin ele.
Aici ei privesc Paradisul lui Dumnezeu, cãminul lui Adam când acesta era
nevinovat. Apoi, acea voce, mai plãcutã decât orice muzicã auzitã vreodatã
de urechea muritorilor, se aude spunând: ‚Lupta voastrã s-a încheiat.’ ‚Veniþi,
binecuvântaþii Tatãlui Meu, ºi moºteniþi împãrãþia care a fost pregãtitã pentru
voi de la întemeierea lumii.’ ” – Marea luptã, pag. 646.
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Luni 30 octombrie

2. HAOS PE PÃMÂNT

a. Ce se va întâmpla cu toþi pãcãtoºii în viaþã înainte de înãlþarea
celor drepþi? 2 Tesaloniceni 2:8; 1: 8, 9.

„La revenirea lui Hristos pãcãtoºii sunt nimiciþi de pe faþa pãmântului –
nimiciþi de suflarea gurii Sale ºi distruºi de mãreþia slavei Sale. Hristos îºi ia
poporul spre Cetatea lui Dumnezeu, iar pãmântul rãmâne pustiu, fãrã
locuitori.” – Marea luptã, pag. 657.

b. Care va fi starea pãmântului dupã moartea celor rãi? Cine va
rãmâne pe aceastã planetã?  Ieremia 4: 23-27; Isaia 24: 3.

„Pãmântul aratã ca o pustietate sãlbaticã. Oraºele ºi satele zguduite de
cutremur zac în ruinã. Munþii au fost mutaþi din locurile lor, lãsând în urmã
cratere uriaºe. Stânci colþuroase aruncate afarã de mare sau smulse din
pãmânt, sunt împrãºtiate pe toatã suprafaþa pãmântului. Copaci uriaºi
dezrãdãcinaþi sunt risipiþi pe toatã întinderea lui. Aici va fi locuinþa lui Satan
ºi a îngerilor lui timp de o mie de ani.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 216.

c. Ce contrazice teoria cã vor fi o mie de ani de pace între naþiunile
de pe pãmânt? Matei 24: 12; 2 Timotei 3: 1-7,13; Luca 17: 26-30.

„Luând modul în care s-au împlinit profeþiile în trecut drept criteriu dupã
care sã judece împlinirea profeþiilor care erau încã în viitor, [William Miller]
ºi-a dat seama cã pãrerea popularã despre domnia spiritualã a lui Isus – un
mileniu de pace înainte de sfârºitul lumii – nu era susþinutã de Cuvântul lui
Dumnezeu. Aceastã doctrinã ce indicã spre o mie de ani de dreptate ºi pace
înainte de venirea personalã a Domnului, alungã foarte departe în viitor
evenimentele îngrozitoare ale zilei lui Dumnezeu. Dar, oricât de plãcutã ar fi
aceastã teorie, ea este contrarã învãþãturilor lui Hristos ºi ale apostolilor,
care au declarat cã grâul ºi neghina vor creºte împreunã pânã la seceriº,
adicã pânã la sfârºitul lumii.” – Marea luptã, pag. 320.
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Marþi 31 octombrie

3. SATAN ÎN LANÞURI ªI CEI RÃI ÎN IAD

a. Ce se va întâmpla cu Satan în timp ce pãmântul este în aceastã
condiþie de haos? Apocalipsa 20: 1, 2.

„[Satan] va fi legat aici pentru a merge încoace ºi încolo pe suprafaþa
pustie a pãmântului ºi pentru a vedea efectele rãzvrãtirii sale împotriva legii
lui Dumnezeu. Timp de o mie de ani, el se va hrãni cu roadele blestemului pe
care l-a cauzat.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 216.

„Limitat la pãmânt, el nu va avea acces la alte lumi pentru a-i ispiti ºi
a-i tulbura pe acei care nu au cãzut niciodatã. În acest sens se spune despre
el cã este legat: nu mai e nimeni, asupra cãruia sã îºi exercite el puterea.” –
Marea luptã, pag. 658-659.

b. Unde ºi cum vor fi þinuþi cei rãi în închisoare în timpul
mileniului? Isaia 24: 21, 22.

„Referitor la cei rãi, Isaia declarã: ‚Aceºtia vor fi strânºi ca prinºi de
rãzboi ºi puºi într-o temniþã, vor fi închiºi în gherle, ºi, dupã un mare numãr
de zile, vor fi pedepsiþi’(Isaia 24: 22).” – Marea luptã, pag. 661.

c. Ce nu vor putea face Satan ºi îngerii lui când sfinþii vor fi cu
Domnul ºi cei rãi vor fi morþi? Isaia 14: 18-20.

„Pânã ºi cei rãi sunt acum în afara puterii lui Satan, ºi fiind singur cu
îngerii sãi, el va rãmâne sã îºi dea seama de efectele blestemului adus de
pãcat. ‚Toþi împãraþii neamurilor, da, toþi, se odihnesc cu cinste, fiecare în
mormântul lui. Dar tu ai fost aruncat departe de mormântul tãu, ca o ramurã
dispreþuitã... Tu nu eºti unit cu ei în mormânt, cãci þi-ai nimicit þara ºi þi-ai
prãpãdit poporul.’ (Isaia 14: 18-20).” – Marea luptã, pag. 659.
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Miercuri 1 noiembrie

4. BUCURIE ÎN CER

a. Care va fi rãsplata celor credincioºi? Care va fi bucuria
deosebitã ºi fericirea celor mântuiþi? Matei 25: 21.

„Cu o iubire de nedescris, Isus le ureazã ‚bun venit!’ celor credincioºi la
bucuria Domnului lor. Bucuria Mântuitorului este de a vedea în împãrãþia
slavei sufletele care au fost salvate prin suferinþele ºi umilinþa Sa. Iar cei
mântuiþi se vor împãrtãºi din aceeaºi bucurie, în timp ce privesc, printre cei
binecuvântaþi, pe cei care au fost câºtigaþi la Hristos prin rugãciunile, prin
munca lor, ºi prin jertfele lor pline de iubire. În timp ce se adunã în jurul
mãreþului tron alb, bucurie de nedescris le umple inimile, când îi vãd pe cei
pe care i-au adus la Hristos, ºi când vãd cã aceºtia au câºtigat alte suflete,
ºi aceºtia pe alþii, toþi strânºi la limanul odihnei, ca acolo sã îºi depunã
coroanele la picioarele lui Isus ºi sã Îl laude prin veacurile nesfârºite ale
veºniciei.” – Marea luptã , pag. 646-647.

„Am auzit strigãtele de triumf ale îngerilor ºi ale sfinþilor mântuiþi ca
sunetul a zeci de mii de instrumente muzicale, pentru cã nu mai erau tulburaþi
ºi ispitiþi de Satana, ºi pentru cã locuitorii celorlalte lumi erau eliberaþi de
prezenþa lui ºi de ispitele sale.” – Experienþe ºi Viziuni, pag. 216.

b. Ce privilegii vor avea cei mântuiþi? Apocalipsa 22:1, 2; 2: 7.

„Apoi L-am vãzut pe Isus conducându-ºi poporul la pomul vieþii, ºi am
auzit din nou vocea Sa plãcutã, mai dulce decât orice muzicã auzitã vreodatã
de urechea muritorilor, spunând: ‚Frunzele acestui pom slujesc la vindecarea
neamurilor. Mâncaþi toþi din ele.’ În pomul vieþii erau cele mai frumoase
fructe, de care mânuiþii se puteau servi nestingheriþi. În oraº exista un tron
mãreþ, din care ieºea un râu curat cu apa vieþii, clarã ca ºi cristalul. De
fiecare parte a acestui râu era pomul vieþii, ºi pe malurile lui erau alþi pomi
minunaþi care aveau fructe bune de mâncat.” – Experienþe ºi viziuni, pag.
215.
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Joi 2 noiembrie

5. CE NIMENI NU POATE DESCRIE

a. În timp ce experimentãm greutãþi ºi dureri în aceastã lume, ce
promisiune ne mângâie în peregrinajul nostru? Romani 8: 18.

„Am încercat sã ne amintim cele mai grele încercãri ale noastre, dar ele
pãreau aºa de mici în comparaþie cu greutatea de slavã veºnicã ºi atât de
mare care ne înconjurau, aºa încât nu le-am mai putut rosti, ºi toþi am strigat:
‚Aleluia, cerul se poate câºtiga destul de uºor!’ Ne-am atins harfele glorioase
ºi am fãcut sã rãsune bolþile cerului.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 14.

b. Cât de frumos este locul pe care Isus îl pregãteºte pentru toþi
cei care Îl iubesc? 1 Corinteni 2: 9.

„Limbajul omenesc este prea slab pentru a încerca sã descrie cerul. În
timp ce scena mi se prezintã sunt complet uluitã. Entuziasmatã de
splendoarea fãrã egal ºi de slava excelentã, îmi las jos tocul ºi exclam: ‚O,
ce iubire! Ce iubire minunatã!’ Cel mai elevat limbaj nu reuºeºte sã descrie
mãreþia cerului sau adâncimea fãrã egal a iubirii Mântuitorului.” –
Experienþe ºi viziuni, pag. 215.

„Lãsaþi imaginaþia voastrã sã descrie cãminul celor mântuiþi, ºi amintiþi-
vã cã acesta va fi mult mai mãreþ decît ºi l-ar putea închipui vreodatã
cineva.” – Calea cãtre Hristos, pag. 84.

Vineri 3 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care este primul eveniment care pregãteºte calea pentru
mileniu?

2. Care va fi starea pãmântului în timpul celor o mie de ani?

3. Ce circumstanþe vor face ca Satana sã fie un captiv?

4. În timpul mileniului, sfinþii vor trãi o altã experienþã. Care va fi
aceasta?

5. Cât de mult putem înþelege despre cãminul celor mântuiþi?
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Lecţia 6                            Sabat, 11 noiembrie 2006

Judecarea celor pãcãtoºi
„Nu ºtiþi cã sfinþii vor judeca lumea? ªi dacã lumea va fi judecatã

de voi, sunteþi voi nevrednici sã judecaþi lucruri de foarte micã
însemnãtate?” (1 Corinteni 6:2).

„Împreunã cu Hristos, [neprihãniþii] îi vor judeca pe cei rãi... Satan ºi
îngerii lui sunt de asemenea judecaþi de Hristos ºi poporul Sãu.” – The
Southern Watchman, 14 martie 1905.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 653-664
(cap. Pustiirea pãmântului)

Duminicã  5 noiembrie

1. HRISTOS ªI  SFINÞII SUNT JUDECÃTORI

a. Ce responsabilitate importantã va fi datã acelora care sunt
învingãtori asupra fiarei, a chipului ei ºi a semnului ei?
Apocalipsa 20: 4.

„Acesta este timpul când, aºa dupã cum zice Pavel, ‚sfinþii vor judeca
lumea’ (1 Corinteni 6: 2). Împreunã cu Hristos, ei judecã pe cei rãi,
comparând faptele lor cu codul de legi, Biblia, ºi hotãrãsc asupra cazului
fiecãruia dupã faptele fãcute în trup.” – Marea luptã, pag. 660.

b. Dupã ce etalon vor fi judecaþi Satan, îngerii sãi ºi cei rãi?
Apocalipsa 20: 12.

„Hristos împreunã cu poporul Sãu i-au judecat pe pãcãtoºii morþi,
comparând faptele lor cu codul de legi, Cuvântul lui Dumnezeu, ºi hotãrând
fiecare caz dupã faptele fãcute în trup. Apoi, ei au hotãrât pedeapsa pe care
trebuia sã o sufere fiecare nelegiuit, dupã faptele lor; ºi aceasta era scrisã în
dreptul fiecãrui nume în cartea morþii. Isus ºi sfinþii i-au judecat de asemenea
ºi pe Satan ºi pe îngerii lui.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 216.
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Luni 6 noiembrie

2. CÃRÞILE DE ADUCERE AMINTE

a. Pe baza cãrei mãrturii îi vor judeca Isus ºi sfinþii pe Satan,
îngerii lui ºi pe cei nelegiuiþi? Apocalipsa 20: 13 u.p.

„Se deschid cãrþile – cartea vieþii ºi cartea morþii. Cartea vieþii conþine
faptele bune ale sfinþilor ºi cartea morþii conþine faptele rele ale celor rãi.
Aceste cãrþi sunt comparate cu cartea Legii, Biblia, ºi oamenii sunt judecaþi
dupã cele scrise în ea. Sfinþii împreunã cu Isus trec la judecarea celor
nelegiuiþi morþi. ‚Priviþi’, spuse îngerul, ‚sfinþii împreunã cu Hristos stau la
judecatã ºi hotãrãsc pedeapsa pentru cei nelegiuiþi, conform cu faptele
fãcute în trup, ºi ceea ce trebuie sã primeascã ei la executarea judecãþii,
este scris în dreptul numelui fiecãruia.’ Am vãzut cã aceasta era lucrarea
sfinþilor împreunã cu Isus în timpul celor o mie de ani, în Cetatea Sfântã,
înainte ca aceasta sã coboare pe pãmânt.” – Experienþe ºi viziuni, p. 37.

b. Care ar trebuie sã fie una din cele mai mari bucurii ale
noastre? Ce se va întâmpla dacã nu rãmânem credincioºi?
Luca 10: 20; Exodul 32: 33.

„Când cãrþile de aducere aminte se deschid la judecatã, vieþile tuturor
celor care au crezut în Hristos vor trece prin faþa lui Dumnezeu. Începând
de la primii oameni care au trãit pe pãmânt, Apãrãtorul nostru prezintã
cazurile fiecãrei generaþii, ºi terminã cu cei vii. Fiecare nume este menþionat,
ºi fiecare caz este cercetat cu grijã. Unele nume sunt acceptate, altele sunt
respinse. Cei care au pãcate pãstrate în cartea de aducere aminte, pentru
cã nu s-au pocãit de ele, ºi nu au fost iertaþi, vor fi ºterºi din cartea vieþii, ºi
amintirea faptelor lor bune va fi ºtearsã din cartea de aducere aminte a lui
Dumnezeu. Domnul i-a spus lui Moise: „Pe cel ce a pãcãtuit împotriva Mea,
pe acela îl voi ºterge din cartea Mea (Exodul 32:33).” ªi profetul Ezechiel
spune: ‚Dacã cel neprihãnit se abate de la neprihãnirea lui ºi sãvârºeºte
nelegiuirea, ... toatã neprihãnirea lui va fi uitatã’ (Ezechiel 18:24).” – Marea
luptã, pag. 480-481.
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Marþi 7 noiembrie

3. NICI UN AL DOILEA TIMP DE PROBÃ
a. Dacã li s-ar da un al doilea timp de probã celor nelegiuiþi, care

ar fi rezultatul? Isaia 26: 10.

„Cei rãi ies din mormintele lor cu aceeaºi vrãjmãºie contra lui Hristos ºi
cu acelaºi spirit de rebeliune, ca la intrarea lor în mormânt. Ei nu mai au alt
timp de probã în care sã îºi remedieze defectele vieþii lor trecute. Nu s-ar
câºtiga nimic prin aceasta. O viaþã întreagã de fãrãdelege nu le-a înmuiat
inimile. Dacã li s-ar da un alt timp de probã, acesta ar fi folosit la fel ca
primul: ei s-ar sustrage de la pãzirea cerinþelor lui Dumnezeu ºi ar instiga la
rãscoalã împotriva Lui.” – Marea luptã, pag. 662.

b. Ce eveniment preînchipuit prin simboluri are loc în timpul
mileniului? Leviticul 16: 8-10, 20-22.

„Acum are loc evenimentul preînchipuit prin ultimul serviciu solemn din
Ziua Ispãºirii. Când slujirea din Sfânta Sfintelor era încheiatã, ºi pãcatele lui
Israel fuseserã îndepãrtate din Sanctuar în virtutea sângelui jertfei pentru
pãcat, þapul ispãºitor era adus înaintea Domnului; ºi în prezenþa adunãrii,
marele preot mãrturisea asupra lui ‚toate fãrãdelegile copiilor lui Israel ºi
toate cãlcãrile lor de lege cu care au pãcãtuit ei’ ºi le punea pe capul lui
(Leviticul 16:21). Într-un mod asemãnãtor, când lucrarea de ispãºire din
Sanctuarul ceresc va fi încheiatã, atunci, în prezenþa lui Dumnezeu, a
îngerilor cereºti ºi a mulþimii celor mântuiþi, pãcatele poporului lui Dumnezeu
vor fi puse asupra lui Satan; el va fi declarat vinovat de tot rãul pe care i-a
fãcut sã-l comitã. ªi dupã cum þapul ispãºitor era trimis într-un pãmânt
nelocuit, tot astfel ºi Satan va fi alungat pe pãmântul pustiu, o pustietate
nelocuitã ºi mohorâtã.” – Marea luptã, pag. 657.
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Miercuri 8 noiembrie

4. O JUDECATÃ DREAPTÃ

a. Ce spune Biblia despre certitudinea judecãþii celor nelegiuiþi?
Psalm 9:8; Naum 1:3 p.p.

„Urgiile lui Dumnezeu vor pedepsi pe acei care cautã sã asupreascã ºi
sã distrugã pe poporul lui Dumnezeu. Îndelunga Sa rãbdare faþã de cei
nelegiuiþi îi face pe oameni sã fie ºi mai îndrãzneþi în fãrãdelegea lor, dar
pedepsirea lor este tot atât de sigurã, chiar dacã este amânatã. ‚Cãci Domnul
Se va scula ca la muntele Peraþim, ºi Se va mânia ca în valea Gabaonului, ca
sã-ºi facã lucrarea, lucrarea Lui ciudatã, ca sã-ºi împlineascã lucrul, lucrul
Lui nemaiauzit’ (Isaia 28:21). Pentru Dumnezeul nostru cel milostiv, lucrarea
de pedepsire este o lucrare strãinã. ‚Pe viaþa Mea, zice Domnul Dumnezeu,
cã nu doresc moartea pãcãtosului’(Ezechiel 33: 11). Domnul este ‚plin de
îndurare, ºi milostiv, încet la mânie, plin de bunãtate ºi credincioºie, ... iartã
fãrãdelegea, rãzvrãtirea ºi pãcatul.’ Totuºi, El ‚nu socoteºte pe cel vinovat
drept nevinovat.’ ‚Domnul este îndelung rãbdãtor, dar de o mare tãrie; ºi nu
lasã nepedepsit pe cel rãu.’(Exodul 34: 6, 7; Naum 1: 3).” – Marea luptã,
pag. 627.

b. Cine va fi socotit rãspunzãtor pentru fiecare suflet pierdut?
Deuteronom 30:15, 19; Galateni 6:7.

„În cuvântul Sãu, Dumnezeu a dat dovezi clare cã El îi va pedepsi pe
cãlcãtorii Legii Sale. Cei care se amãgesc cu ideea cã El este prea milos ca
sã-i pedepseascã pe pãcãtoºi ºi sã execute judecata asupra lor, sã priveascã
la crucea de pe Golgota. Moartea Fiului nevinovat al lui Dumnezeu
mãrturiseºte despre faptul cã ‚plata pãcatului este moartea’, cã fiecare
încãlcare a Legii lui Dumnezeu trebuie sã îºi primeascã plata cuvenitã.
Hristos cel fãrã de pãcat a devenit pãcat pentru om. El a purtat vina cãlcãrilor
noastre de Lege, a suportat ascunderea Feþei Tatãlui Sãu, pânã când inima
Lui a fost zdrobitã ºi viaþa Lui curmatã. Toatã aceastã jertfã a fost adusã
pentru ca pãcãtosul sã poatã fi salvat. Omul nu putea fi eliberat de pedeapsa
pãcatului pe nici o altã cale. ªi fiecare suflet care refuzã sã devinã pãrtaº al
ispãºirii puse la dispoziþia noastrã cu aºa un preþ, trebuie sã poarte în propriul
lui trup vina ºi pedeapsa fãrãdelegii.” – Marea luptã, pag. 538-539.
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Joi 9 noiembrie

5. CONTRAR VOIEI LUI  DUMNEZEU

a. În ce nu gãseºte Dumnezeu deloc plãcere? Ezechiel 18: 31,
32.

„Prin fapte teribile sãvârºite pe drept, El va apãra autoritatea Legii Sale
cãlcate în picioare. Asprimea pedepsei care îl aºteaptã pe cãlcãtorul Legii
poate fi înþeleasã prin ezitarea lui de a înfãptui dreptatea. Neamul faþã de care
El are atât de multã rãbdare, ºi pe care El nu vrea sã îl nimiceascã înainte ca
acesta sã îºi fi umplut mãsura nelegiuirilor, va bea în cele din urmã cupa mâniei
lui Dumnezeu neamestecatã cu milã.” – Marea luptã, pag. 627.

„Dumnezeu este îndelung rãbdãtor, ºi nu vrea ca cineva sã piarã; dar
rãbdarea Sa are o limitã, ºi când aceasta este depãºitã, nu mai este un al
doilea timp de probã. Mânia Lui se va aprinde, ºi El va distruge fãrã cale de
întoarcere.” – The Youth’s Instructor, 28 martie 1905.

b. Ce ar trebui sã îºi aminteascã cei care sunt ispitiþi sã încheie
compromisuri cu rãul sau sã cadã mereu în pãcat? Ezechiel
18: 26.

„Când cei neprihãniþi se vor întoarce de la neprihãnire ºi fac rãul,
neprihãnirea lor trecutã nu îi va scãpa de mânia unui Dumnezeu drept ºi
sfânt.” – The Spirit of Prophecy, vol.1, p. 379.

Vineri  10 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce lucrare importantã vor face cei neprihãniþi împreunã cu
Isus?

2. Cum se va desfãºura judecata în absenþa celor în cauzã?

3. Ce ar face pãcãtoºii nepocãiþi, dacã li s-ar oferi un al doilea
timp de har?

4. De ce nu se va face recurs la aceastã judecatã?

5. Ce va deveni necesar chiar dacã Dumnezeu este iubire?
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Lecţia 7 Sabat, 18 noiembrie 2006

A doua înviere generalã

 „Ceilalþi morþi n-au înviat pânã nu s-au sfârºit cei o mie de ani.”
(Apocalipsa 20: 5).

„Când [Isus] coboarã în glorie înfricoºatã, El porunceºte morþilor nelegiuiþi
sã se ridice din morminte pentru a-ºi primi sentinþa. Ei ies ca o oaste puternicã,
fãrã numãr, ca nisipul mãrii.” – Marea luptã, pag. 662.

Recomandare pentru studiu:  Istoria mântuirii, p. 356- 357
             (cap. A  doua înviere)

Duminicã 12 noiembrie

1. SFÂRªITUL MILENIULUI
a. Cât timp vor rãmâne mântuiþii în cer, ºi ce se va întâmpla dupã

acel timp? Apocalipsa 20: 4 u.p.

„Dupã ce judecata celor nelegiuiþi s-a încheiat, la sfârºitul celor o mie de
ani, Isus a pãrãsit Cetatea, ºi sfinþii ºi alaiul oastei îngereºti Îl urmeazã.” –
Experienþe ºi viziuni, pag. 217.

b. Ce se va întâmpla cu Satan dupã încheierea celor o mie de ani?
Apocalipsa 20: 7.

„[Atunci] Satana se pregãteºte pentru ultima bãtãlie pentru supremaþie.
Cât timp fusese lipsit de puterea sa ºi despãrþit de lucrarea sa de amãgire,
prinþul rãului se simþise nenorocit ºi deprimat; dar când cei nelegiuiþi înviazã
ºi Satan vede mulþimea nenumãratã ce se aflã de partea sa, speranþele sale
reînvie ºi el hotãrãºte sã nu renunþe la marea luptã. El conduce armata celor
pierduþi care se aflã sub steagul sãu ºi încearcã sã îºi îndeplineascã prin ei
planurile lui.” – Marea luptã, pag. 663.
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Luni 13 noiembrie

2. MUNTELE MÃSLINILOR

a. De ce este Muntele Mãslinilor aºa de important având în
vedere evenimentele care trebuie sã aibã loc la sfârºitul
mileniului? Luca 24: 50, 51; Fapte 1: 8, 9.

„Ca loc al înãlþãrii Sale, Isus a ales locul sfinþit atât de des de prezenþa
Sa, cât timp a fost El pe pãmânt.” – Hristos, lumina, lumii, pag. 608.

„Isus coboarã pe Muntele Mãslinilor, adicã acolo de unde, dupã înviere,
S-a înãlþat la cer.” – Credinþa prin care trãiesc, pag. 355.

„La încheierea celor o mie de ani, Isus stã pe Muntele Mãslinilor, ºi
muntele se desparte în douã, devenind o câmpie vastã.” – Experienþe ºi
viziuni, pag. 37.

b. Cine Îl va însoþi pe Isus la venirea Sa, dupã cei o mie de ani?
Zaharia 14: 5 u.p.

„Dupã ce judecata celor nelegiuiþi s-a încheiat, la sfârºitul celor o mie de
ani, Isus a pãrãsit cetatea, ºi sfinþii ºi un alai format din oastea îngereascã
L-au urmat...

Apoi, Isus ºi cortegiul sfinþilor îngeri, ºi toþi sfinþii mântuiþi au pãrãsit
cetatea. Îngerii Îl înconjurau pe Comandantul lor, ºi alaiul sfinþilor mântuiþi îi
urmau.” – Experienþe ºi viziunii, pag. 217.

c. Ce se întâmplã cu Muntele Mãslinilor când picioarele lui Isus îl
ating? Zaharia 14: 4.

„Hristos coboarã pe Muntele Mãslinilor, adicã acolo, de unde, dupã
învierea Sa s-a înãlþat la cer ºi unde îngerii au repetat promisiunea revenirii
Lui. Profetul spune: ‚Atunci vei veni Tu, Doamne, Dumnezeul Meu, ºi toþi
sfinþii împreunã cu Tine.’ ‚ªi vor sta picioarele Lui în ziua aceea pe Muntele
Mãslinilor, care este în faþa Ierusalimului, spre Rãsãrit, ºi Muntele Mãslinilor
se va despica prin mijloc...ºi se va face o vale foarte mare.’ ” – Marea
luptã, pag. 662-663.
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Marþi 14 noiembrie

3. MORÞII NELEGIUIÞI SUNT ÎNVIAÞI

a. Ce se întâmplã cu cei nelegiuiþi când Isus se coboarã din cer la
sfârºitul celor o mie de ani? Apocalipsa 20: 5, 13.

„Când [Isus] coboarã în glorie înfricoºatã, El porunceºte celor nelegiuiþi
sã se ridice din morminte pentru a-ºi primi sentinþa. Ei ies ca o oaste
puternicã, fãrã numãr, ca nisipul mãrii. Ce contrast faþã de cei sculaþi la
prima înviere! Cei neprihãniþi erau îmbrãcaþi cu tinereþe ºi frumuseþe
nemuritoare. Cei nelegiuiþi însã poartã urmele bolii ºi ale morþii.” – Marea
luptã, pag. 662.

„Apoi, Isus strigã cu maiestate înfricoºãtoare pe nelegiuiþii morþi; ºi
aceºtia ieºirã din mormânt cu aceleaºi corpuri slabe ºi bolnave, cu care
fuseserã puºi în morminte. O, ce priveliºte! Ce scenã! La prima înviere toþi
ieºiserã cu o prospeþime nepieritoare; dar la a doua înviere, semnele
blestemului sunt vizibile asupra tuturor.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 217.

b. Cine se aflã în mulþimea aceea nenumãratã, ºi ce vor exclama
ei toþi? Luca 13: 35.

„Regii ºi nobilii pãmântului, oameni înãlþaþi ºi alþii de jos, cei învãþaþi ºi cei
neînvãþaþi, toþi ies împreunã. Toþi Îl privesc pe Fiul Omului; chiar ºi oamenii
care L-au dispreþuit ºi au râs de El, cei care I-au pus coroana de spini pe
fruntea Sa sfântã, ºi care L-au lovit cu trestia, Îl privesc în toatã slava Lui
împãrãtescã. Cei care L-au scuipat în ceasul încercãrii Sale îºi întorc acum
ochii de la privirea Lui pãtrunzãtoare ºi de la slava arãtãrii Lui. Cei care I-au
bãtut cuiele în mâini ºi în picioare privesc acum spre semnele rãstignirii Lui.
Cei care au aruncat suliþa în coasta Lui privesc spre urmele pe care cruzimea
lor le-a lãsat în trupul Lui. ªi ei ºtiu cã El este chair Cel pe care L-au rãstignit
ºi de care ºi-au bãtut joc în suferinþa Lui.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 217.

„Ochii tuturor din mulþimea nenumãratã sunt întorºi sã priveascã slava
Fiului lui Dumnezeu. Într-un glas, oastea celor nelegiuiþi exclamã:
‚Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului!’ Nu iubirea de Isus le
inspirã aceastã afirmaþie. Forþa adevãrului sileºte nevolnicele lor buze sã
rosteascã aceste cuvinte.” – Marea luptã, pag. 662.
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Miercuri 15 noiembrie

4. CETATEA CEA  SFÂNTÃ COBOARÃ

a. Ce eveniment are loc dupã ce marea câmpie este curãþitã de
Isus? Apocalipsa 21: 2.

„Când noul Ierusalim, în splendoarea sa orbitoare, coboarã din cer, el se
aºazã pe locul curãþat ºi pregãtit pentru a-l primi, ºi Hristos cu poporul Sãu ºi
cu îngerii, intrã în cetatea sfântã.” – Marea luptã, pag. 663.

„Apoi noi am privit în sus ºi am vãzut cetatea mãreaþã ºi frumoasã, cu
cele douãsprezece temelii, ºi douãsprezece porþi, câte trei de fiecare parte,
având un înger la fiecare poartã. Am strigat: ‚Cetatea! Cetatea mãreaþã!
Coboarã de la Dumnezeu din cer!’ ªi ea a coborât în toatã splendoarea ei ºi
în slava ei orbitoare ºi s-a aºezat pe câmpia mãreaþã pe care Isus a
pregãtit-o pentru ea.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 217.

b. Ce promisiune se va împlini atunci? Galateni 4: 26; Apocalipsa
3:12; Evrei 13:14; 11: 16 u.p.

„Am venit în lume de dragul vostru. Lucrez pentru voi. Când voi pleca,
voi lucra ºi atunci cu seriozitate pentru voi. Am venit în lume ca sã Mã
descopãr vouã, pentru ca voi sã puteþi crede. Merg la Tatãl, ca sã lucrez cu
El pentru voi. Scopul plecãrii lui Isus era opusul lucrului de care se temeau
ucenicii. Plecarea Lui nu însemna o despãrþire pentru totdeauna. El mergea
sã le pregãteascã un loc, pentru ca sã poatã veni din nou, ºi sã îi ia la Sine. În
timp ce El pregãtea locuinþele pentru ei, ei trebuiau sã dezvolte caractere
dupã asemãnarea divinã.” – Hristos, lumina lumii, pag. 490.

„Când pãmântul blestemat de pãcat este curãþat de fiecare urmã de
pãcat, când Muntele Mãslinilor se desparte în douã ºi devine o câmpie
imensã, când cetatea sfântã a lui Dumnezeu coboarã pe ea – atunci
pãmântul care astãzi este numit ‚Þara Sfântã’ va deveni cu adevãrat un
pãmânt sfânt.” – The Review and Herald, 9 iunie 1896.
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Joi 16 noiembrie

5. DIFERENÞA

a. Ce diferenþã se va vedea între cei sfinþi ºi cei nelegiuiþi?

„Ce priveliºte! Ce scenã! La prima înviere toþi ieºiserã cu o prospeþime
nepieritoare; dar la a doua înviere, semnele blestemului sunt vizibile asupra
tuturor.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 217.

„Cei neprihãniþi erau îmbrãcaþi cu tinereþe ºi frumuseþe nemuritoare.
Cei nelegiuiþi însã poartã urmele bolii ºi ale morþii.” – Marea luptã , pag.
662.

„Având acum dreptul la pomul vieþii, în paradisul pierdut de mult, mântuiþii
‚vor creºte’ (Maleahi 4: 2) pânã la statura deplinã a rasei umane în mãreþia
ei de la început. Ultimele urme existente pe care le-a lãsat blestemul
pãcatului sunt îndepãrtate, ºi cei credincioºi vor apãrea ‚în frumuseþea
Domnului Dumnezeului nostru’, reflectând în trupul ºi sufletul lor imaginea
desãvârºitã a Domnului lor.” – Marea luptã, pag. 644-645.

b. Ce simþãminte vor da pe faþã cei nelegiuiþi, având în vedere cã
în caracterele lor nu a avut loc nici o schimbare dupã înviere?
Isaia 26: 11.

„Ceea ce facem din noi în timpul de probã va rãmânea pentru veºnicie.
Moartea aduce desompunerea corpului, însã nu aduce nici o schimbare a
caracterului. Venirea lui Hristos nu ne schimbã caracterele; ea doar le
întãreºte pentru veºnicie, fãrã posibilitate de schimbare.” – Testimonies,
vol. 5, p. 461.

Vineri 17 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Care este cel mai spectaculos eveniment care marcheazã

sfârºitul mileniului?

2. Cum va fi pregãtit locul pentru Noul Ierusalim?

3. Cum se aºazã capitala noului pãmânt?

4. Ce alt eveniment important are loc în acest timp?

5. Ce diferenþe se vor vedea între cele douã grupe de înviaþi?
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Lecţia 8 Sabat, 25 noiembrie 2006

Ultima bãtãlie a lui Satan

„ªi [Satan] va ieºi din temniþa lui, ca sã înºele Neamurile, care
sunt în cele patru colþuri ale pãmântului, pe Gog ºi pe Magog, ca
sã-i adune pentru rãzboi. Numãrul lor va fi ca nisipul mãrii.”
(Apocalipsa 20:8).

„Cât timp fusese lipsit de puterea sa ºi despãrþit de lucrarea sa de
amãgire, prinþul rãului se simþise nenorocit ºi deprimat; dar când cei nelegiuiþi
înviazã ºi Satan vede mulþimea nenumãratã ce se aflã de partea sa,
speranþele sale reînvie ºi el hotãrãºte sã nu renunþe la marea luptã.” –
Marea luptã, pag. 663.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, p. 663-673
din cap. Sfârºitul luptei).

Duminicã 19 noiembrie

1. IEªIND DIN ÎNCHISOARE
a. Din ce motiv a fost închis ºi legat Satan în timpul mileniului?

Apocalipsa 20:3.

„Timp de o mie de ani, el [Satan] se va hrãni cu roadele blestemului pe
care l-a cauzat. Limitat doar la pãmânt, el nu va avea privilegiul de a merge
la alte planete, pentru a-i ispiti ºi a-i tulbura pe cei ce nu au cãzut niciodatã.
În acest timp, Satan suferã îngrozitor.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 216.

b. Ce lucrare va începe Satan, imediat ce este eliberat din
închisoare? Apocalipsa 20:8.

„Apoi am vãzut cã Satan ºi-a început din nou lucrarea. El mergea de la
unul la altul dintre supuºii sãi, îi întãrea pe cei slabi ºi ºubrezi, ºi le spunea cã
el ºi îngerii lui sunt puternici. El arãta spre milioanele nenumãrate care
înviaserã.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 218.
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Luni 20 noiembrie

2. ÎNªELÃTOR ªI ACUM

a. Care a fost lucrarea lui Satan de-a lungul secolelor?
Apocalipsa 12:9.

„Pe unii [pretinºi urmaºi ai lui Hristos, Satan] îi înºealã într-un fel, pe alþii
în alt fel. El are diferite amãgiri pregãtite pentru a atinge minþi diferite. Unii
privesc cu oroare spre o înºelãciune, în timp ce primesc bucuros o alta. Pe
unii îi înºealã cu spiritism. De asemenea, el vine ca un înger de luminã, ºi îºi
exercitã influenþa asupra þãrii. Am vãzut reforme false pretutindeni.” –
Spiritual Gifts, vol. 1, pag. 172.

b. Ce argument va folosi Satan pentru a-i înºela pe nelegiuiþii
înviaþi? Ioan 8:44.

„Respingându-L pe Hristos, [marea mulþime a nelegiuiþilor] a acceptat
supremaþia conducãtorului rãzvrãtit. Ei sunt gata sã primeascã sugestiile lui ºi
sã facã ceea ce le cere el. ªi acum, ca întotdeauna de la prima înºelãciune, el
nu recunoaºte cã ar fi Satan. El pretinde a fi stãpânul legitim al lumii ºi cel a
cãrui moºtenire a fost luatã cu forþa, pe nedrept. El se prezintã supuºilor sãi
înºelaþi ca salvator, asigurându-i cã puterea lui i-a scos din morminte ºi cã el e
gata sã îi scape de cel mai crunt tiran.” – Marea luptã, pag. 663.

c. Care va fi planul lui Satan, al îngerilor sãi, ºi al celor rãi?
Apocalipsa 20:9 (p.p.).

„Prezenþa lui Hristos fiind înlãturatã, Satan face minuni pentru a-ºi susþine
pretenþiile. El îi întãreºte pe cei slabi ºi îi inspirã pe toþi cu spiritul lui ºi cu
propria lui energie. El le propune sã îi conducã împotriva taberei sfinþilor ºi sã
punã stãpânire pe cetatea lui Dumnezeu.” – Marea luptã, pag. 663.
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Marþi 21 noiembrie

3. O OASTE NENUMÃRATÃ

a. Câþi vor fi înrolaþi în acea oaste? Apocalipsa 20:8 u.p.

„Cu o manifestare de triumf ºi bucurie demonicã, [Satan] aratã spre
milioanele nenumãrate care au fost înviate din mormânt ºi declarã cã în
calitate de conducãtor al lor el poate cu uºurinþã sã cucereascã cetatea ºi
sã-ºi recâºtige tronul ºi împãrãþia.” – Marea luptã, pag. 663.

b. Cine se aflã în acea ultimã bãtãlie condusã de Satan? Psalm
11:2.

„În acea mulþime mare se aflã mulþi din generaþiile longevive dinainte de
potop; oameni de staturã semeaþã ºi de inteligenþã uriaºã, care, supunându-
se controlului îngerilor cãzuþi, ºi-au devotat toate abilitãþile ºi toate
cunoºtinþele lor înãlþãrii de sine; oameni ale cãror minunate lucrãri de artã au
condus lumea sã le idolatrizeze geniul, dar a cãror cruzime ºi ale cãror
intenþii rele de a întina pãmântul ºi a denatura chipul lui Dumnezeu, L-au
fãcut pe Dumnezeu sã îi ºteargã de pe faþa pãmântului, . Acolo sunt regi ºi
generali care au învins naþiuni; sunt oameni care nu au pierdut nici o bãtãlie,
luptãtori mândri, ambiþioºi, a cãror apropiere fãcea sã tremure împãrãþiile.”
– Marea luptã, pag. 663-664.

c. Ce asigurare înºelãtoare le dã Satan?

„Satan... le spune [milioanelor nenumãrate] cã cei din cetate sunt puþini
ºi slabi, ºi cã ar putea sã se ridice împotriva lor, sã ia cetatea, sã îi alunge pe
locuitorii ei ºi sã punã stãpânire pe bogãþiile ºi mãrirea cetãþii.” – Experienþe
ºi viziuni¸ pag. 217.
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Miercuri 22 noiembrie

4. UN SFAT RÃU

a. Care vor fi gândurile celor nelegiuiþi dupã ce vor învia? Psalm
37:12, 32.

„Prin moarte [marea oaste a celor nelegiuiþi] nu a experimentat nici o
schimbare. Ieºind din mormânt, ei îºi continuã firul gândurilor exact de acolo
de unde îl întrerupseserã. Ei sunt conduºi de aceeaºi dorinþã de a stãpâni,
care îi caracterizase atunci când au cãzut.

[...] Ei fac planuri pentru a pune stãpânire pe bogãþiile ºi slava Noului
Ierusalim. Imediat, toþi încep sã se pregãteascã pentru bãtãlie. Meºteri
iscusiþi construiesc unelte de rãzboi. Conducãtori militari, renumiþi pentru
succesele lor, organizeazã în companii ºi diviziuni mulþimile de oameni
înarmaþi pentru rãzboi.” – Marea luptã, pag. 664.

b. Ce discuþie are loc între spiritele rele ºi cei nelegiuiþi? Iov
22:17, 18.

„Satan se consultã cu îngerii lui, apoi cu aceºti împãraþi ºi cuceritori ºi cu
oamenii puternici. Ei privesc la puterea ºi numãrul celor ce sunt de partea
lor, ºi declarã cã grupul celor din cetate este mic în comparaþie cu numãrul
lor, ºi cã aceºtia pot fi învinºi.” – Marea luptã, pag. 664.

„Satan reuºeºte sã îi înºele, ºi imediat toþi încep sã se pregãteascã pentru
bãtãlie. În acea oaste mare sunt mulþi oameni iscusiþi, ºi aceºtia construiesc
tot felul de unelte de rãzboi. Apoi, conduºi de Satan, se pun în miºcare. Regi
ºi luptãtori îl urmeazã îndeaproape pe Satan, ºi apoi urmeazã mulþimea
organizatã în companii. Fiecare companie are conducãtorul ei, ºi se observã
o ordine în timp ce aceºtia mãrºãluiesc spre Cetatea Sfântã peste pãmântul
rãvãºit. Isus închide porþile cetãþii, ºi aceastã armatã colosalã o înconjoarã,
ºi se aºeazã în linie de bãtaie, aºteptând o luptã aprigã.” – Experienþe ºi
viziuni , pag. 218.
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Joi 23 noiembrie

5. ULTIMA BÃTÃLIE

a. Deºi Satan ºi cei nelegiuiþi încearcã sã ia în stãpânire Cetatea
Sfântã, cine îi va apãra pe cei sfinþi? Zaharia 14:3.

„Cu precizie militarã, cei rãi înainteazã spre Cetatea Sfântã mergând în
rânduri strânse peste suprafaþa neregulatã ºi rãvãºitã a pãmântului. La
porunca lui Isus, porþile Noului Ierusalim se închid, ºi oºtile lui Satan înconjoarã
cetatea ºi se pregãtesc pentru atac.” – Marea luptã, pag. 664.

„Cu toate cã Satan a fost constrâns sã recunoascã dreptatea lui
Dumnezeu ºi sã se plece înaintea supremaþiei lui Hristos, caracterul sãu a
rãmas neschimbat. Spiritul de rãzvrãtire iese din nou la suprafaþã, ca un
curent puternic. Furios peste mãsurã, el hotãrãºte sã nu renunþe la ultima
bãtãlie.” – Ibid., pag. 671-672.

b. Ce se va întâmpla cu cei care încearcã sã cucereascã Cetatea
Sfântã? Zaharia 14:12; Apocalipsa 20:9 u.p.

„Foc se coboarã de la Dumnezeu din cer. Pãmântul se crapã. Armele
ascunse în adâncul lui ies la suprafaþã. Flãcãri mistuitoare ies din fiecare
prãpastie deschisã. Stâncile ard. A venit ziua care va arde ca un cuptor.
Elementele se topesc de cãldura dogoritoare, pãmântul ºi tot ce este pe el
ard. (Maleahi 4:1; 2 Petru 3:10). Suprafaþa pãmântului pare o masã topitã –
un lac uriaº de foc, clocotind.” – Marea luptã, p. 672-673.

Vineri 24 noiembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. În ce mod consituie pãmântul pustiu o închisoare pentru
diavol?

2. Ce caracteristicã a lui Satan se va pãstra chiar ºi în bãtãlia
finalã împotriva lui Dumnezeu?

3. Ce fapte le dau celor rãi încredere în planul lui Satan?

4. Ce putem ºti despre gândurile celor rãi dupã înviere?

5. Care va fi punctul culminant al marii bãtãlii?
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Sabat, 2 decembrie 2006

Darul Sabatului Întâi
pentru Moldova

Moldova este o þarã micã în estul
Europei, aflatã între graniþele
României ºi ale Ucrainei. De la
începutul Miºcãrii de Reformã, fraþii
din Moldova au fost misionari activi ºi
au trimis mulþi misionari în þãri
îndepãrtate, cum ar fi chiar Brazilia.

La mijlocul secolului trecut, când toatã
þara era sub restricþii guvernamentale,
lucrarea misionarã activã a avut multe piedici. Misionarii erau arestaþi ºi
trimiºi în închisori îndepãrtate precum cele din Siberia. Lecþiile ªcolii de
Sabat erau interzise în acea perioadã, dar credincioºii din þãrile învecinate
lucrau sã introducã în þarã copii ale lecþiilor, care erau mai preþuite decât
aurul. În ciuda restricþiilor severe, fraþii continuau sã gãseascã suflete gata
sã accepte solia mântuirii.

Când aceste restricþii au fost ridicate, la începutul anilor 1990, a fost
restauratã libertatea de a face lucrare misionarã. Ca la începutul istoriei ei,
Moldova a devenit încã o datã un motor care pulseazã lucrare misionarã
activã. Pe lângã numeroºii lucrãtori biblici locali ºi misionari laici, Moldova a
trimis lucrãtori ºi în þãri atât de îndepãrtate ca Rusia sau SUA. Pe lângã
aceasta Uniunea Moldova a trimis ºapte tineri la ªcoala misionarã
“Emanuel” din România, pentru instruire suplimentarã ºi plãnuieºte sã trimitã
mai mulþi studenþi când va începe noul semestru, în luna februarie 2007.

În timp ce Moldova ajutã lucrarea din þãri strãine, am vãzut ºi o
binecuvântare acasã, care este legatã de acest fapt. Lucrarea continuã sã
creascã ºi sufletele ies pentru a accepta adevãrul prezent, aºa încât astãzi
Moldova are cel mai mare procent de fraþi de pe glob, raportat la populaþia
þãrii. Nu putem decât sã Îi mulþumim lui Dumnezeu pentru aceasta.

Crescând numãrul, cresc ºi nevoile. Avem nevoie sã construim noi centre
din care ªcolile de Sabat sã poatã lucra pentru a câºtiga suflete pentru
Mântuitorul. În acest Sabat îi mulþumim Domnului pentru fraþii noºtri din
toatã lumea ºi vã mulþumim anticipat pentru darurile voastre fãcute în
vederea dezvoltãrii lucrãrii misionare din Moldova. Clãdirile construite cu
donaþiile voastre vor fi faruri pentru comunitãþile pe care le deservesc.

Fraþii ºi surorile voastre din Uniunea Moldova



4747474747Lecþii biblice pentru Sabat,  Octombrie -- Decembrie 2006

Lecţia 9 Sabat, 2 decembrie 2006

Pãcatul ºi pãcãtoºii
nimiciþi pentru totdeauna

„’Cãci iatã, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toþi cei trufaºi
ºi toþi cei rãi, vor fi ca miriºtea; ziua care vine îi va arde’, zice
Domnul oºtirilor, ºi nu le va lãsa nici rãdãcinã nici ramurã.”
(Maleahi 4:1)

„Satan este rãdãcina, iar copiii sãi sunt ramurile. Acelaºi foc, ce îi va distruge
pe cei nelegiuiþi, va curãþa pãmântul.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 38.

Recomandare
pentru studiu:

Duminicã 26 noiembrie

1. SFINÞII ÎN SIGURANÞÃ

a. Ce se întâmplã cu sfinþii din cetate în timp ce nelegiuiþii sunt
conduºi de diavol ºi de îngerii lui sã atace Cetatea Sfântã? Iov
11:19, 20.

„Isus închide porþile cetãþii, ºi aceastã armatã uriaºã [a celor nelegiuiþi] o
înconjoarã, ºi se aºazã în rânduri de bãtaie, aºteptând o luptã aprigã. Isus,
toatã oastea îngereascã ºi toþi sfinþii, cu coroane strãlucitoare pe capetele
lor, se urcã pe zidul cetãþii sfinte.“ –Experienþe ºi viziuni, pag. 218.

b. Cine va rãmâne în afara cetãþii? Apocalipsa 21:7; 22:15.

„Nero, acel monstru de cruzime ºi viciu, e acolo, privind bucuria ºi cinstea
acelora pe care i-a torturat cândva, ºi în al cãror chin extrem el îºi gãsea o
desfãtare satanicã. ªi mama lui e acolo, pentru a vedea rezultatul lucrãrii ei.

Preoþii ºi prelaþii, papistaºi care au pretins cã sunt ambasadorii lui Hristos,
dar care s-au folosit de torturã, de temniþã ºi de eºafod pentru a controla
conºtiinþele poporului lui Dumnezeu, sunt acolo. Pontifii mândri care s-au
înãlþat pe ei mai mult decât pe Dumnezeu ºi care s-au încumetat sã schimbe
Legea Celui Preaînalt.” – Marea luptã , pag. 667-668.

Istoria mântuirii, p. 358-368 (cap. Încoronarea lui
Hristos; Moartea a doua; Noul pãmânt).
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Luni 27 noiembrie

2. ÎNCORONAREA LUI HRISTOS
a. Ce titluri îi aparþin de drept lui Hristos? Cum ºi când va avea loc

încoronarea Lui? Apocalipsa 15:3; 17:14.

„Ca transportaþi în viziune, nelegiuiþii privesc încoronarea Fiului lui
Dumnezeu.

[...] Satan pare paralizat, când priveºte slava ºi mãrirea lui Hristos. El,
care fusese cândva un heruvim acoperitor, îºi aminteºte de unde a cãzut. Un
serafim strãlucitor, ‚fiu al zorilor’ – ce schimbat, cât de degradat! El este
exclus pentru totdeauna din sfatul în care fusese cândva onorat. El vede pe
altcineva stând acum lângã Tatãl, ascunzând slava Lui. El a vãzut coroana
pusã pe fruntea lui Hristos de un înger cu staturã înaltã ºi cu o prezenþã
maiestuoasã, ºi el ºtie cã poziþia onoratã a acestui înger ar fi putut fi a lui.” –
Marea luptã, pag. 669.

b. Cine sunt cei care stau cel mai aproape de tronul lui Isus, ºi de
cine sunt urmaþi? Ioan 17:24; Zaharia 3:2 u.p.

„Hristos apare din nou în faþa vrãjmaºilor Sãi. Departe deasupra cetãþii,
pe un fundament de aur sclipitor, este un tron înalt ºi mãreþ. Pe acest tron stã
Fiul lui Dumnezeu, ºi în jurul Lui stau supuºii împãrãþiei Sale...

Cel mai aproape de tron stau cei care au fost cândva cei mai zeloºi
pentru cauza lui Satan, dar care, scoºi ca niºte tãciuni din foc, L-au urmat pe
Mântuitorul cu un devotament adânc, serios. Apoi urmeazã cei care ºi-au
desãvârºit caracterele de creºtini în mijlocul înºelãciunii ºi al necredincioºiei,
acei care au onorat Legea lui Dumnezeu în timp ce lumea creºtinã întreagã
o declara nulã ºi milioanele de martiri din toate veacurile, care au fost
persecutaþi pentru credinþa lor. ªi dincolo de ei este ‚marea gloatã pe care
nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminþie, din orice
norod ºi de orice limbã, ... înaintea scaunului de domnie ºi înaintea Mielului,
îmbrãcaþi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini’ (Apocalipsa 7:9). Lupta
lor s-a încheiat, au câºtigat victoria. ªi-au isprãvit alergarea, ºi au primit
premiul.” – Marea luptã , pag. 665.
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Marþi 28 noiembrie

3. DREPTATEA LUI DUMNEZEU RECUNOSCUTÃ

a. Ce vor fi nevoiþi sã recunoascã Satan, îngerii sãi, ºi toþi cei
nelegiuiþi? Ce nu pot schimba ei? Apocalipsa 15:4.

„Cu toate cã Satan a fost constrâns sã recunoascã dreptatea lui
Dumnezeu ºi sã se plece înaintea supremaþiei lui Hristos, caracterul sãu a
rãmas neschimbat. Spiritul de rãzvrãtire iese din nou la suprafaþã, ca un
curent puternic. Furios peste mãsurã, el hotãrãºte sã nu renunþe la ultima
bãtãlie. A venit timpul unei ultime bãtãlii disperate împotriva Regelui cerului.
Satan se grãbeºte între supuºii sãi ºi încearcã sã îi inspire cu propria lui furie
ºi sã îi ridice la o bãtãlie imediatã. Dar dintre milioanele nenumãrate pe care
le-a condus la rãzvrãtire, nu mai e nici unul care sã îi recunoascã supremaþia.
Puterea sa a ajuns la capãt. Cei rãi sunt umpluþi de aceeaºi urã contra lui
Dumnezeu ca ºi Satan; dar ei realizeazã cã nu mai este speranþã pentru
cazurile lor, ºi cã nu pot sã învingã în lupta contra lui Dumnezeu. Mânia lor
se aprinde împotriva lui Satan ºi a celor care au fost agenþii lui de amãgire, ºi
cu o furie demonicã, ei se întorc împotriva acestora.” – Marea luptã, pag.
671-672.

b. Ce se va întâmpla când Satan ºi armata lui înainteazã pentru a
pune stãpânire pe cetatea sfântã? Psalm 11:6; Apocalipsa 20:9.

„Satan se grãbeºte în mijlocul urmaºilor sãi ºi încearcã sã aþâþe mulþimea
la fapte. Dar din cer de la Dumnezeu se coboarã foc peste ei, ºi oameni
mari ºi puternici, nobili, sãraci ºi amãrâþi - toþi împreunã sunt nimiciþi. Am
vãzut cã unii erau distruºi repede, în timp ce alþii sufereau mai mult timp. Ei
erau pedepsiþi conform cu faptele fãcute în trup. Unii stãteau mai multe zile
în foc, ºi simþeau greutatea deplinã a suferinþei lor atâta timp cât mai era
încã o parte din corpul lor nemistuitã. Îngerul a zis: ‚Viermele lor nu va muri,
ºi focul lor nu se va stinge, atâta timp cât mai este încã ceva dintr-ânºii de
mistuit.’ ” – Experienþe ºi viziuni, pag. 219.
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Miercuri 29 noiembrie

4. RÃDÃCINA ªI RAMURILE DISTRUSE COMPLET

a. Cum descriu profeþii distrugerea finalã a celui în care s-a
nãscut pãcatul ºi a urmaºilor sãi? Psalm 9:17; Naum 1:9.

„Foc se coboarã de la Dumnezeu din cer. Pãmântul se crapã. Armele
ascunse în adâncul lui ies la suprafaþã. Flãcãri mistuitoare ies din fiecare
prãpãstie deschisã. Stâncile ard. A venit ziua care va arde ca un cuptor.
Elementele se topesc de cãldura dogoritoare, pãmântul ºi tot ce este pe el
ard. (Maleahi 4:1; 2 Petru 3: 10). Suprafaþa pãmântului pare o masã topitã –
un lac uriaº de foc, clocotind. A venit timpul judecãþii ºi a pedepsirii celor
netemãtori de Dumnezeu – ‚este o zi de rãzbunare a Domnului, un an de
rãsplãtire ºi rãzbunare pentru Sion (Isaia 34:8).’ ” – Marea luptã , pag. 672-
673.

b. Ce va mai rãmâne din Satan ºi cei rãi dupã ce vor fi nimiciþi?
Matei 10:28; Psalm 37:20, 34-36; Maleahi 4:1, 3.

„Pãcatele iertate ale drepþilor fiind aruncate asupra lui Satan, el trebuie
sã sufere nu doar pentru rãzvrãtirea sa, ci ºi pentru toate pãcatele la care
i-a ispitit pe copiii lui Dumnezeu. Pedeapsa sa va fi mult mai mare ca a celor
pe care i-a înºelat. Dupã ce toþi cei care au cãzut înºelaþi de el vor pieri, el
încã va mai trãi ºi va continua sã sufere. În focul curãþitor cei rãi vor fi în
cele din urmã distruºi, atât rãdãcina cât ºi ramurile—Satan fiind rãdãcina,
iar urmaºii sãi fiind ramurile. Pedeapsa cerutã de Lege va fi satisfãcutã;
cererile dreptãþii vor fi fost împlinite; cerul ºi pãmântul, privind aceasta, vor
declara dreptatea lui Iehova.” – Marea luptã , pag. 673.
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Joi 30 noiembrie

5. PACEA ªI ARMONIA RESTAURATE

a. Ce este Dumnezeu pentru cei rãi? Ce va face El copiiilor Lui?
Evrei 12: 29; Maleahi 3:17, 18.

„În timp ce pãmântul este învãluit în focul mistuitor, cei neprihãniþi se
odihnesc în siguranþã în Cetatea Sfântã. Asupra celor care au înviat la prima
înviere, moartea a doua nu are nici o putere. În timp ce pentru cei rãi
Dumnezeu este un foc mistuitor, pentru poporul Lui El este soare ºi adãpost.
(Apocalipsa 20:6; Psalm 84:11)” – Marea luptã, pag. 673-674.

b. Ce fãgãduinþã ne încurajeazã sã privim înainte spre ziua
mântuirii noastre? Apocalipsa 21:7.

„Lucrarea distrugãtoare a lui Satan s-a încheiat pentru totdeauna. Timp
de ºase mii de ani el ºi-a împlinit voia, umplând pãmântul cu vaiete ºi
provocând mâhnire în întregul univers. Întreaga creaþiune a gemut ºi s-a
chinuit în durere. Acum creaturile lui Dumnezeu sunt eliberate pentru
totdeauna de prezenþa lui ºi de ispitele sale. ‚Tot pãmântul se bucurã acum
de odihnã ºi pace; [cei drepþi] izbucnesc în cântece de veselie (Isaia 14:7).’
ªi un strigãt de laudã ºi de triumf se înalþã în întregul Univers nepãtat.” –
Marea luptã, pag. 673.

Vineri  1 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Câte clase vor fi în ziua finalã, ºi unde vor fi ele?

2. Ce eveniment mãreþ, vãzut de toþi, va confirma înaintea
întregului Univers autoritatea lui Hristos?

3. Ce vor recunoaºte cei rãi în cele din urmã referitor la
Dumnezeu?

4. Ce dovezi contrazic teoria chinului veºnic?

5. Ce se întâmplã dupã îndepãrtarea completã a pãcatului din
Univers?
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Lecţia 10         Sabat, 9 decembrie 2006

Cetatea sfântã
„Cãci el aºtepta cetatea care are temelii tari, al cãrei meºter ºi

ziditor este Dumnezeu.” (Evrei 11:10)

„Cetatea sfântã, Noul Ierusalim, care este capitala împãrãþiei ºi
reprezentativã pentru aceasta, este numitã ‚mireasa, soþia Mielului’.” –
Marea luptã, pag. 425.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã, pag. 645-650 (din
cap. Poporul lui Dumnezeu salvat)

Duminicã 3 decembrie

1. MOªTENIREA NOASTRÃ VIITOARE

a. Ce promisiune minunatã a fãcut Isus fiecãrui copil ascultãtor
al lui Dumnezeu? Ioan 14:2.

„Teama de a nu face moºtenirea noastrã viitoare sã parã prea materialã
i-a condus pe mulþi sã spiritualizeze adevãrurile care ne-au condus sã privim
spre acel locaº ca fiind cãminul nostru. Dar Hristos i-a asigurat pe ucenici
cã El merge sã pregãteascã locaºurile pentru ei în casa Tatãlui. Acei care
acceptã învãþãturile Cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi complet neºtiutori
referitor la aceste locuinþe cereºti.” – Marea luptã, pag. 675.

b. Ce au aºteptat patriarhii, profeþii ºi apostolii? Evrei 11:16;
13:14.

„Dumnezeu i-a dat lui Avraam prilejul sã vadã moºtenirea nepieritoare,
ºi cu nãdejdea aceasta el a fost mulþumit.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 169.

„Aceste viziuni ale slavei viitoare [când cei mântuiþi vor intra în posesia
þãrii promise], scene pictate de mâna lui Dumnezeu, ar trebui sã fie dragi
bisericii Lui astãzi, când conflictul veacurilor se apropie rapid de încheiere ºi
binecuvântãrile promise sunt gata sã se împlineascã în plinãtatea lor.” –
Profeþi ºi Regi, pag. 509.
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Luni 4 decembrie

2. MINUNATA CETATE

a. Ce i s-a descoperit lui Ioan, vizionarul, ºi cum se numea ceea
ce a vãzut? Apocalipsa 21:10.

„Când profetul [Isaia] i-a vãzut pe cei mântuiþi locuind în Cetatea lui
Dumnezeu, liberi de pãcat ºi de toate urmele blestemului, el a exclamat cu
uimire: ‚Bucuraþi-vã împreunã cu Ierusalimul, ºi veseliþi-vã cu el, toþi cei
ce-l iubiþi!’ ” – Profeþi ºi regi, pag. 514.

b. Descrieþi temelia, pereþii, porþile ºi strãzile Cetãþii Sfinte.
Apocalipsa 21:11-21.

„Putem avea o imagine a viitorului, a binecuvântatului cer. În Biblie ne
sunt descrise imagini ale slavei viitoare, scene picate de mâna lui Dumnezeu,
ºi acestea sunt preþioase bisericii Lui. Prin credinþã putem sta în pragul cetãþii
veºnice, ºi sã auzim graþiosul salut de bun venit spus celor care au conlucrat
cu Hristos în aceastã viaþã, ºi care au considerat ca o onoare sã sufere
pentru Hristos.” –Istoria faptelor apostolilor, pag. 472.

„Strãzile oraºului sunt pavate cu aur curat, ºi .... porþile cetãþii sunt de
aur încrustat cu perle. Bogãþiile obþinute aici se pot pierde... Acolo nici un
hoþ nu se va apropia; nici o molie, nici rugina nu le va mânca... Vei avea o
comoarã nepieritoare, pe care nu vei fi niciodatã în pericol sã o pierzi.” –
Credinþa prin care trãiesc, pag. 363.

„Isus a mers sã pregãteascã locuinþele pentru acei care aºteaptã ºi se
pregãtesc pentru venirea Sa. Acolo ei vor întâlni îngerii sfinþi ºi oastea celor
mânþuiþi, ºi li se vor alãtura în cântece de laudã ºi de triumf. Acolo iubirea
Mântuitorului înconjoarã pe poporul Lui, ºi cetatea lui Dumnezeu este
luminatã de lumina chipului Sãu – o cetate ai cãrei pereþi, laþi  ºi înalþi, sunt
împodobiþi cu toate felurile de pietre preþioase, ale cãrei porþi sunt de
mãrgãritar ºi ale cãrei strãzi sunt de aur curat, care seamãnã cu sticla
transparentã.” – The Review and Herald, 3 iunie 1880.
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Marþi 5 decembrie

3. DREPTUL DE A INTRA

a. Cui îi este acordat privilegiul de a intra în cetate, ºi ce vor simþi
ei? Apocalipsa 22:14. Isaia 26:2.

„Îngerii ne înconjurau din toate pãrþile în timp ce înaintam pe marea de
sticlã spre porþile cetãþii. Isus ªi-a ridicat braþul puternic, plin de slavã, ºi a
prins de poarta de mãrgãritar, a deschis-o ºi ea s-a rãsucit pe balamalele
strãlucitoare; apoi, El ne-a spus ‚V-aþi spãlat hainele în sângele Meu, aþi stat
neclintiþi lângã adevãrul Meu – intraþi.’ Toþi am intrat ºi am simþit cã avem
dreptul absolut de a intra în cetate.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 14.

b. Care douã lucruri importante se aflã în mijlocul cetãþii, ºi ce
privilegiu le este oferit celor mântuiþi? Apocalipsa 22:1, 2.

„Aici am vãzut pomul vieþii ºi tronul lui Dumnezeu. Din tron ieºea un râu
cu apã limpede, ºi de fiecare parte a râului era pomul vieþii. De o parte a
râului era un trunchi de copac, de partea cealaltã era un alt trunchi, ºi
amândouã erau de aur curat, transparent. Crengile lui erau aplecate spre
locul pe care stãteam, ºi fructele lui erau mãreþe; pãreau de aur amestecat
cu argint.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 14.

„Imediat am auzit vocea aceea plãcutã [a lui Isus], spunând: ‚Veniþi,
poporul Meu, aþi ieºit din marea strâmtorare, ºi aþi fãcut voia Mea; aþi suferit
pentru Mine; veniþi la Cinã, pentru cã Eu mã voi încinge ºi vã voi servi.’ Noi
am strigat: ‚Aleluia! Slavã!’ ªi am intrat în cetate. ªi am vãzut o masã de
argint curat; era lungã de mai multe mile, totuºi ochii noºtri o puteau cuprinde
cu privirea. Am vãzut fructe din pomul vieþii, manã, migdale, smochine, rodii,
struguri, ºi multe alte feluri de fructe. I-am cerut lui Isus sã mã lase sã
mãnânc din fructe. El mi-a rãspuns: ‚Nu încã! Cine mãnâncã din fructele
acestea nu se mai întoarce pe pãmânt. Dar peste puþin timp, dacã vei fi
credincioasã, vei mânca din pomul vieþii ºi vei bea din apa de viaþã.’ ” –
Ibid., pag. 17.
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Miercuri 6 decembrie

4. BUCURIE VEªNICÃ

a. Care va fi condiþia celor care au privilegiul de a veni în Sion –
Noul Ierusalim? Isaia 35:10; Apocalipsa 21:4.

„Nu poate exista suferinþã în atmosfera cerului. Nu vor mai fi lacrimi,
nici cortegii funerare, sau semne de doliu. ‚Moartea nu va mai fi. Nu va mai
fi nici tânguire, nici þipãt: ... pentru cã lucrurile de mai înainte au trecut.’
(Apoc. 21: 4 engl.)” – Marea luptã, pag. 676.

„Profetul [Isaia] a auzit sunetul muzicii [din cetatea lui Dumnezeu], ºi
melodii pe care urechea omeneascã nu le-a auzit – decât în viziunile date de
Dumnezeu, nici mintea omeneascã nu ºi le-a imaginat. ‚Cei izbãviþi de
Domnul se vor întoarce, ºi vor merge spre Sion cu cântece de biruinþã. O
bucurie veºnicã le va încununa capul, veselia ºi bucuria îi vor apuca, iar
durerea ºi gemetele vor fugi!’ ‚Bucuria ºi veselia vor fi în mijlocul lui,
mulþumiri ºi cântãri de laudã.’ ‚ ªi cei ce cântã ºi cei ce joacã strigã: „Toate
izvoarele mele sunt în Tine.” ’ ‚Îºi înalþã glasul, scot strigãte de veselie; de
pe þãrmurile mãrii, laudã mãreþia Domnului.’ (Isaia 35: 10; 51: 3; Psalm 87:
7; Isaia 24: 14).” – Profeþi ºi regi, pag. 515.

b. În afarã de cei neprihãniþi, cine se va bucura în Noul
Ierusalim? Isaia 65:18, 19.

„În viziunile profetului, cei care au biruit pãcatul ºi moartea sunt vãzuþi
ca stând fericiþi în prezenþa Creatorului lor, povestind liber cu El, cum vorbea
omul la început cu Dumnezeu. ‚Vã veþi bucura ºi vã veþi veseli, pe vecie,
pentru cele ce voi face. Cãci voi preface Ierusalimul în veselie, ºi pe poporul
lui în bucurie. Eu însumi Mã voi veseli asupra Ierusalimului, ºi mã voi bucura
de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici
glasul þipetelor’ (Isaia 65: 18, 19).” – Profeþi ºi regi, pag. 514.
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Joi 7 decembrie

5. ZI VEªNICÃ
a. Ce este Dumnezeu pentru poporul Sãu? Cum a fost

preînchipuit acest lucru în experienþa copiilor lui Israel?
Psalm 27:1; Apocalipsa 21:23; Exodul 10:22, 23.

„Noul Ierusalim este acolo, metropola noului pãmânt glorificat, ‚o
coroanã de slavã în mâna Domnului, ºi o diademã regalã în mâna
Dumnezeului Tãu.’ ‚Lumina ei era ca a unei pietre preþioase, ca o piatrã de
iaspis, clarã cum e cristalul.’ ‚Neamul celor salvaþi va umbla în lumina ei: ºi
regii pãmântului îi vor aduce slavã ºi o vor onora.’ ” – Marea luptã, pag.
676.

b. Ce nu va exista în cetate ºi din ce motiv? Apocalips 21:25; 22:5

“În cetatea lui Dumnezeu "nu va fi noapte". Nimeni nu va avea nevoie ºi
nu va dori odihnã. Acolo nu va fi obosealã în a face voia lui Dumnezeu ºi în a
da laudã Numelui Sãu. Vom simþi mereu prospeþimea dimineþii ºi mereu vom fi
departe de încheierea ei. ...  Lumina soarelui va fi înlocuitã cu o luminã care
nu este supãrãtoare, cu toate cã întrece strãlucirea de la amiazã. Slava lui
Dumnezeu ºi a Mielului inundã Cetatea Sfântã cu o luminã care nu slãbeºte.
Cei rãscumpãraþi umblã în slava fãrã soare a unei zile veºnice.” Marea luptã,
pag. 676.

Vineri  8 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Ce i-a motivat pe patriarhi sã se încreadã în promisiunile
minunate ale lui Dumnezeu?

2. Ce a exclamat profetul când a vãzut frumuseþea Noului
Ierusalim?

3. Ce trebuie sã îi caracterizeze pe toþi cei ce vor intra în Cetatea
Sfântã?

4. Spre deosebire de pãcatul ºi durerea acestei vieþi, ce vor
experimenta cei mântuiþi acolo, în Cetatea Sfântã?

5. Ce va fi Domnul toatã veºnicia pentru poporul Sãu?
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Lecţia 11 Sabat, 16 decembrie 2006

Paradisul restaurat
„Cãci iatã, Eu fac ceruri noi ºi un pãmânt nou; aºa cã nimeni

nu-ºi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, ºi nimãnui nu-i vor
mai veni în minte.” (Isaia 65: 17).

„[În cãminul promis nouã] vom vedea minunaþii pomi ai Paradisului în
orice parte vom privi, ºi în mijlocul lor pomul vieþii. Acolo vom privi cu o
vedere neîntunecatã frumuseþile Edenului restaurat.” – The Review and
Herald, 3 septembrie 1903.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 9, p. 256-258.

Duminicã 10 decembrie

1. TOATE LUCRURILE NOI

a. Ce se va întâmpla cu acest pãmânt în timp ce focul îi nimiceºte
pe cei nelegiuiþi? 2 Petru 3:10, 13; Apocalipsa 21:1.

„ ‚Apoi am vãzut un cer nou ºi un pãmânt nou; pentru cã cerul dintâi ºi
pãmântul dintâi pieriserã, ºi marea nu mai era (Apocalipsa 21:1).’ Focul
care i-a nimicit pe cei nelegiuiþi curãþã pãmântul. Fiecare urmã de blestem
este ºtearsã. Nu va exista nici un iad etern, care sã pãstreze în faþa celor
rãscumpãraþi consecinþele îngrozitoare ale pãcatului.” – Marea luptã, pag.
674.

b. Ce responsabilitate încredinþatã lui Adam, dar pierdutã prin
neascultare, va fi restauratã pe Noul Pãmânt? Mica 4:8;
Daniel 7:27.

„A venit acum timpul cel aºteptat cu dor de sfinþii bãrbaþi, încã de când
sabia de foc a fost pusã pentru a împiedica prima pereche sã intre din nou în
Eden, timpul ‚pentru rãscumpãrarea celor câºtigaþi de Dumnezeu’ (Efeseni 1:
14). Pãmântul cel dat la început omului ca regat al sãu, care însã a fost trãdat
de acesta în mâinile lui Satan, ºi a fost deþinut atâta timp de cãtre puternicul
vrãjmaº, a fost recâºtigat prin mareþul plan de mântuire. Tot ce fusese pierdut
prin pãcat a fost restauratã.” – Marea luptã, pag. 674.
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Luni 11 decembrie

2. GRÃDINA EDEN RESTAURATÃ

a. Ce au pierdut primii noºtri pãrinþi prin pãcat, ºi ce promisiune
ne este datã prin cuvântul inspirat? Geneza 3:23, 24.

„Grãdina Eden a rãmas pe pãmânt încã mult timp dupã ce omul a fost
alungat de pe cãrãrile ei plãcute. Rasei cãzute i s-a permis încã multã vreme
dupã aceea sã priveascã spre cãminul nevinovãþiei, totuºi intrarea era pãzitã
de îngeri. La poarta Edenului cea pãzitã de heruvimi se descoperea slava
divinã. Aici veneau Adam ºi fiii sãi pentru a se închina lui Dumnezeu. Aici ei
îºi reînnoiau legãmintele lor de supunere faþã de Legea pe  care o cãlcaserã;
în urma acestei cãlcãri ei au fost alungaþi din Eden. Când valul nelegiuirii
s-a rãspândit în lume, ºi când rãutatea oamenilor a condus la distrugerea lor
prin potop de ape, mâna care plantase Edenul l-a luat de pe pãmânt. Dar la
reînnoirea finalã, când vor fi ‚un cer nou ºi un pãmânt nou’ (Apocalipsa 21:
1), acesta va fi restaurat, fiind împodobit mult mai mãreþ decât la început.” –
Patriarhi ºi profeþi, pag. 49.

b. Deºi acest pãmânt a fost mânjit de pãcat ºi Grãdina Edenului a
fost luatã de aici, ce promite Domnul sã facã din nou? Isaia
66:22; Apocalipsa 21:5.

„Am aºteptat mult timp revenirea lui Isus. Cu toate acestea, promisiunea
este sigurã. În curând ne vom afla în cãminul promis nouã. Acolo, Isus ne va
conduce pe lângã râul de viaþã care curge din tronul lui Dumnezeu, ºi ne va
explica misterele providenþei Sale, lucrurile prin care ne-a trecut aici pe
pãmânt pentru a ne desãvârºi caracterele. Acolo vom privi fãrã nici un vãl
frumuseþile Edenului restaurat.” – Testimonies, vol. 8, pag. 254 (engl.).

„Cât de solemne sunt momentele ºi de ce interes viu sunt pentru noi
aceste descrieri despre lucrurile care au sã vinã, când noi suntem cei care
stãm chiar în pragul împlinirii lor! De când paºii primilor noºtri pãrinþi i-au
îndepãrtat de poarta Edenului, copiii lui Dumnezeu au vegheat ºi au aºteptat,
au dorit ºi s-au rugat pentru aceste lucruri!” – Profeþi ºi regi , pag. 516.
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Marþi 12 decembrie

3. PREOCUPÃRI CE ADUC FERICIRE

a. Care vor fi unele dintre ocupaþiile celor salvaþi pe pãmântul
nou? Isaia 65:21.

„Pe Noul Pãmânt, mântuiþii se vor angaja în ocupaþii ºi plãceri care le-au
adus fericire lui Adam ºi Evei la început. Se va trãi viaþa din Eden, viaþa în
grãdinã ºi la câmp. ‚Vor zidi case ºi le vor locui; vor sãdi vii, ºi le vor mânca
rodul. Nu vor zidi case, ca altul sã locuiascã în ele, nu vor sãdi vii, pentru ca
altul sã le mãnânce rodul, cãci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor,
ºi aleºii Mei se vor bucura de lucrul mânilor lor. (Isaia 65: 21, 22).’ ” –
Profeþi ºi regi, pag. 515.

b. Cum se vor înþelege mântuiþii cu animalele, ºi unde îºi vor gãsi
ei bucuria ºi siguranþa? Isaia 11:6-9.

„Atunci noi am început sã privim la lucrurile mãreþe din afara cetãþii.
Am vãzut case mãreþe, care arãtau ca argintul, ºi erau susþinute de patru
stâlpi împodobiþi cu perle strãlucitoare la privit. Acestea erau locuite de sfinþi.
În fiecare casã era un raft de aur. Am vãzut pe mulþi dintre sfinþi intrând în
case, luându-ºi coroanele lor strãlucitoare ºi punându-le pe raft; apoi ieºeau
pe câmpul din jurul casei ºi lucrau pãmântul; nu aºa cum trebuie sã facem
noi cu pãmântul de aici, nu, nu. O luminã strãlucitoare cãdea pe capetele lor
ºi ei lãudau pe Dumnezeu întruna.

Am mai vãzut un câmp plin de tot felul de flori, ºi în timp ce le culegeam,
am strigat: ‚Aceste flori nu se vor mai veºteji niciodatã.’ Apoi am vãzut un
câmp cu iarbã înaltã, foarte mãreaþã la privit; era de un verde deschis, cu
reflexe de argintiu ºi auriu, în timp ce se unduia semeaþã spre slava lui Isus.
Apoi am intrat într-un câmp cu tot felul de animale – leul, mielul, leopardul ºi
lupul erau într-o armonie desãvârºitã. Am trecut prin mijlocul lor, ºi ele ne-au
urmat paºnice. Apoi am intrat într-o pãdure, nu ca pãdurile întunecoase pe
care le avem aici, o, nu! Ci luminoase, ºi pline de mãreþie; ramurile copacilor
se miºcau într-o parte ºi în alta, ºi toþi am strigat: ‚Vom locui în siguranþã în
pustie ºi vom dormi în pãduri.’ Am trecut apoi mai departe prin aceste pãduri
pentru cã eram în drum spre Muntele Sion.” – Experienþe ºi viziuni, pag.
15, 16.
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Miercuri 13 decembrie

4. PRIVELIªTE FRUMOASÃ
a. Pentru cã pãmântul va fi complet transformat (re-creat), ce se

va întâmpla cu þinuturile uscate, cu pustiile, ºi cu locurile
spinoase? Isaia 35:6 (u.p.), 7.

„[În Paradisul lui Dumnezeu], ‚pustia ºi þara fãrã apã se vor bucura;
pustietatea se va veseli ºi va înflori ca trandafirul.’ ‚În locul spinului se va
înãlþa chiparosul, în locul mãrãcinilor va creºte mirtul.’ ” – Marea luptã,
pag. 676.

„Ori încotro ne uitam, orice lucru la care privea ochiul era frumos ºi
sfânt. Toatã oastea celor mântuiþi, tineri ºi bãtrâni, mari ºi mici, îºi aruncau
coroanele strãlucitoare la picioarele Mântuitorului lor, ºi se prosternau în
închinare înaintea Lui, ºi se închinau celui care trãieºte din veac ºi în vecii.
Minunatul nou pãmânt, în toatã slava sa, era moºtenirea veºnicã a celor
mântuiþi. Domnia ºi stãpânirea, ºi mãreþia împãrãþiei sub tot cerul, a fost
datã sfinþilor Celui Preaînalt, care o vor stãpâni în veac ºi în veci de veci.” –
Experienþe ºi viziuni, pag. 219, 220.

b. Ce fel de locuinþe vor avea cei salvaþi? Isaia 32:18.

„În Biblie, moºtenirea sfinþilor este numitã ‚o þarã’ (Evrei 11:14-16).
Acolo Pãstorul ceresc îºi duce turma la izvoare cu apã vie. Pomul vieþii îºi
dã roadele în fiecare lunã, ºi frunzele lui sunt pentru a fi folosite de neamuri.
Acolo sunt râuri cu ape veºnic curgãtoare, clare ca ºi cristalul, ºi pe malurile
lor, copacii, legãnându-se, îºi aruncã umbra pe cãrãrile pregãtite pentru
rãscumpãraþii Domnului. Acolo câmpiile întinse sunt mãrginite de dealuri
frumoase, ºi munþii lui Dumnezeu îºi înalþã vârfurile semeþe. Pe aceste câmpii
pline de pace, lângã aceste râuri vii, poporul lui Dumnezeu, atâtea veacuri
peregrin ºi cãlãtor, va gãsi o patrie statornicã ºi un cãmin permanent.” –
Marea luptã, pag. 675.
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Joi 14 decembrie

5. FÃRÃ BLESTEM, VIOLENÞÃ SAU MOARTE

a. Ce se va întâmpla cu acei care aici pe pãmânt sunt bolnavi
fizic cum vor fi ei pe noul pãmânt? Filipeni 3:21; Isaia 35:5, 6.

„Identitatea noastrã personalã se pãstreazã la înviere, dar nu aceleaºi
particule, din acelaºi material, ca cel care a intrat în mormânt. Lucrãrile
minunate ale lui Dumnezeu sunt o tainã pentru oameni. Spiritul, caracterul
omului, se întoarce la Dumnezeu pentru a fi pãstrat acolo. La înviere, fiecare
va avea caracterul lui. La timpul sãu, Dumnezeu îl va chema din moarte,
dând din nou suflarea de viaþã, ºi poruncind oaselor uscate sã învieze. Se va
ridica aceeaºi formã, dar va fi liberã de orice boalã ºi de orice defect.” –
Maranata, pag. 299.

b. De ce nu vor mai fi boalã, diformitate, ºi violenþã între
locuitorii Noului Pãmânt? Apocalipsa 21:4, 5; 22:2, 3; Isaia
33:24.

„Suferinþa nu poate exista în atmosfera cerului. Nu vor mai fi lacrimi, nici
cortegii funerare, sau semne de doliu.” – Marea luptã, pag. 676.

„Cât de curând ar putea veni sfârºitul – sfârºitul oricãrei suferinþi, al
necazului ºi al pãcatului! Cât de curând în locul unui petec de pãmânt ars de
pãcat ºi dureri, ar putea copiii noºtri sã îºi primeasã moºtenirea acolo unde
‚cei neprihãniþi vor moºteni þara ºi vor locui în ea pe vecie’ (Psalm 37:29).”
– Educaþia, p. 269.

Vineri 15 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Împreunã cu Noul Pãmânt, ce responsabilitate va fi
restabilitã?

2. Ce altceva va fi restaurat, fiind chiar mai frumos ca înainte?

3. Care vor fi unele din activitãþile de pe Noul Pãmânt?

4. Care va fi condiþia Noului Pãmânt, când acesta va fi dat înapoi
celor salvaþi?

5. Ce condiþie a omenirii va fi cea mai diferitã în contrast cu
starea actualã de lucruri?
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Lecţia 12                              Sabat, 23 decembrie 2006

Cãlãtorind spre alte lumi
„Dar cei ce se încred în Domnul îºi înoiesc puterea, ei zboarã

ca vulturii; aleargã ºi nu obosesc, umblã, ºi nu ostenesc.” (Isaia
40:31)

„Cu o vedere neîntunecatã, [mântuiþii lui Dumnezeu] privesc slava
creaþiunii – sori, stele ºi sisteme nenumãrate, toate înconjurând tronul
Dumnezeirii în ordinea stabilitã.” – Marea luptã, pag. 678.

Recomandare pentru studiu: Marea luptã , pag. 677-678 (din
cap. Sfârºitul luptei).

Duminicã 17 decembrie

1. SABATUL VA FI PÃSTRAT

a. Ce zi a fost pusã deoparte de Dumnezeu ca sfântã, ºi cine o va
pãstra pe Noul Pãmânt? Isaia 66:22, 23.

„Mi-a fost arãtat cã Legea lui Dumnezeu va rãmâne în picioare pentru
totdeauna, ºi va exista pe Noul Pãmânt pânã în veºnicii... Dumnezeu s-a
odihnit în ziua a ºapteea, a binecuvântat-o ºi a sfinþit-o. Am vãzut cã Sabatul
nu va fi abolit niciodatã; ci, sfinþii salvaþi, ºi oastea îngereascã îl vor pãstra
toatã veºnicia în onoarea marelui Creator.” – Experienþe ºi viziuni , pag.
163.

b. Ce subiect va fi studiul celor mântuiþi de la un Sabat la altul?
Efeseni 3:17-19.

„În trecerea lor, anii veºniciei vor aduce descoperiri mai bogate ºi mai
mãreþe despre Hristos ºi Dumnezeu. Pe mãsurã ce cunoºtinþa creºte, vor
creºte ºi dragostea, respectul ºi fericirea. Cu cât mai mult oamenii Îl cunosc
pe Dumnezeu, cu atât mai mare va fi admiraþia pe care o au pentru
caracterul Lui.” – Marea luptã, pag. 678.
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Luni 18 decembrie

2. LUMILE NECÃZUTE

a. Cum s-a numit Adam când i s-a dat stãpânire peste aceastã
lume? Luca 3: 38 (u.p.); Ce versete din Scripturã ne fac sã
înþelegem cã celelalte lumi au de asemenea locuitori? Iov 1:6;
38:7; Evrei 1:2; 11:3.

„Dumnezeu mi-a arãtat celelalte lumi. Am primit aripi, ºi un înger m-a
condus din cetate spre un loc luminos ºi mãreþ. Iarba din acel loc era de un
verde viu, ºi pãsãrile ciripeau un cântec melodios. Locuitorii acelui loc erau
de toate mãrimile; erau nobili, maiestuoºi, ºi drãguþi. Ei purtau imaginea clarã
a lui Isus ºi înfãþiºarea lor strãlucea de bucurie sfântã, ºi exprima libertatea
ºi fericirea locului. I-am întrebat pe unii dintre ei de ce erau aºa de frumoºi
în comparaþie cu cei de pe pãmânt. Mi-a rãspuns: ‚Noi am trãit în strictã
ascultare de poruncile lui Dumnezeu, ºi nu am cãzut prin neascultare, ca cei
de pe pãmânt.’ ” – Experienþe ºi viziuni, pag. 27.

b. Unde era Enoh, pe care Dumnezeu l-a luat de pe pãmânt?
Geneza 5:24; Evrei 11:5.

„Apoi am fost dusã într-o lume care avea ºapte luni. L-am vãzut pe
bãtrânul Enoh, care fusese luat de pe pãmânt. Pe mâna sa dreaptã avea un
finic mãreþ, iar pe fiecare frunzã scria ‚Victorie’. În jurul capului avea o
coroniþã albã strãlucitoare ºi frunze pe coroniþã ºi în mijlocul fiecãrei frunze
era scris “puritate” iar în jurul coroniþei erau pietre de diferite culori, care
strãluceau mai puternic decât stelele ºi reflectau literele, mãrindu-le. În
spate, coroniþa era legatã cu o fundã, pe care scria ‚Sfinþenie’. Deasupra
coroniþei era o coroanã drãguþã care strãlucea mai puternic decât soarele.
L-am întrebat dacã acesta a fost locul în care a venit când a fost luat de pe
pãmânt. El mi-a rãspuns: ‚Nu, nu este acesta. Cetatea este cãminul meu;
am venit aici sã vizitez acest loc.’ Umbla prin acel loc, ca ºi când ar fi fost
acasã.” – Experienþe ºi viziuni, pag. 27, 28.



6464646464 Lecþii biblice pentru Sabat,  Octombrie - Decembrie  2006

Marþi 19 decembrie

3. VIZITÂND ALTE LUMI

a. Ce lucruri vor fi descoperite sfinþilor, ºi pe cine vor întâlni ei
când vor vizita lumile necãzute în pãcat? 1 Corinteni 2:9;
2 Corinteni 12:2-4. Coloseni 1:26.

„Toate comorile Universului vor fi deschise studiului celor mântuiþi.
Liberi de condiþia lor muritoare, ei îºi vor continua zborul lor neobosit spre
lumile îndepãrtate – lumi care timp de multe veacuri au privit cu tristeþe la
spectacolul suferinþelor omeneºti, dar care intonau cântãri de bucurie când
un suflet era salvat. Cu bucurie de nespus copiii pãmântului intrã în bucuria
ºi înþelepciunea fiinþelor necãzute. Ei se împãrtãºesc din comorile de
cunoºtinþã ºi înþelegere câºtigate de-a lungul secolelor de contemplare a
lucrãrii mâinilor lui Dumnezeu. Cu o viziune neîntunecatã ei privesc slava
creaþiunii – sori, stele ºi sisteme nenumãrate, înconjurând tronul lui
Dumnezeu în ordinea stabilitã.” – Marea luptã, pag. 677-678.

b. De ce îºi vor aminti întotdeauna cei mântuiþi? Ce vor obþine ei
aici, dar nu au putut obþine niciodatã pe pãmânt? Zaharia
13:6; Apocalipsa 1:5, 6.

„[În noul Ierusalim], minþile nemuritoare vor comtempla cu o desfãtare
necontenitã minunile puterii creatoare, tainele iubirii salvatoare. Acolo nu va
mai exista nici un vrãjmaº crud, amãgitor care sã îi ispiteascã sã Îl uite pe
Dumnezeu. Fiecare facultate se va dezvolta, fiecare capacitate va creºte.
Acumularea de cunoºtinþe nu va obosi mintea, nici nu va epuiza energiile.
Acolo se vor realiza cele mai mãreþe planuri, cele mai semeþe aspiraþii vor fi
împlinite, cele mai înalte ambiþii vor fi realizate; ºi totuºi, vor exista mereu noi
înãlþimi de atins, noi minuni de admirat, noi adevãruri de înþeles, obiective de
studiu noi, care sã antreneze puterile minþii, ale sufletului ºi ale trupului.” –
Marea luptã, pag. 677.
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Miercuri 20 decembrie

4. VIAÞA DE APOI – REALITATE

a. Ce a promis Isus celor cu inima curatã? Ce va fi Dumnezeu
pentru poporul Sãu? Matei 5:8; Apocalipsa 21:3, 7.

„Poporul lui Dumnezeu are privilegiul de a comunica deschis cu Tatãl ºi
cu Fiul. ‚Acum vedem ca într-o oglindã, în chip întunecos’ (1 Corinteni
13:12). Privim chipul lui Dumnezeu reflectat ca într-o oglindã în lucrãrile din
naturã ºi în modul Lui de a lucra cu oamenii; dar atunci Îl vom vedea faþã în
faþã, fãrã vreun vãl întunecat. Vom sta în prezenþa Lui ºi vom privi slava
feþei Sale.” –Marea luptã, pag. 677.

b. Ce asigurare este datã care confirmã cã descoperirea despre
slava viitoare este adevãratã? Apocalipsa 21:5; 22:6.

„[Pe Noul Pãmânt] fiecare putere va fi dezvoltatã, fiecare capacitate va
creºte. Cele mai mãreþe planuri se vor realiza, cele mai semeþe aspiraþii vor
deveni realitate, cele mai înalte ambiþii se vor împlini. ªi totuºi, vor apãrea
mereu noi înãlþimi de urcat, noi adevãruri de înþeles, obiective de studiu noi
care vor antrena puterile trupului, ale minþii ºi ale sufletului.

Profeþii cãrora le-au fost descoperite aceste scene mãreþe au tânjit sã
înþeleagã adevãrata lor însemnãtate. Ei ‘au fãcut din mântuirea aceasta þinta
cercetãrilor ºi cãutãrii lor stãruitoare. Ei cercetau sã vadã ce vreme ºi ce
împrejurãri avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei... Lor le-a fost
descoperit cã nu pentru ei înºiºi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe
care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovãduit.’ (1 Petru 1:10-12).

Cât de solemne sunt momentele ºi de ce interes viu sunt pentru noi
aceste descrieri despre lucrurile care au sã vinã, când noi suntem cei care
stãm chiar în pragul împlinirii lor! De când paºii primilor noºtri pãrinþi i-au
îndepãrtat de poarta Edenului, copiii lui Dumnezeu au vegheat ºi au aºteptat,
au dorit ºi s-au rugat pentru aceste lucruri!” – Profeþi ºi regi, pag. 516.
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Joi 21 decembrie

5. TIMPUL SE APROPIE

a. Având în vedere slava veºnicã ce este pregãtitã pentru noi,
care ar trebui sã fie preocuparea noastrã în aceste ultime zile?
Evrei 10:35-39.

„Prietene peregrin, suntem încã în mijlocul umbrelor ºi al tumultului
activitãþilor noastre pãmânteºti; dar în curând Salvatorul nostru va apãrea
pentru a aduce eliberare ºi odihnã. Sã privim prin credinþã la binecuvântata
viaþã de apoi aºa cum e ea descrisã de mâna lui Dumnezeu. El, care a murit
pentru pãcatele lumii, deschide larg porþile Paradisului tuturor celor care
cred în El. În curând bãtãlia va fi încheiatã, ºi victoria câºtigatã. În curând Îl
vom vedea pe Acel în care s-au strâns toate speranþele noastre pentru viaþã
veºnicã. ªi în prezenþa Sa, încercãrile ºi suferinþele din aceastã viaþã vor fi
ca nimic. Lucrurile de mai înainte vor fi uitate, ºi nimãnui nu-i vor mai veni în
minte (Isaia 65:17).” – Profeþi ºi regi, pag. 516.

b. Ce cuvinte de încurajare ne-au lãsat profeþii ºi apostolii? Isaia
40:1, 2; Iacov 5:8.

„Priviþi în sus, priviþi în sus ºi lãsaþi sã creascã mereu credinþa voastrã.
Lãsaþi ca ea sã vã conducã de-a lungul cãii înguste care duce prin porþile
cetãþii înspre acel viitor mãreþ de dincolo, acel viitor de slavã nemãrginitã
care este pregãtitã pentru cei salvaþi. ‚Fiþi, deci, îndelung rãbdãtori, fraþilor,
pânã la venirea Domnului. Iatã cã plugarul aºteaptã roada scumpã a
pãmântului, ºi o aºteaptã cu rãbdare, pânã primeºte ploaie timpurie ºi târzie.
Fiþi ºi voi îndelung rãbdãtori, întãriþi-vã inimile, cãci venirea Domnului este
aproape’ (Iacov 5:7, 8.).” – Profeþi ºi regi , pag. 516, 517.

Vineri 22 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. Care va fi marea temã de studiu pe Noul Pãmânt?

2. Ce dovadã existã în Scripturi despre lumile necãzute în pãcat?

3. Ce experienþã va fi o realitate uºoarã pentru cei mântuiþi?

4. Ce asigurare despre rãsplatã este datã biruitorului?

5. Ce trebuie sã realizãm cu fiecare zi ce trece?
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Lecţia 13                              Sabat, 30 decembrie 2006

Întreaga familie laolaltã
„Iatã de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatãlui Domnului

nostru Isus Hristos, din care îºi trage numele orice familie, în ceruri
ºi pe pãmânt.” (Efeseni 3:14, 15).

„[Poporul celor mântuiþi] va fi o familie unitã, fericitã, îmbrãcatã cu
veºminte de laudã ºi de mulþumire.” – Profeþi ºi regi, pag. 517.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 6, pag. 337, 338.

Duminicã  24 decembrie

1. FII ªI FIICE ALE LUI DUMNEZEU

a. Cum s-a numit prima fiinþã creatã dupã chipul ºi asemãnarea
lui Dumnezeu? Luca 3:38. Cum poate fi reintegratã rasa
umanã în familia lui Dumnezeu? Ioan 1:12, 13.

„Dumnezeu a creat omul dupã chipul ºi asemãnarea Lui. Nu este nici o
tainã aici. Nu existã nici un motiv pentru a crede cã omul a evoluat prin
diferite stadii de dezvoltare de la o formã inferioarã de animal sau viaþã
vegetalã... Genealogia rasei umane, aºa dupã cum este oferitã de inspiraþie,
conduce înapoi la niºte origini, care nu sunt o linie de germeni, moluºte sau
patrupede în dezvoltare, ci la marele Creator. Deºi format din þãrânã, Adam
era ‚fiul lui Dumnezeu’.” – Patriarhi ºi profeþi, pag. 29.

„Omul a devenit atât de degradat de pãcat, încât era imposibil ca prin
propriile lui puteri sã fie în armonie cu Cel a cãrui naturã este puritate ºi bunã-
tate. Dar, dupã ce l-a salvat pe om de condamnarea Legii, Hristos putea sã îi
dea putere divinã care urma sã fie unitã cu eforturile omeneºti. Astfel, prin
pocãinþã faþã de Dumnezeu ºi prin credinþã în Hristos, copiii cãzuþi ai lui Adam
puteau deveni încã o datã ‚fii ai lui Dumnezeu’ (1 Ioan 3:2).” – Ibid ., pag. 51.

b. Ce condiþie trebuie sã îndeplinim pentru a deveni fii ºi fiice ale
lui Dumnezeu? 2 Corinteni 6:17, 18.

„Dumnezeu ne cheamã la o despãrþire de lume. Vrei sã te supui? Vei
ieºi din mijlocul lor, vei rãmâne despãrþit ºi diferit de ei? ‚Ce pãrtãºie are
neprihãnirea cu nelegiuirea? Ce legãturã este între luminã ºi întunerec?’ Nu
te poþi amesteca printre cei lumeºti, nu poþi sã fii pãrtaº la spiritul lor, sã le
urmezi exempul ºi sã fii în acelaºi timp un copil al lui Dumnezeu.” –
Testimonies, vol. 2, pag. 36.



6868686868 Lecþii biblice pentru Sabat,  Octombrie - Decembrie  2006

Luni 25 decembrie

2. MAREA NOASTRÃ FAMILIE

a. Ce a spus Isus despre Tatãl? Cum s-a identificat Isus cu noi?
Ioan 20:17; Evrei 2:11.

„Fraþilor, împreunã cu Ioan, ucenicul iubit, vã chem sã priviþi ‚ce dragoste
ne-a arãtat Tatãl, sã ne numim copiii Lui’. Ce iubire! Ce iubire fãrã egal, ca
fiind pãcãtoºi ºi strãini sã putem fi aduºi înapoi ºi adoptaþi în familia lui
Dumnezeu! Putem sã ne adresãm Lui cu numele scump de ‚Tatãl nostru’,
ca semn al afecþiunii noastre faþã de El ºi ca o garanþie pentru grija Sa
duioasã pentru noi ºi pentru relaþia Sa cu noi. ªi Fiul lui Dumnezeu,
privindu-i pe moºtenitorii harului, ‚nu se ruºineazã sã îi numeasã fraþii Lui.’
Ei au chiar o relaþie mai strânsã cu Dumnezeu decât îngerii care nu au cãzut
niciodatã.” – Testimonies, vol. 5, pag. 728.

b. Ce îºi dorea apostolul sã înþelegem noi despre familia lui
Dumnezeu pe pãmânt ºi în cer? Ce spune inspiraþia despre
credincioºii de pe pãmânt ºi despre biserica de sus? Efeseni
3:14-19.

„Toatã iubirea pãrinteascã ce a coborât din generaþie în generaþie prin
canalele inimilor omeneºti, toate izvoarele de gingãºie deschise în sufletele
omeneºti sunt doar un pârâiaº în comparaþie cu oceanul de iubire infinitã,
inepuizabilã a lui Dumnezeu. Limba nu o poate exprima; tocul nu o poate
descrie. În încercarea de a înþelege iubirea ºi mila Tatãlui ceresc, poþi medita
la ele în fiecare zi a vieþii tale; poþi studia Scripturile cu sârguinþã pentru a le
înþelege; poþi pune la lucru orice putere ºi orice capacitate pe care þi-a
dat-o Dumnezeu; cu toate acestea va mai fi o infinitatea dincolo de aceasta
de înþeles.” Testimonies, vol. 5, pag. 728, 729.

„Biserica lui Dumnezeu de jos este una cu biserica Lui de sus.
Credincioºii de pe pãmânt ºi fiinþele cereºti care nu au cãzut niciodatã
constituie o bisericã. Fiecare inteligenþã cereascã este interesatã de
adunãrile sfinþilor care se întâlnesc pentru a se închina lui Dumnezeu.” –
Ibid., vol. 6, pag. 337.
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Marþi 26 decembrie

3. MÃREAÞA NOASTRÃ MOªTENIRE

a. Ce vor moºteni copiii lui Dumnezeu ºi pentru cât timp? Psalmi
37:11, 29; Matei 25:34.

„Toþi cei ce sunt ai lui Hristos, sunt sãmânþa lui Avraam sunt ºi moºtenitori
conform promisiunii, moºtenitori ai moºtenirii netrecãtoare, nestricate ºi
nepãtate – pãmântul eliberat de blestemul pãcatului (Galateni 3:29; 1 Petru
1:4). Pentru cã ‚ domnia, stãpânirea ºi puterea tuturor împãrãþiilor care sunt
pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinþilor Celui Prea Înalt’ ºi ‚ Cei
blînzi moºtenesc þara, ºi au belºug de pace’ (Daniel 7:27; Psalm 37:11).” –
Patriarhi ºi profeþi, pag. 162.

b. Prin ce se va dovedi faptul cã dorinþa noastrã de a fi în
împãrãþia lui Isus nu e doar o simplã pretenþie rostitã din
buze? Matei 6:33; 2 Petru 1:3-11.

„Având în vedere apropiata revenire a lui Hristos, cât de serioºi ar trebui
sã fim în clãdirea caracterelor dupã asemãnarea divinã...

Cãutãm acea viaþã care se mãsoarã cu viaþa lui Dumnezeu; de aceea,
natura noastrã trebuie sã fie adusã în conformitate cu voia lui Dumnezeu.
Trebuie sã ne conducem în aºa fel viaþa, încât sã putem merge la Dumnezeu
cu încredere, ºi sã-i spunem nevoile noastre, crezând cã El ne aude ºi cã ne
va da har ºi tãrie pentru a îndeplini principiile Cuvântului Sãu. Lucrurile pe
care le cãutãm noi sunt cerul, coroana biruitorului, intrarea prin porþile cetãþii
lui Dumnezeu, dreptul de a mânca din pomul vieþii care este în mijlocul
Paradisului lui Dumnezeu. Vrem sã Îl vedem pe Rege în frumuseþea Lui.
Atunci, haideþi sã pãstrãm zilnic ochii noºtri aþintiþi asupra lui Isus, asupra
desãvârºirii caracterului uman, ºi prinzându-ne de divinitatea Lui, noi vom
avea puterea divinitãþii care sã ne ajute sã biruim orice înclinaþie spre rãu, ºi
orice dorinþã rea.

Îi mulþumesc Domnului pentru viaþa mea... Am o credinþã care priveºte
spre viitor ºi vede pomul vieþii. În el cresc fructe preþioase, ºi frunzele pomului
sunt pentru vindecarea neamurilor. Nu vor mai exista inimi frânte, tristeþe,
pãcat, nu va mai fi durere, nici suferinþã în acea împãrãþie de slavã.” – Fii ºi
fiice ale lui Dumnezeu, pag. 398.
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Miercuri 27 decembrie

4. OMENIREA ªI PÃMÂNTUL SE BUCURÃ

a. Când Domnul creazã din nou pãmântul în nevinovãþia lui, ce
se va auzi? Isaia 51:3; 14:7.

„[În Edenul restaurat] vor fi muzicã ºi cântãri pe care nici o ureche
omeneascã nu le-a auzit – decât în viziunile date de Dumnezeu, ºi pe care
nici o minte omeneascã nu ºi le-a imaginat.” – Educaþia, pag. 301.

„Profetul [Isaia] a auzit sunetul muzicii [din cetatea lui Dumnezeu], ºi
melodii pe care urechea omeneascã nu le-a auzit – decât în viziunile date de
Dumnezeu, nici mintea omeneascã nu ºi le-a imaginat. ‚Cei izbãviþi de
Domnul se vor întoarce, ºi vor merge spre Sion cu cântece de biruinþã. O
bucurie veºnicã le va încununa capul, veselia ºi bucuria îi vor apuca, iar
durerea ºi gemetele vor fugi!’ ‚Bucuria ºi veselia vor fi în mijlocul lui,
mulþumiri ºi cântãri de laudã.’ ‚ ªi cei ce cântã ºi cei ce joacã strigã: „Toate
izvoarele mele sunt în Tine.” ’ ‚Îºi înalþã glasul, scot strigãte de veselie; de
pe þãrmurile mãrii, laudã mãreþia Domnului.’ (Isaia 35: 10; 51: 3; Psalm 87:
7; Isaia 24: 14).” – Profeþi ºi regi, pag. 515.

b. Ce temã va ocupa atenþia celor mântuiþi în decursul veºniciei
ºi care va fi cântarea lor? Apocalipsa 19:1, 6.

„Tema mântuirii este una pe care îngerii vor sã o studieze; în decursul
veacurilor nesfârºite ale veºniciei, ea va fi ºtiinþa ºi cântecul celor mântuiþi.
Nu meritã ea gândurile noastre ºi studiul nostru cel mai atent? Mila infinitã ºi
iubirea lui Dumnezeu, jertfa adusã în favoarea noastrã – acestea ne cheamã
la meditaþia cea mai serioasã ºi mai solemnã. Trebuie sã zãbovim asupra
imaginii caracterului iubitului nostru Mântuitor ºi Mijlocitor. Trebuie sã
meditãm la misiunea Celui care a venit pentru a-ºi salva poporul din pãcatele
lui. În timp ce contemplãm temele cereºti, credinþa ºi dragostea noastrã vor
creºte, ºi rugãciunile noastre vor fi din ce în ce mai acceptabile înaintea lui
Dumnezeu, pentru cã vor fi amestecate din ce în ce mai mult cu credinþã ºi
iubire. Ele vor fi inteligente ºi fierbinþi. Vom avea mai multã încredere
constantã în Isus, ºi o experienþã zilnicã, vie, a puterii Sale care poate salva
pe deplin pe toþi cei care vin la Dumnezeu prin El.” – Calea cãtre Hristos¸
pag. 86, 87.
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Joi 28 decembrie

5. SLAVÃ FÃRÃ EGAL

a. Ce cântare vor cânta cei mântuiþi ºi îngerii când vor privi
lucrarea de mântuire înfãptuitã? Apocalipsa 5:11, 12.

„Cuprins de bucurie, [Adam] vede acum pomii care erau cândva
desfãtarea lui – acei pomi ale cãror fructe le aduna el în zilele nevinovãþiei ºi
bucuriei lui... El priveºte în jurul lui ºi priveºte muþimea familiei sale mântuite,
stând în Paradisul lui Dumnezeu...

La aceastã reuniune fericitã sunt martori acum îngerii, care plânseserã
la cãderea lui în pãcat, ºi care se bucuraserã când Isus s-a înãlþat la cer
dupã învierea Sa, deschizând mormântul pentru toþi cei ce urmau sã creadã
în numele Sãu. Acum ei privesc lucrarea de mântunire înfãptuitã ºi îºi unesc
vocile în cântare de laudã.” – Marea luptã, pag. 647.

b. Ce profeþie din Vechiul Testament ºi repetatã în Noul
Testament va fi împlinitã literal? Isaia 64:4; 1 Corinteni 2:9.

„Mergem spre casã. Acela care ne-a iubit atât de mult, încât a murit
pentru noi, ne-a pregãtit o cetate. Noul Ierusalim este locul nostru de odihnã.
În cetatea lui Dumnezeu nu va mai fi tristeþe. Nu se va mai auzi nici un vaiet
de durere, nu vor mai fi cântece funebre despre speranþe sfãrâmate ºi
afecþiune îngropatã. În curând ne vom schimba veºmintele întristãrii noastre
cu haina de nuntã. În curând vom fi martori la încoronarea Regelui nostru...

Nu va mai dura mult ºi Îl vom vedea pe cel în care s-au strâns toate
speranþele noastre de viaþã veºnicã. ªi în prezenþa Lui, toate încercãrile ºi
toate suferinþele acestei vieþi vor fi ca nimic.” – Testimonies, vol. 9, pag. 258.

Vineri 29 decembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ

1. De ce avem nevoie pentru a fi adoptaþi în familia lui
Dumnezeu?

2. Ce confirmã adevãrata unire a familiei lui Dumnezeu?

3. Fiind copii ai lui Dumnezeu, ce moºtenire ne va da Tatãl?

4. Cum îºi vor manifesta cei mântuiþi bucuria ºi fericirea?

5. Ce lucruri nu vor exista pe Noul Pãmânt?
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