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prefaţă 
În timpul acestui trimestru, studenţii Şcolii de Sabat din toată lumea vor 

încheia seria de studii intitulată „Noi aşa credem”.
Cea de-a patra parte a acestei serii va culmina cu cel mai important material 

din întregul an. Aici vom studia cele trei solii îngereşti din Apocalipsa cap. 14 şi alte 
profeţii cruciale pentru înţelegerea şi mustrarea noastră în aceste zile de pe urmă.

Considerând istoria ca pe un întreg, perspectiva noastră în viaţă este pro-
fund stimulată de o înţelegere corectă a profeţiilor. Din nefericire, mulţi oameni 
din lumea religioasă de astăzi încep să ghicească atunci când încearcă să in-
terpreteze profeţia. Dar Dumnezeul a toată înţelepciunea şi îndurarea a dat o 
metodă prin care vom putea înţelege corect tainele Cuvântului Său. Comparând 
verset cu verset, Biblia se explică singură. Lecţiile istoriei ne descoperă ce s-a 
întâmplat, ceea ce ne arată că suntem pe calea cea bună în aplicarea profeţiei.

„Trebuie să ştim mai mult decât ştim în prezent. Trebuie să înţelegem lucru-
rile adânci ale lui Dumnezeu. Sunt teme de care să ne ocupăm, care merită mai 
mult decât o atenţie în treacăt. Îngerii au dorit să privească la adevărurile care 
sunt descoperite acelora care caută Cuvântul lui Dumnezeu cu inimi smerite. 
Acei care vor devota puterile lor studiului Cuvântului lui Dumnezeu şi în special 
profeţiilor care se referă la aceste zile de pe urmă, vor fi răsplătiţi cu descoperirea 
unor adevăruri importante.” The Signs of the Times, 18 aprilie 1900.

„Lumea are nevoie de adevărul mântuitor pe care Dumnezeu l-a încredinţat 
poporului Său. Lumea va pieri dacă nu îi este dată o cunoştinţă a lui Dumnezeu 
prin agenţii Săi aleşi. În puterea Duhului Sfânt, acei care sunt împreună lucrători 
cu Dumnezeu trebuie să lucreze cu un zel nestins şi să răspândească în lume 
lumina adevărului prezent. Când merg pe drumuri principale sau poteci, când 
lucrează în locurile nelucrate ale pământului, acasă şi în zonele de departe, ei vor 
vedea mântuirea lui Dumnezeu descoperită într-un mod remarcabil.

„Solii credincioşi ai lui Dumnezeu trebuie să caute să ducă înainte lucra-
rea Domnului în modul rânduit de El. Ei trebuie să se pună în legătură strânsă 
cu Marele Învăţător, pentru ca să poată fi învăţaţi zilnic de Dumnezeu. Ei tre-
buie să lupte cu Dumnezeu în rugăciune serioasă pentru un botez al Duhului 
Sfânt, pentru ca să poată ieşi în întâmpinarea unei lumi care piere în păcat. 
Toată puterea este făgăduită acelora care merg în credinţă pentru a proclama 
evanghelia veşnică. Când servii lui Dumnezeu duc lumii o solie vie, proaspătă, 
de la tronul slavei, lumina adevărului va străluci ca o lampă care arde, ajun-
gând în toate părţile pământului. Astfel întunericul rătăcirii şi al necredinţei 
va fi izgonit din minţile celor cu inima sinceră din toate ţările, care acum Îl 
caută pe Dumnezeu.” The Review and Herald, 31 martie 1910.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 3 OctOmbrie 2009

Darul Sabatului Întâi 
pentru şcolile misionare din toată lumea

„El a dat pe unii apostoli, pe alţii 
profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii 
pastori şi învăţători; pentru desă-
vârşirea sfinţilor, pentru lucrarea de 
slujire, pentru întărirea trupului lui 
Hristos: până ajungem toţi la unirea 
credinţei şi la cunoştinţa Fiului lui 
Dumnezeu, la omul desăvârşit, la 
înălţimea staturii plinătăţii lui Hris-
tos’ (Efeseni 4:7-13). Aici membrii 
bisericii lui Dumnezeu sunt arătaţi ca făcându-şi partea lor diferită, toţi 
sub îndrumarea marelui Maestru Lucrător, care ştie exact ce ar trebui să 
facă fiecare în serviciul Său pentru a ieşi în întâmpinarea nevoilor care 
apar.” Bible Training School, 1 aprilie 1903.

„Secerişul este bogat, dar lucrătorii sunt puţini” (Matei 9:37). Cauza lui 
Dumnezeu are nevoie disperată de lucrători instruiţi. Unde îi găsim? Pu-
tem pune o reclamă în ziar sau să angajăm o agenţie pentru a căuta lucră-
tori biblici calificaţi? Nu. Trebuie să ne pregătim proprii lucrători, pastori 
şi predicatori.

Una dintre cele mai mari nevoi ale lucrării lui Dumnezeu în aceste zile 
de pe urmă este aceea de a întemeia mai multe Şcoli de Instruire Biblică. O 
nouă Şcoală de Instruire Biblică (Şcoală misionară) a fost construită recent 
în Angola. Această şcoală instruieşte lucrători de care este mare nevoie în 
continentul african, unde este o mare redeşteptare. Este planificată o şcoală 
pentru Pakistan, o naţiune musulmană. S-a cumpărat deja un teren şi au 
fost aprobate planuri de către autorităţile locale. Acum au nevoie să strângă 
25000 USD pentru acest proiect. Este nevoie de o şcoală nouă în India pen-
tru a instrui lucrători pentru sud-estul Asiei. Şi lista de nevoi continuă.

Iubiţi fraţi şi surori, doriţi să ajutaţi cauza lui Dumnezeu în acest timp 
cu mijloacele voastre pentru a întemeia foarte necesarele Şcoli de Instruire 
Biblică? Fie ca Domnul să vă binecuvânteze sacrificiul.

Departamentul de Educaţie al Conferinţei Generale
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   Lecţia 1                         Sabat, 3 octombrie 2009

evanghelia veşnică
„Mie nu mi-e ruşine de evanghelia lui Hristos: căci ea este puterea lui 

Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: mai întâi a iudeului, 
apoi a grecului”. (Romani 1:16).

„Fie ca Domnul să deschidă ochii închişi ai poporului Său şi să le 
trezească simţurile amorţite, pentru ca să poată înţelege că evanghelia 
este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor care cred.” Testimonies, 
vol. 7, pg. 11, 12. eng.

Recomandare pentru studiu:  
   Testimonies, vol. 8, pg. 9-29.( eng). (cap. Lucrarea noastră).

Duminică      27 septembrie

1.  prima datĂ cÂnd a FoSt predicatĂ eVanGHeLia
a.  La scurt timp după căderea omului, ce solie a fost dată primilor  
 noştri părinţi, şi care a fost semnificaţia ei? Geneza 3:15.

„Omului i-a fost transmisă prima înştiinţare cu privire la mântuire 
prin sentinţa pronunţată asupra lui Satan în grădină [Geneza 3:15 citat]. 
Această sentinţă, rostită în auzul primilor noştri părinţi, a fost o făgăduin-
ţă pentru ei.  În timp ce prevestea război între om şi Satana, ea declara că 
puterea marelui vrăjmaş avea să fie în cele din urmă sfărâmată.”  Credinţa 
prin care trăiesc, pg. 75. eng.

b.  prin ce mijloace a fost crezută vestea bună a mântuirii de către  
 patriarhi şi profeţi? Geneza 4:3-7; evrei 11:4.

„Închinarea lui Dumnezeu prin darurile de jertfă a fost întemeiată şi 
acei care se temeau de Dumnezeu îşi recunoşteau păcatele înaintea Lui, 
şi priveau înainte cu recunoştinţă şi încredere sfântă la venirea Luceafă-
rului de Dimineaţă, care avea să-i călăuzească pe fiii căzuţi ai lui Adam la 
cer, prin pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţă în Domnul şi Mântuitorul 
nostru Isus Hristos. Astfel, evanghelia a fost predicată prin fiecare jertfă.” 
Selected Message, vol. 1, pg. 231.
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Luni                    28 septembrie

2.  SoLia Lui ioan BoteZĂtoruL
a.  când ioan Botezătorul şi-a început lucrarea, care a fost tema  
 predicării lui? matei 3:1,2; ioan 1:29.

„Dar când Ioan L-a văzut pe Isus, el a spus misiunea Sa. El a zis: ‚Iată 
Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii’ (Ioan 1:29).” Faith and 
Works, pg. 90.

„Predicarea lui Ioan Botezătorul a creat o mare agitaţie. La începutul 
lucrării sale, interesul religios era foarte scăzut. Superstiţia, tradiţia şi fabu-
lele aduseseră în confuzie minţile oamenilor şi calea dreaptă nu a fost înţe-
leasă. Zeloşi în a-şi asigura comori şi onoruri lumeşti, oamenii Îl uitaseră 
pe Dumnezeu. Ioan a mers să vestească pe Unsul Domnului şi să-i cheme 
pe oameni la pocăinţă.” The Youth’s Instructor, 17 mai 1900.

b.  care a fost rezultatul predicării lui ioan? cum a procedat el cu  
 diferiţi oameni? Luca 3:7-14.

„Doctrina pe care a predicat-o Ioan a fost în primul rând pocăinţa pen-
tru păcatele din trecut; apoi, ‚împărăţia cerurilor este aproape’. Ei trebuia 
să manifeste pocăinţă faţă de Dumnezeu; apoi ei aveau să fie pregătiţi să 
manifeste credinţă în Acela care era pe cale să li se descopere. Adevărului 
trebuia să i se permită să-şi manifeste puterea curăţitoare asupra vieţilor 
acestor conducători.

Acelora care erau neînvăţaţi în oracolele lui Dumnezeu le-a fost suficient 
ca Ioan să le spună: ‚Pocăiţi-vă, căci împărăţia cerurilor este aproape.’ Dar 
când Botezătorul i-a văzut pe farisei şi saduchei venind la botezul lui, el a 
fost mişcat să le dea o solie hotărâtă Aceşti oameni se considerau o putere în 
popor. Deşi aveau diferite teorii cu privire la anumite subiecte biblice, ei erau 
uniţi în dorinţa lor de a auzi cuvintele profetului din pustie. Unii care veneau 
din curiozitate, captivaţi de cuvintele sale, au ajuns interesaţi de solia pe care 
o dădea şi au fost mişcaţi să fie botezaţi. Lor Ioan le-a spus: ‚Faceţi dar roade 
vrednice de pocăinţa voastră.’ Hristos era pe cale să vină ca descoperitor al 
caracterului lui Dumnezeu. Chiar prezenţa Lui avea să le facă de cunoscut 
oamenilor păcatul lor. Numai când ei erau dispuşi să fie curăţaţi de păcat, 
puteau intra în părtăşie cu El. Acei care aveau inimi corupte nu puteau rămâ-
ne în prezenţa Lui.” The Review and Herald, 28 noiembrie 1907.
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Marţi                   29 septembrie

3.  SoLia Lui iSuS
a.  care a fost tema pe care isus a prezentat-o cu insistenţă înaintea  
 oamenilor, când Şi-a început lucrarea Lui pământească? marcu 1:14,15.

„Povara predicării lui Hristos a fost: ‚S-a împlinit vremea şi împărăţia 
lui Dumnezeu este la uşă; pocăiţi-vă şi credeţi în evanghelie’ (Marcu 1:15).” 
Hristos Lumina Lumii, pg. 233. (eng).

„Solia lui Hristos pentru popor a fost: ‚Dacă nu vă pocăiţi, veţi pieri cu 
toţii la fel.’ Şi apostolilor li s-a poruncit să predice pretutindeni că oame-
nii trebuia să se pocăiască. Domnul doreşte ca servii Săi să predice astăzi 
vechea învăţătură a evangheliei, părerea de rău pentru păcat, pocăinţa şi 
mărturisirea. Avem nevoie de predici de modă veche, de obiceiuri de modă 
veche, de taţi şi mame de modă veche în Israel, care să aibă gingăşia lui 
Hristos.” Astăzi cu Dumnezeu, pg. 370. (eng).

„Pentru noi solia lui Hristos este: ‚Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se le-
pede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze’.” - Lucrarea de binefacere, pg. 116. (eng).

b.  care este definiţia biblică a evangheliei, vestea bună a mântuirii?  
 romani 1:16; 1 corinteni 15:1-6; 2 corinteni 5:21.

„Atârnând pe cruce, Hristos era evanghelia... Aceasta este solia noas-
tră, argumentul nostru, învăţătura noastră, avertismentul nostru pentru 
cel nepocăit, încurajarea noastră pentru cei suferinzi, speranţa pentru fie-
care credincios.” Manuscript Releases, vol. 21, pg. 37.

„Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, când este 
întreţesută cu viaţa practică, atunci când este trăită şi practicată. Unirea 
lucrării asemenea celei a lui Hristos pentru trup şi a lucrării asemenea celei 
a lui Hristos pentru suflet este adevărata interpretare a evangheliei.” My Life 
Today, pg. 225.

„Evanghelia este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu, dacă este re-
prezentată în mod corect de către aceia care pretind a fi creştini.” Educaţia 
creştină, pg. 147. (eng).

„Evanghelia este descoperirea iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni şi 
înseamnă tot ce este esenţial pentru fericirea şi bunăstarea omenirii.” Fun-
damentele educaţiei creştine, pg. 186. (eng).

„Chiar esenţa evangheliei este restaurarea şi Mântuitorul doreşte ca noi 
să le spunem celor bolnavi, deznădăjduiţi şi întristaţi să se prindă de pute-
rea Lui.” Hristos Lumina Lumii, pg. 824, 825. (eng).
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Miercuri       30 septembrie
4.  credeţi eVanGHeLia
a.  care va fi efectul evangheliei în acei care prin credinţă acceptă  
 măsurile luate pentru mântuirea lor? Luca 18:13; 24:47;  
 2 corinteni 7:9,10.

„Cu cât ne apropiem mai mult de Isus şi cu cât mai clar deosebim purita-
tea caracterului Său, cu atât mai clar vom vedea păcătoşenia extraordinară a 
păcatului şi cu atât mai puţin vom dori să ne înălţăm. Va fi o căutare continuă 
a sufletului după Dumnezeu, o mărturisire continuă, serioasă şi zdrobitoare 
de inimă a păcatului şi o umilire a inimii înaintea Lui. La fiecare pas de îna-
intare în experienţa noastră creştină, pocăinţa noastră se va adânci. Vom şti 
că îndestularea noastră este numai în Hristos şi ne vom însuşi mărturisirea 
apostolului: ‚Ştiu că în mine (adică în trupul meu) nu locuieşte nimic bun.’ 
‚Ferească Domnul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru 
Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine şi eu faţă de lume’ 
(Romani 7:18; Galateni  6:14).” Istoria faptelor apostolilor, pg. 561. (eng).

b.  pe lângă pocăinţă, care va mai fi rodul credinţei în Hristos?  
 psalmii 51:10-13; efeseni 2:8-10; 1 ioan 3:24.

„Credinţa în Hristos care salvează sufletul nu este ceea ce este repre-
zentată a fi de către mulţi. ‚Crede, crede’ este strigătul lor; ,crede numai 
în Hristos şi vei fi mântuit. Este tot ce ai de făcut.’ În vreme ce adevărata 
credinţă se încrede cu totul în Hristos pentru mântuire, ea va conduce la 
conformare perfectă faţă de legea lui Dumnezeu. Credinţa este manifestată 
prin fapte.” Faith and Work, pg. 52.

„Puterea convertitoare a lui Dumnezeu poate transforma tendinţele moş-
tenite şi cultivate; căci religia lui Isus este înălţătoare. ‚Născut din nou’ înseamnă 
o transformare, o nouă naştere în Isus Hristos.” Căminul Advent, pg. 206. (eng).

„Avem nevoie de credinţa lui Avraam în zilele noastre pentru a lumina 
întunericul care se strânge în jurul nostru, ţinând afară dulcea lumină a 
iubirii lui Dumnezeu şi pipernicind creşterea spirituală. Credinţa noastră 
ar trebui să fie producătoare de fapte bune; căci credinţa fără fapte este 
moartă. Fiecare datorie îndeplinită, orice sacrificiu făcut în numele lui Isus 
aduce o răsplată nespus de mare. În actul datoriei, Dumnezeu vorbeşte şi 
Îşi dă binecuvântarea Sa.” The Signs of the Times, 19 mai 1898.
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Joi            1 octombrie

5.  rĂSpÂndiţi VeStea
a.  ce însărcinare a dat isus urmaşilor Săi din timpul Său până la  
 sfârşitul timpului? marcu 16:15,16; matei 28:18-20.

„În însărcinarea dată ucenicilor Săi, Hristos nu doar că le-a trasat lu-
crarea, ci le-a dat solia lor. Învăţaţi-i pe oameni, a spus El, ‚să păzească tot 
ce v-am poruncit.’... ‚Legea şi profeţii’ cu înregistrarea propriilor Sale cu-
vinte şi fapte, sunt comoara încredinţată ucenicilor pentru a fi dată lumii. 
Numele lui Hristos este cuvântul lor de ordine, semnul lor distinctiv şi 
legătura unirii lor, autoritatea pentru cursul acţiunii lor şi sursa succesului 
lor. Nimic din ceea ce nu poartă aprobarea Lui nu trebuie să fie recunoscut 
în împărăţia Lui.” Hristos Lumina Lumii, pg. 826.(eng).

„Lumea este câmpul nostru de lucrare misionară şi noi trebuie să mer-
gem să lucrăm, înconjuraţi cu atmosfera Ghetsimaniului şi a Calvarului.” 
Testimonies, vol. 7, pg. 12. (eng).

b.  ce putere este făgăduită tuturor acelora care se angajează cu  
 sinceritate în lucrarea de răspândire a veştii bune a evangheliei?  
 Fapte 1:8.

„A crede în Hristos şi a primi harul Său transformator nu este o lu-
crare de ghicire, ci o lucrare care face ca virtuţiile lui Hristos să fie reflec-
tate în minte şi în caracter. Când câştigaţi această experienţă, veţi spune:  
‚Am gustat şi am văzut că Domnul este bun. Domnul Isus va fi partea mea 
pentru totdeauna.’ Puterea crucii va mişca în voi izvoarele misterioase ale 
speranţei şi fricii, adoraţiei şi iubirii... De aici înainte, predându-vă voinţa 
voastră voii lui Dumnezeu, voi sunteţi atraşi într-o regiune unde crucea 
este obiectul central.” Lift Him Up, pg. 252.

Vineri        2 octombrie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLĂ

a.  ce are de a face Geneza 3:15 cu biruirea păcatului?
b.  ce ar trebui să învăţăm din lucrarea lui ioan Botezătorul?
c.  cum trebuie să ne influenţeze evanghelia viaţa noastră practică?
d.  ce înseamnă de fapt a „crede” evanghelia?
e.  ce făgăduinţe sunt asociate cu răspândirea evangheliei?
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  Lecţia 2          Sabat, 10 octombrie 2009 

Întreita solie îngerească
„Am văzut un alt înger zburând prin mijlocul cerului, cu o evanghe-

lie veşnică pe care s-o predice acelora care locuiesc pe pământ şi la orice 
neam, seminţie, limbă şi popor” (Apocalipsa 14:6).

„Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia 
care crede; dar este parte a Evangheliei de a avertiza păcătosul cu privire la 
osânda care-l aşteaptă pe sufletul necredincios şi nepocăit.” The Signs of the 
Times, 18 aprilie 1895.

recomandare pentru studiu:  Marea Luptă, pg. 355, 356, 603-607. (eng). (Cap. O  
 mare redeşteptare religioasă, cap. Avertizarea finală).

Duminică       4 octombrie

1.  parte a eVanGHeLiei VeŞnice
a.  ce a spus isus că avea să se întâmple după ce evanghelia a ajuns la  
 întreaga lume? matei 24:14. de ce n-a venit sfârşitul? romani 10:18;  
 coloseni 1:23; 2 tesaloniceni 2:3.

„[Solia primului înger] este declarată a fi o parte din ‚evanghelia veş-
nică’ şi ea anunţă începerea judecăţii. Solia mântuirii a fost predicată în 
toate veacurile; dar această solie este parte din evanghelia care putea fi pro-
clamată doar în ultimele zile, pentru că numai atunci avea să fie adevărat 
faptul că sosise ceasul judecăţii.” Marea Luptă, pg. 355, 356.

b.  care este avertizarea primului înger şi cum trebuie să fie dată  
 aceasta? apocalipsa 14:6,7 (compară cu apocalipsa 22:12).

„[Apocalipsa 22:12 citat.] Este această lucrare de judecată, care precede 
imediat cea de-a doua venire, care este anunţată în solia primului înger din 
Apocalipsa 14:7.” Marea Luptă, pg. 352. (eng).
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Luni                        5 octombrie

2.  SinGuruL deStinatar aL ÎncHinĂrii
a.  cine este singurul destinatar al închinării? exodul 20:4-6. ce  
 interzice porunca a doua? apocalipsa 19:10; 22:8,9.

„Dumnezeu trebuie să fie tema meditaţiei şi destinatarul închinării; 
şi orice abate mintea de la serviciul solemn şi sfânt este o ofensă la adresa 
Lui.” Testimonies, vol. 5, pg. 499. (eng).

„Porunca a doua interzice închinarea la adevăratul Dumnezeu prin 
intermediul chipurilor sau asemănărilor. Multe naţiuni păgâne au pretins 
că chipurile lor erau doar reprezentări sau simboluri prin care se aducea 
închinare Dumnezeirii, dar Dumnezeu a declarat o asemenea închinare a 
fi păcat.” Patriarhi şi profeţi, pg. 306.

b.  ce recunoaştem noi despre adevărata închinare prin păzirea  
 Sabatului zilei a şaptea? exodul 20:8-11; apocalipsa 14:7 (ultima parte).

„În porunca a patra, Dumnezeu este descoperit ca şi Creator al ceru-
rilor şi al pământului, şi se deosebeşte prin aceasta de toţi dumnezeii falşi. 
Ziua a şaptea a fost sfinţită ca zi de odihnă pentru om ca un memorial al 
lucrării de creaţiune. Ea a fost rânduită să-L păstreze pe Dumnezeul cel viu 
mereu înaintea oamenilor ca sursa existenţei şi ca destinatar al reverenţei şi 
închinării.”  Marea Luptă, pg. 54. (eng).

„ ‚Sabatul... stă la temelia închinării divine, pentru că învaţă acest mare 
adevăr în modul cel mai impresionant şi nici o altă instituţie nu face aceas-
ta. Adevărata temelie a închinării divine şi nu doar aceea a zilei a şaptea, ci 
a oricărei închinări, se găseşte în distincţia între Creator şi creaturile Sale. 
Acest mare fapt nu poate ajunge niciodată depăşit şi nu trebuie uitat nicio-
dată.’ (J. N. Andrews, History of the Sabbath, cap. 27). Pentru a păstra acest 
adevăr mereu înaintea minţilor oamenilor, Dumnezeu a instituit Sabatul 
în Eden; şi câtă vreme faptul că El este Creatorul nostru continuă să fie  
motivul pentru care ar trebui să ne închinăm Lui, atâta vreme Sabatul va 
continua ca semn şi memorial al Său. Dacă Sabatul ar fi fost păzit în mod 
universal, gândurile şi afecţiunile omului ar fi fost conduse la Creatorul 
ca destinatar al reverenţei şi închinării şi nu ar fi existat niciodată vreun 
idolatru, ateu sau necredincios. Păzirea Sabatului este un semn de loialitate 
faţă de adevăratul Dumnezeu, ... că solia care porunceşte oamenilor să I se 
închine lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui îi va chema în special 
la păzirea poruncii a patra.” Ibid., pg. 437, 438.
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Marţi,        6 octombrie

3.  a cĂZut BaBiLonuL
a.  ce anunţă al doilea înger şi care este semnificaţia soliei sale?  
 apocalipsa 14:8.

„Termenul ‚Babilon’ este derivat de la ‚Babel,’ şi înseamnă confuzie. El 
este folosit în Scriptură pentru a desemna diferitele forme de religie falsă 
sau apostată. În Apocalipsa 17, Babilonul este reprezentat ca o femeie – o 
reprezentare care este folosită în Biblie ca simbol al unei biserici, o feme-
ie virtuoasă reprezentând o biserică curată, şi o femeie stricată o biserică 
apostaziată.” Marea Luptă, pg. 381. (eng).

„Despre Babilon se spune că este ‚mama desfrânatelor’. Prin fiicele ei 
trebuie să fie reprezentate bisericile care se prind de învăţăturile şi tradiţiile 
ei şi urmează exemplul ei de a sacrifica adevărul şi aprobarea lui Dumne-
zeu, pentru a forma o alianţă nelegiuită cu lumea. Solia din Apocalipsa 14, 
care anunţă căderea Babilonului, trebuie să se aplice corpurilor religioase 
care au fost cândva curate şi au ajuns stricate.” Ibid., pg. 382, 383.

b.  când a fost proclamată pentru prima dată solia îngerului al doilea  
 şi cui i s-a aplicat? când va fi repetată din nou aceeaşi solie şi de  
 către cine? apocalipsa 18:1-3.

„Solia îngerului al doilea din Apocalipsa 14 a fost predicată pentru pri-
ma oară în vara lui 1844 şi ea a avut atunci o aplicaţie mai directă biserici-
lor din Statele Unite, unde avertizarea cu privire la judecată a fost cel mai 
larg proclamată şi respinsă pe scară largă şi unde decăderea în biserici a 
fost cea mai rapidă. Dar solia celui de-al doilea înger nu şi-a atins împlini-
rea completă în 1844.” Marea Luptă, pg. 389. (eng).

„Dumnezeu are încă un popor în Babilon; şi înainte de venirea judecă-
ţilor Sale, aceşti credincioşi trebuie chemaţi afară... De aici mişcarea sim-
bolizată prin îngerul care se coboară din cer.” Ibid., pg. 604.

„[Apocalipsa 18:1,2,4 citat.] Scriptura indică înainte la un timp când 
anunţul căderii Babilonului, aşa cum a fost făcut de către cel de-al doilea 
înger din Apocalipsa 14 (versetul 8), trebuie să fie repetat, cu menţionarea 
suplimentară a stricăciunilor care au pătruns în diferitele organizaţii care 
constituie Babilonul, de când această solie a fost dată pentru prima oară.” 
Ibid., pg. 603.
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Miercuri       7 octombrie

4.  SoLia ÎnGeruLui aL treiLea
a.  Împotriva căror păcate specifice îi avertizează îngerul al treilea pe  
 locuitorii pământului? apocalipsa 14:9,10.

„Acea instituţie [Sabatul] care indică spre Dumnezeu ca şi Creator este 
un semn al autorităţii Sale de drept asupra fiinţelor pe care El le-a creat. 
Schimbarea Sabatului este semnul autorităţii Bisericii Romane. Acei care, 
înţelegând pretenţiile poruncii a patra, aleg să respecte sabatul fals în locul 
Sabatului adevărat, aduc prin aceasta omagiu acelei puteri prin care a fost 
poruncit...

În contextul marii lupte, se dezvoltă două clase distincte şi opuse. O clasă 
‚se închină fiarei şi chipului ei, şi primeşte semnul ei,’ şi aduce prin aceasta 
asupra ei judecăţile teribile cu care ameninţă îngerul al treilea. Cealaltă clasă, 
într-un contrast marcant cu lumea, păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi cre-
dinţa lui Isus’ (Apocalipsa 14:9,12).” Istoria mântuirii, pg. 383. (eng).

b.  pentru a scăpa de mânia lui dumnezeu, ar trebui să dăm curs  
 avertismentului îngerului al treilea. ce sau cine este fiara, chipul  
 fiarei şi care este semnul fiarei? apocalipsa 13:1-7, 14-16.

„ ‚Fiara’ menţionată în acest mesaj, a cărei închinare este impusă de 
către fiara cu două coarne, este prima, sau fiara asemenea unui leopard 
din Apocalipsa 13 – papalitatea. ‚Chipul fiarei’ reprezintă acea formă de 
protestantism apostaziat care va fi dezvoltată când bisericile protestante 
vor căuta ajutorul puterii civile pentru impunerea dogmelor lor.” Marea 
Luptă, pg. 445. (eng).

„Semnul sau sigiliul lui Dumnezeu este descoperit în respectarea Saba-
tului zilei a şaptea, memorialul lui Dumnezeu cu privire la creaţiune...

Semnul fiarei este opusul acestuia – respectarea primei zile a săptămâ-
nii. Acest semn îi deosebeşte pe acei care recunosc supremaţia autorităţii 
papale de acei care recunosc autoritatea lui Dumnezeu.” Testimonies, vol. 8, 
pg. 117. (eng).

„Ioan a fost chemat să privească un popor deosebit de acei care se în-
chină fiarei sau chipului ei prin păzirea primei zile a săptămânii. Respecta-
rea acestei zile este semnul fiarei.” Mărturii pentru predicatori, pg. 133. (eng).
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Joi         8 octombrie

5.  reZuLtatuL SoLiei ÎnGeruLui aL treiLea
a.  când îngerul al treilea îşi încheie avertizarea, ce se declară despre  
 poporul lui dumnezeu? apocalipsa 14:12.

„Solia îngerului al treilea este proclamarea poruncilor lui Dumnezeu şi 
a credinţei lui Isus Hristos...

‚Credinţa lui Isus.’ Despre aceasta se vorbeşte, dar nu este înţeleasă. Ce 
constituie credinţa lui Isus, care aparţine soliei îngerului al treilea? Isus 
devenind purtătorul nostru de păcate, pentru ca El să devină Mântuitorul 
nostru iertător de păcate. El a fost tratat cum merităm noi să fim trataţi. El 
a venit în lumea noastră şi a luat păcatele noastre, pentru ca noi să putem 
lua neprihănirea Lui. Şi credinţa în capacitatea lui Hristos de a ne mântui 
în întregime şi pe deplin este credinţa lui Isus....

„Hristos ‚era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărăde-
legile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile 
Lui suntem tămăduiţi’ (Isaia 53:5). ‚Mântuiţi prin sângele lui Isus Hristos,’ 
va fi singura noastră speranţă pentru timp şi cântarea noastră în toată veş-
nicia.” Selected Messages, vol. 3, pg. 172, 173.

b.  unde i-a văzut apostolul ioan pe acei care au biruit fiara, chipul ei  
 şi nu au primit semnul fiarei? apocalipsa 15:2,3; 14:1-3.

„Pe marea de cristal înaintea tronului, acea mare de sticlă ce părea 
amestecată cu foc – atât de strălucitoare fiind de slava lui Dumnezeu – este 
strânsă acea grupă care a ‚câştigat biruinţa asupra fiarei şi a chipului ei şi 
asupra semnului ei şi asupra numărului numelui ei’. Cu Mielul pe Muntele 
Sion, ‚având harfele lui Dumnezeu’ stau cei o sută patruzeci şi patru de 
mii.” Marea Luptă, pg. 648, 649. (eng).

Vineri        9 octombrie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe
a.  cum este evanghelia veşnică mai profundă decât îşi dau seama mulţi  
 oameni?
b.  de ce este ziua în care ne odihnim din punct de vedere spiritual atât de  
 importantă înaintea lui dumnezeu?
c.  ce constituie Babilonul spiritual din ultimele zile?
d.  de ce are poporul nevoie să înţeleagă solia îngerului al treilea?
e.  ce descopere marea biruinţă a acelora care acceptă acest adevăr vital?



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Octombrie - Decembrie 2009 15

   Lecţia 3                                  Sabat, 17 octombrie 2009 

celălalt înger
„Şi după aceste lucruri am văzut un alt înger coborându-se din cer cu 

putere mare, şi pământul s-a luminat de slava lui.” (Apocalipsa 18:1).

„După cum s-a prezis în capitolul optsprezece din Apocalipsa, solia 
îngerului al treilea trebuie să fie proclamată cu mare putere de către acei 
care dau avertizarea finală împotriva fiarei şi chipului ei: [Apocalipsa 18:1 
citat.]” – Testimonies, vol. 8, pg. 118. (eng).

recomandare pentru studiu: Marea Luptă, pg. 603-612.

Duminică       11 octombrie

1.  SoLia ÎnGeruLui aL treiLea
a.  Solia îngerului al treilea trebuie să fie dată cu voce tare. ce plan a  
 făcut Satana pentru a-i slăbi proclamarea? apocalipsa 14:9.

„Satan a determinat o stare de lucruri prin care proclamarea soliei în-
gerului al treilea să fie îngrădită... Nu trebuie să fie nici o scădere a ade-
vărului, nici o înăbuşire a soliei pentru acest timp. Solia îngerului al trei-
lea trebuie să fie întărită şi confirmată... S-a vorbit prea mult pe ocolite în 
proclamarea soliei îngerului al treilea. Solia nu a fost dată aşa de clar şi de 
distinct cum ar fi trebuit.” Evanghelizarea, pg. 230. (eng).

b.  ce avertisment este dat acelora care încearcă să facă schimbări în  
 întreita solie? deuteronomul 4:2.

„Mi s-au arătat trei paşi – prima, a doua şi a treia solie. Îngerul meu 
însoţitor mi-a spus: ‚Vai de acela care va mişca ceva, câtuşi de puţin, din 
aceste solii. Adevărata înţelegere a acestor solii este de importanţă vitală. 
Destinul sufletelor depinde de modul în care ele sunt primite.’” Experienţe 
şi viziuni, pg. 258, 259.
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Luni        12 octombrie 

2.  neVoia de aJutor
a.  La ce a fost martor ioan când a început să scrie capitolul 18 din  
 apocalipsa? de ce a trebuit să vină acest înger? apocalipsa 18:1 p.p. 

„Solia îngerului al treilea trebuie să fie dată cu putere. Puterea procla-
mării primei şi a celei de a doua solii trebuie să fie intensificată în a treia. 
Ioan spune despre solul ceresc care se uneşte cu îngerul al treilea [Apoca-
lipsa 18:4 citat.]... Suntem în pericol de a da solia îngerului al treilea într-un 
mod atât de nedefinit, încât să nu-i impresioneze pe oameni. Atât de multe 
alte interese sunt introduse, încât tocmai solia care ar trebui proclamată cu 
putere devine slabă şi fără glas.” Testimonies, vol. 6, pg. 60. (eng).

„Care este starea noastră în acest timp grozav şi solemn? Totuşi, ce 
mândrie predomină în biserică, ce ipocrizie, ce înşelăciune, ce iubire de 
îmbrăcăminte, frivolitate şi distracţii, ce dorinţă după supremaţie!” The Re-
view and Herald, 22 martie 1887.

b.  ce alte condiţii predominante în biserică au făcut necesară venirea  
 celuilalt înger? 1 ioan 2:15, 16; 2 corinteni 6:14-16.

„Este un adevăr solemn şi grozav că mulţi care au fost zeloşi în procla-
marea soliei îngerului al treilea devin acum nepăsători şi indiferenţi! Linia 
de demarcaţie între oamenii din lume şi mulţi pretinşi creştini este aproape 
de neobservat. Mulţi care fuseseră cândva adventişti serioşi se conformea-
ză lumii – practicilor, obiceiurilor şi egoismului ei. În loc de a conduce lu-
mea la a aduce ascultare de legea lui Dumnezeu, biserica se uneşte tot mai 
îndeaproape cu lumea în păcătuire. Zilnic biserica este convertită la lume.” 
Testimonies, vol. 8, pg. 118, 119. (eng).

„Propria noastră umblare de decădere continuă ne-a despărţit de 
Dumnezeu. Mândria, pofta şi iubirea de lume au trăit în inimă fără teama 
de a fi alungate sau condamnate. Păcate grozave şi încumetate au locuit 
între noi. Şi totuşi, părerea generală este că biserica înfloreşte şi că pacea şi 
prosperitatea spirituală sunt în toate graniţele ei.

Biserica s-a întors de la urmarea lui Hristos ca şi Conducător al ei şi se 
retrage în mod constant spre Egipt. Totuşi puţini sunt alarmaţi sau uimiţi de 
lipsa lor de putere spirituală. Îndoiala şi chiar necredinţa în mărturiile Duhului 
lui Dumnezeu dospeşte bisericile noastre de pretutindeni.” Ibid., vol. 5, pg. 217.
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Marţi        13 octombrie

3.  timpuL pentru Venirea ÎnGeruLui
a.  ce datorie este impusă acelora care trebuie să împrăştie întuneri- 
 cul şi să reverse lumina adevărului asupra lumii? isaia 60:1,2.

„Vremea de încercare este asupra noastră, deoarece marea strigare a 
îngerului al treilea a început deja în descoperirea neprihănirii lui Hristos, 
Răscumpărătorul iertător de păcate. Acesta este începutul luminii înge-
rului a cărui slavă va umple întregul pământ.” The Review and Herald, 22 
noiembrie 1892.

„Am văzut un alt înger puternic însărcinat să se coboare pe pământ, 
să-şi unească glasul cu îngerul al treilea şi să dea putere şi forţă soliei sale. 
Mare putere şi slavă au fost acordate îngerului, şi în timp ce se cobora, pă-
mântul a fost luminat cu slava lui.

... Lucrarea acestui înger vine la timpul potrivit pentru a se alătura în 
ultima mare lucrare a soliei îngerului al treilea care se măreşte devenind o 
mare strigare.” Experienţe şi viziuni, pg. 277. (eng).

„Dumnezeu a dorit ca străjerii să se ridice şi cu glasuri unite să dea o 
solie hotărâtă, dând un sunet clar din trâmbiţă, pentru ca poporul să poată 
veni la postul datoriei şi să-şi facă partea în marea lucrare. Apoi lumina 
puternică şi clară a celuilalt înger, care se coboară din cer cu mare putere, 
ar fi umplut pământul cu slava lui. Noi suntem cu ani în urmă.” Manuscript 
Releases, vol. 14, pg. 111.

b.  ce lămureşte faptul că lucrarea îngerului din apocalipsa 18 a  
 început în trecut? cum trebuie să ne manifestăm disponibilitatea  
 de a primi lumina celuilalt înger? romani 13:11, 12; efeseni 5:14.

„Întrebarea de cea mai vitală importanţă pentru acest timp este: ‚Cine 
este de partea Domnului? Cine se va uni cu îngerul în transmiterea soliei 
adevărului către lume? Cine va primi lumina care urmează să umple între-
gul pământ cu slava lui?’ Acei care cultivă lumina pe care o au, vor primi 
mai multă.” The Review and Herald, 5 noiembrie 1889.

„Babilonul mistic nu a cruţat sângele sfinţilor şi [nu] ar trebui să fim 
noi treji la a prinde razele de lumină care au strălucit de la lumina îngerului 
care trebuie să lumineze pământul cu slava sa?” Selected Messages, book 3, 
pg. 426.
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Miercuri       14 octombrie
4.  o Lucrare duBLĂ
a.  ce lucrare trebuie să realizeze îngerul din apocalipsa 18 înainte ca  
 pământul să fie luminat de slava lui dumnezeu? apocalipsa 3:18,19.

„Mărturia către laodiceeni se aplică poporului lui Dumnezeu din timpul 
prezent şi motivul pentru care nu a realizat o lucrare mai mare este împietri-
rea inimilor lor. Dar Dumnezeu a dat soliei timp să-şi facă lucrarea. Inima 
trebuie curăţată de păcatele care L-au ţinut atâta vreme pe Isus afară. Această 
solie grozavă îşi va face lucrarea. Când a fost prezentată pentru prima oară, 
ea a dus la o cercetare îndeaproape a inimii. Păcatele au fost mărturisite şi 
poporul lui Dumnezeu a fost mişcat pretutindeni. Aproape toţi credeau că 
această solie avea să se încheie cu marea strigare a îngerului al treilea. Dar în-
trucât nu au văzut o mare lucrare realizată într-un timp scurt, mulţi au pier-
dut efectul soliei. Am văzut că această solie nu avea să-şi realizeze lucrarea 
în câteva luni scurte. Ea este destinată să trezească poporul lui Dumnezeu, 
să le descopere greşelile şi să conducă la o pocăinţă zeloasă, pentru ca ei să 
poată fi favorizaţi cu prezenţa lui Isus şi să fie pregătiţi pentru marea strigare 
a îngerului al treilea.” Testimonies, vol. 1, pg. 186. (eng).

„Mărturia Martorului Credincios nu a fost urmată nici pe jumătate. 
Mărturia solemnă de care depinde destinul bisericii a fost tratată cu uşu-
rinţă, dacă nu desconsiderată în totalitate. Această mărturie trebuie să lu-
creze o pocăinţă adâncă; toţi acei care o primesc cu adevărat o vor asculta 
şi vor fi curăţiţi.” Experienţe şi viziuni, pg. 270. (eng).

b.  când poporul lui dumnezeu ajunge curăţit prin acceptarea  
 sfatului către Laodicea şi primeşte ploaia târzie, ce lucrare va face  
 celălalt înger? cine sunt reprezentaţi prin celălalt înger?  
 apocalipsa 18:1 ultima parte.

„Un alt înger îşi uneşte glasul cu îngerul al treilea şi pământul este lu-
minat de slava lui. Lumina creşte şi străluceşte la toate naţiunile pământu-
lui. Ea trebuie să meargă asemenea unei lumini care arde. Ea va fi însoţită 
de o mare putere, până când razele sale aurii au căzut asupra oricărei limbi, 
oricărui popor şi oricărei naţiuni de pe faţa întregului pământ. Să vă în-
treb: Ce faceţi voi pentru a vă pregăti pentru această lucrare? Construiţi voi 
pentru veşnicie? Trebuie să vă amintiţi că acest înger reprezintă poporul 
care are această solie de dat lumii. Sunteţi şi voi parte din acel popor?” The 
Review and Herald, 18 august 1885.
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Joi         15 octombrie

5.  pĂmÂntuL Luminat 
a.  ce spune profetul despre slava domnului? Habacuc 2:14. ce este  
 slava Sa?

„Ultimele raze de lumină îndurătoare, ultima solie a îndurării care tre-
buie dată lumii, este o descoperire a caracterului Său de iubire.” Parabolele 
lui Hristos, pg. 415. (eng).

b.  ce va avea loc atunci când întregul pământ este luminat de lumina  
 soliei Hristos dreptatea noastră? romani 9:27,28; 11:26; isaia 11:11.

„Servii lui Dumnezeu, cu feţele luminate şi strălucind de consacrare 
sfântă, se vor grăbi dintr-un loc într-altul pentru a proclama solia din cer. 
Prin mii de glasuri, pe tot pământul, se va da avertizarea....

Solia va fi dusă, nu atât de mult prin argumente cât prin convingerea 
profundă a Spiritului lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate. Să-
mânţa a fost semănată şi acum va răsări şi va aduce rod. Publicaţiile distri-
buite de către lucrătorii misionari şi-au exercitat influenţa, totuşi mulţi ale 
căror minţi au fost impresionate, au fost împiedicaţi de a înţelege pe deplin 
adevărul sau de a da ascultare. Acum razele de lumină pătrund pretutin-
deni, adevărul este văzut în claritatea lui şi copiii sinceri ai lui Dumnezeu 
rup legăturile care i-au ţinut. Legăturile de familie, relaţiile de biserică, 
sunt neputincioase de a-i opri acum. Adevărul este mai preţios decât orice 
altceva. În ciuda agenţilor combinaţi împotriva adevărului, un mare nu-
măr ia poziţie de partea Domnului.” Marea Luptă, pg. 612. (eng).

Vineri        16 octombrie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

a.  ce datorie vine odată cu cunoştinţa soliilor celor trei îngeri?
b.  de ce era necesar să vină „celălalt înger”?
c.  cu ce îndemnuri suntem chemaţi să ne unim în lucrarea acestui  
 înger?
d.  care este ţinta acestui înger?
e.  descrieţi culminarea lucrării finale a lui dumnezeu pe pământ.
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  Lecţia 4          Sabat, 24 octombrie 2009 

Semne ale sfârşitului lumii
„Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că împărăţia 

lui Dumnezeu este aproape.” (Luca 21:31).

„Am ajuns perioada prezisă în aceste scripturi. Timpul sfârşitului a 
venit, viziunile profeţilor sunt desigilate şi avertismentele lor solemne ne 
indică spre venirea Domnului nostru în slavă, ca fiind foarte aproape.” 
Hristos Lumina Lumii, pg. 235. (eng).

recomandare pentru studiu: Marea Luptă, pg. 333, 334, 624, 625. (eng). (Cap. 
Un reformator american, Cap. Timpuri de strâmtorare).

Duminică       18 octombrie

1.  rĂZBoaie Şi VeŞti de rĂZBoaie
a.  care a fost unul din semnele sfârşitului menţionate de isus? matei  
 24:6,7.

„Semnele timpurilor – războaiele şi veştile de războaie, grevele, cri-
mele, jafurile şi accidentele – ne spun că sfârşitul tuturor lucrurilor este 
aproape. Cine poate pune la îndoială cuvintele profeţilor?” The Review and 
Herald, 13 mai 1902.

b.  al cui plan este adus la îndeplinire de naţiunile care luptă una  
 împotriva alteia? ioan 8:44; Luca 14:31.

„Satan se desfată în război, pentru că acesta excită cele mai rele patimi 
ale sufletului şi apoi îşi mătură în veşnicie victimele cufundate în viciu şi 
sânge. Este scopul său de a incita naţiunile la război una împotriva alteia, 
deoarece el poate abate astfel minţile oamenilor de la lucrarea de pregătire 
pentru a sta în ziua lui Dumnezeu.” - Marea Luptă, pg. 589. (eng).

„În viitor vor fi tronuri sfărâmate şi mare necaz între naţiuni, cu dezorien-
tare. Satan va lucra cu activitate intensă. Pământul va fi umplut cu suspinele de 
suferinţă ale naţiunilor. Va fi război, război.” Manuscript Releases, vol. 18, pg. 92.
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Luni        19 octombrie

2.  Semne În naturĂ
a.  ce prezicere a profetului ioel, repetată de isus, urma să se   
 împlinească? ioel 2:31; matei 24:29.

„În discuţia Mântuitorului cu ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor, după 
ce a descris lunga perioadă de încercare pentru biserică – cei 1260 de ani 
de persecuţie papală, cu privire la care El promisese că strâmtorarea avea 
să fie scurtată – El a menţionat astfel anumite evenimente care aveau să 
preceadă venirea Sa, şi a stabilit timpul când prima dintre acestea avea 
să fie văzută: ‚În zilele acelea, după acea mare strâmtorare, soarele se va 
întuneca şi luna nu-şi va da lumina.’ (Marcu 13:24). Cele 1260 de zile, sau 
ani, s-au încheiat în 1798. Cu un sfert de secol mai devreme, persecuţia 
încetase aproape în întregime. După această persecuţie, după cuvintele lui 
Hristos, soarele avea să se întunece. Pe 19 mai 1780, această profeţie s-a 
împlinit.” Marea Luptă, pg. 306. (eng).

„La încheierea marii persecuţii papale, Hristos a declarat că soarele 
avea să se întunece şi luna nu avea să-şi mai dea lumina. Apoi, stelele aveau 
să cadă din cer.” Hristos Lumina Lumii, pg. 632. (eng).

b.  La cincizeci şi trei de ani după „ziua întunecată” ce alt semn al  
 sfârşitului s-a împlinit? marcu 13:25; apocalipsa 6:13.

„În 1833, la doi ani după ce Miller a început să prezinte în public dove-
zile venirii în curând a lui Hristos, a apărut ultimul dintre semnele care fu-
seseră promise de către Mântuitorul ca semne ale celei de-a doua veniri a Sa. 
Isus a zis: ‚Stelele vor cădea din cer’ (Matei 24:29)... Această profeţie a primit 
o împlinire izbitoare şi impresionantă în marea ploaie de meteoriţi din 13 
noiembrie 1833. Acela a fost cel mai vast şi mai minunat spectacol de stele 
căzătoare care a fost înregistrat vreodată.” Marea Luptă, pg. 333. (eng).

„Mulţi dintre acei care au fost martorii căderii de stele au privit la ea ca 
la un vestitor al judecăţii ce avea să vină, ‚un simbol teribil şi un predecesor 
sigur, un semn îndurător al acelei zile mari şi înfricoşătoare.” – ‘The Old 
Countryman,’ în Portland Evening Advertiser, 26 noiembrie 1833. Astfel atenţia 
poporului a fost îndrumată la împlinirea profeţiei şi mulţi au fost conduşi 
să urmeze avertizarea celei de-a doua veniri.” Ibid., pg. 334.
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Marţi                      20 octombrie

3.  mai muLte Semne În naturĂ
a.  ce semne au apărut pe cer înainte de nimicirea ierusalimului în  
 anul 70 d. Hr.? ce va apărea în ultimele zile? Luca 21:11 (ultima  
 parte), 26; ioel 2:30.

„Toate prezicerile date de către Hristos cu privire la nimicirea Ierusali-
mului au fost împlinite la literă...

Au apărut semne şi minuni, prevestind dezastru şi osândă. La miezul 
nopţii o lumină nenaturală strălucea asupra templului şi altarului. Pe nori 
la apus erau înfăţişate caleşti şi războinici strângându-se pentru luptă.” Ma-
rea Luptă, pg. 29, 30. (eng).

„Venirea Domnului trebuie să fie precedată de ‚lucrarea lui Satan cu 
toată puterea şi semne şi minuni mincinoase, şi cu toată amăgirea nedrep-
tăţii’ (2 Tesaloniceni 2:9,10). Şi apostolul Ioan, descriind puterea făcătoare 
de minuni care avea să fie manifestată în ultimele zile, declară: ‚El face 
mari minuni, până acolo că face să coboare foc din cer pe pământ înaintea 
oamenilor şi îi înşeală pe cei care locuiesc pe pământ prin acele minuni pe 
care avea putere să le facă’ (Apocalipsa 13:13,14). Aici nu sunt prezişi doar 
impostori. Oamenii sunt amigăţi prin minunile pe care agenţii lui Satana 
au putere să le facă, nu prin acelea pe care pretind a le face.” Ibid., pg. 553.

b.  ce fenomene naturale trebuie să aibă loc chiar înainte de cea de-a  
 doua venire a lui Hristos? matei 24:7 (ultima parte); Luca 21:11  
 (prima parte).

„Tot mai mult, pe zi ce trece, devine evident faptul că judecăţile lui 
Dumnezeu sunt în lume. În foc, inundaţii şi cutremur, El îi avertizează 
pe locuitorii acestui pământ cu privire la venirea Sa în curând. Se apropie 
timpul când marea criză din istoria lumii va fi venit, când fiecare mişcare 
din guvernarea lui Dumnezeu va fi vegheată cu interes intens şi o neliniş-
te inexprimabilă. În succesiune rapidă judecăţile lui Dumnezeu vor urma 
una după alta – foc, indundaţii şi cutremur, război şi vărsare de sânge.” 
Testimonies, vol. 9, pg. 97. (eng).

„Pământul însuşi se clatină, se mişcă şi se umflă ca valurile mării, apar 
mari fisuri şi uneori oraşe, sate şi munţi arzând sunt înghiţiţi. Aceste ma-
nifestări minunate vor fi tot mai frecvente şi teribile chiar înainte de cea 
de-a doua venire a lui Hristos şi sfârşitul lumii, ca semne ale nimicirii sale 
grabnice.” Patriarhi şi profeţi, pg. 109.
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Miercuri       21 octombrie
4.  Semne În Lumea reLiGioaSĂ
a.  ce alt semn indică la apropierea celei de-a doua veniri a lui isus?  
 matei 24:4,5,23-26.

„Vine timpul când Satan va face minuni chiar înaintea ochilor voştri, 
pretinzând că el este Hristosul; şi dacă picioarele voastre nu sunt ferm sta-
bilite în adevărul lui Dumnezeu, atunci veţi fi mişcaţi de pe temelia voas-
tră.” In Heavenly Places, pg. 350.

„Ca act de încoronare a marii amăgiri, Satan însuşi Îl va personifica pe 
Hristos. Biserica a mărturisit multă vreme că aşteaptă venirea Mântuitoru-
lui ca şi împlinire a speranţelor sale.

Acum marele amăgitor va face să pară ca şi când Hristos a şi venit. În 
diferite părţi ale pământului, Satan se va manifesta între oameni ca o fiinţă 
maiestuoasă de strălucire orbitoare, asemănându-se cu descrierea Fiului 
lui Dumnezeu făcută de Ioan în Apocalipsa. Apocalipsa 1:13-15. Slava ca-
re-l înconjoară este neîntrecută de nimic din ceea ce au văzut ochii muri-
tori. Strigătul de triumf răsună în aer: ‚A venit Hristos! A venit Hristos!’ 
Oamenii se prostern în adorare înaintea lui, în timp ce el îşi înalţă mâinile 
şi pronunţă o binecuvântare asupra lor, după cum Hristos i-a binecuvântat 
pe ucenicii Săi când El a fost pe pământ. Glasul său este duios şi supus, 
totuşi foarte melodios. În tonuri blânde şi pline de compasiune el repe-
zintă unele dintre aceleaşi adevăruri cereşti pline de har, pe care le-a rostit 
Mântuitorul; el vindecă bolile poporului şi apoi, pretinzându-se a fi Hris-
tos, el pretinde că a schimbat Sabatul în duminică şi porunceşte tuturor să 
sfinţească ziua pe care el a binecuvântat-o...

Dar poporul lui Dumnezeu nu va fi indus în eroare. Învăţăturile aces-
tui hristos mincinos nu sunt în armonie cu Scripturile.” Marea Luptă, pg. 
624, 625. (eng).

b.  ce condiţii predomină între pretinşii creştini chiar înainte de  
 revenirea lui Hristos? 2 timotei 3:1-5; Luca 18:8 ultima parte;  
 matei 24:10-12.

„Revigorările populare sunt prea adesea realizate prin apeluri la imagi-
naţie, prin excitarea emoțiilor, prin satisfacerea iubirii pentru ceea ce este 
nou şi uimitor. Convertiții astfel câştigaţi au puţină dorinţă de a asculta 
de adevărul biblic, puţin interes în mărturiile profeţilor şi ale apostolilor.” 
Marea Luptă, pg. 463. (eng).
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Joi         22 octombrie

5.  „atunci Va Veni SFÂrŞituL”
a.  ce mandat dat ucenicilor ne este de asemenea aplicabil şi nouă în  
 aceste ultime zile? marcu 16:15; romani 10:15; Luca 9:59,60.

„Lumea din jurul nostru este mişcată de jos cu activitate serioasă în 
lucrări rele, dar în aparență moartă faţă de tot ce aparţine de interesele 
lor veşnice. Dar deşi aceasta pare să fie starea acelora din jurul nostru şi 
este doar puţin care să ne încurajeze să sperăm în convertirea sufletelor, 
Dumnezeu cere acelora cărora le-a încredinţat adevărul Său pentru aceste 
ultime zile, să prezinte cuvântul copiilor căzuţi ai lui Adam.” The Review and 
Herald, 17 ianuarie 1893.

b.  care este unul dintre ultimele semne care trebuie să se împlinească  
 înainte de sfârşitul lumii? matei 24:14.

„Dumnezeu a aşteptat mult ca duhul slujirii să pună stăpânire pe în-
treaga biserică aşa încât fiecare să lucreze pentru El după capacitatea sa. 
Când membrii bisericii lui Dumnezeu îşi fac lucrarea rânduită lor în câm-
purile nevoiaşe de acasă şi de peste hotare, în îndeplinirea însărcinării 
evangheliei, întreaga lume va fi avertizată în curând şi Domnul Isus Se va 
întoarce pe acest pământ cu putere şi mare slavă.” Istoria faptelor apostolilor, 
pg. 111.

„[Hristos] nu spune că toată lumea va fi convertită, ci că ‚această evan-
ghelie a împărăţiei va fi predicată în toată lumea, ca să slujească de mărtu-
rie tuturor neamurilor; şi atunci va veni sfârşitul.’ Dând lumii evanghelia, 
este în puterea noastră a grăbi întoarcerea Domnului nostru.” Hristos Lumi-
na Lumii, pg. 633.

Vineri        23 octombrie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

a.  de ce este războiul atât de plăcut pentru vrăjmaşul sufletelor?
b.  care trei semne din natură au marcat începutul timpurilor sfârşitului?
c.  ce semne adiţionale vor fi văzute cu o frecvenţă crescândă?
d.  de ce nu trebuie ca vechiul proverb – de a crede după ce vezi – să fie  
 criteriul nostru?
e.  cum pot simpli muritori să găbească timpul revenirii lui Hristos?
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       Lecţia 5       Sabat, 31 octombrie 2009

Vremea de strâmtorare
„Vai! Căci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea. Este o vreme 

de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea.” (Ieremia 30:7).

„Adesea se întâmplă ca necazul să fie mai mare în anticipare decât 
în realitate; dar acest lucru nu este adevărat cu privire la criza dinaintea 
noastră. Cea mai vie prezentare nu poate ajunge să descrie intensitatea 
strâmtorării.” Marea Luptă, pg. 622. (eng).

recomandare pentru studiu: Marea Luptă, pg. 613-637. (eng). (Cap. Timpul de  
 strâmtorare).

Duminică       25 octombrie
1.  StrÂmtorarea Lui iacoV
a.  relataţi experienţa lui iacov în acea noapte când se întorcea în ţara  
 lui de origine. Geneza 32:24-28.

„Când nimicirea părea a fi chiar înaintea lui, Iacov a fusese învăţat cât 
de deşarte este ajugorul omului, cât de neântemeiată toată încrederea în 
puterea omenească. El a văzut că singurul său ajutor trebuie să vină de la 
Acela împotriva căruia păcătuise într-un mod atât de grav. Neajutorat şi 
nevrednic, el a pledat făgăduinţa de îndurare a lui Dumnezeu către păcăto-
sul pocăit.” Patriarhi şi profeţi, pg. 198-201.

b.  ce au profeţit profeţii ieremia şi daniel despre timpul de strâmto 
 rare şi când va începe acesta? ieremia 30:6,7; daniel 12:1. ce  
 declaraţie divină va fi făcută atunci? apocalipsa 22:11.

„Experienţa lui Iacov în timpul acelei nopţi de luptă şi strâmtorare re-
prezintă încercarea prin care trebuie să treacă poporul lui Dumnezeu chiar 
înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos...

Când Hristos Îşi va înceta lucrarea ca mijlocitor în favoarea omului, 
atunci va începe acest timp de încercare. Atunci cazul oricărui suflet va fi 
fost decis şi nu va mai fi nici un sânge ispăşitor care să curăţească de păcat.” 
Patriarhi şi Profeţi, pg. 201.
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Luni         26 octombrie

2.  cHin SpirituaL 
a.  ce a determinat teama lui iacov şi profundul său chin? Geneza  
 32:9-11. care va fi experienţa poporului lui dumnezeu în timpul  
 strâmtorării lui iacov?

„Noaptea de suferinţă a lui Iacov, când s-a luptat în rugăciune pentru 
eliberarea de mâna lui Esau (Geneza 32:24-30), reprezintă experienţa po-
porului lui Dumnezeu în timpul de strâmtorare... [Iacov] a fost umplut de 
spaimă la vestea apropierii lui Esau în capul unei cete de luptători, porniţi 
fără îndoială pe răzbunare. Grupa lui Iacov, dezarmată şi lipsită de apărare, 
părea pe punctul de a cădea victimă neajutorată a violenţei şi măcelului. 
Şi la povara anxietăţii şi fricii a fost adăugată greutatea zdrobitoare a auto-
condamnării, căci propriul său păcat a fost acela care adusese acest pericol. 
Singura lui speranţă era în mila lui Dumnezeu, singura lui apărare trebuia 
să fie rugăciunea.” Marea Luptă, pg. 616. (eng).

b.  care a fost cealaltă cauză a suferinţei lui iacov similară cu aceea a  
 împăratului david? psalmii 32:4,5. care va fi starea acelora care  
 urmează a fi eliberaţi în timpul de strâmtorare? 2 petru 3:14.

„După cum Iacov a fost ameninţat cu moartea de către fratele său în-
furiat, tot astfel poporul lui Dumnezeu va fi în pericol din partea celor răi 
care caută să-l nimicească. Şi după cum patriarhul a luptat întreaga noapte 
pentru eliberarea din mâna lui Esau, tot astfel cei neprihăniţi vor striga că-
tre Dumnezeu zi şi noapte pentru eliberare de vrăjmaşii care-i înconjoară.” 
Patriarhi şi profeţi, pg. 201. (eng).

„Dacă Iacov nu s-ar fi pocăit anterior de păcatul său de a dobândi dreptul 
de întâi născut prin fraudă, Dumnezeu nu i-ar fi ascultat rugăciunea şi nu i-ar fi 
păstrat în mod îndurător viaţa. Tot astfel, în timpul de strâmtorare, dacă poporul 
lui Dumnezeu ar avea păcate nemărturisite care să le apară înainte, în vreme ce 
sunt torturaţi de teamă şi durere nespusă, ei ar fi copleşiţi; disperarea le-ar tăia 
credinţa şi ei n-ar putea avea încredere să pledeze pe lângă Dumnezeu pentru 
eliberare. Dar în vreme ce au un adânc simţ al nevredniciei lor, ei nu au rele as-
cunse de descoperit. Păcatele lor au mers înaintea lor la judecată şi au fost şterse, 
şi ei nu şi le mai pot aduce aminte.” - Marea Luptă, pg. 620. (eng).

„Mulţi nu-şi dau seama ce trebuie să fie pentru a trăi înaintea lui Dum-
nezeu fără un mare preot în sanctuar, prin timpul de strâmtorare. Acei care 
primesc sigiliul viului Dumnezeu şi care sunt protejaţi în timpul de strâm-
torare, trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus.” Christian Experience and 
Teachings of Ellen G. White, pg. 112.
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Marţi         27 octombrie
3.  timpuL de Har Se ÎncHeie
a.  după încheierea timpului de probă, care va fi starea acelora care  
 nu sunt salvaţi? amos 8:11,12.

„Satana îi conduce pe mulţi să creadă că Dumnezeu va trece cu vederea 
necredincioşia lor în lucrurile minore ale vieţii, dar Domnul arată în proce-
dura Sa cu Iacov că El nu va aproba sau tolera răul în nici un fel. Toţi acei care 
încearcă să-şi scuze sau să-şi acopere păcatele şi care le îngăduie să rămână în 
cărţile din ceruri, nemărturisite şi neiertate, vor fi biruiţi de Satan. Cu cât este 
mai înaltă mărturisirea lor şi cu cât este mai onorată poziţia pe care o deţin, cu 
atât mai urâtă este umblarea lor înaintea lui Dumnezeu şi cu atât mai sigur tri-
umful marelui lor adversar. Acei care amână pregătirea pentru ziua lui Dum-
nezeu n-o pot dobândi în timpul de strâmtorare sau în vreun alt timp mai 
târziu. Cazul tuturor acestora este deznădăjduit.” Marea Luptă, pg. 620. (eng).

b.  ce stare va exista în multe familii, precum şi în bisericile căzute?  
 Luca 12:53.

„O mare parte dintre cei răi a fost foarte înfuriată, în timp ce sufe-
rea efectele plăgilor. Era o scenă de agonie înspăimântătoare. Părinţii le 
reproşau cu amărăciune copiilor lor, şi copiii le reproşau părinţilor, fraţii 
surorilor şi surorile fraţilor lor. Strigăte puternice de vaiete se auzeau de 
pretutindeni: ‚Tu ai fost cel care m-ai oprit de a primi adevărul care m-ar 
fi salvat de acest ceas teribil. Poporul s-a întors împotriva predicatorilor 
lor cu ură amară şi le-a reproşat, spunându-le: Voi nu ne-aţi avertizat. Voi 
ne-aţi spus că întreaga lume avea să fie convertită şi aţi strigat: ‚Pace, pace’ 
pentru a linişti orice teamă care a fost stârnită. Voi nu ne-aţi spus despre 
ceasul acela şi despre acei care ne-au avertizat cu privire la el aţi spus că 
erau fanatici şi oameni răi, care ne-ar fi ruinat. Dar am văzut că predicato-
rii n-au scăpat de mânia lui Dumnezeu. Suferinţele lor erau de zece ori mai 
mari decât acelea ale poporului lor.” Spiritual Gifts, vol. 1, pg. 200, 201.

„Când [Hristos] părăseşte sanctuarul, întunericul îi acoperă pe locui-
torii pământului. În acel timp înfricoşător, cei neprihăniţi trebuie să trăias-
că înaintea unui Dumnezeu sfânt fără un mijlocitor. Frâul care fusese pus 
asupra celor răi este îndepărtat şi Satana deţine întregul control al celor 
până la urmă nepocăiţi. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a încetat. Lu-
mea a respins îndurarea Sa, a dispreţuit iubirea Sa şi a călcat în picioare 
legea Sa.” Marea Luptă, pg. 614. (eng).
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Miercuri       28 octombrie

4.  VrĂJmaŞii poporuLui Lui dumneZeu
a.  ce vor face cei răi împotriva poporului lui dumnezeu şi de ce?  
 matei 10:22; psalmii 37:12.

„Am văzut o scriere ale cărei copii erau răspândite în diferite părţi ale 
ţării, poruncind ca dacă sfinţii nu aveau să renunţe la credinţa lor aparte, 
să renunţe la Sabat şi să respecte prima zi a săptămânii, oamenii erau liberi, 
după o anumită vreme, să-i dea la moarte. Dar în acest ceas al încercării, 
sfinţii erau calmi şi liniştiţi, încrezându-se în Dumnezeu şi bazându-se pe 
făgăduinţa Sa că avea să se facă o cale de scăpare pentru ei. În unele locuri, 
înainte de timpul pentru executarea decretului, cei răi s-au năpustit asupra 
sfinţilor ca să-i omoare; dar îngeri cu chip de oameni au luptat pentru ei. 
Satan ar fi dorit să aibă privilegiul a-i nimici pe sfinţii Celui Prea Înalt; dar 
Isus a poruncit îngerilor Săi să vegheze asupra lor.

Curând i-am văzut pe sfinţi suferind o mare strâmtorare psihică. Ei 
păreau a fi înconjuraţi de către locuitorii răi ai pământului. Toate lucrurile 
păreau a le sta împotrivă. Unii au început să se teamă că Dumnezeu îi lă-
sase să piară de mâna celor răi. Dar dacă ochii lor ar fi putut fi deschişi, ei 
s-ar fi văzut înconjuraţi de îngerii lui Dumnezeu. Apoi a venit mulţimea 
înfuriată a celor răi şi un mare număr de îngeri răi, care-i zoreau pe cei răi 
să-i omoare pe sfinţi. Dar înainte ca ei să se poată apropia de poporul lui 
Dumnezeu, cei răi trebuia să treacă mai întâi de compania puternicilor 
îngeri sfinţi. Acest lucru era imposibil. Îngerii lui Dumnezeu îi făceau să 
dea înapoi şi făceau de asemenea ca îngerii cei răi care îi împingeau cu in-
sistenţă să cadă înapoi.” Experienţe şi viziuni, pg. 282, 283. (eng).

b.  ce pretext vor folosi cei răi pentru a-şi justifica planul lor rău de  
 a-i nimici pe sfinţi? estera 3:8; plângerile lui ieremia 2:16.

„Cei patru îngeri aveau să ţină cele patru vânturi până când lucrarea lui 
Isus era terminată în sanctuar şi atunci aveau să vină cele şapte plăgi de pe 
urmă. Aceste plăgi i-au înfuriat pe cei răi împotriva celor neprihăniţi; ei au 
crezut că noi adusesem judecăţile lui Dumnezeu asupra lor şi că dacă puteau 
să ne şteargă de pe faţa pământului, plăgile aveau să fie oprite. S-a dat un de-
cret de a-i omorî pe sfinţi, care i-a făcut să strige zi şi noapte după eliberare. 
Acesta era timpul strâmtorării lui Iacov.” Experienţe şi viziuni, pg. 36, 37. (eng).
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Joi         29 octombrie

5.  poporuL Lui dumneZeu eLiBerat
a.  ce făgăduinţă este dată în cuvântul lui dumnezeu acelora care-i  
 servesc domnului? psalmii 91:1-6, 15.

„Dumnezeu avea să fie onorat făcând  un legământ cu acei care pă-
ziseră legea Lui înaintea păgânilor din jurul lor; şi Isus avea să fie onorat 
luându-i la cer fără să vadă moartea pe cei credincioşi şi aşteptători, care Îl 
aşteptaseră atâta vreme.” Experienţe şi viziuni, pg. 283. (eng).

b.  deşi poporul lui dumnezeu este eliberat de decretul de moarte,  
 numai când vor fi ei liberi de orice suferinţă? 2 tesaloniceni 1:7.  
 cum ar trebui să ne pregătim pentru ceasul încercării dinaintea  
 noastră? 2 petru 1:4-10.

„Cel neprihănit strigă tremurând: ‚Cine va putea să stea?’ Cântarea în-
gerilor s-a stins şi este o perioadă de linişte teribilă. Atunci se aude glasul 
lui Isus, zicând: ‚Harul Meu vă este îndeajuns.’ Feţele celor drepţi sunt lu-
minate şi bucuria umple orice inimă.” Marea Luptă, pg. 641. (eng).

„Nici măcar printr-un gând nu a putut Mântuitorul nostru să fie adus 
să cedeze puterii ispitei. Satan găseşte în inimile omeneşti unele puncte de 
care să se prindă; este cultivată vreo dorinţă păcătoasă, prin care ispitele sale 
îşi afirmă puterea. Dar Hristos a declarat despre Sine: ‚Prinţul lumii acesteia 
vine şi nu găseşte nimic în Mine’ (Ioan 14:30). Satan nu a putut găsi nimic 
în Fiul lui Dumnezeu care să-l facă în stare să câştige biruinţa. El păzise po-
runcile Tatălui Său şi nu a fost nici un păcat în El, pe care Satana să-l fi putut 
folosi în avantajul său. Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiţi acei care 
vor sta în picioare în timpul de strâmtorare.” Ibid., pg. 623.

Vineri        30 octombrie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

a.  În ce mod este experienţa lui iacov relevantă pentru noi astăzi?
b.  de ce este atât de important să ne mărturisim păcatele de îndată ce le  
 vedem?
c.  considerând harul lui dumnezeu, ce ar trebui să avem de asemenea  
 în vedere?
d.  de ce nu vor mai fi martiri creştini în timpul de strâmtorare?
e.  În ciuda durerii simţite de poporul lui dumnezeu în timpul de  
 strâmtorare, cum îi priveşte domnul şi de ce?
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Sabat, 7 nOiembrie 2009

Darul Sabatului întâi
pentru trujillo, Peru

Iubiţi Fraţi şi Surori în Domnul Hris-
tos,

Trujillo este situat în partea de nord-
vest a coastei peruviene, la aproximativ 
557 km de capitala Lima. Este al treilea 
oraş ca populaţie din Peru, având un nu-
măr de 804300 locuitori.

Trujillo este cunoscut ca „oraşul pri-
măverii veşnice” şi drept „capitala cultu-
rii peruviene”. În jurul anului 1933 Mişcarea de Reformă a fost adusă 
în acest loc de fratele Eugenio Laicovschi. Astăzi în Trujillo este situat 
sediul Câmpului peruvian de nord, având un număr de 1070 membri. 
Acesta este cel mai mare Câmp din Uniunea Peruviană. În Trujillo am 
întemeiat o şcoală secundară cu peste 250 de studenţi şi două şcoli 
elementare. Întrucât lucrarea înaintează bine în această zonă, sediul a 
devenit foarte mic.

Cu scopul de a avea un sediu mai mare şi un loc mai centralizat de 
închinare, în 2002 fraţii noştri au făcut un efort uriaş şi au cumpărat 
o proprietate de 300 de metri patraţi, unde a fost construit un loc de 
închinare provizoriu. Situaţia financiară a fraţilor astăzi este insufici-
entă pentru a continua cu acest proiect. Acesta este motivul pentru 
care venim la voi, solicitându-vă ajutorul şi marea generozitate pentru 
acest proiect într-o regiune foarte săracă.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze din abundenţă.

Fraţii şi surorile voastre din Trujillo, Peru
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    Lecţia 6            Sabat, 7 noiembrie 2009

primele cinci plăgi
„Şi am văzut un alt semn în cer, mare şi minunat: şapte îngeri având 

cele şapte plăgi de pe urmă; căci în ele este umplută mânia lui Dumnezeu” 
(Apocalipsa 15:1).

„Am văzut că cei patru îngeri aveau să ţină cele patru vânturi până când 
lucrarea lui Isus era făcută în sanctuar, şi că atunci vor veni cele şapte plăgi de 
pe urmă.” Experienţe şi viziuni, pg. 36. (eng).

recomandare pentru studiu: Marea Luptă, pg. 627-634. (eng). (Cap.Timpul de  
 strâmtorare).

Duminică          1 noiembrie

1.  prima pLaGĂ
a.  ce vor face cei patru îngeri din apocalipsa 7 după ce lucrarea lui  
 isus este încheiată în sanctuarul ceresc? apocalipsa 7:1-3; 15:7,8.

„Fie ca rugăciunile noastre să se înalţe la Dumnezeu pentru ca cei pa-
tru îngeri să ţină încă cele patru vânturi, pentru ca să nu sufle şi să vatăme 
sau să nimicească până când ultima avertizare a fost dată lumii.” Testimo-
nies, vol. 6, pg. 61. (eng).

„Ioan vede elementele naturii – cutremur, furtună şi luptă politică – 
reprezentate ca fiind ţinute de către patru îngeri. Aceste vânturi sunt sub 
control până când Dumnezeu dă cuvântul să li se dea drumul.” Mărturii 
pentru predicatori, pg. 444.(eng).

„Când Marele nostru Preot Şi-a încheiat lucrarea în Sanctuar, El Se va 
ridica, Îşi va lua hainele răzbunării şi atunci vor fi revărsate cele şapte plăgi 
de pe urmă.” Experienţe şi viziuni, pg. 36.

b.  cum este descrisă prima plagă? apocalipsa 16:1,2. cine va fi  
 protejat împotriva plăgilor? psalmii 27:5.

„Satana foloseşte acum orice mijloc, în acest timp al sigilării, pentru a păs-
tra minţile poporului lui Dumnezeu departe de adevărul prezent şi a le face 
să se clatine. Am văzut un acoperământ pe care Dumnezeu îl trăgea asupra 
poporului Său pentru a-i proteja în vremea de strâmtorare.” Ibid., pg. 43. (eng).
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Luni        2 noiembrie
2.  pLĂGiLe de SÂnGe
a.  cum era plaga de sânge din egipt? exodul 7:20,21. care este a  
 doua în seria celor şapte plăgi şi cât de extins va fi efectul ei?  
 apocalipsa 16:3; isaia 26:21.

„Prima plagă care a venit asupra Egiptului trebuia să vină asupra ape-
lor, unul dintre dumnezeii înălţaţi ai lui Faraon. Moise a lovit apa înaintea 
lui Faraon şi a mai marilor lui, şi ei au văzut apa pe care o adorau trans-
formată în sânge. A fost o masă putredă timp de şapte zile; şi toţi peştii 
care erau în ea au murit. Poporul nu putea folosi apa pentru nici un scop.” 
Spiritul Profeţiei, vol. 1, pg. 334.(eng).

„Minuni mai mari decât cele care au fost văzute până acum vor fi văzu-
te de cei care sunt pe pământ la scurt timp înainte de venirea lui Hristos. ‚Şi 
Eu voi face minuni în cer sus, şi semne jos pe pământ; sânge şi foc şi vapori 
de fum.’” Semnele timpului, 13 martie 1879.

„Descriind acele lovituri teribile, vizionarul spune: ‚... Marea s-a făcut 
ca sângele de om mort: şi orice suflet viu din mare a murit.’” Marea Luptă, 
pg. 628. (eng).

b.  când plaga a treia este revărsată asupra râurilor şi izvoarelor, ce  
 vor spune îngerii despre dreptatea lui dumnezeu? apocalipsa 16:4-7.

„Teribile cum sunt aceste lovituri, dreptatea lui Dumnezeu stă pe de-
plin justificată. Îngerul lui Dumnezeu declară: ‚Tu eşti neprihănit, o Doam-
ne... deoarece ai judecat astfel. Căci ei au vărsat sângele sfinţilor şi al pro-
feţilor şi Tu le-ai dat să bea sânge, căci sunt vrednici’ (Apocalipsa 16:2-6). 
Condamnând poporul lui Dumnezeu la moarte, ei şi-au atras asupra lor 
vinovăţia sângelui lor ca şi când acesta ar fi fost vărsat de propriile lor mâi-
ni. Tot astfel Hristos i-a declarat pe evreii din vremea lui vinovaţi de tot 
sângele bărbaţilro sfinţi care a fost vărsat din zilele lui Abel; căci ei aveau 
acelaşi spirit şi căutau să facă aceeaşi lucrare cu aceşti omorâtori ai profe-
ţilor.” Ibid., pg. 628.

„Pentru fiecare picătură de sânge scoasă prin tortură, pentru toţi cei pe 
care i-au ars cu foc, ei vor primi pedeapsa. Dumnezeu îi va răsplăti dublu 
pentru păcatele lor. Ei au băut sângele sfinţilor şi s-au îmbătat cu mare bu-
curie.” The Review and Herald, 28 decembrie 1897.
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Marţi                       3 noiembrie

3.  SoareLe pÂrJoLitor
a.  descrieţi plaga a patra şi efectele ei asupra omului şi a naturii.  
 apocalipsa 16:8,9. dacă dumnezeu Şi-ar retrage mânia Sa de la  
 oameni, ar recunoaşte ei dreptatea lui dumnezeu? isaia 26:10.

„În plaga care urmează, se dă putere soarelui ‚să-i ardă pe oameni cu 
foc. Şi oamenii au fost pârjoliţi cu mare căldură’ (versetele 8,9).

Profeţii descriu astfel starea pământului în acest timp grozav: ‚Câmpia 
este pustiită, pământul întristat, căci grâul este nimicit... toţi pomii de pe 
câmp s-au uscat... Şi s-a dus bucuria de la copiii oamenilor.’ ... ‚S-au uscat 
seminţele sub bulgări; grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, căci 
s-a stricat sămănătura... Cum gem vitele! Cirezile de boi umblă buimace, 
căci nu mai au păşune...  Râurile de apă s-au uscat şi focul a mistuit păşuni-
le pustiei’ (Ioel 1:10-12, 17-20; Amos 8:3).” Marea Luptă, pg. 628. (eng).

„[Marea mulţime] nu va mai avea un nou timp de încercare, în care să-şi 
remedieze defectele vieţilor lor trecute. Nimic nu are să fie câştigat prin aceas-
ta. O viaţă întreagă de păcătuire nu le-a înmuiat inimile. Un al doilea timp de 
încercare, dacă le-ar fi dat, ar fi ocupat după cum a fost primul în încălcarea 
cerinţelor lui Dumnezeu şi exercitarea răzvrătirii împotriva Lui.” Ibid., pg. 662.

b.  ce se va întâmpla cu poporul lui dumnezeu în timpul când  
 soarele îi pârjoleşte pe cei răi cu mare căldură? psalmii 91:3-8. ce  
 se cere pentru a fi protejaţi în vremea de strâmtorare? psalmii  
 91:14; 15:1-5.

„Poporul lui Dumnezeu nu va fi liber de suferinţă, dar în timp ce este 
persecutat şi în strâmtorare, în vreme ce suferă privaţiuni şi lipsă de hrană, 
ei nu vor fi lăsaţi să piară. Acel Dumnezeu care S-a îngrijit de Ilie nu va tre-
ce pe lângă nici unul dintre copiii Săi jertfitori de sine. Acela care numără 
firele de păr de pe capetele lor se va îngriji de ei, şi în timpul foametei ei 
vor fi săturaţi. În vreme ce cei răi mor de foame şi molimă, îngerii îi vor 
păzi pe cei neprihăniţi şi le vor satisface trebuinţele. Aceluia care ,umblă 
în neprihănire’ îi aparţine promisiunea: ‚I se va da pâine, şi apa lui va fi 
sigură.’ ‚Când cei săraci şi nevoiaşi caută apă şi nu este nimeni şi limba lor 
nu mai poate de sete, Eu, Domnul îi voi auzi, Eu, Dumnezeul lui Israel nu-i 
voi părăsi’ (Isaia 33:15,16; 41:17)” Ibid., pg. 629.

„Acei care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt protejaţi în timpul 
de strâmtorare trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus.” Experienţe şi 
viziuni, pg. 71. (eng).
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Miercuri       4 noiembrie
4.  LoVituri puternice
a.  ce va face dumnezeu în timpul mâniei Sale? isaia 28:21; naum  
 1:3-6. de ce nu sunt nimiciţi toţi cei răi de către primele patru plăgi?

„Pentru Dumnezeul nostru îndurător, actul de pedepsire este un act 
străin. ‚Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea celui 
rău” (Ezechiel 33:11)... Prin lucruri grozave în neprihănire El va îndreptăţi 
autoritatea legii Sale călcate în picioare.” Marea Luptă, pg. 627. (eng).

„Aceste plăgi nu sunt universale, altfel locuitorii pământului ar fi cu 
totul nimiciţi. Totuşi vor fi cele mai teribile lovituri care au fost cunos-
cute vreodată muritorilor. Toate judecăţile asupra oamenilor, înainte de 
încheierea timpului de încercare, au fost amestecate cu îndurare. Sângele 
mijlocitor al lui Hristos l-a ocrotit pe păcătos de primirea măsurii depline 
a vinovăţiei sale; dar în judecata finală, mânia este revărsată neamestecată 
cu milă.” Ibid., pg. 628, 629.

b.  după cum ahab l-a învinuit pe ilie în trecut, pe cine vor învinui  
 cei răi din pricina efectelor teribile ale plăgilor? 1 regi 18:17,18.

„Solii trimişi de Dumnezeu pentru a da avertismentele Sale sunt urâţi 
de către acei pe care îi avertizează. Oamenii pun pe seama lor calamităţile 
care sunt rezultatul propriei lor îndepărtări de la neprihănire. Acei care se 
pun astfel în puterea lui Satan nu văd lucrurile aşa cum le vede Dumnezeu. 
Ei sunt orbiţi de către Satan.” The Review and Herald, 22 octombrie 1901.

„Aceste plăgi i-au înfuriat pe cei răi împotriva celor neprihăniţi; ei au 
crezut că noi am adus judecăţile lui Dumnezeu asupra lor şi că dacă puteau 
să ne şteargă de pe faţa pământului, atunci plăgile aveau să fie oprite.” Ex-
perienţe şi viziuni, pg. 36.

„Mulţi dintre cei răi au fost foarte înfuriaţi în timp ce sufereau efectele 
plăgilor. A fost o scenă de agonie înspăimântătoare. Părinţii îşi făceau re-
proşuri amare  copiilor lor şi copiii părinţilor, fraţii surorilor lor şi surorile 
fraţilor lor. Strigăte puternice de vaiete se auzeau pretutindeni: ‚Tu ai fost 
acela care m-ai împiedicat de a primi adevărul care m-ar fi salvat de acest 
ceas teribil.’ Oamenii s-au întors spre predicatorii lor cu ură amarnică şi le-
au făcut reproşuri, zicând: ‚Voi nu ne-aţi avertizat. Voi ne-aţi spus că toată 
lumea urma să fie convertită şi aţi strigat ,pace, pace’ pentru a linişti orice 
teamă care a fost stârnită.’” Ibid, pg. 282.
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Joi         5 noiembrie
5. pLaGa ÎntunericuLui
a.  cum a fost plaga întunericului în egipt? exodul 10:22, 23. unde va  
 fi revărsată plaga a cincea? apocalipsa 16:10.

„Deodată un întuneric s-a aşternut asupra ţării, atât de gros şi de ne-
gru, încât părea ‚o întunecime care putea fi simţită’. Nu doar că oamenii 
erau deposedaţi de lumină, ci atmosfera era foarte apăsătoare, aşa încât era 
greu să respiri. ‚Ei nu se vedeau unul pe altul, nici nu s-a ridicat vreunul 
din locul lui timp de trei zile: dar toţi copiii lui Israel aveau lumină în locu-
inţele lor.’” – Patriarhi şi profeţi, pg. 272. (eng.)

„Mi-am dat seama, ca niciodată mai înainte, de importanţa studierii Cu-
vântului lui Dumnezeu cu grijă, pentru a şti cum să scăpăm de plăgile despre 
care acel Cuvânt declară că vor veni asupra a toţi nelegiuiţii care se vor închi-
na fiarei şi chipului ei şi vor primi semnul ei pe frunţile sau pe mâinile lor. A 
fost o mare mirare pentru mine că cineva putea călca legea lui Dumnezeu şi 
să calce în picioare Sabatul Său Sfânt, când asemenea ameninţări şi denun-
ţări erau împotriva lor.” Experienţe şi viziuni, pg. 65.(eng.)

b.  ce au făcut cei răi când sufereau încă de pe urma durerilor primei  
 plăgi? apocalipsa 16:11. care va fi efectul plăgii a cincea asupra  
 poporului lui dumnezeu? psalmii 91:5,6.

„În mijlocul timpului de strâmtorare care vine – un timp de strâmtora-
re cum nu a mai fost de când sunt naţiunile – poporul ales al lui Dumnezeu 
va sta neclintit. Satan şi oastea lui nu-i poate nimici, pentru că îngeri care 
excelează în putere îi va proteja.” Testimonies, vol. 9, pg. 17. (eng.)

„Am văzut un acoperământ pe care Dumnezeu îl trăgea peste copiii 
Săi pentru a-i proteja în vremea de strâmtorare; şi fiecare suflet care s-a 
hotărât pentru adevăr şi care era curat cu inima, urma să fie acoperit cu 
acoperământul Celui Atotputernic.” Experienţe şi viziuni, pg. 43. (eng.)

Vineri        6 noiembrie

ÎntreBĂri recapituLatiVe Şi de meditaţie 

a.  cine sunt cei care vor primi plaga unei „bube rele şi dureroase”?
b.  de ce au fost revărsate asupra apelor plăgile a doua şi a treia?
c.  ce se va întâmpla cu pădurile şi câmpiile în plaga a patra?
d.  câţi sfinţi vor pieri sub puternicele lovituri distrugătoare?
e.  ce ne face să credem că plăgile sunt cumulative?
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    Lecţia 7         Sabat, 14 noiembrie 2009

plăgile a şasea şi a şaptea
„Iată, eu vin ca un hoţ. Ferice de cine veghează şi îşi păzeşte hainele, 

ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea.” (Apocalipsa 16:15).

„Nu va mai fi nici un timp de încercare viitor în care să se pregătească 
pentru veşnicie. În viaţa aceasta trebuie să ne îmbrăcăm cu haina neprihănirii 
lui Hristos. Aceasta este singura noastră ocazie de a ne forma caractere pentru 
căminul pe care Hristos l-a pregătit pentru acei care ascultă de poruncile Sale.” 
Parabolele lui Hristos, pg. 319. (eng.)

recomandare pentru studiu: Comentarii biblice ale AZS, [Comentariile E. G. 
White], vol. 7, pg. 983. (eng.) (Comentariile Apocalipsa, cap. 16).

Duminică            8 noiembrie

1.  pLaGa a ŞaSea
a. ce va avea loc atunci când îngerul al şaselea îşi varsă potirul? cine  
 sunt acele spirite care ies din gurile balaurului, fiarei şi a prooro- 
 cului mincinos? apocalipsa 16:12-14.

b.  În ce se desfată Satana şi îngerii săi? unde îi vor strânge „duhurile  
 de draci” pe „împăraţii pământului” şi pe oamenii din întreaga  
 lume? ioel 3:9-14; apocalipsa 14:20; 16:16.

„Satan se desfată în război, pentru că excită cele mai rele patimi ale 
sufletului şi apoi îşi trage în veşnicie victimele cufundate în viciu şi sânge. 
Este scopul lui acela de a incita naţiunile la război unele împotriva altora.” 
Marea Luptă, pg. 589.

„Patru îngeri puternici reţin puterile acestui pământ până când servii 
lui Dumnezeu sunt pecetluiţi pe frunţile lor. Naţiunile lumii sunt gata de 
conflict; dar ele sunt ţinute în frâu de către îngeri. Când această putere 
restrângătoare este îndepărtată, va veni un timp de necaz şi strâmtorare. 
Instrumente mortale de razboi vor fi inventate. Vapoare, cu încărcătura 
lor vie, vor fi înmormântate în marele adânc. Toţi acei care nu au spiritul 
adevărului se vor uni sub conducerea agenţilor satanici. Dar ei trebuie să 
fie păziţi sub control până când va veni vremea pentru marea bătălie de la 
Armaghedon.” Maranata, pg. 257.
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Luni           9 noiembrie

2.  BĂtĂLia de La armaGHedon Se ÎncHeie
a.  ce se va întâmpla cu cei răi care sunt nimiciţi de strălucirea venirii  
 lui isus? ieremia 25:32, 33; apocalipsa 19:17,18.

„Curând morţii şi muribunzii vor fi pretutindeni în jurul nostru. Am 
văzut că unii vor fi atât de împietriţi, încât să batjocorească judecăţile lui 
Dumnezeu. Atunci cei omorâţi de Domnul vor fi de la un capăt al pă-
mântului până la celălalt; ei nu vor fi plânşi, strânşi şi nici îngropaţi; dar 
mirosul lor greu va ieşi de pe faţa întregului pământ. Numai acei care au 
sigiliul viului Dumnezeu vor fi adăpostiţi de furtuna mâniei care va cădea 
curând pe capetele acelora care au respins adevărul.” The Present Truth, 1 
septembrie 1849.

„Cei răi au fost nimiciţi şi trupurile lor moarte zăceau pe suprafaţa lui. 
Mânia lui Dumnezeu în cele şapte plăgi de pe urmă au venit asupra locu-
itorilor pământului, determinându-i să-şi roadă limbile de durere şi să-L 
blesteme pe Dumnezeu.” Experienţe şi viziuni, pg. 289. (eng.)

b.  Întrucât domnul i-a descoperit lui ioan ultimul mare conflict, ce  
 avertisment ne dă el? apocalipsa 16:15; 22:12. când va ajunge să  
 se sfârşească bătălia de la armaghedon?

„După descrierea lui Ioan din Apocalipsa 16 a acelei puteri făcătoare 
de minuni care urma să strângă lumea la ultimul mare conflict, se renunţă 
la simboluri şi trâmbiţa mai dă încă o dată un sunet desluşit: ‚Iată, Eu vin 
ca un hoţ. Ferice de cine veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol 
şi să i se vadă ruşinea’ [Apocalipsa 16:15]. După păcătuirea lui Adam şi a 
Evei, ei erau goi, pentru că hainele de lumină şi siguranţă se depărtaseră 
de la ei. Lumea va fi uitat mustrarea şi avertismentele lui Dumnezeu, la fel 
ca şi locuitorii lumii din timpul lui Noe; la fel cum au procedat şi locuitorii 
Sodomei. Ei s-au trezit cu toate planurile şi născocirile nelegiuirii; dar de-
odată ploaia de foc a venit din ceruri şi i-a mistuit pe locuitorii nelegiuiţi.” 
Manuscript Releases, Vol. 14, pg. 96, 97.

„Împăratul împăraţilor se coboară pe nor, învăluit în foc aprins. Ceru-
rile sunt înfăşurate ca un sul, pământul tremură înaintea Lui şi orice munte 
şi insulă sunt mutate din locul lor...

Glumele batjocoritoare au încetat. Buzele mincinoase sunt aduse la tă-
cere. Ciocnirea armelor, tumultul bătăliei, ‚cu zgomot de confuzie şi haine 
tăvălite în sânge’ (Isaia 9:5), au încetat.” Marea Luptă, pg. 641, 642. (eng.)



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Octombrie - Decembrie 200938

Marţi        10 noiembrie
3.  cutremuruL Şi Grindina
a.  ce anunţ vine de la tronul lui dumnezeu când îngerul al şaptelea  
 îşi revarsă potirul şi ce se întâmplă în natură? apocalipsa 16:17,18.

„La miezul nopţii Dumnezeu Îşi manifestă puterea pentru eliberarea 
poporului Său. Soarele apare, strălucind în puterea sa. Semne şi minuni 
urmează unele după altele în succesiune rapidă. Cei răi privesc cu spaimă 
şi uimire la scenă, în vreme ce cei neprihăniţi privesc cu o bucurie solem-
nă semnele eliberării lor. Orice lucru în natură pare ieşit din făgaşul său. 
Râurile încetează să mai curgă. Nori negri şi grei se ridică şi se ciocnesc 
unul de celălalt. În mijlocul cerurilor înfuriate există un loc clar de slavă de 
nedescris, de unde vine glasul lui Dumnezeu asemenea sunetului multor 
ape, zicând: ‚S-a sfârşit’ (Apocalipsa 16:17).

Acel glas cutremură cerurile şi pământul. Are loc un cutremur puter-
nic.” Marea Luptă, pg. 636, 637. (eng.)

 b.  ce fenomene vor fi văzute când este revărsată plaga a şaptea?  
 amos 8:9; apocalipsa 16:20; isaia 24:19,20. când are loc cutremu- 
 rul, ce eveniment cheie are loc? daniel 12:2.

„Cerul se deschidea şi se închidea şi era în agitaţie. Munţii se cutre-
murau asemenea unei trestii în vânt şi aruncau pretutindeni stânci colţu-
roase. Marea fierbea ca un vas şi arunca pietre la ţărm. Şi când Dumnezeu 
a anunţat ziua şi ceasul venirii lui Isus şi a prezentat legământul veşnic 
cu poporul Său, El rostea o propoziţie şi apoi făcea o pauză, în timp ce 
cuvintele se rostogoleau pe pământ. Israelul lui Dumnezeu stătea cu ochii 
îndreptaţi în sus, ascultând cuvintele aşa cum veneau din gura lui Iehova 
şi se rostogoleau pe pământ asemenea unor tunete mari. Era o solemnitate 
grozavă.” Experienţe şi viziuni, pg. 285, 286. (eng.)

„Mormintele sunt deschise şi ‚mulţi din cei ce dorm în ţărâna pămân-
tului... învie, unii pentru viaţă veşnică şi unii pentru ocară şi ruşine veş-
nică. (Daniel 12:2). Toţi acei care au murit în credinţa în solia îngerului al 
treilea ies din mormânt glorificaţi, pentru a auzi legământul lui Dumnezeu 
de pace cu acei care au ţinut legea Lui. ‚şi cei ce L-au străpuns’ (Apocalipsa 
1:7), acei care au batjocorit şi luat în râs agoniile de moarte ale lui Hrisots, 
şi cei mai violenţi împotrivitori ai adevărului Său şi ai poporului Său sunt 
înviaţi să-L vadă în slava Sa şi să vadă cinstea acordată celor credincioşi şi 
ascultători.” Marea luptă, pg. 637. (eng.)
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 Miercuri       11 noiembrie

4.  oSÂnda BaBiLonuLui
a.  ce se va întâmpla cu Babilonul mistic, „mama desfrânatelor” când  
 dumnezeu Îşi aminteşte de el? apocalipsa 16:19.

„Dumnezeu Şi-a amintit de Babilonul cel mare ‚pentru a-i da paharul 
cu vinul mâniei Sale’.” Marea Luptă, pg. 637. (eng.)

„În capitolul şaptesprezece din Apocalipsa este prezisă nimicirea tutu-
ror bisericilor care se corup prin devoţiune idolatră în serviciul papalităţii, 
acei care au băut din vinul curviei sale. [Apocalipsa 17:1-4 citat.]

„Astfel este reprezentată puterea papală care cu toată înşelăciunea ne-
legiuirii, prin atracţie exterioară şi etalare strălucită amăgeşte toate nea-
murile, promiţând, la fel cum a făcut Satan cu primii noştri părinţi, toate 
lucrurile bune acelor care primeau semnul său şi tot răul acelora care se 
împotriveau înşelăciunilor sale.” CBNT, vol. 7, pg. 983.

b.  care este marele păcat de care era învinuit Babilonul, „mama  
 desfrânatelor”? apocalipsa 17:3-6.

„Puterea care timp de atât de multe secole au păstrat dominaţia des-
potică asupra monarhilor creştinătăţii este Roma. Culoarea de purpură şi 
stacojiu, aurul, pietrele preţioase şi perlele arată în mod viu mărimea şi 
pompa mai mult decât regească manifestată de trufaşul scaun al Romei. Şi 
despre nici o altă putere nu se putea declara atât de adevărat că este ‚îm-
bătată de sângele sfinţilor’ ca acea biserică ce i-a persecutat cu o asemenea 
cruzime pe urmaşii lui Hristos. Babilonul este de asemenea învinuit cu pă-
catul unei legături nelegiuite cu ‚împăraţii pământului’. Prin îndepărtarea 
de Domnul şi o alianţă cu păgânii, biserica iudaică a ajuns o desfrânată; 
şi Roma, stricându-se într-un mod asemănător prin căutarea sprijinului 
puterilor lumeşti, primeşte o condamnare asemănătoare.” Marea Luptă, pg. 
382. (eng.)
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Joi         12 noiembrie
5.  „S-a SFÂrŞit”
a.  cu ce va culmina plaga a şaptea? apocalipsa 16:21.

b.  La sfârşitul plăgii a şaptea, ce eveniment foarte important şi  
 glorios va avea loc? matei 24:30; apocalipsa 1:7.

„Curând apare la răsărit un nor mic şi negru, cam cât o jumătate de 
palmă de om.  Este norul care Îl înconjoară pe Mântuitorul şi care pare la 
distanţă să fie învăluit în întuneric. Poporul lui Dumnezeu ştie că acesta 
este semnul Fiului omului. În tăcere solemnă, ei privesc la el cum se apro-
pie de pământ, devenind tot mai luminos şi mai glorios, până când este un 
nor mare şi alb, dedesubt având o slavă asemenea unui foc mistuitor şi dea-
supra lui curcubeul legământului. Isus călăreşte ca un cuceritor puternic. 
Nemaifiind acum un ‚Om al durerii,’ ca să bea din paharul amar al ruşinii 
şi vaiului, El vine, biruitor în cer şi pe pământ, pentru a-i judeca pe vii şi pe 
morţi.” Marea Luptă, pg. 640, 641. (eng.)

„Acei care au luat în râs pretenţia Lui de a fi Fiul lui Dumnezeu sunt 
acum fără cuvinte. Acolo este trufaşul Irod care a batjocorit titlul Său re-
gal şi a poruncit soldaţilor batjocoritori să-L încoroneze rege. Acolo sunt 
oamenii care cu mâini lipsite de pioşenie au pus asupra Lui roba purpurie, 
pe fruntea Lui sfântă coroana de spini şi în mâna Lui care nu se împotrivea 
sceptrul de batjocură şi se plecau înaintea Lui într-o batjocură blasfemia-
toare. Oamenii care L-au lovit şi scuipat pe Prinţul vieţii se întorc acum de 
la privirea Lui străpungătoare şi caută să fugă de slava copleşitoare a pre-
zenţei Sale. Acei care au bătut cuiele prin mâinile şi picioarele Sale, soldatul 
care l-a împuns în coapsă, privesc aceste semne cu spaimă şi mustrare de 
conştiinţă.” Ibid., pg. 643.

Vineri        13 noiembrie

ÎntreBĂri recapituLatiVe Şi de meditaţie

a.  cine îi va strânge pe împăraţii pământului şi ai întregii lumi într-un  
 singur loc?
b.  când va începe şi se va sfârşi bătălia de la armaghedon?
c.  ce eveniment important are loc la începutul plăgii a şaptea, când  
 dumnezeu va spune: „S-a făcut”?
d.  ce se înţelege prin „Babilon” şi care va fi răsplata sa?
e.  ce eveniment glorios încheie cele şapte plăgi?
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   Lecţia 8        Sabat, 21 noiembrie 2009

a doua venire a lui isus
„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri; dacă n-ar fi fost aşa, v-aş 

fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi fi dus şi vă voi 
fi pregătit un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua la Mine; pentru ca acolo 
unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14:2,3).

„Hristos vine curând pentru a lua pe poporul Său la locuinţele pe care 
le pregăteşte pentru ei. Dar nimic care întinează nu poate intra în acele 
locuinţe. Cerul este curat şi sfânt, şi acei care trec prin porţile Cetăţii lui 
Dumnezeu trebuie să fie îmbrăcaţi cu curăţie interioară şi exterioară.” Sfa-
turi pentru Sănătate, pg. 103.

recomandare pentru studiu: Marea Luptă, pg. 638-652. (eng.) (Cap. Poporul lui  
 Dumnezeu salvat).

Duminică       15 noiembrie

1.  o FĂGĂduinţĂ minunatĂ
a.  care a fost aşteptarea tuturor patriarhilor, profeţilor şi a   
 adevăraţilor credincioşi din vechime? iov 19:25-27.

„Doctrina celei de a doua veniri este chiar nota fundamentală a Sfinte-
lor Scripturi.” Marea Luptă, pg. 299.

b.  ce a făgăduit isus ucenicilor Săi şi pentru ce S-a rugat el tatălui  
 ceresc? ioan 14:1-3; 17:24. cum au repetat îngerii făgăduinţa lui  
 isus? Fapte 1:10,11.

„Nici unuia dintre acei care-L iubesc cu adevărat pe Isus nu-i va părea 
rău că El vine iarăşi. Şi când se apropie mai mult de venirea Fiului omului, 
adevăraţii iubitori ai lui Isus vor aştepta cu o speranţă veselă şi vor căuta să 
se pregătească pentru a-L privi pe Acela pe care sufletele lor Îl iubesc, care 
a murit pentru a-i mântui.” Lift Him Up, pg. 379.
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Luni        16 noiembrie

2.  ScopuL Venirii SaLe 
a.  cine Îl va însoţi pe isus la venirea Sa şi ce li se va porunci să facă?  
 matei 24:31.

„Hristos urmează să vină în curând a doua oară. Despre aceasta ar tre-
bui să vorbim adesea. Ar trebui să fie cel mai înalt gând în minţile noastre. 
El vine cu putere şi slavă mare, şi orice ochi Îl va vedea.” The Upward Look, 
pg. 311.

„Hristos va veni în slava Sa, în slava Tatălui Său şi în slava îngerilor 
sfinţi. De zece mii de ori zece mii şi mii de mii de îngeri, fiii frumoşi şi tri-
umfători ai lui Dumnezeu, având o frumuseţe şi slavă extraordinară, Îl vor 
însoţi în drumul Său.” Hristos Lumina Lumii, pg. 739. (eng.)

b.  ce a fost descoperit în Scripturi cu privire la acei care au murit în  
 domnul? isaia 26:19. ce evenimente au loc când isus vine din  
 nou? Filipeni 3:20, 21; 1 tesaloniceni 4:16.

„În mijlocul clătinării pământului, strălucirii fulgerelor şi zgomotului 
tunetelor, glasul Fiului lui Dumnezeu în cheamă pe sfinţii adormiţi. El pri-
veşte spre mormintele celor drepţi şi apoi, ridicându-şi mâinile spre cer, 
strigă: ‚Treziţi-vă, treziţi-vă, treziţi-vă voi care dormiţi în ţărână şi sculaţi-
vă!’ În tot lungul şi latul pământului, morţii vor auzi acel glas şi cei care îl 
vor auzi vor trăi. Şi întregul pământ va răsuna de paşii acelei oştiri deosebit 
de mari din fiecare naţiune, seminţie, limbă şi popor. Din temniţa morţii ei 
vin, îmbrăcaţi cu slavă nemuritoare, strigând: ‚Unde îţi este boldul, moar-
te? Mormânt, unde îţi este biruinţa?’ 1 Corinteni 15:55. Şi drepţii cei vii şi 
sfinţii înviaţi îşi unesc glasurile într-un prelung şi vesel strigăt de biruinţă.” 
Marea Luptă, pg. 644. (eng.)

„Credem noi din toată inima că Hristos vine curând şi că noi avem 
acum ultima solie de îndurare care va fi dată vreodată unei lumi vinovate? 
Este exemplul nostru ceea ce ar trebui să fie? Arătăm noi prin vieţile noas-
tre şi umblarea noastră sfântă celor din jurul nostru că aşteptăm venirea 
glorioasă a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, care va schim-
ba aceste trupuri rele şi le va modela după trupul Său glorios? Mă tem că 
nu credem şi nu înţelegem aceste lucruri aşa cum ar trebui.” Experienţe şi 
viziuni, pg. 111. (eng.)
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Marţi                    17 noiembrie
3.  FeLuL Venirii SaLe 
a.  cine Îl va vedea pe isus la a doua Sa venire? matei 24:30; marcu  
 14:60-62; apocalipsa 1:7.

„Solemn este ceasul când se face socoteala cu servii şi toţi îşi primesc 
răsplata! Nu există un al doilea timp de încercare. Timpul de probă s-a 
încheiat pentru totdeauna. Toată necredinţa cu privire la pretenţiile legii 
lui Dumnezeu încetează aici; căci acesta este standardul după care sunt 
toţi judecaţi. Atunci orice ochi Îl vede; şi fiecare suflet înţelege atunci ce 
s-a dovedit a fi ruina lui. Atunci se vede şi se recunoaşte faptul că legea lui 
Dumnezeu guvernează toate inteligenţele create. Nu este nimeni care să 
pună la îndoială autoritatea Sa.” The Review and Herald, 12 ianuarie 1886.

„Sunt unii care L-au batjocorit pe Hristos în umilirea Sa. Cu putere co-
pleşitoare le vin în minte cuvintele Suferindului, când, la solicitarea mare-
lui preot, El a declarat cu solemnitate: ‚De acum veţi vedea pe Fiul omului 
şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului’ (Matei 26:64). Acum 
ei Îl privesc în slava Sa şi trebuie să-L vadă încă şezând la dreapta puterii.” 
Marea Luptă, pg. 643. (eng.)

„Fie că vom fi mântuiţi sau pierduţi, Îl vom vedea cândva pe Mântui-
torul aşa cum este, în toată slava Sa şi vom înţelege caracterul Său. La cea 
de-a doua venire a Lui, convingerea va fi adusă fiecărei inimi. Acei care 
s-au abătut de la El la lucrurile uşoare ale acestui pământ, căutând inte-
resele egoiste şi onoarea lumească, în ziua venirii Lui îşi vor recunoaşte 
greşeala.” The Signs of the Times, 28 ianuarie 1903.

b.  cu ce a fost comparată venirea lui isus – şi cum ar trebui să ne  
 afecteze aceasta pe noi? matei 24:25-27; marcu 13:33-37.

„Acei care veghează în vederea venirii Domnului nu se complac într-o 
aşteptare inactivă. Aşteptarea venirii lui Hristos trebuie să-i facă pe oameni 
să se teamă de Domnul şi să se teamă de judecăţile Sale pentru păcătuire. 
Ea trebuie să-i trezească faţă de marele păcat de a respinge ofertele Sale de 
îndurare. Acei care-L aşteaptă pe Domnul îşi curăţă sufletele prin ascultare 
de adevăr. Cu o veghere vigilentă, ei combină lucrul serios. Deoarece ştiu că 
Domnul este la uşă, zelul lor este stimulat să coopereze cu inteligenţele divi-
ne în lucrarea pentru salvarea sufletelor.” Hristos Lumina Lumii, pg. 634. (eng.)
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Miercuri       18 noiembrie

4.  ca un Hoţ noaptea 
a.  ce vor face şi ce vor spune locuitorii pământului chiar înainte de  
 venirea lui isus? matei 24:37-39; Luca 17:28-30; 2 petru 3:3,4.

„Bărbaţii şi femeile duc în prezent mâncatul şi băutul lor atât de departe 
încât se sfârşeşte în îmbuibare şi beţie. Acest păcat care predomină, tolerarea 
apetitului pervertit, a aprins patimile oamenilor în zilele lui Noe şi a dus la 
corupţia larg răspândită.” - Sfaturi pentru dietă şi hrană, pg. 146. (eng.)

[Mântuitorul] a prezis starea de decădere care avea să existe chiar îna-
inte de a doua venire a Sa. Avea să fie, la fel ca şi în zilele lui Noe, activitate 
şi agitaţie de afaceri lumeşti şi căutare de plăceri – cumpărări, vânzări, să-
diri, construcţii, luare şi dare în căsătorie – uitându-se de Dumnezeu şi de 
viaţa viitoare.” Marea Luptă, pg. 309. (eng.)

„În zilele lui Noe, locuitorii lumii vechi au râs până la batjocură de ceea 
ce numeau temerile superstiţioase şi presimţirile predicatorului neprihăni-
rii. El a fost denunţat ca un caracter vizionar, un fanatic, un alarmist... Oa-
menii vor respinge solia solemnă de avertizare din zilele noastre, aşa cum 
au făcut pe vremea lui Noe. Ei vor face referire la acei învăţători falşi, care 
au prezis evenimentul şi vor stabili un timp precis şi vor spune că nu au 
mai multă credinţă în avertismentul nostru decât într-al lor. Aceasta este 
atitudinea lumii astăzi. Necredinţa este larg răspândită şi predicarea venirii 
lui Hristos este batjocorită şi luată în râs.” Testimonies, vol. 4, pg. 308. (eng.)

b.  având în vedere urgenţa timpului în care trăim, ce avertisment ar  
 trebui să fie urmat? matei 24:44; Luca 21:34-36.

„Acum trebuie să vă pregătiţi pentru timpul de încercare. Acum tre-
buie să ştiţi dacă picioarele voastre sunt fixate pe Stânca Veşnică. Trebuie 
să aveţi o experienţă individuală şi să nu depindeţi de alţii pentru lumina 
voastră. Când sunteţi aduşi la încercare, cum ştiţi că nu veţi fi singuri, fără 
nici un prieten pământesc alături? Veţi putea să realizaţi atunci că Hristos 
este sprijinul vostru? Veţi putea să vă amintiţi făgăduinţa: ‚Iată, Eu sunt cu 
voi întotdeauna, până la sfârşitul lumii?” Maranata, pg. 255. (eng.)
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Joi                      19 noiembrie

5.  pentru totdeauna cu domnuL
a.  ce cuvinte de mângâiere a trimis apostolul pavel credincioşilor  
 din tesalonic? 1 tesaloniceni 4:16-18. cum este descrisă venirea  
 lui isus în Spiritul profeţiei?

„Curând ochii noştri au fost atraşi la răsărit, pentru că apăruse un nor 
mic şi negru, cam cât o jumătate de palmă de om, despre care ştiam cu toţii 
că era semnul Fiului omului. Cu toţii am privit în tăcere solemnă la nor 
cum se apropia şi devenea mai luminos şi tot mai slăvit, până când a ajuns 
un nor mare şi alb. Partea de jos părea asemenea focului, un curcubeu era 
deasupra norului, în timp ce în jurul său erau zece mii de îngeri cântând 
o cântare foarte frumoasă; şi pe el şedea Fiul omului.” Experienţe şi viziuni, 
pg. 15, 16.

b.  descrieţi înălţarea sfinţilor. ce vor primi ei? 1 tesaloniceni 4:17;  
 1 corinteni 15:50-57.

„Cu toţii am intrat în nor împreună şi am urcat timp de şapte zile spre 
marea de sticlă, când Isus a adus coroanele şi cu propria Sa mână dreaptă 
le-a pus pe frunţile noastre. El ne-a dat harfe de aur şi palmieri de biruin-
ţă. Aici, pe marea de sticlă, cei 144000 stăteau într-un careu perfect. Unii 
dintre ei aveau coroane foarte strălucitoare, iar alţii nu atât de strălucitoare. 
Toţi erau pe deplin satisfăcuţi cu coroanele lor... Isus Şi-a ridicat braţul 
Său puternic şi glorios, a prins poarta de mărgăritar, a împins-o înapoi în 
ţâţânile ei strălucitoare şi ne-a zis: ‚Voi v-aţi spălat hainele în sângele Meu, 
aţi stat tari pentru adevărul Meu, intraţi înăuntru.’” Experienţe şi viziuni, pg. 
16,17. (eng.)

Vineri        20 noiembrie

ÎntreBĂri de recapituLare perSonaLĂ

a.  dacă Îl iubim cu adevărat pe isus, ce gând vom cultiva mai presus de  
 toate celelalte?
b.  de ce este a doua venire a lui isus aşa de semnificativă?
c.  Gândindu-ne la întoarcerea lui Hristos, de ce pregătire personală  
 avem nevoie?
d.  În ce mod vedem cum zilele lui noe se repetă astăzi?
e.  de ce vor fi toţi sfinţii satisfăcuţi cu coroanele lor?
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  Lecţia 9          Sabat, 28 noiembrie 2009

mileniul
„Am privit pământul, şi, iată, era fără formă şi gol; şi cerurile, şi ele 

nu aveau lumină. Am privit munţii şi iată că tremurau, şi toate dealurile 
se clătinau. M-am uitat şi iată că nu era nici un om şi toate păsările ce-
rului fugiseră. M-am uitat şi iată că locul roditor era o pustie şi toate 
cetăţile sale erau dărâmate la prezenţa Domnului şi prin mânia Lui 
aprigă” (Ieremia 4:23-26).

„Sfinţii se vor odihni în Cetatea Sfântă şi vor domni ca regi şi preoţi o 
mie de ani.” Experienţe şi Viziuni, pg. 51 (eng.)

Recomandare pentru studiu: Marea Luptă, pg. 653-661. (eng.) (Cap. Pustiirea  
 pământului).

Duminică       22 noiembrie

1. o SĂrBĂtoare traGicĂ
a.  după ce au fost revărsate cele şapte plăgi de pe urmă, ce urmează  
 să se întâmple cu trupurile celor răi? isaia 66:15-17; ieremia 25:30-33.

„Cei răi fuseseră nimiciţi şi trupurile lor moarte zăceau pe suprafaţa 
[pământului].” Experienţe şi viziuni, pg. 289.

b.  cum va apărea pământul în acest timp? apocalipsa 19:17-21.

„La venirea lui Hristos cei răi sunt şterşi de pe faţa întregului pământ – 
consumaţi de duhul gurii Sale şi nimiciţi de strălucirea slavei Sale. Hristos Îşi 
ia poporul la Cetatea lui Dumnezeu şi pământul este golit de locuitorii săi...

Întregul pământ pare asemenea unei pustii dezolate. Ruinele oraşelor 
şi satelor distruse de cutremur, copacii dezrădăcinaţi şi stâncile colţuroase 
aruncate afară de mare sau smulse din pământ, sunt răspândite pe suprafa-
ţa sa, în timp ce prăpăstii mari marchează locul unde munţii au fost smulşi 
din temeliile lor.” Marea Luptă, pg. 657.
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Luni        23 noiembrie
2.  Satana Întemniţat
a.  ce se va întâmpla cu Satana la începutul celor o mie de ani din apoca- 
 lipsa 20? apocalipsa 20:1,2.

„Aici urmează să fie căminul lui Satana cu îngerii săi timp de o mie 
de ani. Aici el va fi închis, pentru a merge încoace şi încolo pe suprafaţa 
pământului şi să vadă efectele răzvrătirii sale împotriva legii lui Dumne-
zeu. Timp de o mie de ani se poate bucura de rodul blestemului pe care l-a 
provocat.” Experienţe şi viziuni, pg. 290. (eng.)

„Limitat la pământ, el nu va avea acces la alte lumi pentru a-i ispiti şi 
necăji pe acei care n-au căzut niciodată. În acest sens este el legat: nu a mai 
rămas nimeni asupra căruia să-şi poată exercita puterea. El este cu totul 
despărţit de lucrarea de amăgire şi ruină care timp de atâtea secole a fost 
singura lui desfătare.” Marea Luptă, pg. 659. (eng.)

b.  unde va fi întemniţat Satana în timpul miei de ani? apocalipsa 20:3.

„Faptul că expresia ‚adânc’ reprezintă pământul într-o stare de confu-
zie şi întuneric este evident din alte părţi ale Scripturii. Cu privire la starea 
pământului ‚la început,’ raportul biblic spune că ‚era fără formă şi gol; şi 
întunericul era pe faţa adâncului.’ Geneza 1:2. Profeţia învaţă că va fi adus 
înapoi, cel puţin parţial, la această stare.” Maranata, pg. 307. (eng.)

„Vizionarul prezice exilul lui Satan şi starea de haos şi pustiire în care 
urmează să fie adus pământul, şi declară că această stare va exista timp de 
o mie de ani.” Marea Luptă, pg. 658. (eng.)

„Timp de o mie de ani, Satan va umbla încoace şi încolo pe pământul 
pustiit pentru a privi rezultatele răzvrătirii sale împotriva legii lui Dum-
nezeu. În acest timp suferinţele sale sunt intense. De la căderea lui, viaţa 
lui de activitate neîntreruptă l-a împiedicat de la cugetare; dar el este lipsit 
acum de puterea lui şi lăsat să contemple rolul pe care l-a jucat de când 
s-a răzvrătit pentru prima dată împotriva guvernării cerului, şi să aştepte 
cu tremur şi spaimă viitorul îngrozitor când are să sufere pentru tot răul 
pe care l-a făcut şi să fie pedepsit pentru păcatele la care el a instigat să fie 
comise.” Marea Luptă, pg. 660. (eng.)
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Marţi        24 noiembrie
3.  o Lucrare În deSFĂŞurare În cer
a.  ce scenă i-a fost arătată apostolului ioan şi ce putere a fost dată  
 acelora care au obţinut biruinţa asupra fiarei, a chipului ei şi a  
 semnului ei? apocalipsa 20:4,6,12,13.

„După ce sfinţii sunt schimbaţi în nemurire şi luaţi împreună cu Isus 
în văzduh, şi după ce îşi primesc harfele, hainele şi coroanele şi intră în 
cetate, Isus şi cu sfinţii stau la judecată. Sunt deschise cărţile – cartea vieţii 
şi cartea morţii. Cartea vieţii conţine faptele bune ale sfinţilor; şi cartea 
morţii conţine faptele rele ale celor răi. Aceste cărţi sunt comparate cu car-
tea statutelor, Biblia, şi în acord cu aceasta oamenii sunt judecaţi. Sfinţii, 
împreună cu Isus, fac judecata asupra morţilor celor răi.” Experienţe şi vizi-
uni, pg. 52. (eng.)

b.  care va fi principala ocupaţie a sfinţilor în timpul mileniului?  
 daniel 7:22; 1 corinteni 6:2,3.

„În timpul miei de ani între prima şi a doua înviere are loc judecata 
celor răi. Apostolul Pavel indică la această judecată ca la un eveniment 
care urmează cea de-a doua venire. ‚Nu judecaţi nimic înainte de vreme, 
până când va veni Domnul, care va aduce la lumină lucrurile ascunse ale 
întunericului şi va descoperi sfaturile inimilor’ (1 Corinteni 4:5). Daniel 
declară că atunci când a veni Cel Îmbătrânit de zile, ‚judecata a fost dată 
sfinţilor Celui Prea Înalt’ (Daniel 7:22). În acest timp cei neprihăniţi dom-
nesc ca regi şi preoţi pentru Dumnezeu. Vizionarul Ioan spune: ‚Am văzut 
tronuri şi pe cei ce stăteau pe ele şi li s-a dat judecata.’ ‚Ei vor fi preoţi ai 
lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor domni cu El o mie de ani (Apocalipsa 
20:4,6). În acest timp, aşa cum a prezis Pavel ‚sfinţii vor judeca lumea’ (1 
Corinteni 6:2). În unire cu Hristos ei îi judecă pe cei răi, comparând faptele 
lor cu cartea de statute – Biblia – şi hotărând fiecare caz după faptele făcute 
în trup. Atunci partea pe care trebuie s-o sufere cei răi le este dată, după 
faptele lor; şi este înregistrată în dreptul numelor lor în cartea morţii.” Ma-
rea Luptă, pg. 660, 661. (eng.)
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Miercuri                    25 noiembrie

4.  La SFÂrŞituL miLeniuLui
a.  când judecata celor răi este încheiată în cer, ce eveniment va avea  
 loc? isaia 24:22; apocalipsa 20:5,13.

„La încheierea miei de ani, Hristos revine pe pământ. El este însoţit de 
oastea celor răscumpăraţi şi de un cortegiu de îngeri. Când Se coboară în 
maiestate grozavă, El porunceşte morţilor celor răi să primească soarta lor. 
Ei vin ca o oaste puternică, nenumărată ca nisipul mării. Ce contrast faţă 
de acei care au fost înviaţi la prima înviere! Drepţii erau îmbrăcaţi cu tine-
reţe şi frumuseţe nemuritoare. Ceri răi poartă urmele bolii şi ale morţii.” 
Marea Luptă, pg. 662. (eng.)

„La a doua venire, cei răi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu pentru 
executarea ‚judecăţii scrise’.” Ibid., pg. 661.

b.  care va fi soarta acelora ale căror nume nu au fost scrise în cartea  
 vieţii? apocalipsa 20:15. cum este aceasta un avertisment pentru  
 toţi? ezechiel 33:13-16.

„Ce privelişte! Ce scenă! La prima înviere toţi au ieşit într-o înflorire 
nemuritoare; dar la a doua semnele blestemului sunt vizibile în toţi.” Expe-
rienţe şi viziuni, pg. 292. (eng.)

„Puţini vor fi mântuiţi şi un mare număr chiar din acei care sunt che-
maţi se vor dovedi nevrednici de viaţa veşnică. Ei nu vor avea parte în cer, 
ci îşi vor avea partea cu Satan şi vor avea experienţa  celei dea doua morţi.

Bărbaţii şi femeile pot scăpa de această osândă dacă doresc. Este ade-
vărat că Satan este marele autor al păcatului; totuşi aceasta nu-l scuză pe 
nici un om ca să păcătuiască; căci el nu-i poate obliga pe oameni să facă 
răul. El îi ispiteşte să-l săvârşească şi face ca păcatul să pară atrăgător şi 
plăcut; dar el trebuie să lase pe seama voinţei lor dacă vor să-l comită sau 
nu.” Testimonies, vol. 2, pg. 294. (eng.)

„Dacă pretinsul credincios devine încrezător în sine, dacă în cuvânt şi 
spirit calcă cel mai mic precept al legii sfinte a lui Dumnezeu, el Îl reprezin-
tă în mod greşit pe Isus şi la judecată vor fi rostite cuvintele teribile: ‚Şter-
geţi-i numele din cartea vieţii; el este unul care săvârşeşte nelegiuirea.’ Dar 
Tatăl are milă de sufletul neîncrezător în sine şi temător de Dumnezeu.” The 
Signs of the Times, 6 august 1885.
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Joi         26 noiembrie

5.  moartea a doua
a.  după ce Satana este eliberat din închisoare, cum va încerca el să-i  
 amăgească pe toţi cei răi care tocmai au fost înviaţi? apocalipsa  
 20:7-9.

„Cei răi sunt umpluţi cu aceeaşi ură faţă de Dumnezeu care-l inspiră pe 
Satana; dar ei văd că sunt fără speranţă cazurile lor, că nu pot să câştige îm-
potriva lui Iehova. Mânia lor este aprinsă împotriva lui Satan şi a celor care 
au fost agenţii săi în amăgire şi, cu furie demonică, se întorc împotriva lor.

Coboară foc din cer de la Dumnezeu. Pământul este deschis. Armele 
ascunse în adâncul său sunt scoase. Flăcări mistuitoare izbucnesc din fie-
care prăpastie. Chiar şi stâncile sunt în flăcări. A venit ziua care va arde ca 
un foc. Elementele se topesc de căldură şi de asemenea pământul, şi ce se 
găseşte pe el este mistuit.” Marea Luptă, pg. 672. (eng.)

b.   care va fi soarta lui Satana, a îngerilor săi, a celor răi şi a păcatului?  
 apocalipsa 20:10,14; 21:8. maleahi 4:1. Va fi vreo  speranţă de  
 înviere din a doua moarte? psalmii 37:10; obadia 1:16 (u.p.).

„Acei care nu şi-au asigurat iertarea prin pocăinţă şi credinţă, trebuie 
să primească plata pentru fărădelege – ‚plata păcatului’. Ei suferă pedeapsa 
care variază în durată şi intensitate, ‚după faptele lor’ dar în final se termină 
cu moartea a doua. Întrucât este imposibil ca Dumnezeu, în armonie cu 
dreptatea şi îndurarea Lui, să-l mântuiască pe păcătos în păcatele sale, El îl 
lipseşte de existenţa pe care păcatele sale au respins-o şi de care s-a dovedit 
nevrednic.” Marea Luptă, pg. 544, 545. (eng.)

Vineri        27 noiembrie

ÎntreBĂri de reViZuire perSonaLĂ

a.  ce urmează să se întâmple în curând pe pământ?
b.  În ce sens va fi Satana „legat” pentru 1000 de ani?
c.  când urmează să se împlinească 1 corinteni 6:3?
d.  ce ştiţi despre cartea vieţii?
e.  ce este moartea a doua?
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Sabat 5 decembrie 2009
Darul Sabatului întâi pentru misiunea Guyana Franceză

Guyana Franceză este un departament 
de peste ocean al Franţei şi este situat în 
extremitatea de nord a continentului Sud-
American, învecinându-se cu Brazilia şi 
Surinam. Oceanul Atlantic formează linia 
de coastă şi peste 90% din teritoriul său, 
aproximativ 83000 de km2, este acoperit 
de pădurea amazoniană. Clima este foar-
te caldă şi umedă. Din decembrie până în 
mai este abundenţă de ploaie.

Limba oficială este franceza, dar se vorbeş-
te de asemenea şi creola. După recensământul din 
2008, locuitorii sunt estimaţi a fi în număr de 210000, dintre care 50% sunt 
străini. Majoritatea populaţiei locuieşte în capitala Cayenne. Catolicismul 
este principala religie, dar există de asemenea câteva biserici evanghelice, 
precum şi musulmani, budişti şi culte africane. Sursele de venit sunt: che-
resteaua, minereul de fier, serviciul public şi Centrul Spaţial al Comunităţii 
Europene.

Solia Mişcării de Reformă a ajuns în Guyana Franceză în noiembrie 2003 
printr-un lucrător care s-a mutat din Brazilia în Cayenne împreună cu fami-
lia sa, cu scopul de a începe o lucrare misionară voluntară pentru populaţia 
Guyanei. Primele adunări s-au ţinut lângă plajă, sub un copac, şi apoi au fost 
transferate în căminurile fraţilor până în prezent. Astăzi avem un grup de 
fraţi foarte entuziaşti care lucrează neîncetat pentru Stăpânul lor.

În ciuda numeroaselor dificultăţi cu care ne-am confruntat, Dumne-
zeu ne-a binecuvântat şi numărul credincioşilor creşte. Avem nevoie de un 
loc de întâlnire adecvat. Pe lângă o clădire a bisericii, avem de asemenea 
nevoie de literatură şi alte materiale pentru răspândirea evangheliei. Cre-
dem că cel mai important lucru nu este doar acela de a îndeplini o misiune, 
ci de a o îndeplini în cel mai bun mod posibil. De aceea, cu această colectă 
de Sabat, avem intenţia de a dezvolta mai bine lucrarea lui Dumnezeu în 
această ţară.

Iubiţi fraţi din întreaga lume, vă solicităm ajutorul şi generozitatea 
pentru a putea să ducem lumina Cuvântului lui Dumnezeu oamenilor din 
această regiune. Vă mulţumim anticipat tutoror.

Fraţii şi surorile voastre din Guyana Franceză
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 Lecţia 10         Sabat, 5 decembrie 2009 

Starea celor morţi
„Cei vii ştiu că vor muri: dar cei morţi nu ştiu nimic, nici nu mai au 

vreo răsplătire; căci până şi pomenirea li se uită.” (Eclesiastul 9:5).
„Pe rătăcirea fundamentală a nemuririi naturale se bazează doctrina 

conştienţei în moarte – o învăţătură, asemenea cea a chinului veşnic, care 
este împotriva învăţăturilor Scripturilor, a dictatului raţiunii şi a sentimen-
telor noastre umane.” Marea Luptă, pg 545. (eng.)

recomandare pentru studiu:  Marea Luptă, pg. 531-562. (eng.)  
     (Prima mare amăgire).

Duminică       29 noiembrie
1.  prima mare minciunĂ
a.  când dumnezeu l-a creat pe om şi i-a poruncit să lucreze Grădina  
 eden şi s-o păzească, ce instrucţiune specifică i-a fost dată? Geneza  
 2:15-17.

„Un Dumnezeu plin de compasiune nu a dat un test greu, nici o ispită 
puternică, una care să solicite rezistenţa omenească dincolo de puterea de 
a rezista. Fructul în sine era inofensiv. Dacă Dumnezeu nu i-ar fi interzis 
lui Adam şi Evei să se împărtăşească din rodul pomului cunoştinţei, acţiu-
nea lor de a lua din el nu ar fi fost păcătoasă. Până la momentul interdicţiei 
lui Dumnezeu, Adam ar fi putut mânca din rodul acelui pom fără să sufere 
vreo vătămare. Dar după ce Dumnezeu a spus: „Să nu mănânci” actul a 
devenit o crimă gravă. Adam nu ascultase de Dumnezeu. În aceasta consta 
păcatul lui. Chiar faptul că încercarea lui Adam a fost mică, a făcut ca păca-
tul lui să fie deosebit de mare.” The Signs of the Times, 23 ianuarie 1879.

b.  ce cuvinte au fost folosite de Satan, „şarpele cel vechi,” pentru a  
 sfida porunca simplă şi explicită a lui dumnezeu? Geneza 3:4,5.

„Dumnezeu a spus că păcătoşii aveau să moară. Satan declară că ei nu 
vor muri.” The Bible Echo, 1 februarie 1897.
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Luni        30 noiembrie
2.  cei morţi nu Ştiu nimic
a.  unde merg toate făpturile vii când mor? eclesiastul 3.19,20; 9:10.  
  ce se întâmplă cu amintirea celor morţi? psalmii 146:3,4.

„Niciunde în Sfintele Scripturi nu se găseşte vreo afirmaţie că la moar-
te cei neprihăniţi merg în răsplata lor sau cei răi în pedeapsa lor. Patriarhii 
şi profeţii nu ne-au lăsat vreo asemenea asigurare. Hristos şi apostolii Săi 
n-au lăsat nici un indiciu în acest sens. Biblia învaţă în mod clar faptul că 
cei morţi nu merg imediat la cer. Ei sunt reprezentaţi ca dormind până la 
înviere. Chiar în ziua când firul de argint se rupe şi găleata de aur se spar-
ge, pier şi gândurile omului. Aceia care merg în mormânt sunt în tăcere.” 
Marea Luptă, pg. 550. (eng.)

b.  care a spus dumnezeu că avea să fie soarta omului din pricina  
  neascultării? Geneza 3:19. ce a spus Solomon despre starea  
  mentală a celor morţi? eclesiastul 9:5.

„Dumnezeu a declarat că, drept pedeapsă pentru păcatul său, omul 
avea să se întoarcă în ţărâna din care a fost luat: ‚Căci ţărână eşti şi în ţă-
rână te vei întoarce.’ Versetul 19. Cuvintele lui Satana ‚Vi se vor deschide 
ochii,’ se dovedesc a fi adevărate doar în acest sens: După ce Adam şi Eva 
n-au ascultat de Dumnezeu, ochii lor s-au deschis pentru ca ei să-şi vadă 
nebunia; ei au cunoscut răul şi au gustat rodul amar al păcătuirii.” Marea 
Luptă, pg. 532. (eng.)

c.  de ce cred mulţi oameni în mod greşit că morţii sunt conştienţi?  
  isaia 5:20,21; 30:9,10.

„Teoria nemuririi sufletului a fost una dintre acele doctrine false pe 
care Roma, împrumutând-o de la păgânism, a încorporat-o în religia creş-
tinătăţii. Martin Luther a clasificat-o cu ‚fabulele monstruoase care sunt 
parte din grămada de gunoi a decretaliilor papale’. Comentând cuvintele 
lui Solomon din Eclesiastul, că cei morţi nu ştiu nimic, reformatorul spu-
ne: ‚O altă dovadă că morţii sunt nesimţitori. Solomon se gândeşte de ace-
ea că morţii sunt cu totul adormiţi şi nu mai gândesc nimic. Ei zac, fără să 
socotească zilele sau anii, dar când vor fi treziţi, li se va părea că au dormit 
doar o clipă.’” Marea Luptă, pg. 549, 550. (eng.)
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Marţi           1 decembrie
3.  moartea a domnit pÂnĂ La moiSe
a.  ce s-a întâmplat cu moise datorită păcatului său de la apele de la  
 meriba-cadeş? deuteronomul 32:50,51, 34:5,6.

„Satan a triumfat pe urma succesului său de a-l determina pe Moise 
să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu şi să ajungă astfel sub stăpânirea 
morţii. Marele vrăjmaş a declarat că sentinţa divină – ‚Ţărână eşti şi în ţă-
rână te vei întoarce’ (Geneza 3:19) – i-a dat stăpânire peste morţi. Puterea 
mormântului nu fusese sfărâmată niciodată, şi pe toţi acei care erau în 
mormânt el i-a declarat ca fiind captivii săi, ca să nu mai fie eliberaţi nicio-
dată din închisoarea sa întunecată.” Patriarhi şi profeţi, pg. 478. (eng.)

b.  cât i-a ţinut stăpânirea morţii în mormânt pe cei ce au murit de la  
 adam încoace? romani 5:14. ce s-a întâmplat cu moise după  
 moartea lui? iuda 1:9.

„Biblia învaţă în mod clar că morţii nu merg imediat la cer. Ei sunt re-
prezentaţi ca dormind până la înviere. Chiar în ziua când firul de argint se 
rupe şi vasul de aur se sparge, gândurile omului pier. Acei care se coboară 
în mormânt sunt în tăcere.” Credinţa prin care trăiesc, pg. 181.

„Satan s-a stârnit cu amărăciune împotriva lui Dumnezeu, denunţân-
du-L ca fiind nedrept fiindcă a îngăduit ca prada lui [Moise] să îi fie luată; 
dar Hristos nu l-a mustrat pe vrăjmaşul Său, deşi prin ispita lui căzuse 
servul lui Dumnezeu.” - Experienţe şi viziuni, pg. 164. (eng.)

„Acest act [al învierii lui Moise] a fost o mare biruinţă asupra puterilor 
întunericului. Această manifestare a puterii era o mărturie de netăgăduit cu 
privire la supremaţia Fiului lui Dumnezeu. Satana nu se aşteptase ca trupul 
să fie ridicat la viaţă după moarte. El concluzionase că sentinţa ‚Ţărână eşti 
şi în ţărână te vei întoarce’ i-a dat putere nedisputată asupra trupurilor ce-
lor morţi. Acum el a văzut că avea să fie deposedat de prada lui şi că omul 
avea să trăiască iarăşi după moarte.” - Christ Triumphant, pg. 130.

„Ca urmare a păcatului, Moise venise sub puterea lui Satan. În propri-
ile sale merite el era captivul legal al morţii; dar el a fost înviat la o viaţă 
nemuritoare, deţinându-şi titlul în numele Răscumpărătorului. Moise a 
ieşit din mormânt glorificat şi s-a înălţat împreună cu Eliberatorul său la 
Cetatea lui Dumnezeu.” - Patriarhi şi profeţi, pg. 479. (eng.)
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Miercuri          2 decembrie

4.  ÎnVierea FĂGĂduitĂ
a. ce spune Biblia despre învierea morţilor, atât a celor drepţi, cât şi  
 a celor nedrepţi? ioan 5:28, 29.

„Ca urmare a păcatului lui Adam, moartea a trecut asupra întregului 
neam omenesc. Toţi merg deopotrivă în mormânt. Şi prin măsura planului 
de mântuire, toţi trebuie să fie scoşi din mormintele lor. ‚Va fi o înviere a 
morţilor, atât a celor drepţi cât şi a celor nedrepţi,’ ‚căci după cum toţi mor 
în Adam, tot astfel în Hristos toţi vor fi înviaţi.’ Dar se face o deosebire între 
cele două clase care sunt înviate. ‚Toţi cei din morminte vor auzi glasul Său 
şi vor învia; cei care au făcut binele, la învierea pentru viaţă şi acei care au 
făcut răul, la învierea pentru osândă.’

Acei care a fost ‚socotiţi vrednici’ de învierea vieţii sunt ‚binecuvântaţi 
şi sfinţi’. ‚Asupra unora ca aceştia moartea a doua nu are nici o putere.’ Dar 
acei care nu şi-au asigurat iertarea prin pocăinţă şi credinţă trebuie să-şi 
primească pedeapsa fărădelegii. Marea Luptă, pg. 544. (eng.)

b.  când va avea loc învierea generală a celor drepţi? 1 corinteni  
 15:51,52; 1 tesaloniceni 4:16; apocalipsa 20:4,5 u.p., 6. când vor fi  
 înviaţi cei răi? apocalipsa 20:5 (prima parte).

„La venirea [lui Hristos] morţii cei drepţi vor fi înviaţi şi neprihăniţii 
cei vii vor fi transformaţi.

Omul, în starea sa prezentă este muritor, trecător; dar împărăţia lui 
Dumnezeu va fi netrecătoare, rămânând pentru totdeauna. De aceea, 
omul, în starea sa actuală nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu. 
Dar când vine Isus, El oferă nemurire poporului Său; şi atunci El îi cheamă 
să moştenească împărăţia pentru care până atunci n-au fost decât moşte-
nitori.” Marea Luptă, pg. 322, 323.

„La încheierea miei de ani, Hristos revine pe pământ. El este însoţit 
de oastea celor mântuiţi şi de un cortegiu de îngeri. În timp ce coboară în 
maiestate grozavă, El porunceşte morţilor celor răi să se ridice pentru a-şi 
primi osânda. Ei vin, o oaste puternică, nenumăraţi ca nisipul mării. Ce 
contrast cu acei care fuseseră înviaţi la prima înviere! Cei neprihăniţi au 
fost îmbrăcaţi cu tinereţe şi frumuseţe nemuritoare. Cei răi poartă urmele 
bolii şi ale morţii.” Marea Luptă, pg. 662.
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Joi         3 decembrie

5.  moartea – un Somn
a.  când isus a primit vestea că Lazăr era bolnav, el a aşteptat o  
 vreme. după aceea, ce le-a spus el ucenicilor? ioan 11:11-14.

„Hristos reprezintă copiilor Săi credincioşi moartea ca pe un somn. 
Viaţa lor este ascnsă cu Hristos în Dumnezeu, şi până când ultima trâmbi-
ţă va suna, acei ce mor vor dormi în El.” Hristos Lumina Lumii, pg. 527.

b.  cu ce compară Scripturile starea acelora care mor în domnul?  
 Faptele apostolilor 7:59,60; 1 corinteni 15:6, 16-18.

„Acei care se coboară în mormânt sunt în tăcere. Ei nu mai ştiu de 
nimic ce se face sub soare. Iov 14:12. Binecuvântată odihnă pentru nepri-
hăniţii cei istoviţi! Timpul, fie el scurt sau lung, este doar o clipă pentru ei. 
Ei dorm, ei sunt treziţi de trâmbiţa lui Dumnezeu la o nemurire glorioasă.” 
Marea Luptă, pg. 550.

„În mijlocul cutremurării pământului, al strălucirii fulgerelor şi al 
zgomotului tunetului, glasul Fiului lui Dumnezeu îi cheamă pe sfinţii cei 
adormiţi. El priveşte asupra mormintelor celor neprihăniţi, şi apoi, ridi-
cându-Şi mâinile spre cer, El strigă: ‚Treziţi-vă, treziţi-vă, treziţi-vă voi care 
dormiţi în ţărână şi sculaţi-vă!’ Pe tot lungul şi latul pământului, morţii vor 
auzi acel glas şi cei care-l aud vor trăi.” Marea Luptă, pg. 644. (eng.)

Vineri         4 decembrie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe

a.  care a fost prima minciună spusă evei?
b.  ce este moartea?
c. În ce sens este învierea lui moise o excepţie de la regula generală?
d.  explicaţi diferenţele dintre prima şi a doua înviere.
e.  ce lecţii sunt demonstrate în învierea lui Lazăr?



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, Octombrie - Decembrie 2009 57

      Lecţia 11         Sabat, 12 decembrie 2009

Învierile
„Acum dacă Hristos este predicat că a înviat din morţi, cum spun 

unii dintre voi că nu există înviere din morţi? Dar dacă nu este înviere 
din morţi, atunci nici Hristos n-a înviat: şi dacă Hristos nu a înviat, atunci 
predicarea noastră este în zadar şi credinţa voastră este de asemenea în 
zadar.” (1 Corinteni15:12-14).

„Speranţa celor îndureraţi este în a aştepta glorioasa zi când dătătorul 
de viaţă va rupe lanţurile mormânului şi morţii cei drepţi vor învia şi vor 
lăsa închisoarea lor să fie îmbrăcată cu viaţă nemuritoare glorioasă.” Testi-
monies, vol. 1, pg. 40. (eng.)

recomandare pentru studiu: Marea Luptă, pg. 644-662 (eng.) 
(Cap. Poporul lui Dumnezeu eliberat).

Duminică          6 decembrie

1.  ÎnVieriLe În VecHiuL teStament

a.  numiţi câteva cazuri de învieri în timpul Vechiului testament.   
 1 regi 17:18-22; 2 regi 4:32-36; 13:21.

„Hristos, marele dătător al vieţii, i l-a înapoiat [Sunamitei] pe fiul său. 
Tot astfel vor fi răsplătiţi credincioşii Săi, când, la venirea Lui, moartea îşi 
pierde boldul şi mormântul este deposedat de biruinţa pe care a pretins-o. 
Atunci El va înapoia servilor Săi pe copiii care au fost luaţi de la ei prin 
moarte.” Profeţi şi Regi, pg. 239. (eng.)

b.  ce simbolizează învierea lui moise pentru toţi credincioşii? matei  
 17:1-3.

„Moise a fost prezent [la schimbarea la faţă a lui Hristos] pentru a-i 
reprezenta pe acei care vor fi înviaţi din morţi la a doua venire a lui Isus.” 
Experienţe şi viziuni, pg. 164. (eng.)
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Luni                        7 decembrie

2. ÎnVieriLe În nouL teStament
a.  relataţi câteva învieri din noul testament. Luca 7:11-15; 8:49-55.  
 Fapte 9:36-40; 20:9-12.

„Acela care i l-a înapoiat văduvei din Nain pe singurul ei fiu şi care în 
agonia Sa pe cruce şi-a amintit de propria Sa mamă, este mişcat astăzi de 
durerea mamei. În fiecare suferinţă şi fiecare nevoie El va da mângâiere şi 
ajutor.” Hristos Lumina Lumii, pg. 512. (eng.)

„Isus S-a apropiat de patul [Fiicei lui Iair], şi, luând mâna copilului în 
mâna Sa proprie, a rostit duios, în limbajul familiar al căminului ei, cuvin-
tele: ,Fetiţo, ridică-te, îți spun.’

Imediat un tremur a trecut prin corpul inconştient. Pulsul de viaţă a 
bătut din nou. Buzele s-au deschis cu un zâmbet. Ochii s-au deschis larg, ca 
şi din somn şi fetiţa a privit cu uimire la grupul de lângă ea. Ea s-a ridicat şi 
părinţii ei au luat-o în braţe şi au plâns de bucurie.” Ibid., pg. 343.

„Dând îndrumări ca prietenii bocitori să fie scoşi din cameră, [Petru] a 
îngenuncheat şi s-a rugat fervent lui Dumnezeu s-o restaureze pe Dorca la 
viaţă şi sănătate. Întorcându-se către trup, el a spus: ‚Tabita, ridică-te. Şi ea 
şi-a deschis ochii: şi când l-a văzut pe Petru, a şezut.’ Dorca fusese de mare 
folos bisericii, şi Dumnezeu a găsit potrivit s-o aducă înapoi din ţara vrăj-
maşului, pentru ca priceperea şi energia ei să poată fi încă o binecuvântare 
pentru alţii şi de asemenea pentru ca prin această manifestare a puterii Sale 
cauza lui Hristos să poată fi întărită.” Istoria Faptelor Apostolilor, pg. 132.

b.  Învierea lui Lazăr a fost cea mai mare minune săvârşită în timpul  
 lucrării lui Hristos pe pământ. istorisiţi desfăşurarea evenimente 
 lor din această experienţă. ioan 11:14,21,32,33-44.

„Are loc o mişcare în mormântul tăcut, şi acela care era mort stă la uşa 
mormântului. Mişcările sale sunt împiedicate de către fâşiile mortuare în 
care fusese înmormântat şi Hristos spune privitorilor uimiţi: ‚Dezlegaţi-l şi 
daţi-i drumul.’ – Din nou li se arată că lucrătorul omenesc trebuie să coope-
reze cu Dumnezeu. Oamenii trebuie să lucreze pentru oameni. Lazăr este 
eliberat şi stă înaintea grupului, nu ca unul măcinat de boală, cu membre sla-
be şi şubrede, ci ca un om în floarea vieţii şi în vigoarea unei nobile bărbăţii. 
Ochii săi strălucesc de inteligenţă şi de iubire pentru Mântuitorul său. El se 
aruncă în adorare la picioarele lui Isus.” Hristos Lumina Lumii, pg. 536.
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Marţi          8 decembrie

3.  o FĂGĂduinţĂ minunatĂ
a.  ce făgăduinţă le aparţine acelora care mor în domnul? iov 14:14;  
 isaia 26:19; 1 corinteni 15:20-23.

„Saducheii erau în împotrivire faţă de farisei cu privire la învierea mor-
ţilor. Cei dintâi pretindeau că nu avea să aibă loc nici o înviere a trupului. 
Dar Isus le spune că una dintre cele mai mari lucrări ale Tatălui Său este 
aceea de a-i învia pe cei morţi. ‚Să nu vă miraţi’ a spus El ‚de aceasta; căci 
vine ceasul în care toţi acei care sunt în morminte vor auzi glasul său şi vor 
învia; cei care au făcut binele, vor învia pentru viaţă iar cei care au făcut 
răul, vor învia pentru osândă.’” – The Spirit of Prophecy, vol. 2, pg. 167.

b.  care este cea mai mare dovadă că va exista o înviere a morţilor?  
 Luca 24:1-8; ioan 11:23-27.

„[La învierea lui Hristos] soldaţi curajoşi, care nu s-au temut niciodată 
de puterea omenească, au fost luaţi captivi fără sabie sau suliţă. Faţa pe 
care o priveau nu era faţa unui luptător muritor; era faţa unui sol ceresc, 
trimis să-L elibereze pe Fiul lui Dumnezeu de datoria pentru care ajunsese 
responsabil şi pentru care el făcuse acum ispăşirea deplină. Acest oaspe-
te ceresc era îngerul care în câmpiile Betleemului proclamase naşterea lui 
Hristos. Pământul tremura la apropierea lui şi când el îndepărta piatra de 
la mormântul lui Isus, cerul părea să se fi coborât pe pământ. Ostaşii l-au 
văzut îndepărtând bolovanul ca şi când ar fi fost o pietricică şi l-au auzit 
strigând: Fiul lui Dumnezeu, Tatăl Tău spune: Vino afară. Ei L-au văzut pe 
Isus ieşind din mormânt ca un biruitor puternic şi L-au auzit proclamând: 
‚Eu sunt învierea şi viaţa’ Oştile îngereşti s-au aplecat în adorare înaintea 
Mântuitorului, când acesta a venit în maiestate şi slavă, şi I-au spus bun-
venit cu cântări de laudă.” The Youth’s Instructor, 2 mai 1901.

„În Hristos este viaţa originală, neîmprumutată, nederivată. ‚Cine are 
pe Fiul are viaţa’ (1 Ioan 5:12). Divinitatea lui Hristos este asigurarea vieţii 
veşnice pentru credincios. [Ioan 11:26 citat.] Hristos priveşte aici înainte 
spre timpul celei de-a doua veniri a Sa. Atunci morţii cei neprihăniţi vor 
fi înviaţi în neputrezire şi drepţii cei vii vor fi înălţaţi la cer fără să vadă 
moartea.” Hristos Lumina Lumii, pg. 530. (eng.)
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Miercuri         9 decembrie

4. ÎnVierea parţiaLĂ
a.  ce a spus profetul daniel că avea să aibă loc în timpul de  
 strâmtorare? daniel 12:1,2.

„A avut loc un cutremur puternic. Mormintele s-au deschis şi acei care 
muriseră în credinţă sub solia îngerului al treilea, păzind Sabatul, au ieşit 
din paturile lor de ţărână, proslăviţi, pentru a auzi legământul de pace pe 
care Dumnezeu urma să-l încheie cu acei care păziseră legea Lui.” Experi-
enţe şi viziuni, pg. 285. (eng.)

„Mulţi dintre acei care dorm în ţărâna pământului se trezesc, unii pentru 
viaţă veşnică şi unii pentru ruşine şi ocară veşnică’ (Daniel 12:2). Toţi acei 
care au murit în credinţa în solia îngerului al treilea ies din mormânt... ‚Şi 
cei ce L-au străpuns’ (Apocalipsa 1:7), acei care au batjocorit şi au luat în râs 
agoniile de moarte ale lui Hristos şi cei mai violenţi împotrivitori ai adevăru-
lui Său şi ai poporului Său, sunt înviaţi să-L privească în slava Lui şi să vadă 
cinstea pusă asupra celor loiali şi ascultători.” Marea Luptă, pg. 637. (eng.)

b.  câte clase de oameni vor trăi pe pământ după învierea parţială?  
 matei 25:31-33.

„Curând am auzit glasul lui Dumnezeu asemenea multor ape, care 
ne-a anunţat ziua şi ceasul venirii lui Isus. Sfinţii cei vii, 144000 la număr 
au cunoscut şi înţeles glasul, în timp ce cei răi credeau că era tunet şi un 
cutremur.” Experienţe şi viziuni, pg. 15. (eng.)

„S-a dat un decret pentru omorârea sfinţilor, care i-a făcut să strige 
zi şi noapte pentru eliberare. Aceasta era vremea strâmtorării lui Iacov. 
Atunci toţi sfinţii au strigat cu durere de spirit şi au fost eliberaţi de glasul 
lui Dumnezeu. Cei 144000 au triumfat. Feţele lor erau luminate de slava lui 
Dumnezeu.” Ibid., pg. 36, 37.

„Printr-o crăpătură în nori străluceşte o stea a cărei strălucire este 
sporită de patru ori în contrast cu întunericul. Ea vorbeşte de speranţă 
şi bucurie celor credincioşi, şi de severitate şi mânie călcătorilor legii lui 
Dumnezeu.” Marea Luptă, pg. 638. (eng.)

„În chestiunea în dispută întreaga creştinătate va fi împărţită în două mari 
clase – acei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus şi acei care 
se închină fiarei şi chipului său şi primesc semnul său.” Ibid., pg. 450.
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Joi         10 decembrie
5  ÎnVieriLe FinaLe
a.  când va avea loc învierea generală, finală a drepţilor? 2 timotei  
 4:8; apocalipsa 20:4-6.

„În mijlocul cutremurării pământului, al strălucirii fulgerului şi al ros-
togolirii tunetului, glasul Fiului lui Dumnezeu îi cheamă pe sfinţii adormiţi. 
El priveşte spre mormintele celor neprihăniţi, şi apoi, ridicându-şi mâinile la 
cer, El strigă: ‚Treziţi-vă, treziţi-vă, treziţi-vă, voi care dormiţi în ţărână şi ri-
dicaţi-vă!’ Pe tot lungul şi latul pământului morţii vor auzi glasul şi acei care 
vor auzi vor trăi. Şi întregul pământ va răsuna de paşii oştirii extraordinar de 
mari din fiecare naţiune, seminţie, limbă şi popor. Ei vin din temniţa locuin-
ţei morţilor, ei vin îmbrăcaţi în slavă nemuritoare, strigând: ‚O, moarte, unde 
îţi este boldul? O mormântule, unde îţi este biruinţa?’ 1 Corinteni 15:55. Şi 
neprihăniţii cei drepţi şi sfinţii înviaţi îşi unesc glasurile într-un prelung şi 
bucuros strigăt de biruinţă.” Marea Luptă, pg. 644. (eng.)

b.  când vor fi înviaţi cei nedrepţi din mormânt? apocalipsa 20:5- 
 7,8,12,13.

„După ce judecata celor răi a fost încheiată, la sfârşitul celor o mie de 
ani, Isus a părăsit cetatea, şi sfinţii împreună cu o suită din oastea îngereas-
că Îl urmau...

Atunci, într-o maiestate grozavă şi înspăimântătoare, Isus i-a chemat 
pe morţii cei răi; şi ei au ieşit cu aceleaşi trupuri slabe şi bolnăvicioase cu 
care au intrat în mormânt. Ce privelişte! Ce scenă!” Experienţe şi viziuni, pg. 
291, 292.

Vineri        11 decembrie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe

a. cum descoperă învierile din Vechiul testament evanghelia veşnică?
b.  de ce a îngăduit isus ca Lazăr să moară?
c.  cum se deosebeau saducheii şi fariseii în crezul lor cu privire la  
 învierea morţilor?
d.  unde este înregistrată învierea parţială şi de ce este aceasta aşa de  
 importantă?
e. explicaţi diferenţa între prima şi a doua înviere.
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     Lecţia 12         Sabat, 19 decembrie 2009

păcatul şi păcătoşii nimiciţi
„Căci, iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor; şi toţi cei mândri, da, şi 

toţi acei care fac răul, vor fi ca miriştea: şi ziua care vine îi va arde, zice Dom-
nul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.” (Maleahi 4:1).

„Satana, rădăcina oricărui păcat şi toţi lucrătorii răului, care sunt ra-
murile sale, vor fi tăiaţi cu desăvârşire. Se va pune capăt păcatului, cu tot 
vaiul şi ruina care au rezultat din el.” Patriarhi şi profeţi, pg. 341. (eng.)

recomandare pentru studiu:  Marea Luptă, pg. 663-673. (eng.)
     (Cap. Sfârşitul luptei).

Duminică       13 decembrie
1.  La Venirea Lui iSuS

a.  Înainte de venirea lui isus, care va fi starea celor răi? maleahi 3:14;  
 2 timotei 3:1-4; 1 ioan 5:19.

„Oraşele din jurul nostru sunt pline de răutate, şi după ce solia de aver-
tizare le-a fost dată, nu vor mai fi date alte cuvinte de pace.” Manuscript 
Releases, vol. 3, pg. 87.

„Starea lumii, cu urâciunile şi crimele ei, în împlinirea profeţiilor cu 
privire la răutatea care avea să predomine în timpul ultimelor zile, este 
suficientă pentru a-i conduce pe adevăraţii creştini să trăiască vieţi de umi-
linţă şi rugăciune.” Spalding and Magan Collection, pg. 338.

b.  ce se va întâmpla cu cei răi care vor fi în viaţă la timpul venirii lui  
 isus? 2 tesaloniceni 1:7-9; 2:8.

„La venirea lui Hristos cei răi sunt şterşi de pe faţa întregului pământ 
– mistuiţi de spiritul gurii Sale şi nimiciţi de strălucirea slavei Sale.” Marea 
Luptă, pg. 657. (eng.)
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Luni        14 decembrie
2.  La SFÂrŞituL miLeniuLui
a.  ce va avea loc după trecerea celor o mie de ani? isaia 24:22;  
 apocalipsa 20:5 (prima parte).

„Orice ochi din acea mare mulţime este întors să privească slava Fiu-
lui lui Dumnezeu. Într-un glas, oştile celor răi exclamă: ‚Binecuvântat este 
Cel ce vine în numele Domnului!’ Nu iubirea pentru Isus este aceea care 
inspiră aceste cuvinte. Forţa adevărului scoate cuvintele de pe buze îm-
potrivitoare. Cum au mers în morminte, cei răi vor ieşi din ele cu aceeaşi 
vrăjmăşie şi acelaşi spirit de răzvrătire. Ei nu trebuie să aibă nici un alt nou 
timp de probă în care să repare defectele vieţilor lor din trecut. Nimic nu ar 
fi câştigat prin aceasta. O viaţă întreagă de păcătuire nu le-a înmuiat inimi-
le. Un al doilea timp de încercare, dacă le-ar fi dat, ar fi ocupat ca şi primul 
cu încălcarea cerinţelor lui Dumnezeu şi exercitarea răzvrătirii împotriva 
Lui.” Marea Luptă, pg. 662. (eng.)

b.  cum descrie Biblia mulţimea răilor înviaţi la sfârşitul mileniului?  
 apocalipsa 20:7,8. cine sunt incluşi în acea mare mulţime?

„În acea mare gloată sunt mulţimi din acel neam longeviv care a exis-
tat înainte de Potop; bărbaţi cu o statură măreaţă şi un intelect uriaş, care, 
predându-se controlului îngerilor căzuţi, şi-au devotat toată priceperea şi 
cunoştinţa pentru înălţarea lor înşile; oameni ale căror minunate lucrări de 
artă a determinat lumea să le idolatrizeze geniul, dar a căror cruzime şi in-
venţii rele, pângărind pământul şi denaturând chipul lui Dumnezeu, L-au 
determinat să-i şteargă de pe faţa creaţiunii Sale. Sunt regi şi generali care 
au cucerit naţiuni, bărbaţi viteji care n-au pierdut nici o bătălie, luptători 
mândri şi ambiţioşi a căror apropiere făcea ca împărăţiile să se cutremure. 
În moarte aceştia n-au suferit nici o schimbare. Când ies din mormânt, ei 
îşi reiau firul gândurilor lor chiar de unde a fost întrerupt. Ei sunt mânaţi 
de aceeaşi dorinţă de a cuceri, care i-a condus când au căzut.”- Marea Luptă, 
pg. 663, 664.
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Marţi        15 decembrie
3.  eXterminarea pĂcatuLui
a.  ce a spus isus cu privire la eradicarea păcatului? matei 15:13.

„Fiecare plantă pe care a sădit-o Satana – gelozie, mânie, invidie, bănu-
ieli rele, vorbire de rău, nerăbdare, irascibilitate, prejudecăţi, vanitate, lăcomie 
şi egoism – ar trebui dezrădăcinate fără întârziere. Există un pericol constant 
pentru sufletul care cultivă aceste calităţi rele, căci ele vor purta o povară de 
roade rele, prin care mulţi vor fi întinaţi. Aceste plante otrăvitoare întinează 
sufletul şi sufocă floarea preţioasă a iubirii.” Manuscript Releases, vol. 13, pg. 79.

„Exterminarea păcatului va îndreptăţi iubirea lui Dumnezeu şi va sta-
bili onoarea Lui înaintea unui univers de fiinţe care se desfată să facă voia 
Lui şi în a cărui inimă este legea Lui.” Hristos Lumina Lumii, pg. 764. (eng.)

b.  după a doua înviere, ce va face Satan în disperare când amăgeşte  
 mulţimile nenumărate ale celor răi? apocalipsa 20:9 (prima parte).

„Satana se pregăteşte pentru o ultimă mare luptă pentru supremaţie. 
În timp ce era lipsit de puterea lui şi izolat de lucrarea lui de amăgire, prin-
ţul răului era mizerabil şi nenorocit; dar când morţii cei răi sunt înviaţi şi 
el vede marile mulţimi alături de el, speranţele sale sunt revigorate şi se 
hotărăşte să nu cedeze în marea luptă. El îşi va conduce toate oştile celor 
pierduţi sub stindardul său şi va încerca să-şi realizeze prin ele planurile 
sale. Cei răi sunt captivii lui Satana. În respingerea lui Hristos ei au accep-
tat conducerea conducătorului rebel. Ei sunt gata să primească sugestiile 
sale şi să facă ce a poruncit. Totuşi, conform vicleniei sale de mai înainte, 
el nu se descopere ca fiind Satan. El pretinde a fi prinţul care este proprie-
tarul de drept al lumii şi a cărui moştenire i-a fost smulsă pe nedrept. El se 
înfăţişează supuşilor săi amăgiţi ca un mântuitor, asigurându-i că puterea 
lui i-a scos din morminte şi că el este pe cale să-i elibereze de cea mai crudă 
tiranie. După ce prezenţa lui Hristos a fost îndepărtată, Satana face minuni 
pentru a-şi sprijini pretenţiile. El îi face pe cei slabi puternici şi îi inspiră 
pe toţi cu propriul său spirit şi energie. El propune să-i conducă împotriva 
taberei sfinţilor şi să ia în stăpânire Cetatea lui Dumnezeu. Cu un triumf 
răutăcios el arată spre milioanele nenumărate care au fost înviate din morţi 
şi declară că, în calitate de conducător al lor, el este în stare să răstoarne 
cetatea şi să-şi recâştige tronul şi împărăţia.” Marea Luptă, pg. 663. (eng.)
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Miercuri       16 decembrie
4.  pLata pĂcatuLui eSte moartea
a.  ce vor înţelege chiar şi cei răi cu privire la misiunea lui Hristos  
 când a venit în această lume? 1 ioan 3:8 (ultima parte); Luca 13:35.

„Când Judecătorul întregii lumi întreabă: De ce ai procedat astfel? – Ce 
motiv poate indica el, ce argumente poate aduce? Ţineţi minte că fiecare 
limbă este tăcută, fiecare gură care a fost atât de gata de a vorbi rău, atât de 
gata de a acuza, atât de gata de a rosti cuvinte de învinuire şi falsitate este 
oprită şi întreaga lume răzvrătită stă fără cuvânt înaintea lui Dumnezeu.” 
CBVT, vol. 4, pg. 1163. (eng.)

„Cu toate faptele marii controverse înainte, întregul univers, atât cei 
credincioşi cât şi cei răzvrătiţi, declară în comun acord: ‚Drepte şi adevăra-
te sunt căile Tale, Tu Împărate al sfinţilor.’” Marea Luptă, pg. 671. (eng.)

b.  ce se va întâmpla cu cei răi, cu îngerii răi şi cu Satana? psalmii  
 11:6, iuda 1:6,7; apocalipsa 20:9 (ultima parte), 14, 15.

„Coboară foc de la Dumnezeu din ceruri. Pământul este deschis. Ar-
mele ascunse în adâncurile sale sunt scoase. Flăcări mistuitoare izbucnesc 
din fiecare prăpastie care se deschide. Chiar şi stâncile sunt în flăcări. A 
venit ziua care va arde ca un cuptor. Elementele se topesc de mare căldură 
şi pământul de asemenea şi cele ce sunt pe el ard. Maleahi 4:1; 2 Petru 3:10. 
Suprafaţa pământului pare o masă topită – un mare iaz de foc clocotind. 
Este timpul judecăţii şi al pieirii oamenilor neevlavioşi – ‚ziua răzbunării 
Domnului şi anul răsplătirii şi răzbunării pentru Sion’ (Isaia 34:8).

Cei răi îşi primesc răsplata pe pământ. Proverbele 11:31. Ei ‚vor fi ca 
miriştea, şi ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor’ (Maleahi 4:1). 
Unii sunt nimiciţi ca într-o clipă, în timp ce alţii suferă multe zile. Toţi sunt 
pedepsiţi ‚după faptele lor’. ‚Păcatele celor neprihăniţi fiind transferate asu-
pra lui Satana, el este făcut să sufere nu doar pentru propria sa răzvrătire, 
ci pentru toate păcatele pe care el i-a determinat pe copiii lui Dumnezeu să 
le comită. Pedeapsa lui trebuie să fie mult mai mare decât aceea a celor pe 
care i-a amăgit. După ce toţi cei care au căzut prin amăgirile lui au pierit, 
el încă are o viaţă în care să sufere în continuare. În flăcările curăţitoare cei 
răi sunt în cele din urmă nimiciţi, cu ramură şi rădăcină – Satan rădăcina 
şi urmaşi săi ramurile.” Ibid., pg. 672, 673.
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Joi         17 decembrie

5.  pĂmÂntuL eLiBerat de pĂcat
a. ce stare va exista după ce păcatul şi păcătoşii sunt nimiciţi?   
psalmii 104:35; isaia 14:7; 35:10; Zaharia 1:11.

„Lucrarea de ruină a lui Satan s-a încheiat pentru totdeauna... Acum 
creaturile lui Dumnezeu sunt eliberate pentru totdeauna de prezenţa şi is-
pitele sale.” Marea Luptă, pg. 673. (eng.)

„Hristos... a văzut fericirea acelora care prin umilirea Sa aveau să pri-
mească iertarea şi viaţa veşnică. El a fost rănit pentru păcatele lor, lovit pen-
tru nelegiuirile lor. Pedeapsa care le dădea pacea era peste El şi prin rănile 
Lui ei au fost vindecaţi.” Marele Medic, pg. 504. (eng.)

b.  cum îşi vor exprima cei mântuiţi recunoştinţa faţă de domnul   
pentru restaurarea planului Său iniţial? apocalipsa 5:13; 19:1,6,7.

„Când cei răscumpăraţi stau în prezenţa lui Dumnezeu, ei vor vedea 
cât de înguste au fost concluziile lor cu privire la ceea ce consideră cerul a fi 
succes. Când îşi revăd eforturile de a dobândi succesul, ei vor vedea cât de 
nebuneşti au fost planurile lor, cât de mărunte presupusele lor încercări, cât 
de nerezonabile îndoielile lor. Ei vor vedea cât de des au adus eşec lucrării 
lor prin faptul că nu L-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Şi un adevăr va 
ieşi în evidenţă în mod clar: că poziţia nu-l pregăteşte pe om pentru intra-
rea în curţile cereşti. Ei vor vedea, de asemenea, că onoarea dată omului I 
se cuvine doar lui Dumnezeu, că Lui îi aparţine toată slava. De pe buzele 
corului îngeresc şi ale oştirii celor răscumpăraţi va izbucni corul.” Testimo-
nies, vol. 7, pg. 28. (eng.)

Vineri        19 decembrie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe

a.  cum confirmă această lecţie vechiul proverb: „crima nu merită a fi   
săvârşită”?
b.  ce descoperă faptul că nu se schimbă caracterul după moarte?
c.  cu ce amăgire îi incită Satana pe răii înviaţi la luptă?
d.  În ce sens vor fi cei răscumpăraţi uimiţi mai departe de slava lui  
 dumnezeu?
e.  descrieţi bucuria care va fi simţită în univers.
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  Lecţia 13        Sabat, 26 decembrie 2009 

cerul nou şi pământul nou
„Poporul meu va locui într-o locuinţă plină de pace şi în locuinţe 

sigure, şi în locuri liniştite” (Isaia 32:18).

„Împărăţia şi stăpânirea, şi mărimea împărăţiei de sub întregul cer a 
fost dată atunci sfinţilor Celui Prea Înalt, care urmau s-o posede pentru 
totdeauna, în veci.” Experienţe şi viziuni, pg. 295. (eng.)

recomandare pentru studiu:  Marea Luptă, pg. 674-678. (eng.)
     (Cap. Sfârşitul luptei).

Duminică       20 decembrie

1.  moŞtenitori ai ÎmpĂrĂţiei
a.  ce făgăduinţă va fi împlinită după ce păcatul şi păcătoşii sunt  
 nimiciţi? isaia 65:17; daniel 7:18, 27.

„Întregul univers al lui Dumnezeu era curat şi marea luptă a fost în-
cheiată pentru totdeauna. Oriîncotro priveam, orice lucru asupra căruia se 
oprea ochiul era frumos şi sfânt. Şi întreaga oştire a celor mântuiţi, tineri 
şi bătrâni, mici şi mari, şi-au aruncat coroanele strălucitoare la picioarele 
Răscumpărătorului lor şi s-au prosternat în adorare înaintea Lui şi I s-au 
închinat Aceluia care trăieşte în veci. Frumosul pământ nou, cu toată slava 
lui, era moştenirea veşnică a sfinţilor.” Experienţe şiviziuni, pg. 295. (eng.)

b.  ce ne dă privilegiul de a deveni moştenitori ai împărăţiei slavei?  
 ioan 1:12; Galateni 4:4-7.

„În curţile cereşti nu se va cânta nici o cântare mie, care m-am iubit pe 
mine şi m-am spălat şi m-am răscumpărat spre slava şi cinstea mea, bine-
cuvântarea şi lauda mea... Întreaga evanghelie este cuprinsă în a învăţa de 
la Hristos, blândeţea şi umilinţa Sa.

Ce este îndreptăţirea prin credinţă? Este lucrarea lui Dumnezeu de a 
pune slava omului în ţărână şi a face pentru om ceea ce nu este în puterea 
lui să facă pentru sine însuşi.” Mărturii pentru predicatori, pg. 456. (eng.)
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Luni        21 decembrie
2.  pace deSĂVÂrŞitĂ
a.  ce stare va exista între animale pe noul pământ? isaia 11:6,7,9.

„Omul va fi restabilit la împărăţia sa pierdută şi ordinea inferioară de 
fiinţe va recunoaşte de asemenea stăpânirea lui; cele sălbatice vor deveni 
blânde şi cele timide, încrezătoare.” Educaţia, pg. 304. (eng.)

b.  de ce fel de locuinţe se vor bucura sfinţii pe noul pământ? isaia  
 32:18; proverbele 1:33.

„Dacă Îl putem întâlni pe Isus în pace şi să fim mântuiţi, mântuiţi pen-
tru totdeauna, vom fi cele mai fericite dintre fiinţe! O, să fii în cele din 
urmă acasă unde cei răi vor înceta să mai provoace necaz şi cei istoviţi 
află odihnă! Cerul, dulcele cer! O, cât voi aprecia cerul! Ştiu că trebuie să 
veghez şi să-mi păstrez hainele nepătate de lume, sau nu voi intra niciodată 
în locuinţa celor binecuvântaţi.” Manuscript Releases, vol. 21, pg. 343.

„Sunt fluvii care curg neîncetat, curate ca şi cristalul şi lângă ele copacii 
unduitori îşi aruncă umbrele pe căile pregătite pentru răscumpăraţii Dom-
nului. Acolo câmpiile largi se continuă cu dealuri frumoase şi munţii lui 
Dumnezeu îşi ridică culmile lor înalte. Pe acele câmpii pline de pace, lângă 
acele fluvii de viaţă, poporul lui Dumnezeu, care a fost atâta vreme străin 
şi călător, va găsi un cămin.” Marea Luptă, pg. 675. (eng.)

„Ceea ce suntem în căminul ceresc, când suntem mântuiţi, pentru veşni-
cie mântuiţi, va fi reflectarea a ceea ce suntem acum în caracter şi în serviciu 
sfânt. Să nu ne arătăm noi acum credincioşia păstrând poruncile lui Dumne-
zeu aici, în acest loc al nostru de încercare?” - In Heavenly Places, pg. 298.

„Să ne gândim mai serios la viitorul binecuvântat. Să lăsăm credinţa 
noastră să străpungă norul de întuneric şi să-L privească pe Acela care a 
murit pentru păcatele lumii. El a deschis porţile paradisului tuturor acelo-
ra care-L primesc şi cred în El. Lor le dă puterea de a deveni fii şi fiice ale 
lui Dumnezeu. Să lăsăm întristările care ne îndurerează acum atât de mult 
să devină lecţiile noastre instructive, învăţându-ne să înaintăm spre ţinta 
premiului înaltei noastre chemări în Hristos.” Testimonies, vol. 9, pg. 286, 287. 
(eng.)
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Marţi        22 decembrie
3.  FĂrĂ BoaLĂ, SuFerinţĂ Sau moarte
a.  ce rele nu vor mai exista pe pământul făcut nou? apocalipsa 21:4;  
 isaia 33:24; 60:18.

„Durerea nu poate exista în atmosfera cerului. Acolo nu vor mai fi la-
crimi, nici cortegii funerare, nici semne de doliu.” - Marea Luptă, pg. 676.

„Acest pământ este locul de pregătire pentru cer. Timpul petrecut aici 
este iarna creştinului. Aici vânturile reci ale întristării bat asupra noastră şi 
valurile de necaz se rostogolesc împotriva noastră. Dar în viitorul apropi-
at, când vine Hristos, durerea şi suspinul vor fi sfârşite pentru totdeauna. 
Atunci va fi vara creştinului. Toate încercările vor fi trecute şi nu va mai fi 
durere sau moarte.” CBNT, vo. 7, pg. 988. (eng.)

b.  Îşi vor aminti cei răscumpăraţi suferinţa care a fost partea lor pe  
 pământ? isaia 65:17-19.

„Am încercat să ne amintim cele mai mari încercări ale noastre, dar ele 
păreau atât de mici în comparaţie cu mult mai marea şi veşnica greutate de 
slavă care ne înconjura, aşa că nu le-am mai putut rosti şi toţi am strigat: 
‚Aleluia, cerul este suficient de ieftin!’ şi am atins harfele noastre glorioase 
şi am făcut să răsune arcadele cerului.” Experienţe şi viziuni, pg. 17. (eng.)

c.  descrieţi viaţa pe pământul făcut nou. isaia 51:3; 65:21-25.

„[În cer] vom cunoaşte aşa cum şi noi suntem cunoscuţi. Acolo iubirea 
şi simpatia pe care Dumnezeu le-a sădit în suflet îşi vor găsi cea mai ade-
vărată şi dulce aplicare. Comuniunea curată cu fiinţele cereşti, viaţa socială 
armonioasă cu îngerii binecuvântaţi şi cu credincioşii din toate timpurile, 
sfânta părtăşie care leagă laolaltă ‚întreaga familie din cer şi de pe pământ’ 
– toate fac parte din experienţele lumii viitoare.

„Va fi muzică acolo, şi cântare, o asemenea muzică şi cântare cum, cu 
excepţia viziunilor date de Dumnezeu, nici o ureche muritoare nu a auzit 
şi nici o minte nu a conceput.” Educaţia, pg. 306, 307.
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Miercuri       23 decembrie 

4. cuVinte adeVĂrate Şi credincioaSe

a.  ce îndrumare ne este dată cu privire la caracterul neschimbător al  
 cuvintelor lui dumnezeu? apocalipsa 21:5 (ultima parte); 22:18,19.

„Acei care, prin contribuţia lor omenească, vor face ca Scriptura să 
spună ceea ce Hristos n-a pus niciodată în ea, îi slăbesc forţa, făcând glasul 
lui Dumnezeu de instruire şi avertizare să mărturisească falsitatea, să evite 
neplăcerile care ar fi în legătură cu ascultarea de cerinţele lui Dumnezeu, 
au devenit indicatoare, care arată spre direcţia greşită, în căi false, care duc 
la păcătuire şi moarte.” Fundamentele educaţiei creştine, pg. 387. (eng.)

„Mulţi vor face din cuvintele Apocalipsei un mister spiritual, jefuindu-
le de importanţa lor solemnă. Dumnezeu declară că judecăţile Sale vor că-
dea cu o ameninţare înspăimântătoare asupra oricui va încerca să schimbe 
cuvintele solemne scrise în această carte – Apocalipsa (descoperirea) lui 
Isus Hristos.” - The Review and Herald, 2 august 1906.

„În cuvântul Său, Dumnezeu a încredinţat oamenilor cunoştinţa ne-
cesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca o des-
coperire autoritară şi infailibilă a voinţei Sale. Ele sunt standardul carac-
terului, descoperitoarele învăţăturilor şi testul experienţei.” Ye Shall Receive 
Power, pg. 122.

b.  ce avertisment este dat copiilor şi tinerilor care doresc să   
 moştenească noul pământ? efeseni 6:1-3; coloseni 3:20.

„Copiii care-şi dezonorează părinţii şi nu-i ascultă, şi care le nesocotesc 
sfatul şi îndrumările, nu pot avea parte pe pământul făcut nou. Noul pământ 
curăţit nu va fi un loc pentru cei răzvrătiţi, neascultători, pentru fiul sau fiica 
nerecunoscătoare. Dacă unii ca aceştia nu învaţă ascultarea şi supunerea aici, 
ei n-o vor învăţa niciodată; pacea celor răscumpăraţi nu va fi deranjată de 
către copii neascultători, neliniştiţi şi nesupuşi. Nici un călcător al poruncii 
nu poate moşteni împărăţia cerului.” Testimonies, vol. 1, pg. 497, 498.

„Copii, doriţi viaţa veşnică? Atunci respectaţi-i şi onoraţi-i pe părinţii 
voştri.  Nu le răniţi şi întristaţi inimile, şi nu-i faceţi să petreacă nopţi de 
durere şi necaz din pricina voastră. Dacă aţi păcătuit prin faptul că nu le-aţi 
acordat iubire şi ascultare, începeţi acum să răscumpăraţi trecutul.” - The 
Youth’s Instructor, 22 iunie 1893.
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Joi         24 decembrie
5.  aproape acaSĂ
a.  care ar trebui să fie atitudinea noastră, având în vedere apropie- 
 rea răscumpărării noastre veşnice? iacov 4:8-11; tit 2:11-13.

„Domnul urmează să vină în curând şi trebuie să fim pregătiţi să-L întâl-
nim în pace. Să fim hotărâţi să facem tot ce ne stă în putere pentru a transmite 
lumină celor din jurul nostru. Nu trebuie să fim trişti, ci veseli, şi trebuie să-L 
păstrăm pe Domnul Isus mereu înaintea noastră. El vine în curând, şi trebuie 
să fim gata şi să aşteptăm venirea Lui. O, cât de glorios va fi să-L vedem şi să 
ni se spună bun-venit ca răscumpăraţi ai Săi! Mult am aşteptat, dar speranţa 
noastră nu trebuie să se întunece. Dacă am putea să-L vedem pe Rege în slava 
Lui, vom fi binecuvântaţi pentru totdeauna.” - Testimonies, vol. 8, pg. 253.

„Cea mai strânsă relaţie există între Dumnezeu şi poporul Său... Servii 
lui Dumnezeu trebuie să fie serioşi, pocăiţi, încrezători şi recunoscători. 
Vieţile lor ar trebui să fie epistole vii, cunoscute şi citite de toţi oamenii. 
Ei ar trebui să aştepte în continuu acea binecuvântată nădejde şi glorioasa 
venirea a marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” - The Signs 
of the Times, 27 ianuarie 1990.
b.  ce mângâiere găsim în cuvântul lui dumnezeu când ne apropiem  
 de împlinirea nădejdii noastre? iacov 5:7,8; evrei 10:36-39.

„Nu va fi nici o tristeţe în cetatea lui Dumnezeu. Nici un vai de du-
rere, nici un bocet de speranţe năruite şi afecţiuni îngropate nu se vor mai 
auzi. Curând hainele poverii vor fi schimbate cu haina de nuntă. Curând vom 
fi martorii încoronării Regelui nostru. Acei ale căror vieţi au fost ascunse cu 
Hristos, acei care pe acest pământ au luptat lupta cea bună, vor străluci de slava 
Mântuitorului în împărăţia lui Dumnezeu.” - Testimonies, vol. 9, pg. 287. 

Vineri        25 decembrie

ÎntreBĂri recapituLatiVe perSonaLe

a.  care este răsplata celor credincioşi?
b.  descrieţi căminul celor mântuiţi.
c.  ce se va întâmpla cu multele încercări pe care le avem acum?
d.  La ce ar trebui să se gândească tinerii noştri dacă doresc viaţa veşnică  
 şi bucuria?
e.  ce veţi face astăzi cu oferta mântuirii?
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Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

octombrie
  2. B: 18:54; CT: 18:45; IS: 18:46; MS: 19:00; SM: 19:06; AR: 19:13;
  9. B: 18:42; CT: 18:32; IS: 18:32; MS: 18:46; SM: 18:52; AR: 18:59;
16. B: 18:30; CT: 18:20; IS: 18:19; MS: 18:33; SM: 18:38; AR: 18:47;
23. B: 18:18; CT: 18:09; IS: 18:07; MS: 18:21; SM: 18:26; AR: 18:35;
30. B: 17:08; CT: 16:58; IS: 16:55; MS: 17:10; SM: 17:14; AR: 17:23;

noiembrie
  6. B: 16:58; CT: 16:49; IS: 16:45; MS: 16:59; SM: 17:03; AR: 17:13;
13. B: 16:50; CT: 16:41; IS: 16:36; MS: 16:51; SM: 16:54; AR: 17:05;
20. B: 16:44; CT: 16:35; IS: 16:28; MS: 16:44; SM: 16:46; AR: 16:58;
27. B: 16:39; CT: 16:30; IS: 16:23; MS: 16:38; SM: 16:44; AR: 16:53;

decembrie
  4. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:20; MS: 16:35; SM: 16:37; AR: 16:49;
11. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:19; MS: 16:34; SM: 16:36; AR: 16:49;
18. B: 16:37; CT: 16:28; IS: 16:20; MS: 16:36; SM: 16:37; AR: 16:50;
25. B: 16:41; CT: 16:32; IS: 16:24; MS: 16:39; SM: 16:41; AR: 16:54.

TEMATICA PENTRU ORA DE STUDIU 
DIN SABAT, DUPĂ AMIAZĂ

Hristos Lumina Lumii

octombrie   3  cap.   65:  Templul curăţit din nou
            10  cap.   66:  Controversa
  17  cap.   67:  Vaiuri pentru farisei
  24  cap.   68:  În curtea din afară
  31  cap.   69:  Pe muntele măslinilor

noiembrie   7  cap.   70:  Aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei
  14  cap.   71:  Un serv al servilor
  21  cap.   73:  Să nu vi se tulbure inima (I)
  28  cap.   73:  Să nu vi se tulbure inima (continuare) 

   
decembrie  5  cap.   74:   Ghetsimani
  12  cap.  75:   Înaintea lui Ana şi Caiafa (I)
  19  cap.  75:   Înaintea lui Ana şi Caiafa (continuare)
  26  cap.  76:   Iuda

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