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CuvânT ÎnAInTE

Trăim vremuri decisive. În toate domeniile – ştiinţă, religie, politică 
şi lumea naturală – se observă zilnic lucruri noi care nu s-au mai văzut 
până acum. Noile descoperiri ştiinţifice continuă să ne uimească, în timp ce 
starea naturii prezintă tendinţe îngrijorătoare, iar căutarea după libertate 
continuă în mijlocul unor noi conflicte şi stări de nelinişte de pe tot globul.

Mulţi se aşteaptă să urmeze evenimente grozave. Aceste aşteptări vari-
ază mult, dar întregul pământ se pregăteşte pentru ceva. Pentru creştin, vi-
itorul apropiat este pregătit să descopere evenimentele finale în ultima lup-
tă dintre bine şi rău. Este într-adevăr un timp măreţ şi care inspiră teamă.

Între diferitele religii şi culturi, există multe teorii deosebite cu privire 
la ce ne rezervă viitorul. Cuvântul „adventist” din numele nostru denotă 
faptul că ne aşteptăm ca venirea Lui să fie iminentă. Totuşi, deşi sunt mulţi 
creştini, aşteptările lor cu privire la venirea Sa nu sunt toate la fel.

După cum prima venire a lui Isus pe pământ ca om a fost înţeleasă 
greşit de propriul Său popor, în acelaşi fel a doua Sa venire nu este bine 
înţeleasă astăzi. Părerile obişnuite cu privire la acest subiect se bazează 
adesea pe idei greşite, lăsând deoparte punctele importante şi conducând 
la concluzii periculoase.

Natura împărăţiei, evenimentele finale, ce înseamnă să fii pregătit – 
toate acestea sunt puncte cu privire la care există păreri diferite şi vederi 
contradictorii. Totuşi, ceva atât de important ca sfârşitul lumii şi anunţarea 
împărăţiei veşnice trebuie să fie la fel de bine înţelese pe cât au fost desco-
perite în Cuvântul lui Dumnezeu.

„Vie împărăţia ta. Facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ” 
(Matei 6:10) este rugăciunea care nu se referă numai la prezent, ci şi la 
timpul când voinţa lui Dumnezeu va fi împlinită de toţi locuitorii pămân-
tului. Dar cum va deveni aceasta o realitate? Decât să studiem rătăcirile 
populare, mai bine studiem împreună principiile adevărului din cuvântul 
lui Dumnezeu. Rătăcirea va fi risipită de adevărul însuşi, aşa după cum 
întunericul dispare în mod firesc în prezenţa luminii. Instructorii sunt în-
curajaţi să se familiarizeze cu subiectele dezvoltate pentru a le prezenta în 
mod corect în Şcoala de Sabat aşa încât să se poată răspunde şi la întrebările 
suplimentare.

Acest trimestru este pentru încurajarea şi învăţătura voastră. El dez-
bate chestiuni şi subiecte care sunt la ordinea zilei în lume astăzi. Speranţa 
şi rugăciunea noastră este ca voi să primiţi o binecuvântare prin studierea 
acestor teme prezentate.

Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale
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Sabat, 3 octombrie 2015

Darul Sabatului Întâi  
pentru o casă de rugăciune  

din Misiunea Indonezia de vest

Cea de-a patra cea mai dens po-
pulată ţară din lume, Indonezia are o 
populaţie de aproximativ 252,8 milioa-
ne de locuitori (2014). Este cea mai mare 
ţară musulmană din lume. Deşi religia is-
lamică este practicată de cea mai mare parte 
a populaţiei, există totuşi o diversitate religioa-
să semnificativă. Hinduşii, budiştii, romano-catoli-
cii, protestanţii (penticostalii, adventiştii de ziua a şaptea şi alte denomina-
ţiuni creştine) şi alte religii sunt libere să-şi practice credinţa în această ţară.

Fratele Stephan Barat a deschis lucrarea din Indonezia în scurta sa vizi-
tă de aici în 1973. Fratele A. C. Sas a venit imediat după aceea pentru a ajuta 
celor interesaţi iar în iulie în acelaşi an, în zona Sulawesi de Nord, 50 de 
suflete au fost botezate. În următorii ani, s-a întemeiat o Conferinţă de Uni-
une foarte puternică şi a rămas aşa încă două decade. Totuşi, din cauza mai 
multor greutăţi din anii de mai târziu, Uniunea a fost desfiinţată. În 2011, 
a fost trimis un pastor din Filipine în Indonezia ca să ajute la reconstruirea 
lucrării de aici. Mulţumim lui Dumnezeu că acum am fost reorganizaţi în 
două câmpuri şi o misiune.

Misiunea noastră, Indonezia de Vest, care include şi Jakarta, este cea mai 
mică unitate din ţară. Biserica noastră din Jakarta a fost cea mai stabilă biseri-
că dintre toate în această ţară. Totuşi, greutăţile spirituale prin care au trecut 
mulţi ani a redus numărul de membri. Ca urmare a lucrării spirituale din 
2011 încoace, lăudăm pe Domnul că biserica este acum în creştere. Au venit 
mulţi noi membri iar numărul sufletelor interesate de adevăr a crescut. În 
septembrie 2014 am fost organizaţi ca Misiunea Indonezia de Vest.

Acum este nevoie să renovăm sediul nostru vechi din Jakarta şi să achizi-
ţionăm un locaş de închinare pentru o biserică nou organizată din Cileungsi. 
Întrucât Misiunea Indonezia de Vest este doar la început, fondurile noastre 
sunt foarte restrânse. De aceea, dorim să-i rugăm pe fraţii, surorile şi priete-
nii noştri din întreaga lume să dăruiască cu generozitate în primul Sabat din 
octombrie 2015, pentru lucrarea Domnului de aici din Indonezia de Vest.

Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul dumneavoastră financiar şi ne 
rugăm să putem renova în curând vechiul nostru sediu şi cumpăra o casă 
de închinare spre slava lui Dumnezeu.

Fraţii şi surorile voastre din Misiunea Indonezia de Vest
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   Lecţia 1 Sabat, 3 octombrie 2015

Dragostea lui Dumnezeu faţă de voi
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că 

Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin 
El.” (1 Ioan 4:9).

„Atârnând pe cruce, Hristos era evanghelia… Aceasta este solia 
noastră, argumentul nostru, doctrina noastră, avertizarea noastră că-
tre cel nepocăit, încurajarea noastră către cel în necaz şi speranţa pen-
tru orice credincios.” – Comentarii biblice, vol. 6, pag. 1113 engl.

Recomandare pentru studiu: Calea către Hristos, pag. 9-15 engl. (cap. 1).

Duminică 27 septembrie

1. O DOvADă DE DRAgOSTE
a. Care este cea mai trainică însuşire a Creatorului nostru? 1 Ioan

4:16.

„‚Dumnezeu este dragoste,’ scrie pe fiecare boboc care se deschide, pe 
petalele fiecărei flori şi pe fiecare fir de iarbă… Toate lucrurile din natură 
mărturisesc despre grija gingaşă şi părintească a Dumnezeului nostru şi 
despre dorinţa Sa de a-i face pe copiii Săi fericiţi. Interdicţiile şi poruncile 
Sale nu au fost date doar pentru a arăta autoritatea Sa, ci în tot ceea ce face, 
El are în vedere binele copiilor Săi.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 600 engl. 

b. Cum a arătat Dumnezeu în mod deplin dragostea Sa? Ioan 3:16;
Romani 5:6-8.

„Cu cât studiem mai mult caracterul divin în lumina crucii, cu atât 
mai mult vedem îndurarea, bunătatea şi iertarea amestecate cu echitatea 
şi dreptatea, şi cu atât mai clar putem vedea dovezile nenumărate ale 
unei dragoste care este nemărginită şi ale unei mile gingaşe care întrece 
duioşia aprinsă a mamei pentru copilul ei îndărătnic.” – Calea către Hristos, 
pag. 15 (cap. 1).

www.azsmr.ro
1Ioan 4:1616 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. 

www.azsmr.ro
Ioan 3:1616 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Rom 5:6-86 Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. 7 Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. 8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 
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Luni 28 septembrie

2. MânTuIT DIn păCAT
a. Ce misiune măreaţă a împlinit Isus prin jertfa Sa? Matei 1:21.

„Isus ar fi putut să rămână lângă Tatăl. El ar fi putut să reţină slava 
cerului şi omagiul îngerilor. Dar El a ales să dea înapoi sceptrul în mâinile 
Tatălui şi să coboare de pe tronul universului ca să poată aduce lumină 
celor din întuneric şi viaţă celor pieritori.” – Hristos lumina lumii, pag. 22, 23 engl. 

„Misiunea lui Dumnezeu putea fi împlinită numai prin suferinţă. Îna-
intea Sa se afla o viaţă de durere, greutate, luptă şi moarte umilitoare. El 
trebuia să poarte păcatele întregii lumi. El trebuia să îndure despărţirea de 
dragostea Tatălui Său.” – Idem., pag. 129 engl. 

b. Care este voinţa Sa pentru fiecare om? 2 petru 3:9; 1 Timotei 2:4.

„Hristos a fost tratat aşa cum merităm noi, ca să putem fi trataţi aşa 
cum merită El. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El nu a 
avut nicio contribuţie, pentru ca noi să fim îndreptăţiţi prin neprihănirea 
Sa, la care noi nu avem nicio contribuţie. El a suferit moartea care era a 
noastră, ca să putem primi viaţa care era a Sa.” – Idem., pag. 25 engl. 
c. Cum beneficiem de moartea lui Hristos pentru păcatele noastre?

Faptele Apostolilor 16:31; 1 Ioan 1:9.

„Condiţiile cu care primim mila lui Dumnezeu sunt simple, drepte şi 
raţionale. Domnul nu ne cere să facem ceva dureros pentru ca să putem 
avea iertarea păcatului. Nu trebuie să facem peregrinaje lungi şi obositoare 
sau să îndeplinim penitenţe dureroase, pentru a ne recomanda sufletele 
înaintea Dumnezeului cerului sau pentru a ne ispăşi fărădelegea; dar cel 
care îşi mărturiseşte şi părăseşte păcatul va avea parte de milă.” – Calea către 
Hristos, pag. 37 engl. (cap. 4).

„Hristos este sursa fiecărui impuls bun. El este singurul care poate im-
planta în inimă vrăjmăşie împotriva păcatului. Fiecare dorinţă după ade-
văr şi curăţie, fiecare condamnare a păcătoşeniei noastre este o dovadă că 
Duhul Său ne mişcă inimile.” – Idem., pag. 26 engl. (cap. 3).

www.azsmr.ro
Mat 1:2121 Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 

www.azsmr.ro
2Pet 3:99 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. 1Tim 2:44 care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. 

www.azsmr.ro
Fapte 16:3131 Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” 1Ioan 1:99 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. 
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Marţi 29 septembrie

3.  MânTuIT DE RăuL DIn InTERIOR
a.  Ce presupune mântuirea, în afară de iertare? Tit 2:11-14; gala-

teni 2:20.

„Este imposibil ca noi, prin noi înşine, să scăpăm din abisul păcatu-
lui în care suntem afundaţi. Inimile noastre sunt rele iar noi nu le putem 
schimba… Educaţia, cultura, exercitarea voinţei, efortul omenesc, toate îşi 
au sfera lor specifică de acţiune, dar aici ele sunt fără putere. Ele pot pro-
duce o corectitudine exterioară a comportamentului, dar nu pot schimba 
inima; ele nu pot curăţa izvoarele vieţii. Trebuie să existe o putere care 
să lucreze din interior, o viaţă nouă de sus, înainte ca oamenii să poate fi 
schimbaţi din păcat la sfinţire. Acea putere este Hristos. Numai harul Său 
poate trezi facultăţile fără viaţă ale sufletului şi-l poate atrage la Dumne-
zeu, la sfinţenie.” – Hristos lumina lumii, pag. 18 engl. 

b.  Ce face puterea lui Dumnezeu în interiorul creştinului conver-
tit? Filipeni 2:13; Evrei 13:20, 21.

„Legea este expresia gândului lui Dumnezeu; când este primită în 
Hristos, ea devine gândul nostru. Ea ne înalţă mai presus de puterea do-
rinţelor şi a tendinţelor fireşti, deasupra ispitelor care duc la păcat.” – Hristos 
lumina lumii, pag. 308 engl. 

„Când devenim părtaşi de natură divină, tendinţele ereditare şi culti-
vate spre rău sunt retezate din caracter, iar noi suntem făcuţi o putere vie 
spre bine. Învăţând mereu de la Învăţătorul divin, devenind zilnic părtaşi 
ai naturii Sale, noi cooperăm cu Dumnezeu în biruirea ispitelor lui Satan.” 
– Comentarii biblice, vol. 7, pag. 943 engl.

c.  Care ar trebui să fie rugăciunea noastră constantă? psalmii 
139:23, 24.

„Niciun om nu se poate goli de sine. Noi nu putem decât să ne dăm 
consimţământul ca Hristos să împlinească lucrarea. Atunci limbajul sufle-
tului va fi: Doamne, ia inima mea; pentru că eu nu o pot da. Ea este pro-
prietatea Ta. Păstreaz-o curată, pentru că eu nu o pot păstra pentru Tine. 
Mântuieşte-mă în ciuda mea, a eului slab şi neasemănător cu Hristos. Mo-
delează-mă, transformă-mă şi înalţă-mă într-o atmosferă curată şi sfântă, 
acolo unde curentul bogat al dragostei Tale poate curge prin sufletul meu.” 
– Parabolele Domnului Hristos, pag. 159 engl. 
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www.azsmr.ro
Tit 2:11-1411 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat 12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, 13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. 14 El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Gal 2:2020 Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. 

www.azsmr.ro
Fil 2:1313 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. Evr 13:20-2120 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, 21 să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. 

www.azsmr.ro
Ps 139:23-2423 Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! 24 Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei! 
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Miercuri 30 septembrie

4.  LupTA SpIRITuALă
a.  Ce luptă interioară trebuie să se dea în fiecare zi? proverbele 

16:32; Efeseni 6:11.

„Lupta împotriva eului este cea mai mare bătălie care s-a dat vreoda-
tă.” – Calea către Hristos, pag. 43 engl. (cap. 5).

„Crucea stă în picioare ca o garanţie că nimeni nu trebuie să fie pierdut, 
că s-a pus la dispoziţie ajutor din abundenţă pentru fiecare suflet.” – Selected 
Messages, vol. 1, pag. 96.

b.  Care va fi pasul final în mântuirea celor drepţi? Evrei 9:28; 1 Co-
rinteni 15:51-54.

„Chiar dacă [cei care au adormit în Isus] au fost deformaţi, bolnavi 
sau transfiguraţi în această viaţă trecătoare, totuşi în trupurile lor înviate şi 
slăvite identitatea lor specifică va fi perfect păstrată, iar noi vom recunoaşte 
în faţa, care luceşte de lumina care străluceşte de la faţa lui Isus, trăsăturile 
feţei celor pe care îi iubim.” – The Spirit of Prophecy, vol. 3, pag. 219.

„Drepţii cei vii sunt preschimbaţi ‚într-o clipă, într-o clipită din ochi’  
(1 Corinteni 15:52). La glasul lui Dumnezeu ei au fost glorificaţi; acum ei 
sunt făcuţi nemuritori şi, împreună cu sfinţii înviaţi, sunt înălţaţi ca să-L 
întâmpine pe Domnul în văzduh.” – Marea luptă, pag. 645 engl. 

c.  Când se va termina în cele din urmă lupta? 2 Timotei 4:7, 8.

„Cel mai aproape de tronul [lui Hristos în Noul Ierusalim] se află cei 
care au fost cândva zeloşi în tabăra Satanei, dar care, smulşi asemenea tă-
ciunelui din foc, L-au urmat pe Mântuitorul cu o consacrare profundă şi 
fierbinte. Apoi sunt cei care şi-au desăvârşit caractere creştine în mijlocul 
falsităţii şi necredinţei, cei care au onorat legea lui Dumnezeu atunci când 
lumea creştină a declarat-o fără valoare şi milioanele de toate vârstele care 
au murit ca martiri pentru credinţa lor. Iar în depărtare se află ‚o mare 
gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice se-
minţie, din orice norod şi de orice limbă… înaintea scaunului de domnie 
şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini.’ 
(Apocalipsa 7:9). Lupta lor s-a încheiat, victoria lor este obţinută. Ei au aler-
gat în cursă şi au primit premiul. Ramura de palmier din mâinile lor este 
un simbol al triumfului lor, haina albă, o emblemă a neprihănirii fără pată 
a lui Hristos care acum este a lor.” – Idem., pag. 665 engl.

www.azsmr.ro
Prov 16:3232 Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz, şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi. – Efe 6:1111 Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 

www.azsmr.ro
Evr 9:2828 tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă. 1Cor 15:51-5451 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, 52 într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. 53 Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 54 Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă. 

www.azsmr.ro
2Tim 4:7-87 M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 8 De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. 
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Joi 1 octombrie

5.  MânA CARE BATE
a.  Ce invitaţie face Isus astăzi fiecărui suflet? Ioan 7:37, 38; Apoca-

lipsa 22:17.

„Aceeaşi minte divină care lucrează asupra lucrurilor din natură, vor-
beşte inimilor oamenilor şi dă naştere unei dorinţe fierbinte inexprimabile 
după ceva ce nu au. Lucrurile lumii nu pot satisface setea lor. Duhul lui 
Dumnezeu stăruieşte pe lângă ei ca să caute singurele lucruri care le pot 
da pacea şi odihna – harul lui Dumnezeu, bucuria sfinţeniei. Prin influenţe 
văzute şi nevăzute, Mântuitorul nostru este mereu la lucru ca să atragă 
minţile oamenilor de la plăcerile nesatisfăcătoare ale păcatului la binecu-
vântările nemărginite care pot fi ale lor în El. Solia divină este adresată 
tuturor acestor suflete, care caută în zadar să bea din fântânile sparte ale 
acestei lumi. [Apocalipsa 22:17 citat].

Voi cei care în inima voastră tânjiţi după ceva mai bun decât poate oferi 
această lume, recunoaşteţi în acest dor glasul lui Dumnezeu care vorbeşte 
sufletului vostru.” – Calea către Hristos, pag. 28 engl. (cap. 3).

b.  Ce ar trebui să ne amintim cu privire la mâna care bate la uşa 
inimii noastre? Apocalipsa 3:20; Zaharia 13:6.

„Trebuie să ne adunăm în jurul crucii. Hristos şi El răstignit ar trebui 
să fie tema contemplaţiei, a conversaţiei şi a celui mai fericit simţământ. 
Ar trebui să nu dăm uitării nicio binecuvântare pe care am primit-o de la 
Dumnezeu, iar când ne dăm seama de marea Sa dragoste, trebuie să fim 
gata să încredinţăm totul în mâinile care au fost pironite pe cruce pentru 
noi.” – Idem., pag. 103, 104 engl. 

Vineri  2 octombrie 

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Cum Şi-a dovedit Dumnezeu dragostea Sa faţă de tine?
2.  Care este semnificaţia morţii lui Hristos pentru fiecare fiinţă ome-

nească?
3.  Ce altceva în afară de iertare a păcatelor din trecut mai implică 

mântuirea?
4.  Care va fi pasul final în lucrarea de mântuire?
5.  De ce este astăzi cea mai bună zi pentru a răspunde lui Isus care 

bate la uşa inimii tale?

www.azsmr.ro
Ioan 7:37-3837 În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. 38 Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Apoc 22:1717 Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată! 

www.azsmr.ro
Apoc 3:2020 Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. Zah 13:66 Şi dacă-l va întreba cineva: „De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?”, el va răspunde: „În casa celor ce mă iubeau le-am primit.” 
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   Lecţia 2 Sabat, 10 octombrie 2015

Împărăţia lui Dumnezeu contestată
„vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi să-

mânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.” 
(genesa 3:15).

„Prin faptele dezvăluite de-a lungul marii lupte, Dumnezeu va de-
monstra principiile regulilor Sale de guvernare, care au fost falsificate 
de Satan şi de toţi cei pe care i-a înşelat.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 79 engl. 

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pag. 33-43.

Duminică 4 octombrie

1.  TROnuL CEL vEŞnIC
a.  Din descrierile poziţiei şi puterii Fiului lui Dumnezeu, ce putem 

învăţa despre guvernarea lui Dumnezeu? psalmii 45:6; Evrei 1:1-3.

„Nu prin energia lui proprie, produce pământul roadele lui bogate şi 
an după an îşi continuă mişcarea în jurul soarelui. O mână nevăzută con-
duce planetele în circuitul lor.” – Educaţia, pag. 99 engl. 

b.  Ce ştim despre legea care formează baza acestei împărăţii? psal-
mii 19:7; Matei 22:37-40.

„Legea lui Dumnezeu este o expresie chiar a naturii Sale; este întrupa-
rea marelui principiu al iubirii şi ca urmare, temelia guvernării Sale în cer 
şi pe pământ.” – Calea către Hristos, pag. 60 engl. 

„Întrucât legea dragostei este temelia guvernării lui Dumnezeu, feri-
cirea tuturor fiinţelor create depindea de armonia lor perfectă cu marele 
principiu al ei de neprihănire. Dumnezeu doreşte de la toate creaturile Sale 
serviciu din iubire - omagiu care izvorăşte dintr-o apreciere inteligentă a 
caracterului Său.” – Marea luptă, pag. 493 engl. 

www.azsmr.ro
Ps 45:66 Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic; toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate. Evr 1:1-31 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. 3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, 

www.azsmr.ro
Ps 19:77 Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. Mat 22:37-4037 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.” 



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 2015 11

Luni 5 octombrie

2.  O ÎMpăRăŢIE RIvALă
a.  prin imaginea regelui Tirului, cum descrie Biblia căderea lui Lu-

cifer? Ezechiel 28:11-15.

„Păcatul şi-a avut originea în acela care, după Hristos, fusese cel mai 
onorat de Dumnezeu şi care era mai presus de oricine în putere şi glorie 
între locuitorii cerului. Înainte de căderea lui, Lucifer era primul dintre he-
ruvimii acoperitori, sfânt şi nepătat.” – Marea luptă, pag. 493, 494 engl. 

b.  Cum a provocat Lucifer, acum numit Satan, guvernarea lui Dum-
nezeu? Isaia 14:12-14.

„Părăsindu-şi locul din imediata prezenţă a Tatălui, Lucifer s-a dus 
să împrăştie spiritul nemulţumirii printre îngeri. El a lucrat cu o discreţie 
tainică şi, pentru o vreme, şi-a ascuns adevăratele intenţii sub o aparentă 
reverenţă faţă de Dumnezeu. El a început să insinueze îndoieli cu privire la 
legile care guvernau fiinţele cereşti, lăsând să se înţeleagă că, deşi legile ar 
putea fi necesare pentru locuitorii lumilor, îngerii, pentru că erau mult mai 
înălţaţi, nu aveau nevoie de astfel de restrângeri, pentru că înţelepciunea 
lor era un ghid suficient. Ei nu erau nişte fiinţe care puteau aduce dezonoa-
re lui Dumnezeu; toate gândurile lor erau sfinte.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 37 
engl. (cap. 1).

c.  Care a fost rezultatul acestei provocări? Apocalipsa 12:7-9; Luca 
10:18.

d.  Fiind aruncat pe pământ, ce poziţie şi-a însuşit Satan? Iov 1:7; 
Ioan 14:30.

„Stăpânirea lui Satan era cea smulsă de la Adam, dar Adam era 
locţiitorul Creatorului. El nu era un conducător independent. Pămân-
tul este al lui Dumnezeu, iar El a încredinţat toate lucrurile Fiului Său. 
Adam trebuia să domnească supus lui Hristos. Atunci când Adam şi-a 
trădat suveranitatea în mâinile Satanei, Hristos a rămas în continuare Re-
gele de drept… Satan îşi poate exercita autoritatea uzurpată numai cât per-
mite Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 129, 130 engl. 

www.azsmr.ro
Ezec 28:11-1511 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 12 „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului şi spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe. 13 Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. 14 Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 15 Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. 

www.azsmr.ro
Isa 14:12-1412 Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! 13 Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, 14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.” 

www.azsmr.ro
Apoc 12:7-97 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, 8 dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Luc 10:1818 Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. 

www.azsmr.ro
Iov 1:77 Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” Ioan 14:3030 Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine; 
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Marţi  6 octombrie

3.  LupTA DE pE păMânT
a.  Care a fost poziţia iniţială în care au fost aşezate fiinţele ome-

neşti? psalmii 8:4-6.

b.  prin şarpe, cum a încercat Satan să-i atragă pe Adam şi Eva în 
luptă? genesa 3:1, 4, 5.

„Luând din acest pom [din mijlocul grădinii], a spus [şarpele], ei 
aveau să ajungă într-o sferă superioară de existenţă şi să intre într-un 
câmp mai larg de cunoştinţe. El însuşi mâncase din fructul oprit şi, ca 
urmare, dobândise puterea vorbirii. Şi el a insinuat că Domnul dorea cu 
gelozie să reţină aceasta de la ei, ca nu cumva şi ei să fie înălţaţi la egali-
tate cu El. Din cauza proprietăţilor sale minunate de a da înţelepciune şi 
putere, le-a interzis El să guste şi chiar să se atingă de el. Cum era posibil 
să moară? Nu mâncaseră ei din pomul vieţii? Dumnezeu căuta să-i îm-
piedice să ajungă la o dezvoltare mai nobilă şi să găsească o fericire mai 
mare.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 54 engl. (cap. 3).

c.  prin ispitele Satanei, ce s-a întâmplat cu omenirea? Romani 6:16; 
5:12.

d.  Cum a pierdut omul dreptul de a stăpâni pe pământ? genesa 
3:24; 9:2.

„Sub blestemul păcatului, întreaga natura avea să mărturisească omu-
lui despre caracterul şi rezultatele răzvrătirii faţă de Dumnezeu. Atunci 
când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut stăpân peste pământ şi peste toa-
te vieţuitoarele. Atâta timp cât Adam a rămas loial Cerului, toată natura îi 
era supusă. Dar atunci când el s-a răsculat împotriva legii divine, creaturile 
inferioare s-au răsculat împotriva stăpânirii lui. În felul acesta, Domnul, în 
marea Sa îndurare, avea să arate oamenilor caracterul sfânt al legii Sale, şi 
să-i conducă, prin propria lor experienţă, să vadă care este pericolul de a o 
da deoparte, chiar şi în cea mai mică măsură.” – Idem., pag. 59, 60 engl. (cap.3).

www.azsmr.ro
Ps 8:4-64 îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? 5 L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. 6 I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: 

www.azsmr.ro
Gen 3:11 Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?” Gen 3:4-54 Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri, 5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” 

www.azsmr.ro
Rom 6:1616 Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Rom 5:1212 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit… 

www.azsmr.ro
Gen 3:2424 Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii. Gen 9:22 S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! 
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Miercuri 7 octombrie

4.  SpERAnŢA ÎnTR-un REgE CARE AvEA Să vInă
a.  Descrieţi făgăduinţa încorporată în blestemul rostit asupra şar-

pelui. genesa 3:15.

„Această sentinţă, rostită în auzul primilor noştri părinţi, era pentru ei 
o făgăduinţă. În timp ce prezicea război între om şi Satan, declara că pute-
rea marelui vrăjmaş avea să fie în cele din urmă zdrobită. Adam şi Eva stă-
teau ca răufăcători înaintea dreptului Judecător, aşteptând sentinţa pe care 
a atras-o după sine fărădelegea; dar înainte de a auzi despre viaţa de trudă 
şi necaz care trebuia să fie partea lor, sau despre decretul că ei trebuia să se 
întoarcă în ţărână, ei au auzit cuvintele care nu puteau să nu le dea speran-
ţă. Deşi trebuia să sufere sub puterea vrăjmaşului celui puternic, ei puteau 
privi înainte la biruinţa finală.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 65, 66 engl. (cap. 4).

b.  Cum trebuia să se împlinească această făgăduinţă? Ioan 12:31, 32; 
1 Timotei 3:16.

„Planul pentru răscumpărarea noastră nu a fost un gând venit ulterior, 
un plan conceput după căderea lui Adam. El era descoperirea ‚tainei care 
fusese ţinută ascunsă de veacuri’ (Romani 16:25). Era o dezvăluire a prin-
cipiilor care, din veacurile nesfârşite, fuseseră temelia tronului lui Dum-
nezeu. De la început, Dumnezeu şi Hristos ştiau de apostazia lui Satan şi 
despre căderea omului prin puterea amăgitoare a apostatului. Dumnezeu 
nu a poruncit ca păcatul să ia fiinţă, însă El a prevăzut existenţa lui şi a luat 
măsuri ca să vină în întâmpinarea teribilei urgenţe. Atât de mare era dra-
gostea Sa faţă de lume, încât El S-a legat prin legământ să-L dea pe singurul 
Său Fiu născut ‚pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică.’ (Ioan 3:16).” – Hristos lumina lumii, pag. 22 engl. 
c.  În ce limbaj regesc au descris profeţii caracterul lui Mesia ce 

urma să vină? genesa 49:10; Isaia 9:6, 7.

„Această nădejde a răscumpărării [oamenilor şi stăpânirii pierdute] 
prin venirea Fiului lui Dumnezeu ca Mântuitor şi Rege nu s-a stins nici-
odată din inima oamenilor. De la început au fost unii a căror credinţă a 
trecut dincolo de umbrele prezentului la realităţile viitorului.” – Profeţi şi 
regi, pag. 682 engl. 

www.azsmr.ro
Gen 3:1515 Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” 

www.azsmr.ro
Ioan 12:31-3231 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 32 Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” – 1Tim 3:1616 Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.” 

www.azsmr.ro
Gen 49:1010 Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele. Isa 9:6-76 Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” 7 El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor. 
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Joi 8 octombrie

5.  SE DEZvOLTă DOuă CLASE
a.  Comparând următoarele versete, descrieţi cele două clase de oa-

meni care s-au dezvoltat în omenire. Romani 8:14; 1 Ioan 3:1; Ro-
mani 1:21, 22; Efeseni 2:1-3.

„Pe măsură ce oamenii s-au înmulţit, deosebirea dintre cele două clase 
[de închinători] a devenit tot mai evidentă. Exista o mărturisire pe faţă a 
loialităţii faţă de Dumnezeu din partea unora, aşa cum exista o mărturisire a 
dispreţului şi neascultării din partea celorlalţi.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 80 engl. 

b.  Cum ilustrează experienţa lui Cain şi Abel starea omenirii? 
Evrei 11:4; 1 Ioan 3:12.

„Cain şi Abel reprezintă două clase care vor exista în lume până la sfâr-
şitul timpului. O clasă se foloseşte de jertfa prevăzută pentru păcat; cealaltă 
se aventurează să depindă de propriile lor merite; jertfa lor este fără virtu-
tea mijlocirii divine şi în felul acesta, nu-l poate aduce pe om în favoarea lui 
Dumnezeu. Numai prin meritele lui Isus pot fi iertate călcările noastre de 
lege… Nu este luată nicio altă măsură prin care ei pot fi eliberaţi din robia 
păcatului.” – Idem., pag. 72, 73 engl. 

c.  Ce alegere este prezentată fiecărui copil al lui Adam astăzi? Ro-
mani 6:16.

Vineri 9 octombrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  De unde ştim că legea lui Dumnezeu a existat din veşnicie?
2.  Cum a contestat Lucifer chiar temelia guvernării lui Dumnezeu?
3.  Cum este omenirea şi astăzi înşelată de minciunile şarpelui?
4.  Care a fost speranţa care a animat credinţa credincioşilor în timpu-

rile antice?
5.  Cine sunt reprezentanţii lui Cain şi Abel astăzi?

www.azsmr.ro
Rom 8:1414 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 1Ioan 3:11 Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Rom 1:21-2221 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. 22 S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; Efe 2:1-31 Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre 2 în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 3 Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. 

www.azsmr.ro
Evr 11:44 Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort. 1Ioan 3:1212 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. 

www.azsmr.ro
Rom 6:1616 Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 
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Sabat, 17 octombrie 2015

Iubiţi fraţi în Domnul,

Ne apropiem de sfârşitul anului 2015, şi mulţumim Domnului în mod 
special pentru felul în care a purtat de grijă Centrului de Sănătate EDEN. 
După 16 ani de activitate încheiaţi, la jumătatea celui de al şaptespreze-
celea an, privim în urmă şi putem spune din adâncul inimii: Până aici 
Dumnezeu ne-a ajutat!

 În mod special am simţit acest lucru în decursul ultimului an când, 
începând din octombrie 2014, Centrul de Sănătate a intrat într-o etapă de 
renovare amplă. S-au înlocuit: ferestre şi uşi, gresie şi faianţă pe holuri, în 
sala de mese, în bucătării şi în 6 saloane, precum şi mobilier de bucătărie 
şi aragaze; s-au renovat complet 10 băi, o baie pentru hidroterapie, s-au 
achiziţionat 2 aparate de aer condiţionat pentru sala de conferinţe. Deşi 
la începutul procesului de renovare nu aveam resurse pentru nici una 
din aceste etape, doar promisiunea fraţilor din Uniunea Română de a 
achiziţiona tâmplăria necesară, cu ajutorul Domnului resursele financi-
are au fost sporite mult dincolo de cele mai îndrăzneţe vise ale noastre. 
Prin intermediul unor persoane generoase, Dumnezeu a lucrat în favoa-
rea acestei instituţii, făcând toate aceste realizări posibile prin lucrarea Sa 
asupra inimii celor ce au fost în Centrul nostru de sănătate.

Întrucât lucrările nu sunt încă finalizate, şi am vrea să înaintăm în 
procesul de restaurare, pentru a renova cele 11 saloane rămase, încăpe-
rea pentru saună, precum şi pentru izolarea clădirii şi achiziţionarea de 
panouri solare suplimentare, şi eventual a unui ascensor de persoane, 
apelăm la generozitatea dumneavoastră, pentru a ne susţine cu ocazia 
colectei speciale ce va fi strânsă în octombrie pentru sanatoriul EDEN.  
Fie ca Domnul să binecuvânteze fiecare dar şi pe dăruitor! „Fiecare să dea 
după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe 
cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”. (2 Corinteni 9:7).

„Marea criză este chiar în faţa noastră. Acum este timpul pentru noi 
să vestim solia de avertizare prin mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a 
oferit cu acest scop. Să ne aducem aminte că unul dintre cele mai im-
portante mijloace este lucrarea misionară medicală. Noi nu trebuie să 
pierdem niciodată din vedere marile obiective pentru care au fost înfi-
inţate sanatoriile noastre—înaintarea ultimei lucrări a Domnului pe pă-
mânt.”—Slujirea medicală, pag.71, 72.

Mulţumim anticipat pentru dărnicia voastră!

Cu salutări creştine, 
fraţii voştri din Centrul de Sănătate EDEN



Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, octombrie - decembrie 201516

    Lecţia 3 Sabat, 17 octombrie 2015

Moştenitori ai împărăţiei
„Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce 

sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi 
moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?”  
(Iacob 2:5).

„Toţi cei care sunt ai lui Hristos sunt ‚sămânţa lui Avraam, moşte-
nitori prin făgăduinţă’ – moştenitori ‚la o moştenire nestricăcioasă şi 
neîntinată şi care nu se poate veşteji’ – pământul eliberat de blestemul 
păcatului.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 170 engl.

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pag. 681-702 engl. 

Duminică 11 octombrie

1.  AŞTEpTânD Cu nERăBDARE
a.  Cum poate fi rezumată evanghelia? Romani 1:16, 17.

b.  Cine trebuie să o audă? Ce alegere trebuie să facă ei? Matei 24:14; 
Marcu 16:15, 16.

„Atunci când membrii bisericii lui Dumnezeu îşi fac lucrarea desem-
nată lor în câmpurile nevoiaşe din ţară şi străinătate, în vederea împlinirii 
misiunii evangheliei, întreaga lume va fi repede avertizată, iar Domnul 
Isus Se va întoarce pe acest pământ cu putere şi mare slavă.” – Istoria faptelor 
apostolilor, pag. 111 engl.

c.  pentru ce clasă de oameni este accesibilă mântuirea? Faptele 
Apostolilor 10:34, 35; Romani 8:14; Efeseni 3:6.

„Binecuvântările mântuirii sunt pentru fiecare suflet. Nimic în afară de 
alegerea lui proprie nu-l poate împiedica pe om să devină părtaş al făgădu-
inţei în Hristos prin evanghelie.” – Hristos lumina lumii, pag. 403 engl. 

www.azsmr.ro
Rom 1:16-1716 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; 17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” 

www.azsmr.ro
Mat 24:1414 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. Mar 16:15-1615 Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 16 Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. 

www.azsmr.ro
Fapte 10:34-3534 Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. Rom 8:1414 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Efe 3:66 Că, adică, Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, 
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Luni 12 octombrie

2.  FăgăDuInŢELE LuI DuMnEZEu FăCuTE pOpO- 
 RuLuI DIn vECHIME
a.  Ce făgăduinţe au fost date lui Avraam şi urmaşilor lui? genesa 

12:1-3; 13:14-17.

„Scopul lui Dumnezeu a fost ca, prin naţiunea iudaică, să transmită bo-
gatele binecuvântări tuturor popoarelor. Prin Israel, trebuia pregătită calea 
pentru răspândirea luminii Sale în întreaga lume…

Pentru atingerea acestui scop, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din 
mijlocul rudelor sale idolatre şi i-a poruncit să locuiască în ţara Canaan.” – 
Parabolele Domnului Hristos, pag. 286 engl. 

b.  De ce a aşteptat Dumnezeu mai multe generaţii după Avraam 
înainte de a-i face pe urmaşii lui să stăpânească ţara palestinei? 
genesa 15:13-16.

„Naţiunile pământului, prin urmarea practicilor decăzute, pierduseră 
cunoştinţa de Dumnezeu. Totuşi, în îndurarea Sa, Dumnezeu nu le-a omo-
rât. El a dorit să le dea ocazia de a-L cunoaşte prin biserica Sa.” – Idem.

„Deşi amoriţii erau idolatri şi meritau moartea din cauza marii lor ră-
utăţi, Dumnezeu i-a cruţat patru sute de ani ca să le dea dovezi de netă-
găduit că El era singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul cerului şi al pă-
mântului. Toate minunile făcute de El prin aducerea lui Israel din Egipt le 
erau cunoscute. S-au dat dovezi suficiente; ei ar fi putut cunoaşte adevărul 
dacă ar fi dorit să se întoarcă de la idolatria şi de la desfrâul lor.” – Patriarhi 
şi profeţi, pag. 434 engl. 

c.  În cele din urmă, ce s-a întâmplat cu amoriţii? Judecători 11:21-24.

„Ajungând la graniţa amoriţilor, Israel le-a cerut permisiunea doar de 
a trece direct prin ţară, promiţând să respecte aceleaşi reguli pe care le-au 
avut în relaţiile lor cu alte naţiuni. Atunci când regele amorit le-a refuzat 
solicitarea amabilă şi în mod sfidător a adunat oşti pentru luptă, paharul 
nelegiuirii lor s-a umplut iar Dumnezeu urma să-Şi exercite puterea ca să-i 
înfrângă.” – Idem., pag. 435 engl. 

www.azsmr.ro
Gen 12:1-31 Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2 Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Gen 13:14-1714 Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: „Ridică-ţi ochii şi, din locul în care eşti, priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus; 15 căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi da ţie şi seminţei tale în veac. 16 Îţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată. 17 Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat; căci ţie ţi-o voi da.” 

www.azsmr.ro
Gen 15:13-1613 Şi Domnul a zis lui Avram: „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani. 14 Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu: şi pe urmă va ieşi de-acolo cu mari bogăţii. 15 Tu vei merge în pace la părinţii tăi; vei fi îngropat după o bătrâneţe fericită. 16 În al patrulea neam, ea se va întoarce aici; căci nelegiuirea amoriţilor nu şi-a atins încă vârful.” 

www.azsmr.ro
Jud 11:21-2421 Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe Sihon şi pe tot poporul lui în mâinile lui Israel care i-a bătut. Israel a pus mâna pe toată ţara amoriţilor care erau aşezaţi în ţara aceasta. 22 Au pus mâna pe tot ţinutul amoriţilor, de la Arnon până la Iaboc, şi de la pustiu până la Iordan. 23 Şi acum, când Domnul Dumnezeul lui Israel a izgonit pe amoriţi dinaintea poporului Său, Israel, tu să le stăpâneşti ţara? 24 Oare ce-ţi dă în stăpânire dumnezeul tău, Chemoş, nu vei stăpâni? Şi tot ce ne-a dat în stăpânire Domnul Dumnezeul nostru, înaintea noastră, noi să nu stăpânim?! 
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Marţi  13 octombrie

3.  un LEgăMânT RupT
a.  Cum a dat greş Israel nereuşind să se ridice la înălţimea scopu-

lui avut în vedere de Dumnezeu atunci când i-a aşezat în Ţara 
Făgăduinţei? Judecători 2:10-13.

„Până când cei din generaţia care fusese instruită de Iosua nu muri-
seră, idolatria înaintase doar puţin; dar părinţii pregătiseră calea pentru 
apostazia copiilor lor. Desconsiderarea restricţiilor Domnului din partea 
celor care au intrat în posesia Canaanului a semănat seminţele răului care a 
continuat să aducă roade amare pentru multe generaţii. Obiceiurile simple 
ale evreilor le asiguraseră sănătatea fizică; dar asocierea cu păgânii a dus 
la îngăduirea apetitului şi a patimii, ceea ce a dus la slăbirea puterii fizice 
şi la degradarea puterilor mintale şi morale. Prin păcatele lor, izraeliţii au 
fost despărţiţi de Dumnezeu; tăria Sa a fost îndepărtată de la ei iar ei nu au 
mai putut să domine asupra vrăjmaşilor lor. În felul acesta, ei au fost aduşi 
în supunere tocmai faţă de acele naţiuni pe care le-ar fi putut supune prin 
Dumnezeu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 544, 545 engl. 

b.  Ce s-a întâmplat din cauza influenţei primului rege al regatului 
de nord a naţiunii divizate? 1 Regi 14:15, 16.

„Dacă Israel ar fi ascultat de soliile profeţilor, ar fi putut fi cruţaţi de 
umilinţa care a urmat. Din cauză că au continuat să întoarcă spatele legii 
Sale, Dumnezeu a fost constrâns să-i lase să meargă în robie…

În fiecare eră, călcarea legii lui Dumnezeu a fost urmată de acelaşi re-
zultat. În zilele lui Noe, când fiecare principiu al binelui era violat iar nele-
giuirea devenise atât de adâncă şi răspândită încât Dumnezeu nu a mai pu-
tut să o suporte… În zilele lui Avraam când oamenii din Sodoma Îl sfidau 
pe faţă pe Dumnezeu şi legea Sa; şi acolo a urmat aceeaşi răutate, aceeaşi 
stricăciune, aceeaşi îngăduinţă fără frâu care marcase lumea antediluviană. 
Locuitorii Sodomei au trecut limitele răbdării divine, iar împotriva lor s-a 
aprins focul răzbunării lui Dumnezeu.

Timpul, care a precedat captivitatea celor zece seminţii ale lui Israel, 
era unul în care exista o neascultare similară şi o răutate asemănătoare. 
Legea lui Dumnezeu era considerată ca un lucru fără valoare iar aceasta a 
ridicat stavila pentru a lăsa să pătrundă în voie nelegiuirea în Israel.” – Pro-
feţi şi regi, pag. 297 engl. 

www.azsmr.ro
Jud 2:10-1310 Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui, şi s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoştea pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel. 11 Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului şi au slujit Baalilor. 12 Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor care-i scosese din ţara Egiptului şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor şi au mâniat pe Domnul. 13 Au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi Astarteilor. 

www.azsmr.ro
1Imp 14:15-1615 Domnul va lovi pe Israel, şi Israel va fi ca trestia clătinată în ape; va smulge pe Israel din această ţară bună, pe care o dăduse părinţilor lor, şi-i va împrăştia dincolo de Râu, pentru că şi-au făcut idoli, mâniind pe Domnul. 16 Va părăsi pe Israel, din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam şi în care a târât şi pe Israel.” 
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Miercuri 14 octombrie

4.  REgELE LuI IuDA
a.  Cât timp şi-a menţinut seminţia lui Iuda deosebirea regală? ge-

nesa 49:10; Ezechiel 21:25-27.

„Leul, regele pădurii, este un simbol potrivit pentru această seminţie 
din care au provenit David şi Fiul lui David, Şilo, adevăratul „Leu al se-
minţiei lui Iuda’, în faţa căruia se vor pleca toate puterile şi căruia toate 
naţiunile Îi vor aduce omagiu.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 236 engl. 

b.  Cine a fost „Şilo” (Cel „al cărui drept este”)? Când a venit El? 
Zaharia 9:9; Matei 21:1-9.

„A trecut secol după secol; în cele din urmă, glasurile profeţilor nu s-au 
mai auzit. Mâna asupritorului apăsa greu asupra lui Israel. Când evreii 
s-au depărtat de Dumnezeu, credinţa a slăbit, nădejdea aproape că nu mai 
lumina viitorul. Cuvintele profeţilor nu erau înţelese de mulţi; iar cei a că-
ror credinţă ar fi trebuit să rămână puternică erau gata să exclame: ‚Zilele 
se lungesc şi toate vedeniile rămân neîmplinite.’ (Ezechiel 12:22). Dar cea-
sul pentru venirea lui Hristos fusese hotărât în consiliul ceresc.” – Profeţi şi 
regi, pag. 700 engl. 

„În timp ce puţini înţelegeau natura misiunii lui Hristos, exista o spe-
ranţă larg răspândită în venirea unui prinţ puternic care avea să-şi înteme-
ieze împărăţia în Israel şi care avea să vină ca un eliberator al popoarelor.” 
– Hristos lumina lumii, pag. 34 engl. 

c.  Care este natura împărăţiei Sale? Ioan 18:36, 37. Ce va avea loc 
când împărăţia este vestită pe deplin? Matei 24:14.

„Cel care era exemplul nostru a stat deoparte de guvernările pămân-
teşti. Nu pentru că era indiferent faţă de suferinţele oamenilor, ci pentru 
că remediul nu se afla doar în măsuri omeneşti şi exterioare. Pentru a fi 
eficientă, vindecarea trebuie să ajungă la oameni în mod personal şi trebuie 
să regenereze inima.

Împărăţia lui Hristos nu este întemeiată prin deciziile tribunalelor, ale 
consiliilor sau adunărilor legislative, nici prin bunăvoinţa marilor oameni 
ai lumii, ci prin sădirea naturii lui Hristos în omenire prin lucrarea Duhului 
Sfânt.” – Idem., pag. 509 engl. 

www.azsmr.ro
Gen 49:1010 Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele. Ezec 21:25-2725 Şi tu, domn nelegiuit, gata să fii ucis, domn al lui Israel, a cărui zi vine tocmai când nelegiuirea este la culme!” 26 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „La o parte cu mitra, jos cununa împărătească! Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălţat, şi ce este înălţat va fi plecat! 27 Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia care are drept la ea şi în mâna căruia o voi încredinţa. – 

www.azsmr.ro
Zah 9:99 Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. Mat 21:1-91 Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici 2 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea; dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine. 3 Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimite.” 4 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: 5 „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.” 6 Ucenicii s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus. 7 Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra. 8 Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. 9 Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!” 

www.azsmr.ro
Ioan 18:36-3736 „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.” 37 „Atunci un Împărat tot eşti!”, I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” Mat 24:1414 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. 
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Joi 15 octombrie

5.  O CASă puSTIE
a.  Atunci când Hristos a fost respins de propriul Său popor, ce a 

spus El? Matei 23:37, 38. Când a fost pustiirea completă (literal 
cât şi spiritual)? Matei 24:1, 2.

„Până acum, [Isus] numise templul, casa Tatălui Său; dar acum, când 
Fiul lui Dumnezeu trebuia să plece dintre acele ziduri, prezenţa lui Dum-
nezeu avea să fie retrasă pentru totdeauna din templul construit pentru 
slava Sa. De aici înainte, ceremoniile aveau să nu mai aibă nicio  însemnă-
tate, iar serviciile aveau să fie o batjocură.” – Hristos lumina lumii, pag. 620 engl. 

„[Isus] a văzut Ierusalimul înconjurat de oşti, pe locuitorii asediaţi duşi 
la foamete şi moarte… El a văzut că încăpăţânarea evreilor, aşa cum se ve-
dea prin respingerea mântuirii Sale, avea să-i facă să refuze supunerea faţă 
de armatele invadatoare… El i-a văzut pe bieţii locuitori suferind tortura 
în ţeapă şi pe cruce, a văzut frumoasele palate nimicite, templul în ruine şi 
din zidurile lui masive nu mai era nici o piatră pe piatră, în timp ce oraşul 
era arat ca un ogor.” – Idem., pag. 577 engl. 

b.  prin respingerea lui Hristos, ce au adus conducătorii evreilor 
asupra lor? Matei 27:24, 25. pe cine l-au ales ei în calitate de con-
ducător al lor? Ce a făcut acest conducător în cele din urmă? Ioan 
19:14, 15; Luca 21:20, 24.

Vineri 16 octombrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Explicaţi ce scop a avut Dumnezeu atunci când a amânat cucerirea 

Canaanului.
2.  Ce poate învăţa poporul lui Dumnezeu astăzi din eşecul lui Israel 

de a stăpâni ţara?
3.  De ce a fost împărăţia predicată de Isus atât de diferită de cea pe 

care o aştepta poporul Său?
4.  Cum şi-au pierdut slujbele din casa lui Dumnezeu însemnătatea 

astăzi?
5.  Ce pot să fac mai mult ca să mărturisesc şi celor care au nevoie să 

audă evanghelia?

www.azsmr.ro
Mat 23:37-3837 Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! 38 Iată că vi se lasă casa pustie; Mat 24:1-21 La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. 2 Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 

www.azsmr.ro
Mat 27:24-2524 Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele Neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” 25 Şi tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.” Ioan 19:14-1514 Era ziua Pregătirii Paştilor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată Împăratul vostru!” 15 Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!” „Să răstignesc pe „Împăratul vostru”?”, le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul!” Luc 21:2020 Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. Luc 21:2424 Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de Neamuri, până se vor împlini vremurile Neamurilor. 
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   Lecţia 4 Sabat, 24 octombrie 2015

Făgăduinţele împlinite
„Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui 

Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu ade-
vărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” (Ro-
mani 8:17).

„Domnul nu a fost niciodată lipsit de reprezentanţi adevăraţi pe 
acest pământ, care să nu facă din interesul Său interesul lor. Aceşti 
martori pentru Dumnezeu sunt incluşi în Israelul spiritual iar faţă de 
ei se vor împlini toate făgăduinţele legământului făcute de Iehova po-
porului Său din vechime.” – Profeţi şi regi, pag. 714 engl. 

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, pag. 703-721 engl. 

Duminică 18 octombrie

1.  OCAZII EgALE
a.  Decât să dea făgăduinţe necondiţionate, ce aşteaptă mai degrabă 

Dumnezeu? Ieremia 18:7-10.

„Nu există siguranţă decât în ascultarea strictă de cuvântul lui Dumne-
zeu. Toate făgăduinţele Sale sunt făcute cu condiţia credinţei şi a ascultării 
iar nesupunerea faţă de poruncile Sale împiedică împlinirea faţă de noi a 
bogatelor asigurări ale Scripturii.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 621, 622 engl. 

b.  Ce calităţi caută Domnul în poporul Său, indiferent de statutul 
şi privilegiile lor? Faptele Apostolilor 10:34, 35.

„În împărăţia lui Dumnezeu, poziţia nu se câştigă prin favoritism. Nu 
este câştigată, nici primită printr-o răsplată arbitrară. Ea este rezultatul ca-
racterului. Coroana şi tronul sunt indiciile unei condiţii împlinite; ele sunt 
dovezile biruinţei asupra eului prin Domnul nostru Isus Hristos.” – Hristos 
lumina lumii, pag. 549 engl. (cap. 60).

www.azsmr.ro
Ier 18:7-107 Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa şi că-l voi nimici; 8 dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac. 9 Tot aşa însă deodată zic despre un neam, sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi. 10 Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gând să i-l fac. 

www.azsmr.ro
Fapte 10:34-3534 Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. 
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Luni 19 octombrie

2.  ADEvăRATuL ISRAEL
a.  Ce este făgăduit cu privire la viitorul lui Israel? Ieremia 33:16; 

Romani 11:25-27.

„Dumnezeu este cu totul în stare să transforme inima iudeilor şi a nea-
murilor deopotrivă, şi să dea fiecărui credincios în Hristos binecuvântările 
făgăduite lui Israel.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 379 engl. 

b.  Care este singura cale către mântuire, fie că suntem iudei sau 
neamuri prin naştere? Faptele Apostolilor 4:10-12.

„Unii pretind că omenirea are nevoie nu de răscumpărare, ci de dez-
voltare – că se poate înnobila, eleva şi regenera singură… Istoria lui Cain 
arată care sunt rezultatele sigure. Ea arată ce va deveni omul despărţit de 
Hristos. Omenirea nu are nici o putere să se regenereze. Ea nu are tendinţa 
de a merge în sus, către divin, ci în jos, către ceea ce este satanic. Hristos 
este singura noastră nădejde.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 73 engl. 

c.  Ce îl caracterizează pe adevăratul Israel? Romani 2:28, 29. În 
această lumină, cui se aplică făgăduinţele? Romani 9:6-8.

„Fariseii pretindeau că sunt copiii lui Avraam şi se lăudau că deţineau 
orânduielile lui Dumnezeu; totuşi aceste avantaje nu i-au apărat de ego-
ism, răutate, lăcomie după câştig şi de ipocrizia cea mai josnică. Ei credeau 
despre ei înşişi că sunt cei mai religioşi din lume, însă aşa numita lor orto-
doxie i-a făcut să-L răstignească pe Domnul slavei.

Acelaşi pericol există şi acum. Mulţi consideră că sunt creştini doar 
prin simplul fapt că sunt de acord cu anumite învăţături religioase. Dar ei 
nu au adus adevărul în viaţa practică. Ei nu l-au crezut şi iubit, de aceea nu 
au primit puterea şi harul care vin prin sfinţirea adevărului. Oamenii pot 
mărturisi credinţa în adevăr, dar dacă el nu-i face sinceri, amabili, răbdă-
tori, pioşi, acesta este un blestem pentru cei care îl posedă şi, prin influenţa 
lor, el este un blestem pentru lume.” – Hristos lumina lumii, pag. 309, 310 engl. 

www.azsmr.ro
Ier 33:1616 În zilele acelea, Iuda va fi mântuit, şi Ierusalimul va locui în linişte. Şi iată cum Îl vor numi: „Domnul, Neprihănirea noastră.” Rom 11:25-2725 Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor. 26 Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. 27 Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.” 

www.azsmr.ro
Fapte 4:10-1210 s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. 11 El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.” 12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 

www.azsmr.ro
Rom 2:28-2928 Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne. 29 Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Rom 9:6-86 Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel; 7 şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avraam; ci este scris: „În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele.” 8 Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă. 
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Marţi 20 octombrie

3.  SăMânŢA LuI AvRAAM
a.  Ce făgăduinţă a fost făcută lui Avraam referitor la relaţia lui cu 

restul lumii? genesa 22:18.

„Avraam a fost chemat la o mare onoare, şi anume aceea de a fi tatăl 
poporului care timp de veacuri au fost străjerii şi păstrătorii adevărului lui 
Dumnezeu pentru lume – al acelui popor prin care toate naţiunile pămân-
tului aveau să fie binecuvântate prin venirea lui Mesia cel făgăduit.” – Pa-
triarhi şi profeţi, pag. 140, 141 engl. 

b.  Ce se înţelegea prin termenul „sămânţa” din această făgăduinţă? 
galateni 3:16. Ce presupune să fii primitorul binecuvântărilor? 
versetele 8, 9.

„Biblia ne învaţă clar că făgăduinţele făcute lui Avraam trebuie să se 
împlinească prin Hristos. Toţi cei care sunt ai lui Hristos, sunt ‚sămânţa 
lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă’ – moştenitori ‚la o moştenire ne-
stricăcioasă şi neîntinată şi care nu se poate veşteji’ – pământul eliberat de 
blestemul păcatului (Galateni 3:29; 1 Petru 1:4).” – Idem., pag. 170 engl. 
c.  Studiaţi conversaţia înregistrată în Ioan 8:31-45 iar apoi descrieţi 

tipul de caracter de care este nevoie pentru a participa la relaţia 
spirituală menţionată acolo.

„Fariseii declaraseră despre ei înşişi că sunt copiii lui Avraam. Isus le-a 
spus că această pretenţie putea fi dovedită numai prin împlinirea faptelor 
lui Avraam. Adevăraţii copii ai lui Avraam aveau să trăiască aşa cum a tră-
it el, o viaţă de ascultare de Dumnezeu. Ei nu aveau să caute să-L omoare 
pe Cel care vorbea adevărul care I-a fost dat de la Dumnezeu. Complo-
tând împotriva lui Hristos, rabinii nu făceau faptele lui Avraam. O simplă 
descendenţă ereditară din Avraam nu avea nicio valoare. Fără o legătură 
spirituală cu el, care avea să se dea pe faţă prin posedarea aceluiaşi spirit 
şi facerea aceloraşi fapte, ei nu erau copiii lui.” – Hristos lumina lumii, pag. 466, 
467 engl. 

www.azsmr.ro
Gen 22:1818 Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!” 

www.azsmr.ro
Gal 3:1616 Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: „şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: „şi seminţei tale”, adică Hristos. Gal 3:8-98 Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.” 9 Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 

www.azsmr.ro
Ioan 8:31-4531 Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; 32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” 33 Ei I-au răspuns: „Noi suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu: „Veţi fi slobozi!”?” 34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului. 35 Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi. 36 Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. 37 Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi Cuvântul Meu. 38 Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.” 39 „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam.” Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. 40 Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut. 41 Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.” 42 Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. 43 Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. 44 Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. 45 Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. 
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Miercuri 21 octombrie

4.  MOŞTEnInD ŢARA
a.  Cum erau incluşi patriarhii înşişi în făgăduinţa moştenirii ţării? 

Exodul 6:8. Ce trebuie să se întâmple pentru ca această făgăduin-
ţă să se împlinească? Luca 20:34-38.

„Moştenirea pe care Dumnezeu a făgăduit-o poporului Său nu este în 
această lume. Avraam nu a avut nicio posesiune pe pământ ‚nici măcar o 
palmă de loc.’ (Faptele Apostolilor 7:5). El avea o avere mare şi a folosit-o 
spre slava lui Dumnezeu şi spre binele oamenilor din jurul lui; dar el nu a 
privit la această lume ca la căminul său. Domnul îl chemase să-şi părăseas-
că compatrioţii, cu făgăduinţa ţării Canaanului ca stăpânire veşnică; totuşi, 
nici el, nici fiul său, nici fiul fiului său nu a primit-o. Atunci când a dorit 
un loc de înmormântare pentru morţii lui, el a trebuit să îl cumpere de la 
canaaniţi. Singura lui posesiune în Ţara Făgăduinţei era acel mormânt tăiat 
în stâncă în peştera Macpela.

Dar cuvântul lui Dumnezeu nu dăduse greş; nici nu şi-a găsit împli-
nirea completă prin ocuparea Canaanului de către poporul evreu. ‚Făgă-
duinţele au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui.’ (Galateni 3:16). Avraam 
însuşi trebuia să aibă partea lui la moştenire. Împlinirea făgăduinţei lui 
Dumnezeu poate părea că este mult amânată – pentru că ‚pentru Domnul 
o zi este ca o mie de ani’ (2 Petru 3:8); poate părea că zăboveşte; dar la tim-
pul hotărât ‚va veni şi se va împlini negreşit.’ (Habacuc 2:3). Darul făcut 
lui Avraam şi seminţiei lui includea nu numai ţara Canaanului, ci întregul 
pământ.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 169, 170 engl. 

b.  Ce arată că patriarhii au înţeles aceasta? Evrei 11:13-16.

c.  Cine sunt consideraţi că sunt adevăraţii urmaşi ai lui Avraam şi, 
prin urmare, moştenitori ai făgăduinţei? galateni 3:27-29; Matei 
8:11, 12.

„Hristos nu a recunoscut nicio virtute în descendenţa ereditară. El a 
învăţat că legătura spirituală înlocuieşte orice legătură naturală… Numai 
cei care se dovedesc în armonie din punct de vedere spiritual cu Avraam 
prin ascultare de glasul lui Dumnezeu, numai aceştia sunt consideraţi ade-
văraţii urmaşi.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 268 engl. 

www.azsmr.ro
Exod 6:88 Eu vă voi aduce în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da-o în stăpânire; Eu, Domnul.” Luc 20:34-3834 Isus le-a răspuns: „Fiii veacului acestuia se însoară şi se mărită; 35 dar cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor şi de învierea dintre cei morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. 36 Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. 37 Dar că morţii învie, a arătat însuşi Moise, în locul unde este vorba despre „Rug” când numeşte pe Domnul: „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” 38 Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi sunt vii.” 
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Evr 11:13-1613 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ. 14 Cei ce vorbesc în felul acesta arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. 15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. 
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Gal 3:27-2927 Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. 28 Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 29 Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. Mat 8:11-1211 Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. 12 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” 
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Joi 22 octombrie

5.  O MOŞTEnIRE gLORIOASă
a.  În ce stare se va afla pământul atunci când se va împlini făgădu-

inţa? Isaia 65:17-19.

„În Biblie, moştenirea celor mântuiţi este numită ‚o patrie (Evrei 11:14-
16). Acolo Păstorul ceresc Îşi conduce turma la izvoarele apelor vii. Pomul 
vieţii îşi aduce roadele în fiecare lună, iar frunzele pomului sunt pentru fo-
losul naţiunilor. Există ape mereu curgătoare, limpezi precum cristalul, iar 
pe malurile lor copacii care se leagănă îşi aruncă umbrele pe cărările pre-
gătite pentru răscumpăraţii Domnului. Acolo câmpiile întinse se continuă 
cu coline pline de frumuseţe, iar munţii lui Dumnezeu îşi înalţă crestele 
lor semeţe. Pe acele câmpii pline de pace, lângă acele râuri vii, poporul lui 
Dumnezeu, atât de mult timp peregrin şi călător, îşi află căminul.” – Marea 
luptă, pag. 675 engl. (cap. 42).

b.  Cum descrie Scriptura unitatea spirituală a împărăţiei moşteni-
te? Ieremia 23:3-6; Ezechiel 37:24-27.

„O singură vibraţie de armonie şi bucurie străbate prin creaţiunea 
imensă…. De la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate lucruri-
le, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi într-o bucurie 
desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire.” – Marea luptă, pag. 678 engl. 
(cap. 42).

c.  Atunci când pământul este făcut nou, ce va face Dumnezeu cu 
locul Său de locuit? Apocalipsa 21:1-3.

Vineri 23 octombrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Atunci când Dumnezeu face o făgăduinţă, cum poate împlinirea ei 

să depindă de anumite condiţii?
2.  De ce anume este nevoie pe lângă o mărturisire a credinţei în Hristos?
3.  Ce anume face ca un om să fie un copil adevărat al lui Avraam?
4.  Când se va împlini făgăduinţa moştenirii ţării?
5.  Care va fi atitudinea celor mântuiţi pe noul pământ?
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Isa 65:17-1917 Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. 18 Ci vă veţi bucura şi vă veţi înveseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui, în bucurie. 19 Eu însumi Mă voi înveseli asupra Ierusalimului şi Mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor. 
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Ier 23:3-63 Şi Eu însumi voi strânge rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte, şi se vor înmulţi. 4 Voi pune peste ele păstori care le vor paşte; nu le va mai fi teamă, nici groază, şi nu va mai lipsi niciuna din ele, zice Domnul. 5 Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face dreptate şi judecată în ţară. 6 În vremea Lui, Iuda va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: „Domnul, Neprihănirea noastră!” Ezec 37:24-2724 Robul Meu David va fi împărat peste ei, şi toţi vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile Mele şi le vor împlini. 25 Vor locui iarăşi în ţara pe care am dat-o robului Meu Iacov şi pe care au locuit-o şi părinţii voştri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor şi copiii copiilor lor pe vecie, şi Robul Meu David va fi voievodul lor în veci. 26 Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veşnic cu ei; îi voi sădi şi-i voi înmulţi, şi voi pune Locaşul Meu cel Sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. 27 Locuinţa Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu. 
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Apoc 21:1-31 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. 2 Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3 Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 
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   Lecţia 5 Sabat, 31 octombrie 2015

Taina fărădelegii
„Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca 

cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.” (2 Tesaloniceni 2:7).
„Apostolul Pavel, în cea de-a doua scrisoare către tesaloniceni, a 

prezis marea apostazie care avea să aibă ca rezultat al întemeierii pu-
terii papalităţii... Chiar la acea dată timpurie, el a văzut strecurându-se 
în biserică rătăciri care aveau să pregătească calea pentru dezvoltarea 
papalităţii.” – Marea luptă, pag. 49 engl. (cap. 3).

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 49-61 engl. (cap. 3).

Duminică 25 octombrie

1.  pERICOL pEnTRu TuRMă
a.  Care este pericolul despre care a profeţit Isus că avea să afecteze 

biserica? Matei 24:4, 5, 11. Ce avea să se dezvolte în cele din 
urmă? Faptele Apostolilor 20:28-30; 2 Tesaloniceni 2:1-12.

„În câţiva ani scurţi, mulţi dintre cei ce stătuseră ca învăţători şi con-
ducători în biserică, aveau să-şi dea viaţa pentru evanghelie. Curând, lupi 
răpitori aveau să pătrundă fără să cruţe turma. Dar niciunul din aceste lu-
cruri nu trebuia să-i descurajeze pe cei a căror nădejde era în Hristos.” – Is-
toria faptelor apostolilor, pag. 528 engl. 

b.  Ce putea face biserica în privinţa acestui pericol? 2 Timotei 3:13-15; 
Romani 16:17, 18.

„Pavel a tremurat pentru biserică atunci când, privind în viitor, a văzut 
atacurile pe care trebuia să le îndure atât de la vrăjmaşii externi, cât şi de la 
cei interni. Cu o seriozitate solemnă, el i-a îndemnat pe fraţii lui să vegheze 
cu atenţie asupra lucrurilor sfinte.” – Idem., pag. 395 engl.
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Mat 24:4-54 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. 5 Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi. Mat 24:1111 Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. Fapte 20:28-3028 Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. 29 Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; 30 şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 2Tes 2:1-121 Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, 2 să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. 3 Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, 4 potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 5 Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi? 6 Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. 7 Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. 8 Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. 9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase 10 şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. 11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, 12 pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi. 
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2Tim 3:13-1513 Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. 14 Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; 15 din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Rom 16:17-1817 Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. 18 Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători. 
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Luni  26 octombrie

2.  AMEnInŢAREA pERSECuŢIEI
a.  Ce au făcut evreii necredincioşi cu conaţionalii lor creştini?  

1 Tesaloniceni 2:14-16; Faptele Apostolilor 14:2. Ce a urmat ca 
rezultat al persecuţiei? Faptele Apostolilor 8:1, 4.

„Lucrarea de vestire a soliei evangheliei între neamuri avea să fie inter-
zisă cu putere; şi, ca urmare, biserica trebuia să se întărească printr-o mare 
recoltă de suflete. Apostolii care fuseseră numiţi să conducă în această lu-
crare, erau expuşi suspiciunii, prejudecăţii şi invidiei. Învăţăturile lor cu 
privire la dărâmarea ‚zidului de la mijloc care-i despărţea’ (Efeseni 2:14) 
care îi despărţiseră pe evrei de lumea neamurilor atât de mult timp, avea 
să-i supună în mod natural unor acuzaţii de erezie.” – Istoria faptelor apostolilor, 
pag. 161 engl. 

„Dacă cei care cunosc adevărul l-ar practica, s-ar concepe metode de a 
ajunge la oameni acolo unde sunt. Providenţa lui Dumnezeu a fost cea care 
la începutul bisericii creştine i-a împrăştiat pe sfinţi peste hotare, trimiţân-
du-i afară din Ierusalim în multe părţi ale lumii. Ucenicii lui Hristos nu au 
stat în Ierusalim, nici în cetăţile din apropiere, ci au trecut dincolo de gra-
niţa propriei lor ţări pe marile artere principale de călătorie, căutându-i pe 
cei pierduţi ca să-i aducă la Dumnezeu. Astăzi, Domnul doreşte să vedem 
lucrarea Sa dusă înainte în multe locuri. Nu ar trebui să ne limităm lucrarea 
la câteva localităţi.” – Testimonies, vol. 6, pag. 330 engl. 

b.  Era persecuţia ceva la care ei ar fi trebuit să se aştepte? Ioan 15:20; 
2 Timotei 3:12. Ce determină o persoană să-şi piardă credinţa în 
faţa persecuţiei? Marcu 4:16, 17.

c.  Cum ar trebui să răspundem persecuţiei? Matei 5:10-12; Romani 
8:37-39.

„[Matei 5:10-12, citat]. Aici, Isus arată [ucenicilor Săi] că exact atunci 
când ei trec printr-o mare suferinţă în cauza Sa, ei au motive să fie bucuroşi 
şi să recunoască faptul că necazurile sunt în folosul lor, făcându-i să-şi des-
partă afecţiunile de lume şi să le concentreze asupra Cerului.” – The Spirit of 
Prophecy, vol. 2, pag. 211, 212.
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1Tes 2:14-1614 Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Isus, în Iudeea; pentru că şi voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleaşi rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. 15 Iudeii aceştia au omorât pe Domnul Isus şi pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu şi sunt vrăjmaşi tuturor oamenilor, 16 căci ne opresc să vorbim Neamurilor, ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a ajuns mânia lui Dumnezeu! Fapte 14:22 Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat şi au răzvrătit sufletele Neamurilor împotriva fraţilor. Fapte 8:11 Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. Fapte 8:44 Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul. 
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Ioan 15:2020 Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său.” Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. 2Tim 3:1212 De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. Mar 4:16-1716 Tot aşa, cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie; 17 dar n-au rădăcină în ei, ci ţin până la o vreme; şi cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el. 
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Mat 5:10-1210 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 12 Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Rom 8:37-3937 Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. 
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Marţi 27 octombrie

3.  ÎnvăŢăTORI IuDAIZATORI
a.  Cum a continuat teama de persecuţie să-i influenţeze pe unii 

dintre membrii bisericii? Faptele Apostolilor 15:1, 2.

„În timp ce apostolii s-au unit cu predicatorii şi membrii laici din An-
tiohia într-un efort serios de a câştiga multe suflete la Hristos, anumiţi cre-
dincioşi iudei ‚din secta Fariseilor’ au reuşit să introducă o chestiune care a 
dus repede la răspândirea controversei în biserică şi a adus consternare în-
tre neamurile care au crezut. Cu o mare încredere în sine, aceşti învăţători 
iudaizatori (n.tr.: iudaizator = termen folosit pentru creştinii care insistă că 
legile din Vechiul Testament trebuie urmate) afirmau că pentru a fi mân-
tuiţi, toţi trebuia să fie tăiaţi împrejur şi să ţină întreaga lege ceremonială…

În general, convertiţii evrei nu erau înclinaţi să se mişte cu aceeaşi re-
peziciune cu care providenţa lui Dumnezeu deschidea calea. Din rezultatul 
lucrărilor apostolilor printre neamuri, era clar că cei convertiţi dintre aceş-
tia, aveau să-i depăşească cu mult la număr pe convertiţii iudei. Iudeii se 
temeau că, dacă restricţiile şi ceremoniile legii lor nu erau privite ca obliga-
torii pentru neamuri ca o condiţie de a fi primiţi în biserică, particularităţile 
naţionale ale iudeilor, care până atunci îi făcuseră să fie deosebiţi de toate 
celelalte popoare, aveau să dispară definitiv din mijlocul celor care au pri-
mit solia evangheliei.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 188, 189 engl.

b.  Care era spiritul din spatele acestor mişcări? galateni 6:12-16.  
Ce calităţi va da pe faţă adevăratul creştin în situaţii ca aceasta?  
2 Timotei 1:7.

c.  Cum a întâmpinat apostolul pavel erezia în epistolele sale? Ro-
mani 2:25-29; 1 Corinteni 7:18, 19; galateni 5:6.

„Pavel se dedicase pe sine şi toate puterile sale slujirii lui Dumnezeu. 
El primise adevărurile evangheliei direct din cer, iar de-a lungul slujirii 
sale el a menţinut o legătură strânsă cu agenţii cereşti. El fusese instruit 
de Dumnezeu referitor la legarea de poveri nenecesare asupra creştinilor 
dintre neamuri; astfel, când credincioşii iudaizatori au introdus în biserica 
din Antiohia chestiunea tăierii împrejur, Pavel a ştiut felul de gândire al 
Spiritului lui Dumnezeu în ce priveşte o astfel de învăţătură şi a luat o po-
ziţie fermă şi de neclintit, ceea ce a dus la eliberarea bisericilor de ritualurile 
şi ceremoniile evreieşti.” – Idem., pag. 200 engl. (cap. 19).
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Fapte 15:1-21 Câţiva oameni, veniţi din Iudeea, învăţau pe fraţi şi ziceau: „Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.” 2 Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite; şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei, să se suie la Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri. 
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Gal 6:12-1612 Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiţi tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. 13 Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. 14 În ce mă priveşte, departe de mine gândul 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! 15 Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. 16 Şi peste toţi cei ce vor umbla după dreptarul acesta şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare! 2Tim 1:77 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. 

www.azsmr.ro
Rom 2:25-2925 Tăierea împrejur, negreşit, este de folos, dacă împlineşti Legea; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. 26 Dacă deci cel netăiat împrejur păzeşte poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca o tăiere împrejur? 27 Cel netăiat împrejur din naştere, care împlineşte Legea, nu te va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii şi tăierea împrejur? 28 Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne. 29 Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. 1Cor 7:18-1918 Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. 19 Tăierea împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Gal 5:66 Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste. 
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Miercuri 28 octombrie

4.  CuRAJ ŞI COMpROMIS
a.  Asemenea apostolului pavel, ce spirit ar trebui să avem? gala-

teni 6:14; Romani 1:14-17.

b.  Ce compromis a fost convins de către fraţii săi să facă marele 
apostol? Cum a dus acest lucru la arestarea lui? Faptele Aposto-
lilor 21:17-24, 26-30.

„Fraţii sperau că Pavel, urmând calea sugerată, ar putea să ofere o pu-
ternică dovadă împotriva rapoartelor neadevărate cu privire la el. Ei l-au 
asigurat că hotărârea consiliului, ţinut mai înainte cu privire la convertiţii 
dintre Neamuri şi la legea ceremonială, era în continuare considerată ca 
fiind bună. Însă sfatul dat acum nu era potrivit cu această hotărâre. Nu 
Duhul lui Dumnezeu era acela care insuflase acest sfat; el era rodul laşităţii. 
Conducătorii bisericii din Ierusalim ştiau că, prin lipsa de conformare faţă 
de legea ceremonială, creştinii aveau să atragă asupra lor ura Iudeilor, şi 
să se expună astfel prigoanei… Dacă creştinii ar fi fost învinuiţi înaintea 
Sinedriului ca nişte călcători ai legii, atunci ar fi urmat să sufere o grabnică 
şi aspră pedeapsă ca apostaziaţi de la credinţa iudaică.

Mulţi dintre iudeii care primiseră Evanghelia mai nutreau încă un sim-
ţământ de consideraţie faţă de legea ceremonială şi erau prea grabnici în 
a face concesii neînţelepte, nădăjduind ca astfel să câştige încrederea co-
naţionalilor lor, să le îndepărteze prejudecăţile şi să-i câştige la credinţa 
în Hristos, ca Răscumpărător al lumii. Pavel a înţeles că, atâta vreme cât 
mulţi dintre membrii cu vază ai bisericii din Ierusalim aveau să continue 
să nutrească o prejudecată împotriva lui, ei aveau să lucreze continuu în 
vederea nimicirii influenţei lui… Însă el nu era autorizat de Dumnezeu să 
cedeze atât cât îi cereau ei.

Când ne gândim la marea dorinţă a lui Pavel de a fi în bună înţelegere cu 
fraţii săi, la dragostea sa gingaşă faţă de cel slab în credinţă, respectul lui faţă 
de apostolii care fuseseră cu Hristos, şi faţă de Iacov, fratele Domnului, şi la 
ţinta lui de a se face totul pentru toţi, atât cât putea, fără a sacrifica principiul 
– când ne gândim la toate acestea, nu este surprinzător faptul că el a fost con-
strâns să se abată de la umblarea lui hotărâtă şi neclintită pe care o urmase 
până aici. Dar, în loc de a-şi împlini scopul dorit, străduinţele lui pentru a 
ajunge la o împăcare nu au făcut decât să zorească criza, grăbind suferinţele 
sale ce au fost profetizate, având ca rezultat despărţirea de fraţii săi, lipsind 
biserica de unul din cei mai puternici stâlpi ai ei şi întristând inimile credin-
cioşilor de pretutindeni.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 404-406 engl. (cap. 38).

www.azsmr.ro
Gal 6:1414 În ce mă priveşte, departe de mine gândul 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! Rom 1:14-1714 Eu sunt dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi. 15 Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă, celor din Roma. 16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; 17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” 

www.azsmr.ro
Fapte 21:17-2417 Când am ajuns la Ierusalim, fraţii ne-au primit cu bucurie. 18 A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, şi toţi prezbiterii s-au adunat acolo. 19 După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul Neamurilor prin slujba lui. 20 Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege. 21 Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre Neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii împrejur şi să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. 22 Ce este de făcut? Negreşit, mulţimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. 23 Deci fă ce-ţi vom spune noi. Avem aici patru bărbaţi care au făcut o juruinţă. 24 Ia-i cu tine, curăţă-te împreună cu ei şi cheltuie tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială şi păzeşti Legea. Fapte 21:26-3026 Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curăţat şi a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească sfârşitul zilelor curăţării când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. 27 Către sfârşitul celor şapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în Templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe el 28 şi au început să strige: „Bărbaţi israeliţi, daţi ajutor! Iată omul care propovăduieşte pretutindeni şi în toată lumea împotriva norodului, împotriva Legii şi împotriva Locaşului acestuia; ba încă a vârât şi pe nişte greci în Templu şi a spurcat acest Locaş sfânt.” 29 În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, efeseanul, împreună cu el în cetate şi credeau că Pavel îl băgase în Templu. 30 Toată cetatea s-a pus în mişcare şi s-a strâns norodul din toate părţile. Au pus mâna pe Pavel şi l-au scos afară din Templu, ale cărui uşi au fost încuiate îndată. 
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Joi 29 octombrie

5.  TAInA ÎŞI FACE ApARIŢIA
a.  După răscoala iudeilor de sub stăpânirea Romei şi distrugerea 

Ierusalimului din anul 70 d.Hr., cum s-a schimbat centrul atenţi-
ei creştinilor gata de compromis? Apocalipsa 2:2-4.

„Timpuriu în istoria bisericii, taina fărădelegii prezisă de apostolul Pa-
vel şi-a început lucrarea ei otrăvitoare; iar când învăţătorii falşi cu privire 
la care Petru i-a avertizat pe credincioşi, şi-au impus ereziile, mulţi au fost 
prinşi în mrejele învăţăturilor false.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 587 engl. 

„Care a fost originea marii apostazii? Cum s-a depărat biserica mai în-
tâi de simplitatea evangheliei? Conformându-se la practicile păgânismului 
pentru a facilita acceptarea creştinismului de către păgâni.” – Marea luptă, 
pag. 384 engl. 

b.  Discutaţi felul în care dispreţuirea iudeilor din întregul Imperiu 
Roman a contribuit la declinul păzirii Sabatului.

„În primele secole, adevăratul Sabat fusese păzit de către toţi creştinii… 
Dar cu mare subtilitate, Satan a lucrat prin agenţii lui ca să-şi împlinească 
scopul. Pentru ca atenţia poporului să fie atrasă asupra duminicii, ea a fost 
transformată într-o sărbătoare în onoarea învierii lui Hristos…

Acum, profitând de lumina falsă în care a făcut ca [Sabatul] să fie privit, 
[Satan] a aruncat dispreţul asupra lui ca fiind o instituţie iudaică. În timp 
ce, în general, creştinii au continuat să păzească duminica ca o sărbătoare 
de bucurie, el, pentru a da pe faţă ura lor faţă de iudei, i-a condus să facă 
din Sabat o zi de post, o zi de tristeţe şi mâhnire.” – Idem., pag. 52, 53 engl. 

Vineri 30 octombrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Ce spirit a stat la baza dezvoltării tainei fărădelegii?
2.  Cum va răspunde o persoană cu adevărat convertită la ameninţarea 

persecuţiei?
3.  Explicaţi problemele din jurul primei discuţii de doctrină din bise-

rica creştină timpurie.
4.  Ce a provocat sfatul dat lui pavel atunci când era la Ierusalim? De ce?
5.  Cum se furişează taina fărădelegii în biserică şi astăzi?

www.azsmr.ro
Apoc 2:2-42 „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. 3 Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit. 4 Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. 
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Sabat, 7 noiembrie 2015

Darul Sabatului Întâi  
pentru Literatură  

în Câmpurile de Misiune
În secolul al XXI-lea, când internetul, căr-

ţile în format electronic şi alte mijloace me-
dia reprezintă căile moderne de răspândire a 
evangheliei, există totuşi o metodă unică de pre-
zentare pe care nici un alt mijloc media nu o poate 
înlocui: hârtia tipărită este una din cele mai efici-
ente căi prin care evanghelia ajunge la cele mai îndepărtate şi izolate locuri 
de pe pământ – fără electricitate. Prin acest mijloc, vestea bună pătrunde în 
fostele ţări comuniste, în cele atee şi islamice, şi poate fi transmisă de la om 
la om. Serva Domnului a spus: „Lăsaţi ca publicaţiile care conţin adevărul 
Bibliei să fie răspândite ca frunzele toamna.” (In Heavenly Places, pag. 323). „Pu-
blicaţiile noastre trebuie să ajungă peste tot. Să fie publicate în multe limbi. 
Solia îngerului al treilea trebuie dată prin acest mijloc şi prin învăţători vii. 
Voi cei care credeţi adevărul pentru acest timp, treziţi-vă. Datoria voastră 
este să aduceţi înăuntru toate mijloacele posibile ca să-i ajutaţi pe aceia care 
înţeleg adevărul să-l vestească.” (Testimonies, vol. 9, pag. 62 engl., cap.: „Publica-
ţiile noastre”).

„Înălţaţi-vă glasurile (engl: publish=a publica, a edita; a proclama, a 
vesti), cântaţi laude şi ziceţi: ‚Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe rămă-
şiţa lui Israel.’” (Ieremia 31:7). Poporul lui Dumnezeu, rămăşiţa lui Israel, 
trebuie să publice/ să proclame vestea bună a mântuirii. Deşi avem ne-
numărate Biblii, cărţi şi pliante pentru evanghelizare în multe ţări, totuşi 
în întreaga lume există mulţimi de oameni care nu au acelaşi privilegiu. 
Datoria şi onoarea noastră este să sprijinim distribuirea literaturii în dife-
rite regiuni ale lumii. Biblia a fost tradusă în multe limbi şi dialecte, totuşi 
cărţi esenţiale precum Calea către Hristos şi Marea luptă nu sunt accesibile 
pentru multe milioane. Dar cum rămâne dacă dăm Lecţiile Şcolii de Sabat 
celor care caută adevărul prezent astăzi?

Gândiţi-vă la insulele din Pacific şi ţările africane în care solia reformei 
nu a ajuns încă. Să ne amintim de făgăduinţa din Eclesiastul 11:1: „Aruncă-
ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi.” Trebuie să răspân-
dim Cuvântul lui Dumnezeu până nu este prea târziu. Poate că nu vom 
vedea rezultatele imediat, însă nu după multă vreme vom fi martorii marii 
recolte când ploaia târzie se va revărsa în plinătatea ei. Să fim administra-
tori înţelepţi care strâng o comoară în ceruri – nu în această lume.

Suntem foarte recunoscători pentru tot ceea ce fraţii, surorile şi prie-
tenii noştri de pretutindeni au făcut în trecut – însă nevoia este mai mare 
acum decât oricând înainte. Să fim generoşi în această lucrare!

 Departamentul de Publicaţii al Conferinţei Generale
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   Lecţia 6 Sabat, 7 noiembrie 2015

Sabatul în zilele din urmă
„Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, 

ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” (Ezechiel 20:20).
„La vremea sfârşitului, trebuie restaurată fiecare instituţie divină. 

Spărtura făcută în lege atunci când Sabatul a fost schimbat de om, tre-
buie reparată.” – Profeţi şi regi, pag. 678 engl. 

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 433-450 engl. 

Duminică 1 noiembrie

1. vă ADuCEŢI AMInTE?
a.  Ce expresie din Exodul 20:8 arată că ziua Sabatului a existat îna-

inte ca Dumnezeu să vestească şi să scrie Decalogul la Sinai?

„Sabatul nu este prezentat ca o nouă instituţie, ci ca una care a fost în-
temeiată la creaţiune. Ea trebuia amintită şi păstrată ca memorial al lucrării 
Creatorului.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 307 engl. 

b.  Ce a făcut Dumnezeu în ziua a şaptea a creaţiunii? genesa 2:1, 2. 
Ce a fost special cu privire la această zi? genesa 2:3.

„Asemenea Sabatului, săptămâna şi-a avut originea la creaţiune şi a 
fost păstrată şi transmisă până la noi de-a lungul istoriei Bibliei. Dumnezeu 
Însuşi a măsurat şi a pus hotare primei săptămâni ca un exemplu pentru 
următoarele săptămâni până la sfârşitul timpului. Ca oricare alta, ea a con-
stat din şapte zile literale. Şase zile au fost folosite în lucrarea creaţiunii; în 
ziua a şaptea, Dumnezeu S-a odihnit iar apoi El a binecuvântat această zi 
şi a pus-o deoparte ca pe o zi de odihnă pentru om.” – Idem., pag. 111 engl. 

„Datorită faptului că El S-a odihnit în Sabat, ‚Dumnezeu a binecuvân-
tat ziua a şaptea şi a sfinţit-o’ (Genesa 2:3), - a pus-o deoparte pentru sco-
puri sfinte. El i-a dat-o lui Adam ca zi de odihnă. Ea era un memorial al 
lucrării creaţiunii şi, în felul acesta, un semn al puterii lui Dumnezeu şi al 
iubirii Sale.” – Hristos lumina lumii, pag. 281 engl. 

www.azsmr.ro
Exod 20:88 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 

www.azsmr.ro
Gen 2:1-21 Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. 2 În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Gen 2:33 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse. 
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Luni 2 noiembrie

2.  un MEMORIAL AL CREAŢIunII
a.  De ce anume trebuie să ne amintească Sabatul? Exodul 20:11; 

psalmii 111:4.

„Indicând spre Dumnezeu ca Făcătorul cerurilor şi al pământului, [Sa-
batul] Îl deosebeşte pe adevăratul Dumnezeu de toţi dumnezeii falşi. Toţi 
cei care ţin ziua a şaptea arată prin acest fapt că sunt închinătorii lui Iehova. 
În felul acesta, Sabatul este un semn al loialităţii omului faţă de Dumnezeu 
atâta timp cât există oameni pe pământ care să-I slujească.” – Patriarhi şi pro-
feţi, pag. 307 engl. 

„Dumnezeu doreşte ca Sabatul să îndrepte minţile oamenilor spre con-
templarea lucrărilor Sale create. Natura vorbeşte simţurilor lor, declarând 
că există un Dumnezeu viu, Creatorul, Conducătorul Suprem a toate… 
Frumuseţea care îmbracă pământul este o dovadă a dragostei lui Dumne-
zeu. Putem să o vedem în dealurile trainice, în copacii semeţi, în mugurul 
care se deschide şi în floarea delicată. Toate ne vorbesc despre Dumnezeu. 
Sabatul, arătând mereu spre Cel care le-a făcut pe toate, îi invită pe oameni 
să deschidă marea carte a naturii şi să găsească acolo urmele înţelepciunii, 
puterii şi dragostei Creatorului.” – Idem., pag. 48 engl. 

b.  Dacă Dumnezeu a făcut toate lucrurile, în ce poziţie ne aşează 
acest fapt pe noi? psalmii 100:3; Efeseni 2:10.

c.  Cine este Creatorul căruia îi aparţine Sabatul? Ioan 1:3; Marcu 
2:27, 28.

„Datorită faptului că a fost făcut pentru om, Sabatul este ziua Domnu-
lui. Căci ‚toate lucrurile au fost făcute prin (engl.: de) El; şi nimic din ceea 
ce a fost făcut, nu a fost făcut fără El’ (Ioan 1:3). De vreme ce El a făcut toate 
lucrurile, El a făcut Sabatul. El a fost pus deoparte de El ca memorial al lu-
crării creaţiunii. Sabatul indică spre El atât ca şi Creator, cât şi ca Sfinţitor. 
El declară că Cel care a creat toate lucrurile în cer şi pe pământ, şi prin care 
se ţin toate lucrurile, este capul bisericii şi că prin puterea Sa noi suntem 
împăcaţi cu Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 288 engl. 

„Porunca a patra este singura dintre toate cele zece în care se găseşte 
atât numele cât şi titlul Dătătorului Legii. Este singura care arată prin a 
cărui autoritate este dată legea. Astfel, ea conţine sigiliul lui Dumnezeu, 
ataşat legii Sale ca dovadă a autenticităţii ei şi a caracterului ei obligatoriu.” 
– Patriarhi şi profeţi, pag. 307 engl. 

www.azsmr.ro
Exod 20:1111 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. Ps 111:44 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv. 

www.azsmr.ro
Ps 100:33 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. Efe 2:1010 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. 

www.azsmr.ro
Ioan 1:33 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Mar 2:27-2827 Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat; 28 aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.” 
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Marţi 3 noiembrie

3.  un SEMn AL SFInŢIRII
a.  Cărui alt scop a servit Sabatul după ce păcatul a intrat în lume? 

Ezechiel 20:12.

„Sabatul este un semn al puterii lui Hristos care ne sfinţeşte. Şi este dat 
tuturor celor pe care Hristos îi sfinţeşte. Ca semn al puterii Sale sfinţitoare, 
Sabatul este dat tuturor celor care, prin Hristos, devin o parte a Israelului 
lui Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 288 engl.
b.  În mod special, de ce anume a amintit Sabatul copiilor lui Isra-

el? Deuteronomul 5:15.

c.  Cum se reflectă în însemnătatea Sabatului temele „vrăjmăşiei” 
împotriva păcatului şi a eliberării de el? genesa 3:15; Exodul 31:13.

„Lucrarea convertirii şi a sfinţirii este aceea de a-i împăca pe oameni 
cu Dumnezeu aducându-i în armonie cu principiile legii Sale… ‚Umblarea 
după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu; căci 
ea nu se supune legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună.’ (Romani 
8:7). Dar ‚atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său 
Fiu născut’, pentru ca omul să poată fi împăcat cu Dumnezeu. Prin meritele 
lui Hristos, el poate fi readus în armonie cu Făcătorul lui. Inima lui trebuie 
reînnoită de harul divin; el trebuie să aibă o nouă viaţă de sus. Această 
schimbare înseamnă naştere din nou, fără de care, spune Isus, ‚el nu poate 
vedea împărăţia lui Dumnezeu.’” – Marea luptă, pag. 467 engl. 

„Sabatul dat lumii ca semn al lui Dumnezeu în calitate de Creator este şi 
un semn al Său ca Sfinţitor. Puterea care a creat toate lucrurile este puterea 
care re-creează sufletul după propria Sa asemănare. Celor care sfinţesc ziua 
Sabatului, acesta este un semn al sfinţirii. Adevărata sfinţenie înseamnă ar-
monie cu Dumnezeu, înseamnă a fi una cu El în caracter. Ea este primită prin 
ascultare de acele principii care sunt transcrierea caracterului Său. Iar Saba-
tul este un semn al ascultării. Cel care păzeşte din inimă porunca a patra, va 
păzi întreaga lege. El este sfinţit prin ascultare.” – Testimonies, vol. 6, pag. 350 engl. 

„Toţi cei care Îl preţuiesc pe Domnul ca partea lor în această viaţă vor fi 
sub stăpânirea Sa şi vor primi semnul lui Dumnezeu, care le arată că ei sunt 
proprietatea specială a lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Hristos va merge 
înaintea lor şi slava Domnului va fi ariergarda (Unitate militară care se află în 
urma forţelor principale, pentru a le asigura securitatea. - conf. DEX ’09) lor. Domnul 
protejează fiecare fiinţă umană care poartă semnul Său.” – Comentarii biblice, 
vol. 7, pag. 969 engl. 

www.azsmr.ro
Ezec 20:1212 Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul care-i sfinţesc. 

www.azsmr.ro
Deut 5:1515 Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă. 

www.azsmr.ro
Gen 3:1515 Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” Exod 31:1313 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. 
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Miercuri 4 noiembrie

4.  ExpERIEnŢA ADEvăRATEI păZIRI A SABATuLuI
a.  Ce implică adevărata păzire a Sabatului în aceste ultime zile din 

istoria pământului? Matei 11:28-30; Efeseni 4:22-24.

„Toţi au nevoie să aibă o experienţă personală în obţinerea unei cunoş-
tinţe a voii lui Dumnezeu. Trebuie să-L auzim în mod personal vorbind 
inimii. Atunci când oricare altă voce este redusă la tăcere şi, în linişte, aş-
teptăm înaintea Sa, liniştea sufletului face ca glasul lui Dumnezeu să fie 
mai desluşit. El ne porunceşte: ‚Staţi liniştiţi şi să ştiţi că eu sunt Dumne-
zeu’ (Psalmii 46:10 engl.). Numai aici se poate găsi adevărata odihnă… În 
mijlocul aglomeraţiei grăbite şi a agitaţiei activităţilor intense ale vieţii, su-
fletul care este împrospătat în felul acesta, va fi înconjurat de o atmosferă 
de lumină şi pace.” – Hristos lumina lumii, pag. 363 engl. 

b.  Care este rezultatul procesului de reînnoire? 2 Corinteni 5:17.

c.  pentru a păstra Sabatul cu adevărat, în ce stare spirituală trebuie 
să fim? Leviticul 20:26; Efeseni 1:3, 4.

d.  Ce ar trebui să căutăm cu seriozitate în fiecare zi? psalmii 51:10.

„Chiar prima mişcare a inimii către Dumnezeu Îi este cunoscută. Nicio 
rugăciune nu se face, oricât de nedibace ar fi ea, nicio lacrimă nu se varsă, 
oricât de ascunsă ar fi ea, nicio dorinţă sinceră după Dumnezeu nu este 
nutrită, oricât de slabă ar fi ea, fără ca Duhul lui Dumnezeu să nu iasă în 
întâmpinarea ei.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 206 engl. (cap. 16).

„Consacraţi-vă lui Dumnezeu dimineaţa; faceţi din aceasta prima 
voastră lucrare. Rugăciunea voastră să fie: ‚Ia-mă, o, Doamne, pe deplin să 
fiu al Tău. Aşez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseşte-mă astăzi 
în slujba Ta. Rămâi cu mine şi lasă ca toată lucrarea mea să se facă în Tine.’ 
Aceasta este o chestiune de zi cu zi. În fiecare dimineaţă consacraţi-vă lui 
Dumnezeu pentru acea zi. Predaţi toate planurile voastre Lui, ca ele să fie 
împlinite sau să renunţaţi la ele după cum arată providenţa Sa. În felul 
acesta, zi de zi puteţi să vă predaţi viaţa în mâinile lui Dumnezeu şi astfel 
viaţa voastră va fi modelată tot mai mult după viaţa lui Hristos.” – Calea către 
Hristos, pag. 70 engl. 

www.azsmr.ro
Mat 11:28-3028 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” Efe 4:22-2422 cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; 23 şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, 24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. 

www.azsmr.ro
2Cor 5:1717 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 

www.azsmr.ro
Lev 20:2626 Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiţi ai Mei. Efe 1:3-43 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. 4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 

www.azsmr.ro
Ps 51:1010 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! 
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Joi 5 noiembrie

5.  O DESFăTARE ŞI O BuCuRIE
a.  Dacă primim legământul Sabatului şi acesta împlineşte în noi 

lucrarea prevăzută, ce va deveni el? Isaia 58:13, 14. Ce se înţelege 
prin cuvintele „ziua Mea cea sfântă”? Matei 12:8.

b.  Ce binecuvântare va aduce Sabatul tuturor celor care îl primesc 
cu adevărat? Matei 11:28.

„Pentru toţi care primesc Sabatul ca un semn al puterii creatoare şi răs-
cumpărătoare a lui Hristos, acesta va fi o desfătare. Văzându-L pe Isus în 
el, ei se desfată în El.” – Hristos lumina lumii, pag. 289 engl. 

„Mi-a fost arătat că tot cerul priveghează şi veghează în Sabat asupra 
acelora care recunosc cerinţele poruncii a patra şi ţin Sabatul. Îngerii îşi 
arătau interesul şi marele respect pentru această instituţie divină. Cei care 
L-au sfinţit pe Domnul Dumnezeu în inimile lor printr-o strictă dispoziţie 
sufletească devoţională şi care au căutat să folosească prilejul orelor sacre, 
păzind Sabatul cât au putut mai bine şi să-L onoreze pe Dumnezeu nu-
mind Sabatul o desfătare – pe aceştia îngerii i-au binecuvântat în mod spe-
cial cu lumină şi sănătate şi lor le-a fost dată putere deosebită.” – Testimonies, 
vol. 2, pag. 704, 705 engl. (cap.: „Responsabilitate pentru lumina primită”).

c.  Dacă suntem găsiţi credincioşi, ce vom face în fiecare Sabat în 
împărăţia de pe noul pământ? Isaia 66:23.

Vineri 6 noiembrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Explicaţi motivele pentru care Dumnezeu a spus: „Adu-ţi aminte.”
2.  De care lucruri ne aminteşte Sabatul?
3.  Ce altă semnificaţie are Sabatul în experienţa creştină?
4.  Cum putem să avem adevărata experienţă a odihnei Sabatului?
5.  Cum vă bucuraţi de binecuvântările zilei Domnului?

www.azsmr.ro
Isa 58:13-1413 Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, 14 atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.” Mat 12:88 Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.” 

www.azsmr.ro
Mat 11:2828 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 

www.azsmr.ro
Isa 66:2323 În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea – zice Domnul. 
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   Lecţia 7 Sabat, 14 noiembrie 2015

Judecata de cercetare
„păcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judeca-

tă, iar ale altora vin pe urmă.” (1 Timotei 5:24).
„În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce pă-

catele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din sanctuar, în mijlocul 
poporului lui Dumnezeu de pe pământ, trebuie să aibă loc o lucrare 
specială de curăţire, de îndepărtare a păcatului.” – Maranata, pag. 254 engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 479-491 engl.

Duminică 8 noiembrie

1.  CAZuL Tău AŞTEApTă O SEnTInŢă
a.  Cine are un caz care îşi aşteaptă sentinţa la judecată? 2 Corinteni 

5:10. Cu cine începe? 1 petru 4:17.

„Când cărţile cu rapoarte sunt deschise la judecată, vieţile tuturor care 
au crezut în Isus sunt analizate înaintea lui Dumnezeu. Începând cu primii 
care au trăit pe pământ, Avocatul nostru prezintă cazurile fiecărei generaţii 
succesive şi încheie cu cei vii. Fiecare nume este menţionat, fiecare caz este 
cercetat îndeaproape.” – Marea luptă, pag. 483 engl. (cap. 28).

b.  Când are loc judecata pentru majoritatea oamenilor? Evrei 9:27. 
De ce?

c.  pe ce dovadă se bazează judecata? Apocalipsa 20:11, 12. Ce este 
înregistrat în cărţi? Ieremia 2:22; Maleahi 3:16; neemia 13:14.

www.azsmr.ro
2Cor 5:1010 Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup. 1Pet 4:1717 Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 

www.azsmr.ro
Evr 9:2727 Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, 

www.azsmr.ro
Apoc 20:11-1211 Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Ier 2:2222 Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea Mea, zice Domnul Dumnezeu. Mal 3:1616 Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui. Neem 13:1414 Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri şi nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru Casa Dumnezeului meu şi pentru lucrurile care trebuie păzite în ea! 
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Luni 9 noiembrie

2.  STAnDARDuL ŞI AvOCATuL
a.  Care este standardul după care vom fi judecaţi? Iacov 2:10-12. 

Care este caracterul acestui standard? Ce pretinde el? psalmii 
19:7; Matei 5:48.

„Legea lui Dumnezeu este standardul după care vor fi testate la jude-
cată caracterele şi vieţile oamenilor.” – Marea luptă, pag. 482 engl. 

„În învăţăturile Sale, Hristos a arătat cât de larg cuprinzătoare sunt 
principiile legii rostite pe Sinai. El a dat o aplicaţie vie a acelei legi ale cărei 
principii rămân veşnic marele standard al neprihănirii – standardul după 
care vor fi judecaţi toţi în marea zi când se va ţine judecata iar cărţile vor fi 
deschise.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 211.

b.  Care este pedeapsa pentru lipsa neprihănirii? Romani 6:23. Exis-
tă speranţă pentru cel care are un raport al vieţii rău? 1 Ioan 2:1, 2.

„Moartea Fiului fără pată al lui Dumnezeu mărturiseşte că ‚plata păca-
tului este moartea’ (Romani 6:23), că fiecare călcare a legii lui Dumnezeu 
trebuie să-şi primească pedeapsa cuvenită. El a purtat vina călcării de lege 
şi ascunderea feţei Tatălui Său, până când inima Lui a fost frântă iar viaţa 
Sa zdrobită. Tot acest sacrificiu s-a făcut pentru ca păcătoşii să poată fi răs-
cumpăraţi. Pe nicio altă cale nu putea omul să fie eliberat de sub pedeapsa 
păcatului.” – Marea luptă, pag. 540 engl. 

c.  Cum primim ispăşirea? Romani 3:25; 1 Ioan 1:9.

„Exemplele din cuvântul lui Dumnezeu în privinţa pocăinţei şi a 
umilinţei dau pe faţă un spirit de mărturisire în care nu există nicio scuză 
pentru păcat sau încercare de îndreptăţire de sine. Pavel nu a căutat să se 
apere; el îşi zugrăveşte păcatul în culorile sale cele mai întunecate, fără a 
încerca să-i diminueze vinovăţia…

Inima umilă şi sfâşiată, supusă de căinţa adevărată, va aprecia ceva din 
dragostea lui Dumnezeu şi preţul Calvarului; şi după cum un fiu îşi măr-
turiseşte vina înaintea unui tată iubitor, la fel îşi va aduce adevăratul pocăit 
păcatele înaintea lui Dumnezeu. Şi este scris: ‚Dacă ne mărturisim păcatele, 
El este credincios şi drept să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice 
nelegiuire.’ (1 Ioan 1:9).” – Calea către Hristos, pag. 41 engl.

www.azsmr.ro
Iac 2:10-1210 Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. 11 Căci, Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti”, a zis şi: „Să nu ucizi”. Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii. 12 Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei, Ps 19:77 Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. Mat 5:4848 Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. 

www.azsmr.ro
Rom 6:2323 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. 1Ioan 2:1-21 Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. 2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 

www.azsmr.ro
Rom 3:2525 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu; 1Ioan 1:99 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. 
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Marţi 10 noiembrie

3.  vREMEA JuDECăŢII
a.  Ce se va întâmpla cu cei care L-au primit cu adevărat pe Avocat? 

Ioan 11:25; Ioan 5:24-29.

„Tuturor celor care s-au căit cu adevărat de păcat şi, care prin credinţă, 
au pretins sângele lui Hristos ca jertfă ispăşitoare pentru ei, li s-a scris ier-
tare în dreptul numelui lor în cărţile din ceruri; întrucât au devenit părtaşi 
ai neprihănirii lui Hristos iar caracterele lor sunt găsite în armonie cu legea 
lui Dumnezeu, păcatele lor vor fi şterse iar ei vor fi consideraţi vrednici de 
viaţa veşnică.” – Marea luptă, pag. 483 engl. (cap. 28).

b.  Atunci când Se întoarce Domnul Isus, ce va aduce cu Sine şi ce 
face cu aceasta? Apocalipsa 22:12; 2 Timotei 4:7, 8.

c.  Ce trebuie să se întâmple mai întâi pentru ca Hristos să-i poată 
răsplăti pe cei credincioşi? 1 Timotei 5:24; 1 petru 4:17; Luca 
20:35,36.

„Înainte ca răsplata finală să fie dată, trebuie să se hotărască cine este 
pregătit să aibă parte la moştenirea celor neprihăniţi. Această hotărâre tre-
buie să se ia înainte de a doua venire a lui Hristos pe norii cerului; pentru 
că atunci când vine, răsplata Lui este cu El ‚ca să dea fiecăruia după fapta 
lui’ (Apocalipsa 22:12). Aceasta înseamnă că, înainte de venirea Sa, carac-
terul lucrării fiecărui om va fi fost hotărât şi fiecăruia dintre urmaşii lui 
Hristos îi va fi fost numită o răsplată în funcţie de faptele lui.

În timp ce oamenii se află încă pe pământ, are loc judecata de cercetare 
în curţile cerului. Vieţile tuturor aşa-numiţilor urmaşi ai Săi trec spre ana-
liză înaintea lui Dumnezeu. Toţi sunt cercetaţi în funcţie de raportul din 
cărţile din cer şi în conformitate cu faptele lor este hotărât destinul fiecăru-
ia.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 310 engl. 

„Nu va exista un timp de încercare viitor în care să ne pregătim pentru 
veşnicie. În această viaţă trebuie să ne îmbrăcăm cu haina neprihănirii lui 
Hristos. Aceasta este singura noastră ocazie de a ne forma caractere pentru 
căminul în care Hristos l-a pregătit pentru cei care ascultă de poruncile 
Sale.” – Idem., pag. 319 engl.

www.azsmr.ro
Ioan 11:2525 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 5:24-2924 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. 25 Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-l vor asculta vor învia. 26 Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. 27 Şi I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului. 28 Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui 29 şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. 

www.azsmr.ro
Apoc 22:1212 „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 2Tim 4:7-87 M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. 8 De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. 
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1Tim 5:2424 Păcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. 1Pet 4:1717 Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Luc 20:35-3635 dar cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor şi de învierea dintre cei morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. 36 Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. 
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Miercuri 11 noiembrie

4.  ŞTERgEREA păCATELOR 
a.  Ce se va fi întâmplat cu păcatele celor neprihăniţi care îşi pri-

mesc răsplata la înviere? Mica 7:19; Isaia 43:25.

„Lucrarea judecăţii de cercetare şi de ştergere a păcatelor trebuie să se 
realizeze înainte de cea de-a doua venirea a Domnului. Întrucât cei morţi 
trebuie să fie judecaţi după lucrurile scrise în cărţi, este imposibil ca pă-
catele oamenilor să fie şterse până după judecata în care cazurile lor sunt 
cercetate. Însă apostolul Petru afirmă clar că păcatele credincioşilor vor fi 
şterse când ‚vin de la Domnul vremurile de înviorare;’ şi trimite ‚pe Cel ce a 
fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Isus Hristos.’ (Faptele Apostolilor 
3:19, 20). Atunci când se încheie judecata de cercetare, Hristos va veni, iar 
răsplata Sa va fi cu El ca să dea fiecărui om după lucrarea lui.” – Marea luptă, 
pag. 485 engl. (cap. 28).

b.  Explicaţi cum parabola servului necredincios (Matei 18:23-35) 
arată diferenţa dintre iertare şi ştergere. Deşi poate astăzi sun-
tem credincioşi, ce realitate zguduitoare ar trebui să ne facă să 
fim mereu vigilenţi? Ezechiel 33:13-16.

c.  Ce se întâmplă cu numele unei persoane necredincioase, scrise 
în cartea vieţii? Exodul 32:32, 33. În primul rând, cum este scris 
acolo un nume? numele cui va fi reţinut acolo? Filipeni 4:3; Apo-
calipsa 3:5.

„Noi trăim acum în marea zi a ispăşirii. În serviciul simbolic, în timp ce 
marele preot făcea ispăşirea pentru Israel, tuturor li se cerea să-şi întristeze 
sufletele prin pocăinţă şi umilinţă înaintea Domnului, ca nu cumva să fie 
nimiciţi din mijlocul poporului. În acelaşi fel, toţi cei care doresc ca numele 
lor să rămână scrise în cartea vieţii ar trebui ca acum, în puţinele zile de 
încercare care au mai rămas, să-şi întristeze sufletele înaintea lui Dumne-
zeu cu părere de rău pentru păcat şi adevărată pocăinţă. Trebuie să existe 
o adâncă şi credincioasă cercetare a inimii… Deşi toate popoarele trebuie 
să treacă la judecată înaintea lui Dumnezeu, El va examina cazul fiecăruia 
în parte printr-o verificare atât de minuţioasă şi atentă ca şi cum n-ar exista 
altă fiinţă pe pământ.” – Idem., pag. 489, 490 engl. (cap. 28).
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Mic 7:1919 El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Isa 43:2525 Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. 
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Mat 18:23-3523 De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. 24 A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni. 25 Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria. 26 Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: „Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot.” 27 Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. 28 Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: „Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.” 29 Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: „Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti.” 30 Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria. 31 Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. 32 Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: „Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 33 Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine?” 34 Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. 35 Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.” Ezec 33:13-1613 Când zic celui neprihănit că va trăi negreşit – dacă se încrede în neprihănirea lui, şi săvârşeşte nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita, şi el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârşit-o. 14 Dimpotrivă, când zic celui rău: „Vei muri!” – dacă se întoarce de la păcatul lui şi face ce este bine şi plăcut, 15 dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învăţăturile care dau viaţa şi nu săvârşeşte nicio nelegiuire, va trăi negreşit, şi nu va muri. 16 Toate păcatele pe care le-a săvârşit se vor uita; a făcut ce este bine şi plăcut, şi va trăi negreşit! 
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Exod 32:32-3332 Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!” 33 Domnul a zis lui Moise: „Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea. Fil 4:33 Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea vieţii. Apoc 3:55 Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” 
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Joi 12 noiembrie

5.  CERCETARE ŞI RăSpLATă
a.  pentru ca păcatele să fie şterse, ce trebuie să se întâmple mai în-

tâi, aşa cum se descrie în parabola omului fără haina de nuntă? 
Matei 22:9-14. Ce simbolizează haina de nuntă? Apocalipsa 19:8; 
Filipeni 3:9.

„Cercetarea pe care o face regele în dreptul oaspeţilor la sărbătoarea 
[nunţii], reprezintă lucrarea de judecată. Oaspeţii de la sărbătoarea evan-
gheliei sunt cei care mărturisesc că-I slujesc lui Dumnezeu, cei ale căror 
nume sunt scrise în cartea vieţii…

Haina de nuntă reprezintă caracterul curat şi fără pată pe care îl vor 
avea adevăraţii urmaşi ai lui Hristos… Ea este neprihănirea lui Hristos, ca-
racterul lui nepătat care, prin credinţă, este atribuit tuturor celor care Îl pri-
mesc ca Mântuitor al lor personal.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 310 engl. 

b.  Ce lucrare face Hristos acum pentru fiecare păcătos care se căieş-
te? Ce se va pronunţa atunci când această lucrare s-a încheiat? 
Evrei 2:17; Apocalipsa 22:11, 12; Daniel 12:1.

c.  Întrucât judecata se termină cu ultima generaţie care este judeca-
tă în timpul vieţii, care este avertismentul dat de Hristos nouă? 
Marcu 13:33. Ce asigurare avem? Evrei 4:14-16; 13:20-21.

„Judecata are loc acum în sanctuarul de sus… În curând – nimeni nu ştie 
cât de curând – va trece la cazurile celor în viaţă.” – Marea luptă, pag. 490 engl. cap. 28

Vineri 13 noiembrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  De ce este timpul judecăţii un timp atât de solemn în care trăim?
2.  Cum putem să fim siguri că suntem judecaţi şi găsiţi „nevinovaţi”?
3.  De ce trebuie ca judecata credincioşilor cu numele să aibă loc înain-

te de a doua venire?
4.  Care este deosebirea dintre iertare şi ştergerea păcatelor?
5.  Ce experienţă trebuie să aibă adevăraţii urmaşi ai lui Hristos care 

vor fi judecaţi în timp ce sunt încă în viaţă?
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Mat 22:9-149 Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.” 10 Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi. 11 Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. 12 „Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuţit. 13 Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” Apoc 19:88 şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) Fil 3:99 şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă. 
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Evr 2:1717 Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Apoc 22:11-1211 Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe! 12 „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Dan 12:11 În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. 
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Mar 13:3333 Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. Evr 4:14-1614 Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. 15 Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. 16 Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. Evr 13:20-2120 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, 21 să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. 
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   Lecţia 8 Sabat, 21 noiembrie 2015

Avertizarea finală a pământului
„Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, 

Mântuitorul nostru care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să 
vină la cunoştinţa adevărului.” (1 Timotei 2:3, 4).

„Mişcarea adventă din 1840 - ’44 a fost o manifestare glorioasă a 
puterii lui Dumnezeu; solia primului înger a fost dusă la orice bază 
misionară din lume iar în unele ţări a existat cel mai mare interes reli-
gios care s-a văzut în vreo ţară de la Reforma din secolul al XVI-lea în-
coace; însă acestea vor fi întrecute de mişcarea puternică de sub ultima 
avertizare a îngerului al treilea.” – Marea luptă, pag. 611 engl. 

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

Duminică 15 noiembrie

1.  TOŢI TREBuIE Să ŞTIE
a.  Ce misiune importantă a dat Isus ucenicilor Săi? Faptele Apos-

tolilor 1:8.

„Înainte de a Se înălţa la cer, Hristos le-a dat ucenicilor misiunea lor. El 
le-a spus că aveau să fie executorii testamentari ai testamentului prin care 
El a lăsat lumii comorile vieţii veşnice…

Ei nu trebuia să aştepte ca oamenii să vină la ei; ei trebuia să meargă la 
oameni cu solia lor.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 27, 28 engl. 

b.  Ce trebuie să aibă loc înainte de sfârşitul lumii? Matei 24:14.

„Fiecare creştin are privilegiul nu numai de a aştepta, ci şi de a grăbi 
venirea Domnului nostru Isus Hristos (2 Petru 3:12 u.p.). Dacă toţi cei care 
mărturisesc numele Său ar aduce roade spre slava Sa, cât de repede ar fi 
semănată în toată lumea sămânţa evangheliei. Ultima mare recoltă ar fi 
coaptă, iar Hristos ar veni să strângă preţiosul grâu.” – Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 69 engl. 

www.azsmr.ro
Fapte 1:88 Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” 
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Mat 24:1414 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. 
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Luni 16 noiembrie

2.  pROFEŢII DE nIMICIRE
a.  De ce este amânată venirea lui Isus? Ce este rezervat acestui pă-

mânt aşa cum îl ştim? 2 petru 3:7-10.

b.  Descrieţi profeţiile de nimicire în dramaticul punct culminant al 
istoriei acestui pământ. Isaia 13:6-9; 34:1-5; Apocalipsa 6:14-17; 11:18.

„Dumnezeu permite ca cei răi să prospere şi să-şi dea pe faţă vrăjmăşia 
faţă El, pentru ca atunci când au umplut măsura nelegiuirii toţi să vadă 
dreptatea şi mila Sa în nimicirea lor completă. Ziua mâniei Sale se grăbeşte, 
când toţi cei care au călcat legea Sa şi i-au prigonit pe cei din poporul Său îşi 
vor primi răsplata faptelor lor; când fiecare faptă de cruzime şi nedreptate 
faţă de cei credincioşi ai lui Dumnezeu va fi pedepsită ca şi cum ar fi fost 
făcută lui Hristos Însuşi.” – Marea luptă, pag. 48 engl. 

c.  Cum este aceasta o paralelă cu potopul din zilele lui noe? gene-
sa 6:13, 17; 7:23; Matei 24:37-41.

„Biblia declară că în zilele din urmă oamenii vor fi absorbiţi de preocu-
pări lumeşti, de plăcere şi obţinere de bani. Ei vor fi orbi faţă de realităţile 
veşnice…

Oamenii aleargă în cursa după câştig şi îngăduinţă egoistă ca şi cum 
nu ar exista Dumnezeu, nici cer şi nici o viaţă viitoare. În zilele lui Noe, 
avertizarea cu privire la potop a fost ca să-i trezească pe oameni din răuta-
tea lor şi să-i cheme la pocăinţă. În acelaşi fel, solia privitoare la apropiata 
venire a lui Hristos trebuie să trezească pe oameni pentru că sunt absorbiţi 
de lucrurile lumeşti.  Scopul ei este să-i trezească faţă de realităţile veşnice, 
ca să poată da ascultare invitaţiei la masa Domnului.” – Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 228 engl. 

„Înainte de potop, Dumnezeu l-a trimis pe Noe ca să avertizeze lumea, 
ca oamenii să poată fi conduşi la pocăinţă şi în felul acesta să poată scăpa 
de nimicirea care îi ameninţa. Pe măsură ce de-a doua venire a lui Hristos 
se apropie, Domnul îi trimite pe servii Săi cu o avertizare către lume ca să 
se pregătească pentru marele eveniment. Mulţimile au trăit în călcarea legii 
lui Dumnezeu iar acum El, în mila Lui, le cheamă să asculte de preceptele ei 
sfinte. Tuturor celor care dau laoparte păcatele lor prin pocăinţă faţă de Dum-
nezeu şi credinţă în Hristos li se oferă iertarea.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 102 engl. 
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2Pet 3:7-107 Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. 8 Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. 9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. 10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 
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Isa 13:6-96 Gemeţi! căci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! 7 De aceea, toate mâinile slăbesc, şi orice inimă omenească se topeşte. 8 Ei sunt năpădiţi de spaimă, îi apucă chinurile şi durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile naşterii, se uită unii la alţii încremeniţi, feţele lor sunt roşii ca focul. 9 Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el. Isa 34:1-51 Apropiaţi-vă, neamuri, să auziţi! Popoare, luaţi aminte! S-asculte pământul, el şi ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei! 2 Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile şi plin de urgie pe toată oştirea lor: El le nimiceşte cu desăvârşire, le măcelăreşte de tot. 3 Morţii lor sunt aruncaţi, trupurile lor moarte miros greu, şi se topesc munţii de sângele lor. 4 Toată oştirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte, şi toată oştirea lor cade cum cade frunza de viţă, cum cade frunza de smochin. 5 „Căci sabia Mea – zice Domnul – s-a îmbătat în ceruri; iată, se va coborî asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii, ca să-l pedepsesc. Apoc 6:14-1714 Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. 15 Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. 16 Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; 17 căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” Apoc 11:1818 Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” 
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Gen 6:1313 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Gen 6:1717 Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. Gen 7:2323 Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe şi ce era cu el în corabie. Mat 24:37-4137 Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. 38 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, 39 şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului. 40 Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat, şi altul va fi lăsat. 41 Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, şi alta va fi lăsată. 
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Marţi 17 noiembrie

3.  CELE ŞApTE pLăgI DIn uRMă
a.  Cum descrie cartea Apocalipsa revărsarea judecăţilor lui Dum-

nezeu pe pământ? Apocalipsa 15:7; 16:1-21.

„Am văzut că mânia [lui Dumnezeu] era cumplită şi înfricoşătoare; iar 
dacă El Şi-ar întinde mâna sau ar ridica-o în mânie, locuitorii pământului 
ar fi ca şi cum n-ar fi fost niciodată, sau ar suferi de bube incurabile şi boli 
nimicitoare care ar veni asupra lor iar ei nu ar găsi nicio eliberare, ci ar fi 
distruşi de ele… Atunci am înţeles, ca niciodată mai înainte, importanţa 
cercetării Cuvântului lui Dumnezeu cu atenţie pentru a şti cum să scăpăm 
de plăgile despre care Cuvântul spune vă vor veni peste toţi cei lipsiţi de 
evlavie.” – Experienţe şi viziuni, pag. 64, 65 engl. 

„Propriul nostru curs de acţiune va hotărî dacă vom primi sigiliul vi-
ului Dumnezeu sau vom fi nimiciţi de armele distrugătoare. Deja au căzut 
câteva picături din mânia lui Dumnezeu pe pământ; însă atunci când ulti-
mele şapte plăgi vor fi vărsate fără amestec din paharul mâniei, atunci va 
fi pentru totdeauna prea târziu să ne pocăim şi să găsim adăpost. Niciun 
sânge ispăşitor nu va mai spăla atunci murdăria păcatului.” – Testimonies, 
vol. 5, pag. 212 engl. 

b.  Descrieţi scena când s-a încheiat nimicirea ultimilor rămaşi în 
viaţă. Apocalipsa 19:17-19.

„Din nou, atenţia mi-a fost îndreptată către pământ… După ce sfinţii 
au fost eliberaţi de glasul lui Dumnezeu, mulţimea celor răi s-au dezlănţuit 
cu furie unii împotriva altora. Pământul părea inundat de sânge iar trupu-
rile moarte se întindeau de la un capăt până la celălalt.

Pământul arăta ca un pustiu părăsit. Oraşele şi satele, dărâmate de cu-
tremur, zăceau în grămezi. Munţii fuseseră mutaţi din locul lor, lăsând în 
urma lor caverne imense. Stânci colţuroase, aruncate afară din mare sau 
smulse din pământ, erau împrăştiate peste toată suprafaţa lui. Copaci mari 
fuseseră scoşi din rădăcină şi erau risipiţi peste ţară.” – Experienţe şi viziuni, 
pag. 289, 290 engl. 

c.  În momentul culminant al distrugerii pământului, care este cel 
din urmă eveniment? Maleahi 4:1-3; 2 petru 3:10.

www.azsmr.ro
Apoc 15:77 Şi una din cele patru făpturi vii a dat celor şapte îngeri şapte potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Apoc 16:1-211 Şi am auzit un glas tare care venea din Templu şi care zicea celor şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!” 2 Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care se închinau icoanei ei. 3 Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare. 4 Al treilea a vărsat potirul lui în râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au făcut sânge. 5 Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept eşti Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. 6 Fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al prorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt vrednici.” 7 Şi am auzit altarul zicând: „Da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!” 8 Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. 9 Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă. 10 Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere. 11 Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s-au pocăit de faptele lor. 12 Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din răsărit. 13 Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. 14 Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. – 15 „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” – 16 Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon. 17 Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: „S-a isprăvit!” 18 Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare. 19 Cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi, şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. 20 Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit. 21 O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu, din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. 
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Apoc 19:17-1917 Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 18 ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!” 19 Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. 
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Mal 4:1-31 Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. 2 Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd. 3 Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor. 2Pet 3:1010 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 
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Miercuri 18 noiembrie

4.  O ÎnTREITă SOLIE
a.  Cum sunt descrise judecata şi căderea Babilonului spiritual de că-

tre primul şi al doilea înger din Apocalipsa 14? Apocalipsa 14:6-8.

„În profeţie, această avertizare cu privire la judecată, împreună cu ce-
lelalte solii alăturate, este urmată de venirea Fiului omului pe norii cerului. 
Vestirea judecăţii este un anunţ al celei de-a doua veniri a lui Hristos ca fi-
ind la uşă. Iar această vestire se numeşte evanghelia veşnică. În felul acesta, 
predicarea celei de-a doua veniri a lui Hristos, anunţarea apropierii ei, este 
arătată ca fiind o parte esenţială a soliei evangheliei.” – Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 227, 228 engl. 

b.  Cum prezintă cel de-al treilea înger avertizarea finală înainte de 
ultimele şapte plăgi? Apocalipsa 14:9-12.

„Cea mai îngrozitoare ameninţare adresată vreodată muritorilor se gă-
seşte în solia îngerului al treilea. Este un păcat grozav acela care atrage 
mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă. Oamenii nu trebuie lăsaţi în în-
tuneric cu privire la această chestiune importantă; avertizarea faţă de acest 
păcat trebuie dată lumii înainte de revărsarea judecăţilor lui Dumnezeu 
pentru ca toţi să ştie ce îi aşteaptă şi să aibă posibilitatea de scăpare.” – Marea 
luptă, pag. 449, 450 engl. (cap. 25).

c.  Cine este reprezentat de aceşti „îngeri” (soli) care „predică” 
evanghelia veşnică oamenilor de pe pământ? Marcu 16:15.

„Cei trei îngeri din Apocalipsa 14 îi reprezintă pe oamenii care primesc 
lumina soliilor lui Dumnezeu şi merg înainte ca agenţi ai Săi ca să ves-
tească avertizarea în lungul şi latul pământului. Hristos declară urmaşilor 
Săi: ‚Voi sunteţi lumina lumii.’ (Matei 5:14). Fiecărui suflet care Îl acceptă 
pe Isus, crucea Calvarului vorbeşte: ‚Iată, aceasta este valoarea sufletului: 
‚Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură.’’ (Mar-
cu 16:15). Nu trebuie să se permită nimic care să împiedice această lucrare. 
Ea este cea mai importantă lucrare a timpului; ea este larg cuprinzătoare 
precum veşnicia. Dragostea pe care Isus a dat-o pe faţă pentru sufletele 
oamenilor în jertfa pe care El a făcut-o pentru răscumpărarea lor, îi va im-
pulsiona pe toţi urmaşii Săi.” – Testimonies, vol. 5, pag. 455, 456 engl. 

www.azsmr.ro
Apoc 14:6-86 Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. 7 El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” 8 Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” 
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Apoc 14:9-129 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, 10 va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 11 Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! 12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” 
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Mar 16:1515 Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 
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Joi 19 noiembrie

5.  CHEMAREA FInALă
a.  Chiar înainte de plăgi, ce chemare specială este repetată credin-

cioşilor lui Dumnezeu care încă nu s-au unit cu biserica rămăşi-
ţei? Apocalipsa 18:1-5.

„În ciuda întunericului spiritual şi al înstrăinării de Dumnezeu care 
există în bisericile care formează Babilonul, majoritatea adevăraţilor ur-
maşi ai lui Hristos se află încă în mijlocul lor…

Apocalipsa 18 indică la un timp când, ca urmare a respingerii întreitei 
avertizări din Apocalipsa 14:6-12, biserica va fi ajuns pe deplin la starea 
prezisă de cel de-al doilea înger, iar poporul lui Dumnezeu care este încă 
în Babilon va fi chemat să se despartă de ea. Această solie este ultima solie 
care va fi dată vreodată lumii; şi îşi va împlini lucrarea. Când cei care ‚nu 
au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire’ (2 Tesaloniceni 2:12), 
vor fi lăsaţi să primească o mare rătăcire şi să creadă o minciună, atunci 
lumina adevărului va lumina asupra acelora a căror inimă este deschisă să 
o primească iar toţi copiii Domnului care rămân în Babilon vor da ascultare 
chemării.” – Marea luptă, pag. 390 engl. 

b.  pentru ca pământul să fie „luminat de slava Lui”, ce caracteristici 
trebuie să dea pe faţă îngerul (mesagerul)? Isaia 52:7, 8; Matei 
5:16; Coloseni 1:27.

c.  Ce plan de acţiune ne prezintă apostolul privitor la aceste reali-
tăţi? 1 Tesaloniceni 5:4-6.

Vineri 20 noiembrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Care este misiunea urgentă pe care ne-a încredinţat-o Domnul?
2.  Cum sunt starea şi destinul pământului astăzi o paralelă a celor din 

vremea lui noe?
3.  Descrieţi felul în care Dumnezeu va aduce un sfărşit lumii de astăzi.
4.  Ce avertizare trebuie dată înainte de distrugerea completă a pământului?
5.  Cum putem fi siguri că suntem de partea lui Dumnezeu în vremu-

rile ce ne stau înainte?

www.azsmr.ro
Apoc 18:1-51 După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. 2 El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; 3 pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.” 4 Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! 5 Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. 

www.azsmr.ro
Isa 52:7-87 Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău împărăţeşte!” 8 Iată glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul şi strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. Mat 5:1616 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Col 1:2727 cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 

www.azsmr.ro
1Tes 5:4-64 Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. 5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 6 De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 
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   Lecţia 9 Sabat, 28 noiembrie 2015

Slujitorii lui Dumnezeu sigilaţi
„nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom 

pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru.” (Apoca-
lipsa 7:3).

„Satan foloseşte orice şiretlic în acest timp de sigilare ca să ţină 
mintea poporului lui Dumnezeu departe de adevărul prezent al sigi-
lării şi să-i facă să şovăie. Am văzut o învelitoare pe care Dumnezeu 
a tras-o peste poporul Său ca să-i protejeze în timp de strâmtorare; şi 
fiecare suflet care a ales adevărul şi a fost curat în inimă avea să fie 
acoperit cu învelitoarea Atotputernicului Dumnezeu.” – The Review and 
Herald (The Present Truth), 1 august 1849.

Recomandare pentru studiu: Testimonies, vol. 5, pag. 207-216 engl. 

Duminică 22 noiembrie

1.  un REFugIu
a.  Ce invitaţie face Dumnezeu poporului Său înainte de nimicirea 

pământului? Isaia 26:20, 21.

b.  Ce făgăduinţe vor fi o mângâiere în acele zile turbulente? psal-
mii 46:1-3; 91:1-10.

„Timpul de strâmtorare este cuptorul care trebuie să scoată caractere 
asemenea lui Hristos. Este conceput astfel încât să-l conducă pe poporul lui 
Dumnezeu să renunţe la Satan şi ispitele lui. Ultima luptă îl va descoperi 
lor pe Satan în adevăratul lui caracter, acela de tiran nemilos, şi va face 
pentru ei ceea ce nimic altceva nu a putut face, îl va smulge cu totul din 
afecţiunile lor.” – The Review and Herald, 12 august 1884.

„Credinţa [poporului lui Dumnezeu] nu slăbeşte pentru că rugăciunile 
lor nu primesc răspuns imediat. Trecând prin cea mai mare nelinişte, te-
roare şi nenorocire, ei nu încetează cu mijlocirea lor. Ei se apucă de tăria lui 
Dumnezeu aşa cum Iacov s-a prins de Înger; iar limbajul sufletului lor este: 
‚Nu te las să pleci, până nu mă vei binecuvânta.’ (Genesa 32:26).” – Marea 
luptă, pag 619, 620.
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Isa 26:20-2120 Du-te, poporul meu, intră în odaia ta şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia! – 21 Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului; şi pământul va da sângele pe faţă, şi nu va mai acoperi uciderile. 
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Ps 46:1-31 (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core. De cântat pe alamot. O cântare.) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. 2 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. 3 Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. – (Oprire) Ps 91:1-101 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, 2 zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!” 3 Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei. 4 El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui! 5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, 6 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 7 O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. 8 Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. 9 Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, 10 de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. 
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Luni 23 noiembrie

2.  SIgILAT SAu nIMICIT
a.  Cine este nimicit? Cui i se oferă adăpost în viziunea lui Ezechiel? 

Ezechiel 9:3-6, 9, 10.

b.  Cum este lucrarea îngerilor protectori menţionată în Apocalipsa 
în asemănare cu cea a omului cu călimara din viziunea lui Eze-
chiel? Apocalipsa 7:1-3.

c.  Cum ilustrează experienţa evreilor de pe vremea Esterei experienţa 
poporului lui Dumnezeu din timpul sfârşitului? Estera 3:8, 9; 9:1-3.

„Această sigilare a slujitorilor lui Dumnezeu este aceeaşi cu cea arătată 
lui Ezechiel în viziune.” – Mărturii către predicatori, pag. 445 engl. 

„Experienţele grele prin care a trecut poporul lui Dumnezeu în zilele 
Esterei nu au fost specifice doar acelei epoci… Acelaşi spirit care în veacu-
rile trecute i-a făcut pe oameni să persecute adevărata biserică, va duce în 
viitor la urmarea unui curs similar de acţiune împotriva celor care rămân 
loiali lui Dumnezeu…

Decretul care va fi dat în cele din urmă împotriva poporului rămăşi-
ţei lui Dumnezeu va fi foarte asemănător cu cel promulgat de Ahaşveroş 
împotriva evreilor. Astăzi, vrăjmaşii adevăratei biserici văd în mica grupă 
care păzeşte porunca Sabatului, un Mardoheu în poartă. Reverenţa popo-
rului lui Dumnezeu faţă de legea Sa este o mustrare continuă faţă de cei 
care au renunţat la teama de Domnul şi calcă în picioare Sabatul Său.

Satan va trezi indignarea împotriva minorităţii care refuză să accepte 
obiceiurile şi tradiţiile populare. Oameni cu poziţii înalte şi cu reputaţie se 
vor alătura nelegiuiţilor şi celor josnici ca să se sfătuiască împotriva popo-
rului lui Dumnezeu. Bogăţia, geniul şi educaţia se vor uni ca să-i acopere 
cu dispreţ. Conducători, predicatori şi membri persecutori ai bisericii vor 
conspira împotriva lor. Cu glasul şi cu pana, prin laudă, ameninţare şi ri-
diculizare, ei vor căuta să le dărâme credinţa. Prin prezentări false şi ape-
luri mânioase, oamenii vor stârni patimile poporului. Neavând un ‚aşa zic 
Scripturile’ pe care să-l aducă împotriva apărătorilor Sabatului biblic, ei vor 
apela la legi opresive pentru a umple lipsa. Pentru a-şi asigura populari-
tatea şi sprijinul, legislatorii vor ceda cererii pentru legile duminicale… Pe 
acest câmp de luptă, se va da ultima mare bătălie din războiul dintre ade-
văr şi rătăcire. Iar noi nu suntem lăsaţi în nesiguranţă cu privire la această 
chestiune. Astăzi, ca şi în zilele Esterei şi ale lui Mardoheu, Domnul Îşi va 
apăra adevărul şi pe poporul Său.” – Profeţi şi regi, pag. 605, 606 engl. (cap.49).

www.azsmr.ro
Ezec 9:3-63 Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era şi s-a îndreptat spre pragul Casei; şi el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in şi care avea călimara la brâu. 4 Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.” 5 Iar celorlalţi le-a zis în auzul meu: „Treceţi după el în cetate şi loviţi; ochiul vostru să fie fără milă şi să nu vă înduraţi! 6 Ucideţi şi nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă atingeţi de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu cel Sfânt!” Ei au început cu bătrânii care erau înaintea Templului. Ezec 9:9-109 El mi-a răspuns: „Nelegiuirea casei lui Israel şi Iuda este mare, peste măsură de mare! Ţara este plină de omoruri, şi cetatea este plină de nedreptate; căci ei zic: „Domnul a părăsit ţara şi Domnul nu vede nimic!” 10 De aceea şi Eu voi fi fără milă şi nu Mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.” 

www.azsmr.ro
Apoc 7:1-31 După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. 2 Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, 3 zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” 

www.azsmr.ro
Est 3:8-98 Atunci Haman a zis împăratului Ahaşveroş: „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniştit. 9 Dacă împăratul găseşte cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciţi, şi eu voi cântări zece mii de talanţi de argint în mâinile slujbaşilor, ca să-i ducă în vistieria împăratului.” Est 9:1-31 În luna a douăsprezecea, adică luna Adar, în a treisprezecea zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca şi hotărârea împăratului şi când vrăjmaşii iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că iudeii au stăpânit asupra vrăjmaşilor lor. 2 Iudeii s-au strâns în cetăţile lor, în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica de ei apucase pe toate popoarele! 3 Şi toţi mai marii ţinuturilor, căpeteniile oştirii, dregătorii, slujbaşii împăratului au sprijinit pe iudei, din pricina fricii pe care le-o insufla Mardoheu. 
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Marţi 24 noiembrie

3.  CuRăŢIREA CARACTERuLuI
a.  Ce fel de caracter va fi dezvoltat în cei care se pregătesc pentru 

sigiliu? Apocalipsa 14:1, 5. Ce înseamnă a avea numele Tatălui? 
Matei 6:9; 1 petru 3:15.

„Acum este timpul de pregătire. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi aşezat 
niciodată pe fruntea unui om sau a unei femei lipsite de curăţie. Nu va fi 
niciodată aşezat pe fruntea bărbatului sau femeii ambiţioase sau iubitoare 
de lume. Nu va fi niciodată aşezat pe fruntea bărbaţilor şi femeilor cu limbi 
mincinoase şi inimi înşelătoare. Toţi cei care primesc sigiliul trebuie să fie 
fără pată înaintea lui Dumnezeu – candidaţi pentru cer.” – Testimonies, vol. 5, 
pag. 216 engl. 

„Nu este un sigiliu sau un semn care se poate vedea, ci o întemeiere în 
adevăr, atât intelectual cât şi spiritual, aşa încât [poporul lui Dumnezeu] nu 
poate fi mişcat.” – Comentarii biblice, vol. 4, pag. 1161 engl.

„Ne străduim din toată puterea noastră să ajungem la statura de băr-
baţi şi femei în Hristos? Căutăm plinătatea Sa, înaintând mereu către mo-
delul dinaintea noastră – desăvârşirea caracterului Său? Când poporul 
Domnului ajunge la acest model, ei vor fi sigilaţi pe frunţile lor.” – Idem., 
vol. 6, pag. 1118.

„Am văzut şi că mulţi nu înţeleg cum ar trebui să fie pentru a trăi înain-
tea Domnului fără un Mare Preot în sanctuar în timpul de strâmtorare. Cei 
care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt protejaţi în timpul strâmtoră-
rii, trebuie să reflecte chipul lui Isus pe deplin.” – Experienţe şi viziuni, pag. 71 engl. 

b.  Cum va îndeplini Domnul în noi această lucrare de sfinţire? 
Evrei 7:25; 13:20, 21; Filipeni 1:6; 2:12, 13.

„Am văzut că timpul ca Isus să fie în Sfânta Sfintelor era aproape de în-
cheiere şi că va mai dura doar foarte puţin. Timpul care ne-a mai rămas ar 
trebui folosit prin studierea Bibliei, care ne va judeca în ziua de pe urmă…

Trăiţi şi acţionaţi numai având în vedere venirea Fiului omului. Tim-
pul de sigilare este foarte scurt şi în curând se va încheia. Acum este tim-
pul, câtă vreme cei patru îngeri ţin cele patru vânturi, să ne facem sigure 
chemarea şi alegerea.” – Experienţe şi viziuni, pag. 58 engl. 

„Să ne străduim cu toată puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu să fim 
printre cei o sută patruzeci şi patru de mii.” – The Review and Herald, 9 martie 1905.

www.azsmr.ro
Apoc 14:11 Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. Apoc 14:55 Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Mat 6:99 Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; 1Pet 3:1515 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, 

www.azsmr.ro
Evr 7:2525 De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei. Evr 13:20-2120 Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, 21 să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. Fil 1:66 Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Fil 2:12-1312 Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13 Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. 
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Miercuri 25 noiembrie

4.  SuSpInânD ŞI gEMânD
a.  Care este lucrarea poporului lui Dumnezeu în zilele de pe urmă? 

Isaia 58:12.

„În vremea sfârşitului, trebuie restaurată fiecare instituţie divină. Spăr-
tura făcută în lege atunci când Sabatul a fost schimbat de om trebuie repa-
rată. Poporul rămăşiţei lui Dumnezeu, care stă înaintea lumii ca reforma-
tori, trebuie să arate că legea lui Dumnezeu este temelia oricărei reforme 
durabile şi că Sabatul poruncii a patra trebuie să stea în picioare ca un me-
morial al creaţiunii, ca o amintire constantă a puterii lui Dumnezeu.” – Pro-
feţi şi regi, pag. 678 engl. 

b.  Ce înseamnă a geme şi a suspina? Ezechiel 9:4.

„Urâciunile pentru care cei credincioşi gemeau şi suspinau puteau 
toate fi desluşite cu ochiul mărginit, dar păcatele mult mai rele, cele care 
provoacă gelozia unui Dumnezeu curat şi sfânt, erau nedescoperite.” – Tes-
timonies, vol. 5, pag. 211 engl.

„În vremea când pericolul şi apăsarea bisericii sunt cele mai mari, mica 
grupă care stă în lumină va geme şi va suspina din pricina nelegiuirilor 
care se fac în ţară. Dar, mai mult, rugăciunile lor se vor înălţa în favoarea 
bisericii pentru că membrii ei imită modelul lumii…

Ei se tânguiesc înaintea lui Dumnezeu că văd religia dispreţuită chiar 
în căminele acelora care au avut şi au mare lumină. Ei plâng şi îşi chinuiesc 
sufletul pentru că în biserică există mândrie, avariţie, egoism şi viclenie.” – 
Idem., pag. 209, 210 engl.

c.  unde începe judecata? Ce înseamnă acest lucru pentru pretinsul 
popor al lui Dumnezeu? Ezechiel 9:6.

„Însă nimicirea generală a tuturor celor care nu văd astfel marele con-
trast dintre păcat şi neprihănire şi nu simt asemenea acelora care stau în 
sfatul lui Dumnezeu şi primesc semnul, este descrisă în ordinul dat celor 
cinci bărbaţi cu arme de măcelărit: [Ezechiel 9:5, 6 citat].” – Idem., vol. 3, pag. 
267 engl. (cap.: „Biserica laodiceană”).

www.azsmr.ro
Isa 58:1212 Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”. 

www.azsmr.ro
Ezec 9:44 Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.” 

www.azsmr.ro
Ezec 9:66 Ucideţi şi nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă atingeţi de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu cel Sfânt!” Ei au început cu bătrânii care erau înaintea Templului. 
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Joi 26 noiembrie

5.  ELIBERARE
a.  În cele din urmă, cum va elibera Dumnezeu pe poporul Său în 

acest timp? Luca 18:7; Daniel 12:1, 2. Descrieţi curăţirea bisericii 
dinainte de încheierea timpului de probă.

„În ceasul celei mai mari primejdii pentru biserică, rămăşiţa credin-
cioasă va face cele mai fierbinţi rugăciuni pentru ea, iar Dumnezeu va auzi 
şi va răspunde chiar atunci când vina nelegiuiţilor a ajuns la culme.” – Tes-
timonies, vol. 5, pag. 524 engl. 

„Poate că biserica pare că este pe punctul de a cădea, dar nu cade. Ea 
rămâne, în timp ce păcătoşii din Sion vor fi cernuţi afară – pleava separată 
de grâul preţios.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 380.

„Nu este departe timpul când fiecare suflet va fi încercat. Semnul fia-
rei ne va fi impus… În acest timp, aurul va fi despărţit de zgura din bi-
serică… Pleava, asemenea norului, va fi purtată departe de vânt, chiar şi 
din locurile unde vedem numai grâu bogat. Toţi cei care au pretins pentru 
ei podoabele sanctuarului, dar care nu sunt îmbrăcaţi cu neprihănirea lui 
Hristos, vor apărea în ruşinea goliciunii lor.” – Testimonies, vol. 5, pag. 81 engl. 
(cap.: „Mărturiile desconsiderate”).

b.  Cine va supravieţui plăgilor şi va fi înălţat la cea de-a doua veni-
re a lui Isus? 1 Tesaloniceni 4:16, 17; Apocalipsa 14:4.

„Nimeni în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, nu poate învăţa 
acea cântare; pentru că este cântarea experienţei lor… aşa cum nici o altă 
grupă nu a avut niciodată… Aceştia, după ce au fost înălţaţi de pe pământ, 
din mijlocul celor vii, sunt consideraţi ca ‚cel dintâi rod pentru Dumnezeu 
şi pentru Miel’ (Apocalipsa 14:4).” – Marea luptă, pag. 649 engl. 

Vineri 27 noiembrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Ce protecţie oferă Dumnezeu de plăgi? Cum ne putem bucura de ea?
2.  Cum putem fi determinaţi să ne pregătim pentru sigiliu?
3.  Ce atitudine are rămăşiţa faţă de păcatul din jurul ei, din interiorul 

şi din afara bisericii?
4.  Ai simţit asigurarea personală a asigurării făgăduinţei lui Dumne-

zeu de a te pregăti pentru sfârşit?
5.  În ce sens se deosebeşte felul în care vede Dumnezeu grâul şi plea-

va faţă de noi?

www.azsmr.ro
Luc 18:77 Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Dan 12:1-21 În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. 2 Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. 

www.azsmr.ro
1Tes 4:16-1716 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Apoc 14:44 Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. 
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Sabat, 5 decembrie 2015
Darul Sabatului Întâi  

pentru „proiectul Betel”  
din peru

Peru este o ţară ce se află în 
partea de vest a Americii de Sud. 
Capitala ei este oraşul metropoli-
tan Lima. Numărul locuitorilor în 
2015 a crescut la peste 31 milioa-
ne. În America de Sud, Peru ocupă 
locul 4 ca populaţie, după Brazilia, 
Columbia şi Argentina.

Solia Reformei a ajuns în Peru în anul 
1930. Astăzi, Uniunea Peruană are aproxima-
tiv 3000 membri.

În noiembrie 2012, prin harul lui Dumnezeu, ne-au fost transferaţi 50 
de acri (aprox. 20 ha) în provincia San Miguel, Cajamarca. Proprietatea se 
află la 29 km de oraşul Chepen, 700 km nord de Lima. Se află la 430 m 
deasupra nivelului mării şi este un loc caracterizat de un pământ fertil, 
vegetaţie abundentă şi climă blândă.

Uniunea Peruană a făcut planuri pe termen scurt, mediu şi lung cu 
activităţi care să aibă loc pe această proprietate, sub numele de „Proiectul 
Betel.” Acest proiect va include: un sanatoriu, o şcoală misionară, spaţiu 
pentru conferinţe şi congrese, un institut tehnologic care s-ar putea dezvol-
ta într-o universitate, fermă organică şi bază apicolă.

Solul Domnului ne sfătuieşte ca în special în aceste zile de pe urmă, 
familiile şi instituţiile noastre să se afle în afara oraşelor pentru păstrarea 
sănătăţii fizice, morale şi spirituale. Pentru realizarea acestui proiect, am 
fost inspiraţi de acest sfat.

Până în prezent pe proprietate au lucrat doi fraţi. Ei au împrejmuit pro-
prietatea, au făcut excavaţiile pentru o fântână de apă şi au cumpărat o 
pompă. Acum ei fac cărămizi pentru clădiri iar lucrarea cu celelalte maşi-
nării continuă. În acelaşi timp, stupina este în proces de construcţie şi pomi 
fructiferi sunt plantaţi.

Deşi ne-am rugat ca să primim ajutor şi am strâns fonduri de la lucră-
torii, fraţii, surorile şi prietenii locali, investiţia financiară necesară pentru 
realizarea acestui proiect este încă mare. Din acest motiv, apelăm acum la 
fraţii şi surorile noastre din întreaga lume ca să dea cu generozitate pentru 
acest proiect.

Vă mulţumim anticipat pentru dăruirea voastră generoasă şi vă dorim 
cele mai bogate daruri ale cerului.               Fraţii şi surorile voastre din Peru
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  Lecţia 10 Sabat, 5 decembrie 2015

A doua venire a lui Hristos
„Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce 

şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:3).
„Adevărul că Isus vine ar trebui să fie ţinut înaintea fiecărei minţi.” 

– Evanghelizarea, pag. 220 engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 640-646 engl.

Duminică 29 noiembrie

1.  „vOI REvEnI”
a.  Care a fost făgăduinţa lui Isus înainte de moartea Sa? Ioan 14:1-

3. Cum S-a înălţat El? Cum corespunde aceasta reîntoarcerii 
Sale? Faptele Apostolilor 1:9-11.

„Făgăduinţa celei de a doua veniri a lui Hristos trebuia ţinută mereu 
proaspătă în mintea ucenicilor Săi. Acelaşi Isus, pe care l-au văzut înălţân-
du-Se la cer, avea să vină iarăşi să-i ia la Sine pe cei care aici jos se predau 
slujirii Sale. Acelaşi glas care le-a spus: ‚Iată Eu sunt cu voi până la sfârşit’ 
(Matei 28:20), le va spune ‚Bun venit’ în prezenţa Sa în împărăţia cerească.” 
– Istoria faptelor apostolilor, pag. 33 engl. (cap. 3).

b.  Deşi lumea este plină de batjocoritori, care este speranţa creşti-
nului? 2 petru 3:3, 4; Tit 2:13.

„Petru a fost inspirat să rezume starea de lucruri care va exista în lume 
chiar înainte de a doua venire a lui Hristos… Pe măsură ce sfârşitul tuturor 
lucrurilor pământeşti se apropie, vor fi unii credincioşi care vor putea dis-
cerne semnele timpului. În timp ce un mare număr de pretinşi credincioşi 
neagă credinţa lor prin faptele lor, va fi o rămăşiţă care va răbda până la 
sfârşit.” – Idem., pag. 535, 536 engl. 

www.azsmr.ro
Ioan 14:1-31 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. 2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Fapte 1:9-119 După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. 10 Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb 11 şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” 

www.azsmr.ro
2Pet 3:3-43 Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor 4 şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” Tit 2:1313 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. 
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Luni 30 noiembrie

2.  ZguDuIREA CERuRILOR
a.  Descrieţi felul venirii lui Isus. Apocalipsa 1:7; Luca 21:26.

„Imediat după aceea, apare la răsărit un mic nor negru, cam de mări-
mea unei jumătăţi de mână de om. Este norul care Îl înconjoară pe Mântu-
itorul şi care pare la distanţă învăluit în întuneric. Poporul lui Dumnezeu 
ştie că acesta este semnul Fiului omului. În tăcere solemnă ei privesc la el 
pe măsură ce acesta se apropie de pământ, devenind tot mai luminos şi mai 
glorios, până când devine un nor mare şi alb, la bază având o slavă ca un 
foc mistuitor iar deasupra lui curcubeul legământului. Isus înaintează ca 
un cuceritor puternic… Cu imnuri cu melodii cereşti, sfinţii îngeri, o mulţi-
me imensă, nenumărată, Îl însoţesc în drumul Lui. Firmamentul pare plin 
de forme strălucitoare – ‚zece mii de ori zece mii şi mii de mii’ (Apocalipsa 
5:11). Nici o pană omenească nu poate descrie scena; nicio minte muritoare 
nu este înzestrată să perceapă splendoarea ei… În timp ce norul luminos se 
apropie, toţi ochii îl privesc pe Prinţul vieţii. Nicio  coroană de spini nu mai 
răneşte acel cap sfânt; ci o diademă de slavă se află pe fruntea Sa sfântă. 
Înfăţişarea Sa eclipsează strălucirea orbitoare a soarelui la amiază.” – Marea 
luptă, pag. 640, 641 engl. 

„Glumele batjocoritoare au încetat. Buzele mincinoase sunt aduse la tă-
cere. Zgomotul armelor, tumultul bătăliei ‚învălmăşeala luptei, orice haină 
de război tăvălită în sânge’ (Isaia 9:5) s-au oprit. Nimic nu se aude acum, 
în afară de glasul rugăciunii şi sunetul plânsului şi al tânguielii. Strigătul 
izbucneşte de pe buzele care de curând îşi băteau joc: ‚căci a venit ziua cea 
mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?’ (Apocalipsa 6:17). Cei răi 
se roagă să fie îngropaţi sub stâncile munţilor ca să nu vadă faţa Celui pe 
care L-au dispreţuit şi respins.” – Idem., pag. 642 engl.

b.  Cum confirmă viziunea lui Ioan din Apocalipsa 6:12-17 alte profe-
ţii din vechiul Testament? Isaia 2:10, 11, 19; 34:4, 8; Ioel 3:14-16.

„Lui Satan nu-i este îngăduit să contrafacă felul venirii lui Hristos. 
Mântuitorul Şi-a avertizat poporul faţă de înşelăciunile cu privire la aceas-
tă chestiune şi a prezis clar modul venirii Sale a doua oară… Nu există 
nicio posibilitate ca această venire să fie contrafăcută. Ea va fi universal 
cunoscută – văzută de întreaga lume.” – Idem., pag. 625 engl. 

www.azsmr.ro
Apoc 1:77 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. Luc 21:2626 oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate. 

www.azsmr.ro
Apoc 6:12-1712 Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, 13 şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. 14 Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. 15 Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. 16 Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; 17 căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?” Isa 2:10-1110 Intră în stânci şi ascunde-te în ţărână, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui! – 11 Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă, şi îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea. Isa 2:1919 Oamenii vor intra în peşterile stâncilor şi în crăpăturile pământului, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul. Isa 34:44 Toată oştirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte, şi toată oştirea lor cade cum cade frunza de viţă, cum cade frunza de smochin. Isa 34:88 Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire şi răzbunare pentru Sion. Ioel 3:14-1614 Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii, căci ziua Domnului este aproape, în valea judecăţii. 15 Soarele şi luna se întunecă, şi stelele îşi pierd strălucirea. 16 Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile şi pământul. Dar Domnul este scăparea poporului Său şi ocrotirea copiilor lui Israel. 
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Marţi 1 decembrie

3.  pRIMA ÎnvIERE
a.  În mijlocul cerului şi al pământului care se zguduie, ce va face 

Isus? 1 Tesaloniceni 4:16, 17; Ioan 5:25; 1 Corinteni 15:51-53.

„În mijlocul clătinării pământului, al fulgerelor şi al răcnetului tune-
tului, glasul Fiului lui Dumnezeu îi cheamă afară pe sfinţii adormiţi. El 
priveşte la mormintele celor neprihăniţi apoi, ridicându-Şi mâinile către 
cer, El strigă: ‚Treziţi-vă, treziţi-vă, treziţi-vă, voi cei care dormiţi în ţărână, 
şi ridicaţi-vă!’ De-a lungul şi latul pământului, morţii vor auzi acel glas 
şi cei ce-l vor auzi vor trăi. Şi întregul pământ va răsuna de vuietul acelei 
armate nespus de mari din fiecare naţiune, neam, limbă şi popor. Ei vin 
din închisoarea morţii îmbrăcaţi în slavă nemuritoare, strigând: ‚Unde îţi 
este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?’ (1 Corinteni 15:55). Şi 
sfinţii în viaţă împreună cu sfinţii înviaţi îşi vor uni glasurile într-un strigăt 
lung de bucurie pentru biruinţă.” – Marea luptă, pag. 644 engl. (cap. 40).

b.  Ce se va întâmpla cu acei care au murit aşteptând cu credincioşie 
venirea lui Hristos? Ioan 11:25, 26; 1 Tesaloniceni 4:13, 14.

„Toţi ies din mormintele lor având aceeaşi statură ca atunci când au 
intrat în el… Toţi învie cu prospeţimea şi vigoarea tinereţii veşnice. La înce-
put, omul a fost creat după asemănarea cu Dumnezeu, nu numai în carac-
ter, ci şi ca formă şi înfăţişare exterioară. Păcatul a şters şi aproape a nimicit 
cu desăvârşire chipul divin; însă Hristos a venit să restaureze ceea ce a fost 
pierdut. El ne va schimba trupurile netrebnice şi le va modela asemenea 
trupului Său glorios. Chipul muritor şi supus putrezirii, lipsit de frumuse-
ţe, cândva întinat de păcat, devine desăvârşit, frumos şi nemuritor. Toate 
defectele şi diformităţile sunt lăsate în mormânt. Readuşi la pomul vie-
ţii din Edenul de mult pierdut, cei răscumpăraţi vor ‚creşte’ (Maleahi 4:2) 
până la statura deplină a rasei umane din slava ei primară. Ultimele urme 
ale blestemului păcatului vor fi îndepărtate, iar credincioşii lui Hristos vor 
apărea în ‚frumuseţea Domnului nostru Dumnezeu’ (Psalmii 90:7), în min-
te, suflet şi trup reflectând chipul desăvârşit al Domnului lor…

Îngerii ‚vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a 
cerurilor până la cealaltă’ (Matei 24:31). Copilaşii sunt aduşi de îngerii sfin-
ţi în braţele mamelor lor. Prietenii, mult timp despărţiţi prin moarte, sunt 
reuniţi, fără să trebuiască să se mai despartă, şi cu cântări de bucurie se 
înalţă împreună în Cetatea lui Dumnezeu.” – Idem., pag. 644, 645 engl. (cap. 40).

www.azsmr.ro
1Tes 4:16-1716 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Ioan 5:2525 Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-l vor asculta vor învia. 1Cor 15:51-5351 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, 52 într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. 53 Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 

www.azsmr.ro
Ioan 11:25-2625 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 26 Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” 1Tes 4:13-1413 Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde. 14 Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. 
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Miercuri 2 decembrie

4.  LuAT SAu LăSAT?
a.  Cu ce vremuri din istoria Bibliei compară Isus cea de-a doua ve-

nire a Sa? Matei 24:37; Luca 17:28.

„Oamenii au luat asupra lor răspunderea de a ridica un standard în ar-
monie cu propriile lor idei, iar legea lui Iehova a fost dezonorată. Din această 
cauză nelegiuirea este atât de mare şi de răspândită. De aceea, zilele noastre 
devin asemenea zilelor lui Noe şi Lot.” – The Review and Herald, 2 mai 1893.

b.  Care a fost rezultatul judecăţilor lui Dumnezeu în ambele ca-
zuri? genesa 7:21-23; 19:24, 25.

c.  În acelaşi fel, ce se va întâmpla la venirea lui Hristos? Luca 17:34-37.

„Când raţionamentul filosofiei a alungat teama de judecăţile lui Dum-
nezeu; când învăţătorii religioşi arată în viitor spre lungi ere de pace şi 
prosperitate iar lumea este absorbită într-un şir nesfârşit de afaceri şi plă-
ceri, sădind şi clădind, petrecând şi veselindu-se, respingând avertismen-
tele lui Dumnezeu şi batjocorindu-i pe solii Săi – atunci asupra lor va veni 
o nimicire bruscă, şi ei nu vor scăpa.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 104 engl. (cap. 7).

d.  Explicaţi cine sunt cei care vor fi „luaţi” la a doua venire a lui 
Hristos. Matei 24:40-42; Maleahi 3:17.

„Timpul judecăţii este cel mai solemn timp, când Domnul îi adună pe 
ai Săi din mijlocul neghinei. Cei care au fost membrii ai aceleaşi familii vor 
fi despărţiţi. Un semn este aşezat asupra celui neprihănit… Cei care au fost 
ascultători de poruncile lui Dumnezeu se vor uni cu mulţimea sfinţilor în 
lumină; ei vor intra pe porţi în cetate şi vor avea drept la pomul vieţii. Unul 
va fi luat. Numele lui va rămâne în cartea vieţii, în timp ce acei cu care el 
s-a asociat, vor avea semnul despărţirii veşnice de Dumnezeu.” – Mărturii 
către predicatori, pag. 234, 235 engl.

www.azsmr.ro
Mat 24:3737 Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. Luc 17:2828 Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; 

www.azsmr.ro
Gen 7:21-2321 Şi a pierit orice făptură care se mişca pe pământ, atât păsările, cât şi vitele şi fiarele, tot ce se târa pe pământ şi toţi oamenii. 22 Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat, a murit. 23 Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe şi ce era cu el în corabie. Gen 19:24-2524 Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer. 25 A nimicit cu desăvârşire cetăţile acelea, toată câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor şi tot ce creştea pe pământ. 

www.azsmr.ro
Luc 17:34-3734 Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat, şi altul va fi lăsat; 35 două femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată. 36 Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat, şi altul va fi lăsat.” 37 Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii.” 

www.azsmr.ro
Mat 24:40-4240 Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat, şi altul va fi lăsat. 41 Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, şi alta va fi lăsată. 42 Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. Mal 3:1717 Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte. 
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Joi 3 decembrie

5.  EŞTI gATA?
a.  Ce se întâmplă cu cei răi care sunt vii atunci când vine Hristos? 

2 Tesaloniceni 1:7-9; 2:8; psalmii 97:3.

b.  Ce vor deveni cei răi pentru „vulturii” menţionaţi de Isus în 
Luca 17:37? Apocalipsa 19:17, 18; Ezechiel 39:17-20.

c.  Ştiind acest lucru dinainte, care ar trebui să fie principala noas-
tră preocupare? 2 petru 3:11; psalmii 24:3, 4; Iuda 23, 24.

„Isus vine, dar nu ca la prima Sa venire, ca un prunc în Betleem; nu ca 
la intrarea Sa în Ierusalim atunci când ucenicii Îl lăudau pe Dumnezeu cu 
glas tare şi strigau: ‚Osana’; ci în gloria Tatălui şi cu tot alaiul sfinţilor îngeri 
care Îl escortează în drumul Său către pământ. Se va goli tot cerul de îngeri, 
în timp ce sfinţii aşteptători vor privi spre ceruri, aşa cum făceau bărbaţii 
din Galileea când El S-a înălţat de pe Muntele Măslinilor. Atunci, numai 
cei care sunt sfinţi, cei care au urmat pe deplin umilul Model, vor exclama 
cu o bucurie frenetică în timp ce-L privesc: ‚Iată, acesta este Dumnezeu; 
L-am aşteptat şi El ne va mântui’ (Isaia 25:9 engl.).” – Experienţe şi viziuni, pag. 
110 engl. 

Vineri 4 decembrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Ce asigurare a dat Isus cu privire la întoarcerea Sa?
2.  Cum veţi deosebi falsele pretenţii referitoare la natura celei de-a 

doua veniri a lui Hristos faţă de adevărul pe care L-a învăţat El?
3.  Descrieţi ordinea evenimentelor de la timpul când Isus apare pe 

nori şi până când sfinţii I se alătură întoarcerii Lui în cer.
4.  Doreşti să fii „luat” sau „lăsat în urmă” când Se întoarce Isus?
5.  Cum poţi fi sigur că eşti unul dintre aşteptătorii lui Hristos?

www.azsmr.ro
2Tes 1:7-97 şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, 8 într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. 9 Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, 2Tes 2:88 Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Ps 97:33 Înaintea Lui merge focul şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui. 

www.azsmr.ro
Luc 17:3737 Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde va fi trupul acolo se vor strânge vulturii.” Apoc 19:17-1817 Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare şi a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 18 ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!” Ezec 39:17-2017 Fiul omului, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Spune păsărilor de orice soi şi tuturor fiarelor câmpului: „Adunaţi-vă şi veniţi! Strângeţi-vă din toate părţile pentru jertfa Mea, pe care o înjunghii pentru voi; jertfă mare este pe munţii lui Israel! Mâncaţi carne şi beţi sânge, 18 mâncaţi carnea vitejilor şi beţi sângele voievozilor pământului, sânge de berbeci, de miei, de ţapi, de tauri îngrăşaţi din Basan! 19 Mâncaţi grăsime până vă veţi sătura şi beţi sânge până vă veţi îmbăta, din jertfele Mele pe care le voi înjunghia pentru voi. 20 Săturaţi-vă la masa Mea de carnea cailor şi a călăreţilor, de carnea vitejilor şi a tuturor oamenilor de război, zice Domnul Dumnezeu. 

www.azsmr.ro
2Pet 3:1111 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, Ps 24:3-43 Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? – 4 Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele. Iuda 1:23-2423 căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne. 24 Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, 
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   Lecţia 11 Sabat, 12 decembrie 2015

ultimul vrăjmaş
„vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.” (1 Co-

rinteni 15:26).
„Durerea nu poate exista în atmosfera cerului. Nu vor mai fi la-

crimi, nici cortegii funerare, nici semne ale tristeţii.” – Marea luptă, pag. 
676 engl. 

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 531-550 engl. 

Duminică 6 decembrie

1.  ORIgInEA MORŢII ŞI pRIMA MARE MInCIună
a.  Cu ce a fost asociată prima menţionare biblică a morţii? genesa 

2:17. Ce minciună a fost spusă de şarpe în conversaţia care a avut 
loc la acest pom? genesa 3:1-4.

„Singurul care i-a promis lui Adam viaţă în neascultare a fost marele 
înşelător. Iar declaraţia şarpelui către Eva în Eden – ‚Hotărât că nu veţi 
muri’ (Genesa 3:4) – a fost prima predică ţinută vreodată despre nemurirea 
sufletului. Totuşi, această declaraţie, bazându-se numai pe autoritatea lui 
Satan, răsună de la amvoanele creştinătăţii şi este primită de majoritatea 
omenirii la fel de repede cum a fost primită de primii noştri părinţi. Sentin-
ţa divină: ‚Sufletul care păcătuieşte va muri’ (Ezechiel 18:20) este făcută să 
însemne: Sufletul care păcătuieşte nu va muri, ci va trăi veşnic. Nu putem 
decât să ne mirăm de orbirea ciudată care îi face pe oameni aşa de creduli 
când e vorba de cuvintele Satanei şi atât de necredincioşi cu privire la cu-
vintele lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pag. 533 engl. 

b.  Când au fost ispitiţi să mănânce din acest pom, ce a făcut prima 
pereche? genesa 3:6. Care a fost rezultatul acestui păcat? Ro-
mani 5:12; 6:23.

„Este clar pentru toţi că plata păcatului nu este o nobilă independenţă 
şi viaţa veşnică, ci robie, ruină şi moarte.” – Idem., pag. 668 engl. 

www.azsmr.ro
Gen 2:1717 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” Gen 3:1-41 Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?” 2 Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. 3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.” 4 Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri, 
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Gen 3:66 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. Rom 5:1212 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit… Rom 6:2323 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. 
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Luni 7 decembrie

2.  nATuRA MORŢII
a.  Cum a unit Dumnezeu trupul şi respiraţia ca să dea viaţă primei 

persoane? genesa 2:7. Ce se întâmplă atunci când sufletul moa-
re? psalmii 146:4.

b.  Ce control are omul asupra morţii? În ce stare intră el la moarte? 
psalmii 6:5; 89:48; 115:17; Eclesiastul 8:8; 9:5.

„Pe greşeala fundamentală a nemuririi naturale se bazează învăţătura 
cu privire la starea de conştienţă în moarte – o învăţătură, care asemenea 
chinurilor veşnice, este opusă învăţăturilor Scritpurii, contrară raţiunii şi 
simţămintelor noastre de omenie. Conform credinţei populare, răscumpă-
raţii din cer au cunoştinţă de tot ce se petrece pe pământ, în mod deosebit 
în viaţa prietenilor pe care i-au lăsat în urmă. Dar cum se pot bucura morţii 
când ştiu necazurile celor vii, când sunt martori ai păcatelor comise de cei 
dragi lor şi când îi văd suferind toate durerile, dezamăgirile şi chinurile 
vieţii? Cât de mult se pot bucura de fericirea cerească aceia care plutesc 
deasupra prietenilor lor de pe pământ? Şi cât de revoltătoare este credinţa 
că, îndată ce suflarea părăseşte trupul, sufletul celui nepocăit este încredin-
ţat flăcărilor iadului! Până la ce adâncimi de groază trebuie să se cufunde 
cei care îşi văd prietenii intrând în mormânt nepregătiţi, ca să intre într-o 
veşnicie de vai şi de păcat! Mulţi au fost aduşi la nebunie de acest gând 
chinuitor!” – Marea luptă, pag. 545 engl. (cap. 33).

c.  Ce a spus Isus despre moarte? Matei 89:18, 19, 23, 24; Ioan 11:11-14.

„Hristos prezintă moartea ca pe un somn copiilor Săi credincioşi. Viaţa 
lor este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, iar până când va suna ultima 
trâmbiţă, cei care au murit vor dormi în El.” – Marea luptă, pag. 527 engl. 

d.  Cum a arătat apostolul petru că o persoană neprihănită nu mer-
ge la cer imediat ce moare? Faptele Apostolilor 2:29, 34.

www.azsmr.ro
Gen 2:77 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. Ps 146:44 Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor. 

www.azsmr.ro
Ps 6:55 Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine; şi cine Te va lăuda în Locuinţa morţilor? Ps 89:4848 Este vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea, care să poată să-şi scape sufletul din Locuinţa morţilor? – (Oprire) Ps 115:1717 Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii, Ecl 8:88 Omul nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, şi n-are nicio putere peste ziua morţii; în lupta aceasta nu este izbăvire, şi răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Ecl 9:55 Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. 
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Mat 9:18-1918 Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis: „Fiica mea adineaori a murit; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia.” 19 Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui. Mat 9:23-2423 Când a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii şi când a văzut pe cei ce cântau din fluier şi gloata bocind, 24 le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei îşi băteau joc de El. Ioan 11:11-1411 După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme; dar Mă duc să-l trezesc din somn.” 12 Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” 13 Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. 14 Atunci Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit. 

www.azsmr.ro
Fapte 2:2929 Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fapte 2:3434 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, 
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Marţi 8 decembrie

3.  MInCIunA ŞARpELuI REpETATă
a.  Cum au fost avertizaţi izraeliţii faţă de obiceiurile păgâne care 

implicau presupusa comunicare cu morţii? Leviticul 19:28; Deu-
teronomul 14:1.

„Aproape toate formele magiei şi vrăjitoriei antice se bazau pe credinţa 
în comunicarea cu morţii. Cei care practicau actele necromanţiei, pretin-
deau că ei comunică cu spiritele plecate şi că obţin prin ele o cunoştinţă a 
evenimentelor viitoare…

Aceeaşi credinţă în comunicarea cu morţii a fost piatra de căpătâi a ido-
latriei păgâne. Se credea că zeii păgânilor sunt spirite zeificate ale eroilor 
decedaţi. În felul acesta, religia păgână era o închinare la morţi…

Zeificarea morţilor a deţinut un loc proeminent în aproape toate siste-
mele păgânismului aşa cum a deţinut şi presupusa comunicare cu morţii. 
Se credea că zeii îşi făceau de cunoscut voinţa lor oamenilor, şi că, atunci 
când erau consultaţi, le dădea sfaturi. Aşa era caracterul faimoaselor oraco-
le din Grecia şi Roma.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 684 engl.

b.  Cum a fost condus regele Saul să caute sfat de la Satan sub înfăţi-
şarea presupusului spirit al profetului mort? 1 Samuel 28:7-14.

c.  Care ar trebui să fie perspectiva fiecărui închinător adevărat al 
viului Dumnezeu? Isaia 8:19, 20.

„Dacă oamenii ar fi dorit să primească adevărul atât de clar prezentat 
în Scripturi cu privire la natura omului şi starea celor morţi, ei ar vedea 
în pretenţiile şi manifestările spiritismului, lucrarea lui Satan cu putere, 
semne şi minuni mincinoase. Dar decât să cedeze libertatea atât de plă-
cută inimii de carne şi să renunţe la păcatele pe care le iubesc, mulţimile 
îşi închid ochii faţă de lumină şi merg drept înainte, fără să ţină seama de 
avertismente, în timp ce Satan îşi urzeşte cursele în jurul lor iar ei devin 
prada lui. ‚Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi’, 
de aceea, ‚Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciu-
nă’ (2 Tesaloniceni 2:10, 11).” – Marea luptă, pag. 559 engl. 
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Lev 19:2828 Să nu vă faceţi tăieturi în carne pentru un mort şi să nu vă faceţi slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. Deut 14:11 Voi sunteţi copiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă faceţi crestături şi să nu vă radeţi între ochi pentru un mort. 

www.azsmr.ro
1Sam 28:7-147 Atunci Saul a zis slujitorilor lui: „Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s-o întreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii.” 8 Atunci Saul s-a schimbat, a luat alte haine şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: „Spune-mi viitorul chemând un mort şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune.” 9 Femeia i-a răspuns: „Ştii ce a făcut Saul, cum a nimicit din ţară pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce ghicesc viitorul: pentru ce, dar, întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?” 10 Saul i-a jurat pe Domnul şi a zis: „Viu este Domnul, că nu ţi se va întâmpla niciun rău pentru aceasta.” 11 Femeia a zis: „Pe cine vrei să-ţi scol?” Şi el a răspuns: „Scoală-mi pe Samuel.” 12 Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un ţipăt mare şi a zis lui Saul: „Pentru ce m-ai înşelat? Tu eşti Saul!” 13 Împăratul i-a zis: „Nu te teme de nimic; dar ce vezi?” Femeia a zis lui Saul: „Văd o fiinţă dumnezeiască sculându-se din pământ.” 14 El i-a zis: „Cum e la chip?” Şi ea a răspuns: „Este un bătrân care se scoală şi este învelit cu o mantie.” Saul a înţeles că era Samuel şi s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat. 
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Isa 8:19-2019 Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? 20 La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. 
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Miercuri 9 decembrie

4.  BIRuInŢA LuI HRISTOS ASupRA MORŢII
a.  Cine controlează viaţa şi moartea? psalmii 68:20; Apocalipsa 

1:18. Deşi El ţine cheile morţii, ce a făcut Isus? Evrei 2:9; Faptele 
Apostolilor 2:24.

„În Hristos se află viaţa, iniţială, neîmprumutată şi nederivată. ‚Cine Îl 
are pe Fiul, are viaţa.’ (1 Ioan 5:12). Divinitatea lui Hristos este asigurarea 
pe care o are credinciosul în ce priveşte viaţa veşnică. ‚ Cine crede în Mine,’ 
a spus Isus, ‚chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în 
Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?’ (Ioan 11:25, 26). Aici Isus 
priveşte spre timpul când va veni a doua oară. Atunci cei drepţi vor învia 
nesupuşi putrezirii, iar drepţii în viaţă vor fi înălţaţi la cer fără să vadă 
moartea… Prin cuvântul Său şi prin lucrările Sale El S-a declarat ca Autor 
al învierii. El care avea să moară în curând pe cruce stătea în picioare cu 
cheile morţii, un cuceritor al mormântului, şi Şi-a declarat dreptul şi pute-
rea de a da viaţa veşnică.” – Hristos, lumina lumii, pag. 530 engl. 

b.  Ce a făcut Isus cu moartea? 2 Timotei 1:10; Evrei 2:14, 15.

„Întrebarea ‚Dacă omul moare, va trăi din nou?’ a primit răspuns. Pur-
tând pedeapsa păcatului, coborând în mormânt, Hristos a luminat mor-
mântul pentru toţi cei care mor în credinţă. Dumnezeu sub înfăţişare uma-
nă a adus viaţa şi nemurirea la lumină prin evanghelie. Murind, Isus a 
asigurat viaţa veşnică tuturor celor care cred în El. Murind, El l-a condam-
nat pe iniţiatorul păcatului şi al necredinţei ca să sufere pedeapsa păcatului 
– moartea veşnică.” – Testimonies, vol. 6, pag. 230 engl. 

c.  În contrast cu pedeapsa cu moartea, care este darul lui Dumne-
zeu? Romani 6:23; Ioan 3:16.

„Pentru credincios, Hristos este învierea şi viaţa. În Mântuitorul nostru, 
viaţa care a fost pierdută este restaurată; pentru că El are viaţa în Sine însuşi 
ca să-l învie pe cine doreşte El.” – Hristos lumina lumii, pag. 786, 787 engl. 

„Toţi credincioşii care au trecut printr-o moarte naturală, au, prin îm-
părtăşirea din trupul şi sângele Fiului lui Dumnezeu, viaţa veşnică în ei, 
care este viaţa lui Isus Hristos. Murind, Isus a făcut imposibil ca cei care 
cred în El să moară veşnic.” – Comentarii biblice, vol. 7, pag. 962 engl.
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Ps 68:2020 Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor, şi Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Apoc 1:1818 Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor. Evr 2:99 Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi. Fapte 2:2424 Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea. 
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2Tim 1:1010 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie. Evr 2:14-1514 Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, 15 şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor. 
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Rom 6:2323 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Ioan 3:1616 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 
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Joi 10 decembrie

5.  MOARTEA nIMICITă
a.  Ce se întâmplă după prima şi a doua înviere? Apocalipsa 20:4-15.

„La sfârşitul celor o mie de ani, Hristos… porunceşte morţilor răi să 
învie ca să-şi primească răsplata… Ce contrast faţă de cei care au avut parte 
de prima înviere! Cei drepţi erau îmbrăcaţi în tinereţe şi frumuseţe nemu-
ritoare. Cei răi poartă urmele bolii şi ale morţii.” – Marea luptă, pag. 662 engl. 

b.  Ce se va întâmpla în cele din urmă cu toţi cei răi? Matei 13:40-42. 
Mai degrabă decât pedeapsa veşnică, ce vine asupra lor? Ma-
leahi 4:1-3.

„Unii [dintre cei răi] sunt nimiciţi ca într-o clipă, în timp ce alţii suferă 
multe zile. Toţi sunt pedepsiţi ‚după faptele lor’ (Psalmii 28:4)… [Satan] este 
făcut să sufere nu numai pentru propria răscoală, ci şi pentru toate păcatele 
pe care i-a determinat pe cei din poporul lui Dumnezeu să le comită. Pe-
deapsa lui este de departe mai mare decât a celor pe care i-a înşelat. După 
ce au pierit toţi cei care au căzut prin amăgirile lui, el este încă în viaţă şi 
continuă să sufere. În flăcările curăţitoare, cei răi sunt în cele din urmă nimi-
ciţi, şi rădăcină şi ramură – Satan rădăcina, urmaşii lui ramurile. Pedeapsa 
deplină a legii a fost aplicată; pretenţiile justiţiei au fost satisfăcute; iar cerul 
şi pământul, privind, declară neprihănirea lui Iehova.” – Idem., pag. 673 engl. 

c.  Ce se va întâmpla cu moartea însăşi? 1 Corinteni 15:26; Apoca-
lipsa 21:4.

Vineri 11 decembrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Cum a fost introdusă moartea în această lume?
2.  În ce stare intră omul după moarte?
3.  Cum a fost perpetuată de-a lungul istoriei prima minciună a şarpelui?
4.  Ce a făcut Hristos cu blestemul morţii?
5.  De unde ştim că cei răi nu sunt lăsaţi să ardă veşnic?
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Apoc 20:4-154 Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. 5 Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. 6 Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani. 7 Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat 8 şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. 9 Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. 10 Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. 11 Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. 13 Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. 14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. 15 Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc. 
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Mat 13:40-4240 Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. 41 Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea 42 şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Mal 4:1-31 Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. 2 Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd. 3 Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor. 
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1Cor 15:2626 Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Apoc 21:44 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 
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   Lecţia 12 Sabat, 19 decembrie 2015

Mia de ani şi noul pământ
„Ferice de cei blânzi căci ei vor moşteni pământul.” (Matei 5:5).
„Întregul univers al lui Dumnezeu era curat iar marea luptă s-a 

încheiat pentru totdeauna. Oriunde priveam, tot ceea ce zărea ochiul 
era curat şi sfânt… Noul pământ cu toată slava şi frumuseţea lui, era 
moştenirea veşnică a sfinţilor.” – Experienţe şi viziuni, pag. 295 engl. 

Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, pag. 17-20, 288-295 engl. 

Duminică 13 decembrie

1.  InTRânD În ÎMpăRăŢIA SLAvEI
a.  unde vor fi credincioşii după cea de-a doua venire a lui Hristos? 

1 Tesaloniceni 4:15-17.

„Noi toţi am intrat în nor împreună şi am urcat timp de şapte zile 
până la Marea de Cristal, când Isus a adus coroanele şi cu mâna Lui 
dreaptă le-a aşezat pe capul nostru. Ne-a dat harpe de aur şi ramuri de 
palmieri ai biruinţei… Cu toţii erau pe deplin mulţumiţi cu coroanele lor. 
Şi erau toţi îmbrăcaţi în haine albe, glorioase de sus până jos.” – Experienţe 
şi viziuni, pag. 16, 17 engl. 

b.  Ce dă sfinţilor dreptul de a intra în noul Ierusalim? psalmii 87:3-6; 
galateni 4:26; Apocalipsa 22:14; Isaia 26:1, 2.

„Peste tot în jurul nostru erau îngeri în timp ce noi păşeam de pe Marea 
de Cristal pe porţile cetăţii. Isus Şi-a ridicat braţul cel puternic şi glorios, 
a apucat poarta de mărgăritare, a deschis-o pe balamalele ei sclipitoare şi 
ne-a spus: ‚V-aţi spălat hainele în sângele Meu, aţi stat drepţi pentru ade-
vărul Meu, intraţi.’ Cu toţii am păşit înăuntru şi am simţit că aveam tot 
dreptul să ne aflăm în cetate.” – Idem., pag. 17 engl. 

www.azsmr.ro
1Tes 4:15-1715 Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 16 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. 
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Ps 87:3-63 Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu! – (Oprire) 4 Eu pomenesc Egiptul şi Babilonul printre cei ce Mă cunosc; iată, ţara filistenilor, Tirul cu Etiopia: „În Sion s-au născut.” – 5 Iar despre Sion este zis: „Toţi s-au născut în el”, şi Cel Preaînalt îl întăreşte. 6 Domnul numără popoarele, scriindu-le: „Acolo s-au născut.” – (Oprire) Gal 4:2626 Dar Ierusalimul cel de sus este slobod, şi el este mama noastră. Apoc 22:1414 Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! Isa 26:1-21 În ziua aceea, se va cânta următoarea cântare în ţara lui Iuda: „Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri şi întăritură. 2 Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios. 
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Luni 14 decembrie

2.  MIA DE AnI
a.  Cât timp vor petrece sfinţii în cer? Apocalipsa 20:4. Ce vom face 

în acest timp? 1 Corinteni 6:2; Matei 19:28.

„În timpul celor o mie de ani între prima şi a doua înviere, are loc ju-
decata celor răi… Împreună cu Hristos, [drepţii] îi judecă pe cei răi, com-
parând faptele lor cu cartea statutelor, Biblia, şi hotărând fiecare caz după 
faptele săvârşite în trup. Atunci, partea pe care trebuie să sufere cei răi, este 
stabilită în conformitate cu faptele lor; şi este înregistrată în dreptul nume-
lui lor din cartea morţii.” – Marea luptă, pag. 660, 661 engl. (cap. 41).

b.  unde va fi Satan în timpul celor o mie de ani? Apocalipsa 20:1-3. 
În ce stare se va afla pământul în acest timp? Ieremia 4:23-27.

„Aici [pe acest pământ] va fi căminul lui Satan şi al îngerilor săi cei răi 
timp de o mie de ani. Limitat la pământ, el nu va avea acces la celelalte 
lumi ca să ispitească şi să necăjească pe cei care nu au căzut niciodată. În 
acest sens este el legat: nu a mai rămas nimeni asupra căruia el să-şi poată 
exercita puterea. El este despărţit cu totul de lucrarea de înşelare şi ruinare 
care timp de atâtea veacuri a fost singura lui desfătare…

Timp de şase mii de ani, lucrarea lui Satan de răscoală ‚a făcut pămân-
tul să tremure.’ El a ‚prefăcut lumea în pustiu, a nimicit cetăţile.’ Şi el ‚nu 
a dat drumul prinşilor săi de război.’ Timp de şase mii de ani, închisoarea 
lui i-a primit pe cei din poporul lui Dumnezeu iar el dorea să-i ţină prinşi 
pentru vecie; dar Hristos a rupt legăturile lui şi i-a eliberat pe prizonieri.

Chiar şi cei răi sunt acum în afara puterii Satanei, şi el rămâne singur cu 
îngerii lui răi ca să înţeleagă efectele blestemului pe care l-a adus păcatul…

Timp de o mie de ani, Satan va pribegi încoace şi încolo pe pământul 
pustiit ca să vadă rezultatele răscoalei lui împotriva legii lui Dumnezeu. 
În acest timp, suferinţele lui sunt intense. De la căderea lui, viaţa lui de 
activitate neîntreruptă nu i-a dat timp să reflecteze; dar acum el este lipsit 
de puterea lui şi lăsat să contemple rolul pe care l-a jucat de când s-a răs-
culat la început împotriva guvernării din cer şi să privească cu groază şi 
tremurând la viitorul îngrozitor când va trebui să sufere pentru tot răul pe 
care l-a făcut şi să fie pedepsit pentru păcatele pe care le-a determinat să fie 
comise.” – Idem., pag. 659, 660 engl. (cap. 41).

www.azsmr.ro
Apoc 20:44 Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. 1Cor 6:22 Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? Mat 19:2828 Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 

www.azsmr.ro
Apoc 20:1-31 Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. 2 El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. 3 L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme. Ier 4:23-2723 Mă uit la pământ, şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri, şi lumina lor a pierit! 24 Mă uit la munţi, şi iată că sunt zguduiţi; şi toate dealurile se clatină! 25 Mă uit, şi iată că nu este niciun om; şi toate păsările cerurilor au fugit! 26 Mă uit, şi iată, Carmelul este un pustiu; şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului şi înaintea mâniei Lui aprinse! 27 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Toată ţara va fi pustiită; dar nu o voi nimici de tot. 
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Marţi 15 decembrie

3.  MuTânD SEDIuL
a.  Ce va avea loc la sfârşitul judecăţii din cer? Apocalipsa 21:2, 3.

„Cu Isus în fruntea noastră, ne-am coborât cu toţii din cetate pe pă-
mânt, pe un munte mare şi întins, care nu l-a putut suporta pe Isus şi s-a 
despicat şi a apărut o câmpie întinsă. Apoi am privit în sus şi am văzut 
marea cetate, cu douăsprezece temelii şi douăsprezece porţi, trei pe fiecare 
parte şi un înger la fiecare poartă. Am strigat cu toţii tare: ‚Cetatea, marea 
cetate, vine, vine jos de la Dumnezeu din cer’, şi ea a venit şi s-a aşezat pe 
locul unde stăteam noi.” – Experienţe şi viziuni, pag. 17, 18 engl. 

b.  unde se va afla noul Ierusalim? Zaharia 14:4.

„Ca loc al înălţării Sale, Isus a ales locul atât de adesea sfinţit prin pre-
zenţa Sa în timp ce trăia printre oameni. Nu Muntele Sion, locul cetăţii 
lui David, nu Muntele Moria, locul templului, a fost astfel onorat. Acolo 
Hristos fusese batjocorit şi respins. Acolo valurile îndurării, care s-au întors 
într-o avalanşă şi mai puternică, au fost alungate înapoi de inimi la fel de 
împietrite precum stânca. De aceea, Isus obosit şi apăsat sufleteşte, plecase 
să Se odihnească pe Muntele Măslinilor. Sfânta Şechina, depărtându-se din 
primul templu, stătuse pe partea de est a muntelui, ca şi cum nu dorea să 
părăsească oraşul ales; la fel, Hristos a stat pe Muntele Măslinilor, cu o 
inimă sfâşiată de durere privind de sus Ierusalimul. Dumbrăvile şi văile 
muntelui fuseseră consacrate prin rugăciunile şi lacrimile Sale. Povârnişu-
rile lui au trimis înapoi ecoul strigătelor mulţimii care Îl proclamau rege. Pe 
coastele lui, de cealaltă parte, găsise un cămin în casa lui Lazăr din Betania. 
În grădina Ghetsimani de la poalele muntelui, El Se rugase şi agonizase 
singur. De pe acest munte avea El să Se înalţe la cer. Pe vârful lui, aveau 
să Se aşeze picioarele Sale când va veni iarăşi. Nu ca un om al durerii, ci 
ca un rege glorios şi triumfător va sta El în picioare pe Muntele Măslinilor 
în timp ce sunetele de aleluia ale evreilor se amestecă cu cele de osana ale 
neamurilor iar glasurile celor mântuiţi asemenea unei oşti puternice se în-
teţesc în aclamarea: ‚Încoronaţi-L pe Domnul tuturor!’” – Hristos lumina lumii, 
pag. 829, 830 engl. (cap.87).

www.azsmr.ro
Apoc 21:2-32 Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3 Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 
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Zah 14:44 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate, spre miazăzi. 
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Miercuri 16 decembrie

4.  un păMânT nOu
a.  Atunci când cei răi nu vor mai fi, ce se va întâmpla cu pământul? 

Apocalipsa 21:1; psalmii 102:25, 26.

b.  Ce vor face cei răscumpăraţi pe noul pământ? Isaia 32:18; 65:21, 22.

„Atunci am început să ne uităm la lucrurile glorioase din afara cetăţii. 
Acolo am văzut case splendide, care semănau cu argintul, sprijinite de pa-
tru coloane încrustate cu perle foarte plăcute la privit. Acestea aveau să fie 
locuite de sfinţi. În fiecare se afla o etajeră. Am văzut pe mulţi sfinţi că intră 
în casă, îşi dau jos coroanele lucitoare şi le aşează pe etajeră, apoi merg pe 
câmpia de lângă casă ca să lucreze pământul; nu aşa cum trebuie să lucrăm 
noi pământul aici; nu, nu. O lumină glorioasă strălucea de jur împrejurul 
capului lor iar ei strigau şi aduceau slavă lui Dumnezeu fără încetare.” – 
Experienţe şi viziuni, pag. 18 engl. 

„Pe noul pământ, cei răscumpăraţi se vor angaja în ocupaţiile şi plăce-
rile care le-au adus fericire lui Adam şi Evei la început. Se va trăi viaţa din 
Eden, viaţa din grădină şi câmp.” – Profeţi şi regi, pag. 730, 731 engl.

c.  Cum descrie Biblia mediul înconjurător de pe noul pământ? Isa-
ia 11:6-9; 65:25.

„Am văzut o altă câmpie plină de tot felul de flori şi când le-am cules 
am exclamat: ‚Ele nu se vor veşteji niciodată.’ Apoi am văzut o câmpie cu 
iarbă mare, foarte plăcută la privire; era de un verde viu şi avea reflecţii de 
argint şi aur în timp ce se unduia cu mândrie spre slava Regelui Isus. Apoi 
am intrat pe o câmpie cu tot felul de animale sălbatice – leul, mielul, leopar-
dul şi lupul, toate erau într-o unire desăvârşită. Am trecut prin mijlocul lor 
şi ele ne-au urmat în pace. Apoi am intrat într-o pădure, care nu era la fel de 
întunecoasă ca cele pe care le avem aici; nu, nu; ci plină de lumină şi peste 
tot glorioasă; ramurile copacilor se mişcau încoace şi încolo, şi noi toţi am 
exclamat: ‚Vom locui în siguranţă în sălbăticie şi vom dormi în păduri.’” – 
Experienţe şi viziuni, pag. 18 engl. 

„Mintea [copiilor] ar trebui umplută de povestiri din viaţa Domnului 
iar imaginaţia lor să fie încurajată să zugrăvească splendorile lumii viitoa-
re.” – Îndrumarea copilului, pag. 488 engl. 
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Apoc 21:11 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. Ps 102:25-2625 Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. 26 Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşmânt, şi se vor schimba. 
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Isa 32:1818 Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite. Isa 65:21-2221 Vor zidi case şi le vor locui; vor sădii vii şi le vor mânca rodul. 22 Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele; nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul; căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. 
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Isa 11:6-96 „Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş; 7 vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, 8 pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii, şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basilicului. 9 Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă. Isa 65:2525 Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul, şi şarpele se va hrăni cu ţărână. Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.” 
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Joi 17 decembrie

5.  MOŞTEnInD păMânTuL
a.  Ce este profetizat cu privire la cei care, deşi proscrişi în lumea 

aceasta, vor moşteni lumea viitoare? psalmii 37:8-11.

„Cei blânzi vor moşteni pământul (Matei 5:5). Prin dorinţa de înălţare 
de sine a intrat păcatul în lume iar primii noştri părinţi şi-au pierdut drep-
tul de stăpânire asupra acestui pământ frumos, împărăţia lor. Prin lepăda-
re de sine, Hristos a răscumpărat ceea ce era pierdut. Şi El spune că trebuie 
să biruim aşa cum a biruit şi El. Apocalipsa 3:21. Prin umilinţă şi renunţare 
la sine, putem deveni moştenitori împreună cu El…

Pământul făgăduit celor blânzi nu va fi ca acesta, întunecat de umbra 
morţii şi a blestemului…

Acolo nu este nici dezamăgire, nici durere, nici păcat, nimeni nu va 
spune: ‚Sunt bolnav’; nu vor mai fi cortegii funerare, tânguiri, nici moarte, 
nici despărţiri, nici inimi frânte; ci Isus este acolo, pacea este acolo.” – Cuge-
tări de pe Muntele Fericirilor, pag. 17 engl. 

b.  Care va fi caracterul celor care locuiesc pe noul pământ? 2 petru 3:13.

„Picioarele celor răi nu vor pângări niciodată noul pământ. Va veni foc 
de la Dumnezeu din cer şi-i va nimici – îi va arde cu rădăcină şi ramură. Sa-
tan este rădăcina iar copiii lui sunt ramurile.” – Experienţe şi viziuni, pag. 52 engl. 

„Acelaşi foc de la Dumnezeu, care i-a nimicit pe cei răi, curăţă între-
gul pământ. Munţii despicaţi şi colţuroşi s-au topit de căldura mare, la fel 
şi atmosfera şi toată miriştea a fost arsă. Atunci moştenirea noastră este 
deschisă înaintea noastră, glorioasă şi frumoasă, iar noi moştenim întregul 
pământ înnoit.” – Idem., pag. 54 engl. 

Vineri  18 decembrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Cu ce condiţie este o persoană considerată cetăţean al noului Ierusalim?
2.  Ce se întâmplă în timpul miei de ani în cer şi pe pământ?
3.  De ce va alege Dumnezeu pământul ca noua locaţie pentru sediul Său?
4.  Descrieţi noul pământ.
5.  Ce fel de oameni vor moşteni noul pământ?

www.azsmr.ro
Ps 37:8-118 Lasă mânia, părăseşte iuţimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. 9 Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni ţara. 10 Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi. 11 Cei blânzi moştenesc ţara şi au belşug de pace. 

www.azsmr.ro
2Pet 3:1313 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. 
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  Lecţia 13 Sabat, 26 decembrie 2015

Împărăţia din tine
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit 

credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va 
da în ‚ziua aceea’ Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci 
şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Timotei 4:7, 8).

„Cei a căror viaţă a fost ascunsă cu Hristos, cei care pe acest pă-
mânt au luptat lupta cea bună a credinţei, vor străluci de slava Răs-
cumpărătorului în împărăţia lui Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 9, pag. 
287 engl.

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pag. 647-678 engl. (cap. 42).

Duminică 20 decembrie

1.  În SpIRIT ŞI În ADEvăR
a.  Ce a spus Isus cu privire la împărăţia Sa din această lume? Luca 

17:20, 21; Ioan 4:20-24.

„Nu prin căutarea unui munte sfânt sau a unui templu sacru sunt 
aduşi oamenii în comuniune cu cerul. Religia nu se limitează la forme şi 
ceremonii exterioare. Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie 
care duce la Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie să fim născuţi din 
Duhul divin. Acesta va curăţa inima şi va reînnoi mintea, dându-ne noi 
capacităţi pentru a-L cunoaşte şi iubi pe Dumnezeu. Ne va da o ascultare 
bucuroasă de toate cerinţele Sale. Aceasta înseamnă adevărata închinare.” 
– Hristos lumina lumii, pag. 189 engl. (cap. 19).

b.  Cui îi este acordată împărăţia? Luca 12:32; Matei 5:3; 7:21.

„Oriunde un suflet Îl caută pe Dumnezeu, acolo se dă pe faţă lucrarea 
Duhului, iar Dumnezeu Se va face de cunoscut acelui suflet. Astfel de în-
chinători caută El. El aşteaptă să-i primească şi să-i facă fiii şi fiicele Sale.” 
– Idem.

www.azsmr.ro
Luc 17:20-2120 Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. 21 Nu se va zice: „Uite-o aici!” sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” Ioan 4:20-2420 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.” 21 „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 22 Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la iudei. 23 Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. 24 Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” 

www.azsmr.ro
Luc 12:3232 Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. Mat 5:33 „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Mat 7:2121 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 
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Luni 21 decembrie

2. O SpERAnŢă pERMAnEnTă
a. Care este speranţa noastră ca şi credincioşi în Hristos? Tit 2:13.

b. Ce va fi dat celor care intră în cer? 2 Timotei 4:8. Cum ne încura-
jează acest lucru să fim neclintiţi? Apocalipsa 3:11.

„Biruitorului îi este promisă o coroană de o slavă nepieritoare şi o viaţă 
care se măsoară cu viaţa lui Dumnezeu. ‚Celui ce va birui,’ spune Hristos, 
‚îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în mijlocul paradisului lui 
Dumnezeu.’ ‚Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi 
la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dum-
nezeu pentru cei ce-L iubesc.’ (Apocalipsa 2:7 engl; 1 Corinteni 2:9). Să ne 
străduim să obţinem o intrare îmbelşugată în împărăţia Domnului nostru. 
Să studiem cu sârguinţă Evanghelia pe care Hristos în persoană a venit să 
o prezinte lui Ioan pe insula Patmos – Evanghelia care este numită ‚Desco-
perirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor Săi
lucrurile care au să se întâmple în curând.’ Să nu uităm niciodată că este
‚ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii şi păzesc
lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape.’ (Apocalipsa 1:1, 3).” – Signs
of the Times, 4 februarie 1903.

c. Deşi uneori răul pare că triumfă, ce asigurare avem? Romani
8:28; 2 Corinteni 13:8.

„De-a lungul secolelor de persecuţie, luptă şi întuneric, Dumnezeu Şi-a 
susţinut biserica. Nici un nor nu a căzut peste ea, fără ca El să o pregăteas-
că; nicio putere prigonitoare nu s-a ridicat să contrafacă lucrarea Sa, fără 
ca El să o prevadă. Totul a avut loc aşa cum a prezis El. El nu Şi-a părăsit 
biserica, ci a trasat în declaraţii profetice ceea ce avea să aibă loc şi ceea ce 
Spiritul Său i-a inspirat pe profeţi să prezică s-a împlinit. Toate planurile 
Sale se vor împlini. Legea Sa este legată de tronul Său, şi nicio putere a 
răului nu o poate distruge. Adevărul este inspirat şi păzit de Dumnezeu; 
şi el va triumfa peste toată împotrivirea.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 11, 12 
engl. (cap. 1).

www.azsmr.ro
Tit 2:1313 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. 

www.azsmr.ro
2Tim 4:88 De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Apoc 3:1111 Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. 

www.azsmr.ro
Rom 8:2828 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. 2Cor 13:88 Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. 
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Marţi 22 decembrie

3.  gRăBInD ÎMpăRăŢIA
a.  Ce ar trebui să ne rugăm cu privire la împărăţia lui Dumnezeu? 

Matei 6:10. Cum ar trebui ca această rugăciune să ne influenţeze 
priorităţile? versetul 33.

„Dragi fraţi şi surori, fie ca poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus 
Hristos să fie necurmat în minţile noastre şi ele să dea afară gândurile şi 
grijile lumeşti. Ele să fie subiectul tău de meditaţie când mergi la culcare şi 
când te trezeşti. Trăieşte şi acţionează având în vedere mereu venirea Fiu-
lui omului. Timpul de sigilare este foarte scurt şi se va încheia în curând. 
Acum este timpul, câtă vreme cei patru îngeri ţin cele patru vânturi, ca să 
ne facem chemarea şi alegerea sigure.” – Experienţe şi viziuni, pag. 58 engl. (cap.: 
„Datoria având în vedere timpul de strâmtorare”).

b.  Ce rol avem în apropierea venirii lui Hristos?  Matei 24:14; 2 pe-
tru 3:12.

„Privilegiul fiecărui creştin nu este doar de a aştepta, ci şi de a gră-
bi venirea Domnului nostru Isus Hristos (2 Petru 3:12). Dacă toţi cei care 
mărturisesc numele Său ar aduce roade spre slava Sa, cât de repede ar fi se-
mănată sămânţa evangheliei în toată lumea. În curând, s-ar strânge ultima 
mare recoltă, iar Hristos ar veni să adune grâul preţios.” – Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 69 engl. (cap. 3).

„În împărăţiile lumii, poziţia însemna promovare proprie… Influenţa, 
bogăţia, educaţia erau tot atâtea mijloace de câştigare a controlului asupra 
maselor spre folosul conducătorilor…

Hristos întemeia o împărăţie bazată pe principii diferite. El i-a chemat 
pe oameni nu ca să-şi arate autoritatea, ci ca să slujească, cel puternic să 
poarte neputinţele celor slabi. Puterea, poziţia, talentul, educaţia îl aşezau 
pe posesorul lor sub o mai mare răspundere de a sluji tovarăşilor săi…

În mijlocul ucenicilor Săi, Hristos era în orice privinţă cel care avea grijă 
şi purta poverile. El era părtaş la sărăcia lor, El practica jertfirea de sine în 
folosul lor, mergea înaintea lor ca să le netezească locurile mai grele şi în 
curând El avea să-Şi încheie lucrarea de pe pământ dându-Şi viaţa. Princi-
piul după care acţiona Hristos trebuie să-i pună la lucru pe membrii bise-
ricii care este trupul Său… În împărăţia lui Hristos, cei mai mari sunt cei 
care urmează exemplul pe care El l-a dat şi acţionează ca păstori ai turmei 
Sale.” – Hristos lumina lumii, pag. 550 engl. (cap. 60).

www.azsmr.ro
Mat 6:1010 vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Mat 6:3333 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 

www.azsmr.ro
Mat 24:1414 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul. 2Pet 3:1212 aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? 
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Miercuri 23 decembrie

4. SEMnE DE ADuCERE AMInTE
a. Care ceremonie ne aduce aminte de împărăţia viitoare? Luca

22:14-20; 1 Corinteni 11:26.

„Ritualul Cinei Domnului a fost dat ca să comemoreze marea eliberare 
ca urmare a morţii lui Hristos. Până când va veni a doua oară în putere şi 
slavă, acest ritual trebuie ţinut. El este mijlocul prin care marea Sa lucrare 
pentru noi este ţinută proaspătă în mintea noastră.” – Hristos lumina lumii, pag. 
652, 653 engl. (cap. 72).

„Prin aceste [ritualuri], stabilite chiar de El, Hristos Se întâlneşte cu po-
porul Său şi le dă putere prin prezenţa Sa.” – Idem.

b. Chiar dacă s-ar putea să trecem prin nenorocire şi persecuţii, ce
ar trebui să reţinem? Matei 5:10; 2 Corinteni 4:16-18.

„Multe din nenorociri s-au abătut asupra voastră, în înţelepciunea lui 
Dumnezeu, ca să vă aducă mai aproape de tronul harului. El îi înmoaie şi 
îi supune pe copiii Săi prin dureri şi încercări. Această lume este atelierul 
lui Dumnezeu, unde ne modelează pentru curţile cerului. El foloseşte o 
rindea asupra inimilor noastre tremurânde, până când asprimea şi inegali-
tăţile sunt îndepărtate, iar noi suntem pregătiţi pentru locurile noastre din 
clădirea cerească. Prin încercări şi dureri, creştinul este curăţit şi întărit, şi 
dezvoltă un caracter după modelul dat de Hristos. Influenţa unei vieţi au-
tentice şi evlavioase nu poate fi măsurată. Ea ajunge dincolo de cercul ime-
diat al căminului şi al prietenilor, revărsând o lumină care câştigă sufletele 
la Isus.” – Testimonies, vol. 4, pag. 143 engl. (cap.: „Misionari în cămin”).

„Partea luminoasă şi voioasă a religiei noastre va fi reprezentată de 
toţi cei care se consacră zilnic lui Dumnezeu. Ar trebui să nu-L dezonorăm 
pe Dumnezeu prin relatarea tristă a încercărilor care par dureroase. Toate 
încercările care sunt primite ca educatori vor produce bucurie. Întreaga 
viaţă religioasă va fi înălţătoare, elevatoare, înnobilatoare, parfumată de 
cuvinte şi fapte amabile. Vrăjmaşul este foarte mulţumit ca sufletele să fie 
deprimate, apăsate, să se plângă şi să suspine; el doreşte să creeze impresia 
că acestea sunt efectele credinţei noastre. Dar Dumnezeu doreşte ca mintea 
să nu coboare la nivelul depresiei. El doreşte ca fiecare suflet să triumfe în 
puterea susţinătoare a Răscumpărătorului.” – Idem., vol. 6, pag. 365, 366 engl. 
(cap.: „Respectarea Sabatului”).

www.azsmr.ro
Luc 22:14-2014 Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli. 15 El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc paştile acestea cu voi înainte de patima Mea; 16 căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.” 17 Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi; 18 pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.” 19 Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” 20 Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi. 1Cor 11:2626 Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. 

www.azsmr.ro
Mat 5:1010 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 2Cor 4:16-1816 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. 17 Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. 18 Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice. 
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Joi 24 decembrie

5.  O ÎMpăRăŢIE FăRă SFâRŞIT
a.  Având în vedere îndemnurile apostolilor, ce ar trebui să facem 

de acum înainte? 1 Ioan 2:28; Ioan 3:2, 3; 2 petru 1:10, 11.

b.  Cum ne vom petrece veşnicia în împărăţia cea eternă? Apocalip-
sa 5:13.

„Iar anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce descoperiri tot mai bo-
gate şi slăvite cu privire la Dumnezeu şi Hristos. După cum cunoştinţa este 
progresivă, la fel vor creşte şi dragostea, reverenţa şi fericirea. Cu cât oa-
menii învaţă mai mult despre Dumnezeu, cu atât mai mare va fi admiraţia 
lor faţă de caracterul Său. Pe măsură ce Isus deschide înaintea lor bogăţiile 
ispăşirii şi măreţele realizări în marea luptă cu Satan, inimile celor răscum-
păraţi vibrează de o consacrare aprinsă şi, cu o bucurie mai entuziastă, ei 
îşi ating harpele de aur; şi zece mii de ori zece mii şi mii de mii de glasuri 
se unesc ca să completeze puternicul cor de laudă…

Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai sunt. Întregul uni-
vers este curat. 

O singură vibraţie de armonie şi bucurie străbate prin creaţiunea imen-
să. De la Acela, care a creat totul, curge viaţa, lumina şi mulţumirea, prin 
domeniile spaţiului fără sfârşit. De la atomul minuscul şi până la lumile 
cele mari, toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor ne-
umbrită şi într-o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire.” 
– Marea luptă, pag. 678 engl. (cap. 42).

Vineri 25 decembrie

ÎnTREBăRI RECApITuLATIvE pERSOnALE
1.  Cum ne asigurăm locul în împărăţia spirituală a lui Dumnezeu?
2.  Ce făgăduinţe ne pot încuraja în mijlocul luptei dintre bine şi rău?
3.  Ce putem face ca să grăbim revenirea lui Isus?
4.  Explicaţi unele lucruri care ne pot ajuta să avem veşnicia mereu în 

vedere.
5.  Care sunt planurile tale pentru veşnicie?

www.azsmr.ro
1Ioan 2:2828 Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El. Ioan 3:2-32 Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” 3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” 2Pet 1:10-1110 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. 11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

www.azsmr.ro
Apoc 5:1313 Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!” 



Sugestii pentru ora de studiu din Sabat, după amiaza
pe urmele Marelui Medic

   3 - Îmbrăcămintea
 10 - Dieta şi sănătatea
  17 - Carnea ca hrană
 24 - Extreme în dietă
 31 - Stimulente şi narcotice

   7 - Comerţul ilegal cu alcool şi prohibiţia
  14 - Lucrarea în cămin
 21 - Ziditorii căminului
 28 - Alegerea şi pregătirea căminului

   5 - Mama
 12 - Copilul
  19 - Influenţele din cămin
 26 - Adevărata educaţie: educaţia pentru a deveni misionari

Apusul soarelui*) pentru diferite zone ale ţării:

Octombrie
3. B: 18:56; CT: 18:45; IS: 18:48; MS: 19:01; SM: 19:07; AR: 19:14;

10. B: 18:43; CT: 18:33; IS: 18:34; MS: 18:47; SM: 18:53; AR: 19:00;
17. B: 18:31; CT: 18:21; IS: 18:21; MS: 18:34; SM: 18:39; AR: 18:48;
24. B: 18:19; CT: 18:09; IS: 18:09; MS: 18:22; SM: 18:26; AR: 18:35;
31. B: 17:09; CT: 16:59; IS: 16:57; MS: 17:10; SM: 17:14; AR: 17:24.

noiembrie
7. B: 16:59; CT: 16:48; IS: 16:47; MS: 17:00; SM: 17:04; AR: 17:14;

14. B: 16:51; CT: 16:41; IS: 16:37; MS: 16:51; SM: 16:54; AR: 17:05;
21. B: 16:44; CT: 16:35; IS: 16:30; MS: 16:44; SM: 16:47; AR: 16:58;
28. B: 16:40; CT: 16:30; IS: 16:24; MS: 16:39; SM: 16:41; AR: 16:53.

Decembrie
5. B: 16:37; CT: 16:27; IS: 16:21; MS: 16:35; SM: 16:37; AR: 16:50;

12. B: 16:36; CT: 16:27; IS: 16:20; MS: 16:34; SM: 16:36; AR: 16:49;
19. B: 16:38; CT: 16:28; IS: 16:21; MS: 16:36; SM: 16:37; AR: 16:50;
26. B: 16:41; CT: 16:32; IS: 16:24; MS: 16:39; SM: 16:41; AR: 16:53.

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