STORACLES OF PROPHECY
Bible Study Guides in Română (Romanian) Language

Omul-Mileniilor
Împărăţia imensă a Babilonului era prosperă şi plină de
bogăţii, cu toate acestea, împăratul Nebucadneţar se răscolea
tulburat în patul regal. Cât va dura această eră de aur, se
întreba el, si ce se va întâmpla cu puternicul lui imperiu, dupa
moartea sa?
Somnul puternicului monarh era spulberat de toate aceste
întrebări tulburătoare. În noaptea aceea, mintea lui a fost
străbatută deodată de o imagine vie ce înfăţişa chipul unui
bărbat uriaş, alcătuit din materiale diverse. Era o panoramă
multicoloră cum nu mai văzuse niciodată. Aruncând de pe el
păturile ornamentate, împăratul a sărit îndată din pat şi a
strigat către paznici: "Chemaţi pe toţi vrăjitorii şi pe cititorii în
stele; să vină îndată la mine. Trebuie să descopăr
semnificaţia acestui vis!"
Înţelepţii împăratului au fost convocaţi şi s-au înfaţişat
înaintea suveranului lor înspăimântat. "Iar Împăratul le-a zis:
'Am visat un vis; duhul îmi este tulburat, şi aş vrea să ştiu
visul acela'". Unul dintre falşii profeţi i-a răspuns linguşitor:
"Spune robilor tăi visul, şi-ţi vom arăta tâlcuirea lui". Dar, aşa
cum se întâmplă adesea cu visurile, detaliile deveniseră deja confuze în mintea lui Nebucadneţar. Aceşti
bărbaţi pretinseseră că deţin o clarviziune divină, dar împaratul începea să se îndoiască de abilitaţile lor.
Acesta ar putea fi un mijloc excelent de verificare. "Spuneţi-mi voi visul şi tâlcuirea, şi veţi fi răsplătiţi,
dacă nu, voi porunci să fiti tăiaţi în bucăţi, şi casele voastre vor fi făcute bucăţi!"
Vrăjitorii şi cititorii în stele nu aveau de ales, decât să recunoască faptul că sunt lipsiţi de putere şi
incapabili să explice visul fără să-l fi auzit mai înainte. Cu toate acestea, Domnul încă mai avea o
persoană în Babilon, care putea explica visul uriaşului om al mileniilor.

1. De ce i-a dat Dumnezeu acest vis împăratului
Babilonului?
Daniel 2:28 . Dar este în ceruri un Dumnezeu, care
descoperă _______ şi care face cunoscut împăratului
Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe
urmă.
Answer: ___________________________
Note: În acest vis al chipului din mai multe metale,
Dumnezeu a schiţat ridicarea şi căderea împărăţiilor care
urmau să aibă o influenţă directă asupra poporului Său,
de-a lungul mileniilor viitoare.
2. Atunci când sfetnicii împăratului n-au reuşit să
descopere şi să interpreteze visul, care a fost
porunca lui Nebucadneţar?
Daniel 2:12 . Împăratul ... a poruncit să ______ pe toţi
înţelepţii Babilonului.
Answer: ___________________________
Note: Astrologii şi magicienii Babilonului pretindeau că
au puteri supranaturale, dar când n-au ştiut să-i
descopere visul împăratului, s-a dovedit clar că erau nişte
impostori neputincioşi. Dacă împăratul şi-ar fi amintit
visul, cu siguranţă că ar fi tâlcuit ei o interpretare
închipuită. În furia lui, Nebucadneţar a poruncit ca toţi înţelepţii să fie omorâţi, chiar şi cei care nu
fuseseră prezenţi. Printre cei absenţi de la prima întâlnire cu împăratul s-a aflat şi un rob cu teamă de
Dumnezeu pe nume Daniel, care tocmai fusese instruit ca să-i slujească împăratului.
3. Când a aflat despre decretul de moarte, ce i-a
cerut Daniel împăratului şi ce le-a spus el prietenilor
săi?
Daniel 2:16 . Şi Daniel s-a dus la împărat şi l-a rugat să-i
dea _____ ca să dea împăratului tâlcuirea.
Daniel 2:17, 18 Apoi Daniel s-a dus în casa lui şi a spus
despre lucrul acesta tovarăşilor săi Hanania, Mişael şi
Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului
cerurilor pentru această taină.

Answer: ___________________________
Note: Daniel i-a cerut puţin timp lui Nebucadneţar şi i-a
făgăduit că îi va descoperi visul şi înţelesul lui. Împăratul,
care mai dorea cu ardoare să afle înţelesul vedeniei, i-a
aprobat cererea lui Daniel. Apoi, împreună cu prietenii săi
au apelat la singurul Izvor care era în stare să descopere
visul împăratului. Aşa că s-au rugat Dumnezeului
cerurilor.
4. După ce Domnul i-a descoperit visul lui Daniel, cui

I-a adus el laude şi mulţumiri?
Daniel 2:23, 28 . Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud... Este în ceruri un
_________, care descoperă tainele.
Answer: ___________________________
Note: S-ar putea ca ridicarea şi căderea împărăţiilor să pară ca şi când s-ar întâmpla din voia
oamenilor, dar rugăciunea lui Daniel de laudă descoperă clar esenţa intervenţiei divine. Nimic nu are loc
fără ca Dumnezeu să nu ştie deja şi pe care să nu-l fi îngăduit El. Uneori s-ar putea să nu înţelegem ce
se întâmplă în lumea noastră de astăzi sau de ce, dar este alinător să ştii că Dumnezeu încă este
suveran. Doar Daniel a putut să-i descopere visul împăratului, cu toate acestea el Ii aduce laude Celui
care i-a descoperit de fapt visul--Dumnezeului cerului.
5. Care două obiecte ne spune Daniel că le-a văzut
împăratul în vis?
Daniel 2:31 . Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un
_____ mare.
Daniel 2:34 Tu te uitai ... şi s-a deslipit o piatră, fără
ajutorul vreunei mâini.
Answer: ___________________________
Note: Primul lucru pe care l-a văzut împăratul a fost un
chip mare din următoarele metale:
1. Capul era din aur.
2. Pieptul şi braţele erau din argint.
3. Stomacul şi coapsele erau din aramă.
4. Fluierele picioarelor erau din fier.
5. Picioarele din fier şi lut.
Apoi, împăratul a văzut o piatră care s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini. La acest punct, fără
îndoială că împăratul Nebucadneţar stătea ca şi vrăjit pe marginea tronului.
Daniel relatase visul cu precizie aşa cum i-l dăduse Dumnezeu. Acum împăratul aştepta cu nerăbdare,
întrebându-se ce înseamnă visul.
Daniel a continuat să explice interpretarea aşa cum i-o descoperise Domnul şi am face tare bine dacă
am lua-o şi noi aşa cum i-a dat-o Dumnezeu. Unicul mod sigur de a interpreta Biblia şi profeţia este de
a-i îngădui Bibliei să se explice singură.
6. Ce reprezintă capul de aur?
Daniel 2:38 . Tu eşti ______ de aur!
Answer: ___________________________
Note: Împăratul era considerat drept şeful statului. Iată
de ce Nebucadneţar reprezenta Babilonul, imperiul cu
care a început profeţia. Neo-Babilonul a condus lumea
din 612-539 în.Hr. ca unul din cele mai puternice imperii
din antichitate--unul care se cuvenea pe drept vorbind să
fie descris drept capul de aur. Urmăriţi că profeţia începe
pe vremea lui Daniel.

7. Urma ca imperiul babilonian să dureze o veşnicie?
Daniel 2:39 . După tine, se va ridica o ____ împărăţie,
mai neînsemnată decât a ta.
Answer: ___________________________
Note: Supremaţia Babilonului nu a durat o veşnicie. Sau succedat împărăţii, inferioare Babilonului, care au
condus la rândul lor. Aşa cum argintul îi este inferior
aurului, tot astfel împărăţia care i-a urmat Babilonului s-a
bucurat de mai puţină glorie. Condus de Cir în 539 în.Hr.
imperiul medo-persan a cucerit Babilonul şi l-a redus la
ruine. Mezii şi perşii au fost puterea conducătoare în lume
din 539-331 în.Hr. În timpul domniei lor, toate birurile trebuiau plătite în argint.
8. Ce metal reprezenta împărăţia ce i-a urmat MedoPersiei?
Daniel 2:39 . Apoi o a treia împărăţie, care va fi de
______ şi care va stăpâni peste tot pământul.
Answer: ___________________________
Note: Împărăţia din aramă a Greciei a venit la putere
când Alexandru cel Mare i-a cucerit pe mezi şi pe perşi în
bătălia de la Arbela în 331 în.Hr., iar Grecia a rămas la
putere până în jurul anului 168 în.Hr. Soldaţii greci se mai
numeau "haine arămii" deoarece armura lor era toată din
bronz. Observaţi cum fiecare metal care urmează în chip
este mai puţin preţios, deşi cu mult mai trainic decât cel dinaintea lui.
9. Ce metal reprezintă a patra împărăţie?
Daniel 2:40 . Va fi o a patra împărăţie, tare ca ______.
Answer: ___________________________
Note: Monarhia de fier a Romei i-a cucerit pe greci în
168 în.Hr. şi s-a bucurat de supremaţie mondială până ce
Roma a fost capturată de ostrogoţi în 476 d.Hr. Roma a
reprezentat imperiul care a dominat lumea când S-a
născut Domnul Isus Hristos. Observaţi cum Daniel a
prezis o istorie mondială de o mie de ani cu o exactitate
fără greş. Ridicarea şi căderea acestor patru imperii
mondiale--Babilon, Medo-Persia, Grecia şi Roma--sunt
prezise cu claritate în Biblie şi dovedite de cărţile de
istorie.
10. Ce urma să se întâmple după căderea imperiului
roman?
Daniel 2:41, 42 . Împărăţia aceasta va fi __________. ...
După cum degetele de la picioare erau parte de fier şi
parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare
şi în parte plăpândă.
Answer: ___________________________
Note: Când a început să cadă imperiul roman în 476

d.Hr. nu a fost cucerit de vreo altă putere mondială. În schimb, triburile de barbari au cucerit imperiul
roman şi l-au divizat--aşa cum profetizase Daniel. Zece din aceste triburi s-au transformat în Europa
modernă. Ei erau ostrogoţii, vizigoţii, francii, vandalii, alemanii, suevii, anglo-saxonii, herulii, lombarzii şi
burgunzii. Şapte dintre ei mai există încă în Europa. De exemplu, anglo-saxonii au devenit englezii,
francii au devenit francezii, alemanii au devenit germanii, iar lombarzii au devenit italienii.
11. Urmau oare aceste 10 regate să reuşească
vreodată să se unească?
Daniel 2:43 . Se vor amesteca prin legături omeneşti de
căsătorie, dar nu vor fi ______ unul de altul, după cum
fierul nu se poate uni cu lutul.
Answer: ___________________________
Note: Prin căsătorii, alianţe şi tratate, s-a încercat în
zadar să se reunească continentul european. De-a lungul
istoriei, conducători cum ar fi Carol cel Mare, Napoleon,
Kaiser Wilhelm, Mussolini şi Hitler s-au luptat ca să
zidească un nou imperiu european, dar aceste cuvinte din
Scriptură au oprit oricare pretins conducător mondial. Apocalipsa 13 ne spune că va mai exista o
încercare de a stabili o religie universală, dar profeţia lui Daniel arată clar că lumea va rămâne divizată
politic pentru tot restul istoriei pământului.
12. Cine va stabili împărăţia finală?
Daniel 2:44 . Dar în vremea acestor împăraţi,
Dumnezeul _________ va ridica o împărăţie, care nu va
fi nimicită niciodată.
Answer: ___________________________
Note: Următoarea împărăţie mondială va fi împărăţia
cerurilor, descrisă în Matei 25:31-34.
13. Ce le
face piatra
celorlalte

împărăţii mondiale?
Daniel 2:34, 35 . S-a deslipit o piatră, fără ajutorul
vreunei mâini, a _____ picioarele de fier şi de lut ale
chipului şi le-a făcut bucăţi. ...Piatra care sfărâmase
chipul, s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul.
Answer: ___________________________

Note: Piatra care s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini
reprezintă împărăţia lui Dumnezeu. Nu va fi o aglomerare
de împărăţii pământeşti, ci o înlocuire totală (Apocalipsa 2:1). Scripturile declară că atunci când Domnul
Isus Hristos Se va întoarce pe pământ, va nimici total toate împărăţiile pământului şi va stabili o
împărăţie veşnică (Daniel 2:44). Ce veste extraordinară! Domnul Isus Hristos vine din nou! Toată istoria
se îndreaptă spre acest final de apogeu, când Fiul lui Dumnezeu Se va întoarce în maiestate spre a
stabili împărăţia neprihănirii veşnice. Poate că împăratul Nebucadneţar a crezut că L-a învins pe
adevăratul Dumnezeu când a asediat Ierusalimul şi a jefuit templul (Daniel 1:1, 2), dar i s-a arătat destul
de repede că Dumnezeu este Cel care conduce totul. Evenimentele omeneşti se află sub stăpânirea Sa
şi El va birui în cele din urmă. Poate că Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma şi cele 10 împărţiri ale
imperiului roman au crezut că pot uzurpa autoritatea divină şi că pot nimici poporul lui Dumnezeu, dar
toate împărăţiile omeneşti vor fi zdrobite în cele din urmă de venirea Domnului Hristos. Slavă Domnului

că El va învinge în marea controversă!
14. După ce a auzit interpretarea clară a visului
facută de Daniel, ce a spus Nebucadneţar despre
Domnul?
Daniel 2:47 . Împăratul a vorbit lui Daniel şi a zis: "Cu
adevărat, Dumnezeul vostru este __________
dumnezeilor şi Domnul împăraţilor şi El descoperă
tainele.
Answer: ___________________________
Note: După ce a văzut că Dumnezeu stăpâneşte total
evenimentele din lume, chiar şi Nebucadneţar a
recunoscut că Dumnezeul căruia Daniel Îi slujea era
deasupra tuturor zeilor păgâni ai Babilonului. Cât de repede s-a schimbat tabloul! Daniel şi prietenii lui,
din pricina credincioşiei lor faţă de Dumnezeu, au fost înălţaţi de la starea lor de robi în Babilon la poziţia
de conducători remarcanţi în împărăţie (Daniel 2:48, 49). Dumnezeu întotdeauna îi onorează pe cei care
Îl onorează (1 Samuel 2:30).
15. După ce ţi-ai dat seama că Dumnezeu conduce
deplin toate evenimentele de pe acest pământ, n-ai
vrea să-I dai voie să-ţi conducă deplin şi ţie viaţa?
. Răspunsul tău
Answer: ___________________________

Înapoi-la-Ierusalim
Ucenicii Domnului Isus erau cu totul tulburaţi şi răvăşiţi. Toate
speranţele şi visurile lor despre noua Împărăţie a lui
Dumnezeu fuseseră ţintuite pe cruce, chiar în vinerea ce
tocmai trecuse. Doborâţi de mâhnire şi confuzie, Cleopa şi
tovaraşul lui îşi urmau agale drumul de şapte mile de la
Ierusalim ce cobora spre căminul lor din micul oraş Emaus. În
timp ce soarele scăpăta în acea după-amiază de duminică, iar
ei îşi urmau drumul pe cărarea pietroasă, un Străin S-a
apropiat şi li s-a alăturat. Nici nu bănuiau măcar că acel nou
tovarăş era Însuşi Domnul cel Înviat. Fără să dea vreo atenţie
tovarăşului lor peregrin, cei doi ucenici dezamăgiţi şi-au
reamintit evenimentele cutremurătoare ale acelui sfârşit de
săptămână, simţindu-se tot mai descurajaţi cu fiecare pas pe
care-l făceau.
În timp ce îi asculta tăcut, Isus Îşi dorea cu ardoare să li Se
descopere prietenilor Lui dezamăgiţi. Dar Domnul în mod voit
Şi-a ascuns adevărata identitate, pentru că acum aveau
nevoie mai mult decât oricând să înţeleagă Scripturile. Dacă
Hristos le-ar fi îngăduit acestor doi urmaşi credincioşi să-şi
dea seama cine era El de fapt, atunci ar fi fost cu mult prea
bucuroşi şi entuziasmaţi ca să mai dea atenţie adevărurilor importante pe care El tocmai dorea să li le
împărtăşească.
Chiar după cei trei ani şi jumătate în care ascultaseră învăţăturile şi predicile Lui, totuşi încă nu
înţeleseseră natura misiunii Sale. El le spusese clar: "Fiul Omului a fost dat în mâinile oamenilor, iar ei Îl
vor omorî; şi după ce va fi omorât, Se va înălţa a treia zi. Ei însă nu au înţeles ce le spusese, dar se
temeau să-L întrebe." Marcu 9:31, 32. Domnul Isus le-a întrerupt cu blândeţe şi tact conversaţia cea
tristă şi, în timpul celor două ceasuri care au urmat, le-a dat soluţiile pentru înţelegerea tuturor
Scripturilor şi a profeţiilor.

1. Cât anume din Scripturi ni se porunceşte să
credem?
Luca 24:25 . Să credeţi ______ ce au spus proorocii.
2 Timotei 3:16 Toată Scriptura este insuflată de
Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: Toate prezicerile lui Dumnezeu (adevărul sacru)
se află în scrierile Vechiului şi Noului Testament. Soluţiile
pentru înţelegerea profeţiilor din Apocalipsa se găsesc în
primul rând în istorisirile din Vechiul Testament. De
exemplu, 278 din cele 404 versete aflate în cartea Apocalipsei nu sunt altceva decât ecouri ale altor
istorisiri şi profeţii din Vechiul Testament.
2. Pe cine a spus Isus că-L descoperă Scriptura şi
profeţiile?
Luca 24:27 . Şi a început de la Moise şi de la toţi
proorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu
privire la _________.
Ioan 5:39 Cercetaţi Scripturile, pentru că...tocmai ele
mărturisesc despre Mine.
Apocalipsa 1:1 Descoperirea lui Isus Hristos, pe care Ia dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care
au să se întâmple în curând.
Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus este figura centrală din întreaga Scriptură şi din toate profeţiile. Această serie
captivantă de studii va trata multe teme profetice, dar nu uitaţi că accentul principal din cărţile Daniel şi
Apocalipsa este de fapt Domnul Isus Hristos şi împărăţia
Sa.
3. Care este un alt nume folosit în Biblie pentru
Isus?
Ioan 1:1 . La început era ________, şi Cuvântul era cu
Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.
Ioan 1:14 Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre
noi.
Answer:
_________
_________
_________
4. De ce fel de oameni S-a folosit Dumnezeu ca să
scrie Biblia?
2 Petru 1:21 . ...oamenii (_______) au vorbit de la
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. (trad.KJV)
Answer: ___________________________

5. Viaţa veşnică vine din cunoaşterea lui Isus (Ioan
17:3). Cum li S-a făcut Isus cunoscut ucenicilor Lui?
Luca 24:35 . L-au cunoscut la frângerea _________.
Answer: ___________________________
Note: Pâinea este în Biblie un simbol pentru Cuvântul lui
Dumnezeu. Isus a spus "Stă scris, omul nu trăieşte numai
cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu." Matei 4:4. Pe măsură ce citim, medităm şi
urmăm ceea ce spun Scripturile, vom găsi putere,
bucurie, pace şi viaţă veşnică.
6. Cât de important ar trebui să fie studiul Bibliei
pentru creştin?
Iov 23:12 . ...mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui...
____ ____ decât la hrana zilnică.
Psalmii 119:105 Cuvântul Lui este o candelă pentru
picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.
Answer: ___________________________
Note: Diavolul urăşte Biblia şi va face orice pentru a-i
împiedica pe oameni să o citească. El ştie că profeţiile ei
îi descoperă planurile făcute pentru înşelarea neamului
omenesc. Aşa că nu trebuie să fiţi deloc surprinşi dacă Satana va încerca să vă distragă atenţia de la
aceste serii de studii sau va încerca să vă reţină preocupaţi cu alte lucruri. Dumnezeu va croi însă o cale
pentru cei care caută să descopere şi să cunoască adevărul.
7. Cine ne ajută să înţelegem Biblia?
Ioan 16:13 . Când va veni... ________ adevărului, are
să vă călăuzească în tot adevărul.
Ioan 14:26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt,...vă va
învăţa toate lucrurile.
1 Corinteni 2:13 Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri
învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri
învăţate de la Duhul Sfânt.

Answer: ___________________________
8. Ce trebuie să fac pentru a fi sigur că Duhul Sfânt
este Cel care îmi călăuzeşte studiul biblic?
Luca 11:9 . De aceea şi Eu vă spun: ________ şi vi se
va da.
Luca 11:13 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi
daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru
Cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer?
Ioan 7:17 Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge

să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: O parte din lucrarea Duhului Sfânt este să ne ajute să înţelegem adevărurile Scripturilor. Iată de
ce ar trebui ca întotdeauna să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească mai înainte de a deschide
Cartea lui Dumnezeu. Pot fi sigur că Duhul Sfânt îmi călăuzeşte studiul biblic dacă (1) Îi cer să mă
călăuzească şi (2) Vreau să accept şi să urmez adevărul pe măsură ce mi-l descoperă.
9. Cum ne poate ajuta studiul Cuvântului făcut cu
rugăciune?
Psalmii 119:11 . Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca
să nu __________ împotriva Ta.
Ieremia 33:3 Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi
vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.
Romani 15:4 Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris
pentru învăţătura noastră, pentru ca...să avem nădejde.
Iacov 1:5 Dacă vreunuia dintre voi ii lipseşte
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu...şi ea îi va fi
dată.
Answer: ___________________________
10. Ce metodă de studiu biblic ne recomandă
Scripturile?
Isaia 28:10 . Căci dă ___________ peste învăţătură,
...poruncă peste poruncă...puţin aici, puţin acolo.
1 Corinteni 2:13 Ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt;
comparând lucrurile duhovniceşti cu lucruri duhovniceşti.
2 Petru 1:20 Nici o proorocie din Scriptură nu se
tâlcuieşte singură.
Answer: ___________________________
Note: Trebuie să ne lăsăm deoparte propriile idei şi să studiem Biblia citind tot ceea ce găsim în
Scripturi despre orice subiect ("puţin aici, puţin acolo") şi să comparăm apoi toate versetele. Ar trebui să
lăsăm Biblia să ne vorbească singură. Când se va face aşa, adevărul va ieşi întotdeauna la iveală cu
claritate. Tot în acest fel i-a convins şi Domnul Isus pe cei doi ucenici pe drumul spre Emaus despre
faptul că El era într-adevăr Mesia (Luca 24:27).
11. Ce poate face pentru noi studierea Scripturilor?
2 Timotei 3:15 . Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi,
care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la
__________ , prin credinţa în Isus Hristos.
Answer: ___________________________
Note: Scripturile ne ajută să înţelegem marele plan de
mântuire al lui Dumnezeu - care reprezintă cea mai
importantă cunoştinţă dată vreodată muritorilor.

12. În conformitate cu ceea ce ne spune Isus, unde
putem găsi adevărul?
Ioan 14:6 . Isus i-a zis: "Eu sunt calea, __________ şi
viaţa.
Ioan 17:17...Cuvântul Tău este adevărul.
Answer: ___________________________
Note: Adevărul îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu Biblia. Adevărul este un lucru rar în lumea de astăzi şi toţi
oamenii de pe pământ suferă ca urmare a acestui lucru.
Adevărul cu privire la toate lucrurile care sunt cu adevărat
importante se găseşte în Scriptură. Studiind şi urmându-i sfatul, oamenii sunt eliberaţi (Ioan 8:32) şi
încep o viaţă fericită şi îmbelşugată de binecuvântări (Ioan 15:11).
13. Ce avertizări cu privire la studiul Bibliei ne sunt
date în Scripturi?
2 Timotei 2:15 . Caută să te înfăţişezi înaintea lui
Dumnezeu ca un om încercat,...care ________ drept
Cuvântul adevărului.
2 Petru 3:16 În ele (în toate epistolele lui) sunt unele
lucruri grele de înţeles, pe care cei neştiutori şi
nestatornici le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi,
spre pierzarea lor.
Answer: ___________________________
Note: "Împărţind drept Cuvântul adevărului" înseamnă să-l interpreteze corect şi în conformitate cu
adevărul. Există un mare pericol în răstălmăcirea Scripturii pentru a o face să spună ceea ce vrem noi
de fapt. Ceea ce spun eu despre Biblie contează prea puţin. Ceea ce contează cu adevărat este doar
ceea ce spune Scriptura despre ea însăşi.
14. Cum ar trebui să testăm toate învăţăturile şi
doctrinele?
Faptele Apostolilor 17:11 . Au primit Cuvântul cu toată
râvna, şi _________ Scripturile în fiecare zi, ca să vadă
dacă ce li se spunea, este aşa.
Isaia 8:20 La lege şi la mărturie căci dacă nu vor vorbi
aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.
Answer:
_________
_________
_________
Note: Toate învăţăturile religioase ar trebui verificate cu
Biblia. Dacă vreo învăţătură nu este clar în acord cu ceea
ce spune Scriptura, atunci înseamnă că este falsă şi
trebuie lepădată.
15. Ce s-a întâmplat atunci când Isus le-a explicat
Scripturile celor doi ucenici descurajaţi ai Săi, pe
drumul spre Emaus?

Luca 24:32 . Nu ne ardea _______ în noi, când ne vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?
Answer: ___________________________
16. Ce au făcut aceşti doi ucenici după ce şi-au dat
seama că Isus era viu şi L-au auzit explicându-le
profeţiile?
Luca 24:33 . S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au
________ în Ierusalim, şi au găsit pe cei unsprezece şi
pe cei ce erau cu ei, adunaţi la un loc.
Answer: ___________________________
Note: După ce L-au auzit pe Isus explicându-le
Scripturile, una dintre primele reacţii pe care le-au avut
aceşti ucenici a fost să ardă de dorinţa de a le împărtăşi
şi altora vestea cea bună. Sperăm că aceasta este şi
dorinţa dumneavoastră, de a vă invita prietenii să vi se alăture în parcurgerea acestei serii dinamice de
studii biblice.
17. Doriţi şi dumneavoastră să înţelegeţi pe deplin şi
să urmaţi Scripturile?
.
Answer: ___________________________

Regele-care-urma-să-vină
Atalia, împărăteasa lipsită de îndurare a lui Iuda, era chiar
mai rea decât fusese mama ei Izabela. Atunci când a murit
fiul ei Ahazia, ea a preluat rapid conducerea împărăţiei prin
executarea tuturor nepoţilor ei care ar fi putut veni la tron în
locul ei. "Dar Ioşeba,…sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui
Ahazia, şi…a fost ascuns de privirile Ataliei, şi n-a fost
omorât. A stat şase ani cu Ioşeba ascuns în Casa Domnului.
Şi în ţară domnea Atalia." 2 Impăraţi 11:2, 3.
Timp de şase ani de zile, doar o mână de oameni de
încredere au ştiut despre faptul că acel copil de neam
împărătesc era încă în viaţă şi stătea ascuns în templul lui
Dumnezeu. Iehoiada, marele preot, l-a iubit şi l-a instruit pe
tânărul Ioas ca pe propriul fiu. Timp de şase ani Iehoiada a
făcut planuri şi s-a rugat pentru a deosebi care era cel mai
bun moment pentru a-l prezenta poporului pe acest
moştenitor de drept. În cele din urmă, bătrânul preot i-a
chemat în taină pe conducătorii de încredere din armată şi lea arătat că cel mai tânăr fiu al lui Ahazia era încă în viaţă. Ca
să-l prezinte pe tânărul rege, ei au hotărât să aştepte până
vineri seara, când toţi cei credincioşi urmau să vină la templu
pentru închinarea de Sabat. Având sute de soldaţi înarmaţi de fiecare parte, Iehoiada l-a adus pe
moştenitorul tronului lui David înaintea mulţimii şi l-a prezentat lor. Mai întâi oamenii au fost înmărmuriţi,
dar când au văzut coroana regală aşezată pe capul lui, bătând din palme, au zis: "Trăiască împăratul!" 2
Impăraţi 11:12
Atunci când Atalia cea rea a auzit sunetul trâmbiţelor şi pe întreg poporul bucurându-se, a venit alergând
în templu doar pentru a descoperi că luase sfârşit guvernarea ei de teroare. Chiar în ziua aceea, ea şi
urmaşii ei au fost ucişi, iar lui Ioas i-a fost dată împărăţia.
Biblia ne spune că un alt fiu al lui David urma să iasă din templul ceresc, în mijlocul trâmbiţelor
răsunătoare, pentru a-Şi primi împărăţia care de drept I Se cuvine şi pentru a-i distruge pe cei răi.

1. Cine este Regele care va ieşi în curând din
templul din ceruri?
Apocalipsa 14:14 . Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi
pe nor şedea cineva care semăna cu un ______ al
omului; pe cap avea o cunună de aur.
Answer: ___________________________
2. Isus va
veni oare
pe tăcute
atunci
când Se
va întoarce?
1 Tesaloniceni 4:16 . Căci Însuşi Domnul, cu un
__________, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui
Dumnezeu, Se va pogorî din cer.
Ieremia 25:30 Domnul va răcni de sus; din locaşul Lui
cel sfânt va face să-I răsune glasul; va răcni împotriva
locului locuinţei Lui; va striga.

Psalmii 50:3 Dumnezeul nostru vine şi nu tace...şi împrejurul Lui (va fi) o furtună puternică.
Answer: ___________________________
Note: "Furtuna" înseamnă în mod "furtunos şi tumultuos". Cea de-a doua venire a lui Hristos va fi în
mod cert peste măsură de zgomotoasă. Nu va avea loc cu nici un chip în taină!
3. Care alte dovezi fizice vor însoţi revenirea lui
Isus?
Apocalipsa 16:18 . Şi s-a făcut un mare ________ __
______ , aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ,
n-a fost un cutremur aşa de mare.
Answer: ___________________________
4. Cine Îl
va vedea
pe Isus
când Se
va
întoarce?
Matei 24:30 . Atunci se va arăta în cer semnul Fiului
omului, ______ seminţiile pământului se vor boci, şi vor
vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi
cu o mare slavă.
Apocalipsa 1:7 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va
vedea.
Answer: ___________________________
Note: Lucrurile descrise mai sus sunt prea clare pentru a mai putea fi greşit înţelese. Toţi cei în viaţă,
răi sau drepţi, Îl vor vedea pe Isus întorcându-Se pe pământ. În Biblie nu se descrie nici o strângere în
taină sau "răpire" secretă a poporului lui Dumnezeu.
5. Cine Îl va însoţi pe Isus atunci când Se va întoarce
pe nori?
Matei 25:31 . Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu
toţi sfinţii ________, va şedea pe scaunul de domnie al
slavei Sale.
Answer: ___________________________
Note: Strălucirea întoarcerii Domnului, prin comparaţie,
va face să pălească strălucirea unei bombe cu hidrogen.
La mormântul lui Isus, strălucirea unui singur înger a făcut
ca gărzile romane să cadă la pământ ca nişte oameni
morţi (Matei 28:2-4). Strălucirea îngerilor cereşti va face
ca cea de-a doua venire a lui Isus să fie prea strălucitoare ca să nu poată fi văzută de toţi oamenii. La
aceasta se vor adăuga slava nemaipomenită a lui Isus şi a Tatălui (Luca 9:26). A doua venire a lui Isus
va fi ca fulgerul, de la un orizont la celălalt (Matei 24:27).

6. Ce le va aduce celor răi strălucirea venirii lui
Isus?
2 Tesaloniceni 2:8 . Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit,
pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l
va __________ cu arătarea venirii Sale.
2 Tesaloniceni 1:7, 8 La descoperirea Domnului Isus din
cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să
pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu.
Answer: ___________________________
7. Ce se
va întâmpla la venirea lui Isus cu cei drepţi care sunt
morţi?
1 Tesaloniceni 4:16 . Şi întâi vor ________ cei morţi în
Hristos.
Answer: ___________________________
8. Ce se
va
întâmpla,
în acest
moment,
cu sfinţii aflaţi în viaţă şi cu cei înviaţi?
1 Corinteni 15:52, 53 . Morţii vor învia nesupuşi putrezirii
şi noi vom fi _________. Căci trebuie ca trupul acesta,
supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul
acesta muritor să se îmbrace în nemurire.
Answer: ___________________________
Note: În prezent, nimeni altcineva în afară de Dumnezeu nu posedă nemurirea (1 Timotei 6:15, 16).
Dar ea le va fi dată celor drepţi, ca un dar, la a doua venire a lui Isus. Trupurile lor vor fi de asemenea
schimbate în trupuri cereşti, nesupuse putrezirii, ca cel al
lui Isus (Filipeni 3:20, 21).
9. Ce se va întâmpla cu cei drepţi după ce vor fi
schimbaţi?
1 Tesaloniceni 4:17 . Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas,
vom fi _________(sus) toţi împreună cu ei (sfinţii cei
înviaţi), în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh.
Answer: ___________________________
Note: Sfinţii lui Dumnezeu Îl vor întâmpina pe Domnul în
văzduh. Isus nu va atinge pământul la cea de-a doua
venire, deci nu va apare pe pământ, aşa după cum cred
mulţi. Cea de-a doua Sa venire va fi o apariţie pe cer şi
nu una pe pământ.

10. Ce avertizare solemnă ne dă Isus cu privire la a
doua Sa venire?
Matei 24:5 . Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor
zice: "Eu sunt Hristosul!" şi vor __________ pe mulţi.
Matei 24:24, 26 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi
prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până
acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei
aleşi. Deci, dacă vă vor zice: "Iată-L...în odăiţe ascunse!",
să nu credeţi.
Answer: ___________________________
Note: Satana va personifica cea de-a doua venire a lui Hristos, apărând pe pământ ca o fiinţă plină de
slavă, şi va înşela milioane de oameni. Domnul Isus ne-a avertizat că El nu va atinge pământul la a
doua Sa venire, ci va rămâne în văzduh. Înşelăciunile orbitoare ale lui Satana vor fi atât de
convingătoare, încât majoritatea oamenilor vor fi înşelaţi.
11. Ce îi va feri pe cei drepţi să nu fie înşelaţi?
Isaia 8:20 . "La lege şi la mărturie!" Căci dacă nu vor
_____ aşa nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta
(înseamnă ca nu este nici o lumină în ei - Trad. King
James).
Answer: ___________________________
Note: Poporul lui Dumnezeu nu va fi înşelat, pentru că
ei vor cunoaşte din studiul Cuvântului lui Dumnezeu exact
cum va veni Isus (Faptele Apostolilor 17:11). Orice
apariţie care nu este în acord cu Scriptura este o
contrafacere şi trebuie respinsă. Isus ne-a avertizat
dinainte.
Matei 24:25 Iată, că v-am spus mai dinainte.
12. Va fi oare neprimejdios să mergem să vedem un
hristos fals?
Matei 24:26 . Deci, dacă vă vor zice :"Iată-L în pustie",
să _____ vă duceţi acolo!
Answer:
_________
_________
_________
13. Ce
putem
cunoaşte
despre timpul revenirii lui Isus?
Matei 24:33 . Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate
aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este __________,
este chiar la uşi. <BR<
Matei 24:36 Despre ziua aceea şi despre ceasul acela,
nu ştie nimeni (nici un om): nici îngerii din ceruri, nici
Fiul, ci numai Tatăl.

Answer: ___________________________
Note: Numai Dumnezeu cunoaşte exact timpul celei de-a doua veniri. Orice stabilire de date nu este în
armonie cu Biblia. Dar Isus a spus clar că, atunci când vom vedea împlinite semnele venirii Sale (Matei
24:4-51; Luca 21:8-33; şi 2 Timotei 3:1-8), putem şti că venirea Sa este foarte aproape - chiar la uşi.
14. Ce vor face îngerii la a doua venire a lui Isus?
Matei 24:31 . Îngerii Săi...vor _______ pe aleşii Lui din
cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la
cealaltă.
Answer: ___________________________
Note: Îngerul dumneavoastră păzitor (Matei 18:10) va fi
probabil primul care vă va întâmpina la revenirea lui Isus.
Ce gând înălţător şi binecuvântat! Nu este de mirare deci
că Biblia numeşte cea de-a doua venire ca fiind "fericita
noastră nădejde" (Tit 2:13)!
15. Întrucât trăim chiar înainte de a doua venire a
Domnului Isus, cum ar trebui să ne raportăm la acest
eveniment solemn şi glorios?
Matei 24:44 . De aceea şi voi fiţi _______; căci Fiul
omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.
Answer: ___________________________
16. Cum
vor fi
răsplătiţi
credincioş
ii la a
doua venire a lui Isus?
Apocalipsa 22:12 . Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea
este cu Mine, ca să dau fiecăruia după ________ lui.
Answer: ___________________________
Note: Oamenii vor fi mântuiţi prin har, dar vor fi răsplătiţi
în funcţie de purtarea lor şi nu după ceea ce mărturisesc
ei singuri (Matei 7:21-23).
17. Ce vor spune cei răi atunci când va reveni Isus?
Apocalipsa 6:15-17 . Împăraţii pământului, domnitorii,
căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi
oamenii slobozi...ziceau munţilor şi stâncilor: "Cădeţi
peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe
scaunul de domnie...căci a venit ziua cea mare a mâniei
Lui, şi ______ poate sta în picioare?
Answer: ___________________________
Note: În timpul acestui îngrozitor cutremur de
pământ, cei răi - încremeniţi de spaimă - vor prefera

mai degrabă să cadă pe ei stâncile şi munţii, decât să-L întâmpine nepregătiţi, faţă în faţă, pe
Regele Isus.
18. Ce vor spune cei drepţi atunci când Se va arăta
Isus?
Isaia 25:9 . Iata, acesta este Dumnezeul nostru, în
care aveam încredere că (El) ne va________...acum să
ne veselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui.
Answer: ___________________________
19. Care
este cel
dintâi
scop al
celei de-a
doua veniri a lui Isus?
Ioan 14:3 . Mă voi întoarce şi vă voi ____ cu Mine, ca
acolo unde Sunt Eu, să fiţi şi voi.
Answer: ___________________________
Note: Cel mai emoţionant scop al revenirii pe pământ
a lui Isus este să-Şi ia copiii în căminul Său de slavă
pe care l-a pregătit pentru ei. Nu vor mai exista pentru veşnicie lacrimi, vaiuri, dureri sau boli. Ci
o bucurie şi o pace de nedescris vor dăinui pe vecie.
20. Isus va veni foarte curând pe nori. Te gândeşti
de pe-acum să te pregăteşti ca să fii gata să-L
întâmpini?
.
Answer: ___________________________

Prinţul-răsculat
Absalom era cel mai plăcut la înfăţişare, cel mai deştept şi cel
mai ambiţios dintre fiii lui David. Biblia spune: "Nu era om în
tot Israelul aşa de vestit ca Absalom în privinţa frumuseţii lui;
din talpa piciorului până în creştetul capului n-avea nici un
cusur." 2 Samuel 14:25
Dar acest tânăr prinţ hotărât şi-a dorit ceva mai mult decât
doar admiraţia poporului pentru înfăţişarea lui atât de plăcută.
El a râvnit la puterea tronului tatălui său. Şi-a dorit să ajungă
regele lui Israel cu orice preţ. Mai întâi, Absalom l-a ucis pe
fratele lui mai mare, Amnon, după ce Amnon o batjocorise pe
sora lui, Tamar. Amnon era întâiul născut al lui David şi urma
ca rege la tron după el. Apoi, după ce a câştigat din nou
trecere înaintea tatălui său, Absalom a început să semene,
prin toată împărăţia, seminţele subtile ale îndoielii cu privire la
conducerea lui David, la judecăţile şi la legile lui, până când "a
câştigat inima oamenilor lui Israel" 2 Samuel 15:6.
În cele din urmă, planul lui sinistru a erupt printr-o revoltă
răsunătoare, în timp ce Absalom încerca să-şi asasineze tatăl
şi să-i fure împărăţia. David şi cei care îl urmau, au fost astfel
forţaţi să fugă din Ierusalim. Câteva zile mai târziu însă, după o luptă crâncenă, David se afla din nou în
siguranţă pe tronul său, iar frumosul prinţ Absalom fusese ucis.
Este într-adevăr o istorie tristă, dar aceasta nu a fost nicidecum prima vrajbă de acest fel dintr-o familie
regală. Într-o altă împărăţie mare, cu mult timp în urmă, nişte evenimente foarte asemănătoare au
condus la cea mai tragică revoltă din toate timpurile. Şi împărăţia aceea era - cerul!

1. Care era numele prinţului răsculat în ceruri şi de
ce s-a revoltat el?
Isaia 14:12 . Cum ai căzut din cer, ______________
strălucitor, fiu al zorilor!
Isaia 14:13, 14 Tu ziceai în inima ta...voi fi ca Cel Prea
Înalt.
Ezechiel 28:17 Ţi s-a îngâmfat inima din pricina
frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea
ta.
Answer: ___________________________
Note: Lucifer a fost cel mai puternic şi mai frumos dintre creaturile lui Dumnezeu. Avea poziţia cea mai
înaltă dintre îngeri şi se pare că el conducea corul ceresc. Dar a îngăduit ca frumuseţea lui să-l umple
de mândrie. (Vezi suplimentul intitulat "Satana simbolizat de împăraţii Tirului şi Babilonului.")
2. A făcut oare Dumnezeu un diavol atunci când l-a
creat pe Lucifer?
Ezechiel 28:15 . Ai fost ____ _______ în căile tale, din
ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit
nelegiuirea în tine.
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu a creat un înger perfect care, prin
propria lui voinţă, a ales să fie un diavol. Deşi ne e greu
de imaginat, totuşi, dacă l-am fi cunoscut pe Lucifer
înainte de căderea sa, atunci l-am fi iubit. Nu cunoaştem
exact cât timp, dar Lucifer se pare că L-a slujit cu bucurie
pe Dumnezeu mai înainte de a începe să nutrească seminţele mândriei şi ale resentimentului în inima
lui. Dumnezeu ar fi putut să-Şi creeze toate creaturile ca pe nişte roboţi, dar un robot nu poate iubi. Dar
adevărata dragoste trebuie să îşi asume riscuri. Acesta este şi motivul pentru care părinţii hotărăsc să
aibă copii, deşi cunosc că, la o anumită vârstă, copiii lor s-ar putea să aleagă să nu-i asculte.
Dumnezeu i-a îngăduit lui Lucifer, din anumite motive, să-şi continue revolta. Mai întâi, pentru a stabili
pentru totdeauna dacă Dumnezeu Şi-a făcut sau nu creaturile cu libertate de alegere. În al doilea rând,
dacă Dumnezeu l-ar fi distrus pe Lucifer de îndată ce a început să răspândească îndoieli despre
dragostea şi guvernarea lui Dumnezeu, celelalte creaturi inteligente ar fi rămas pentru totdeauna cu
întrebări fără răspuns. Ele ar fi putut să gândească astfel: "Poate că Lucifer a avut totuşi dreptate." De
aceea, lui Lucifer i-a fost îngăduit să demonstreze urmările îngrozitoare ale păcatului. În cele din urmă,
Dumnezeu nu doreşte ca fiinţele create să-L asculte doar datorită faptului că le va pedepsi dacă nu-L
vor asculta. El vrea ca noi să-L ascultăm din principiul
iubirii mai degrabă decât de frică.
3. Ce s-a întâmplat în cele din urmă?
Apocalipsa 12:7 . Şi în cer s-a făcut un ______. Mihail şi
îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul şi îngerii lui
s-au luptat şi ei.
Answer: ___________________________
Note: În cele din urmă, Lucifer şi îngerii care i s-au
alăturat, au fost alungaţi din ceruri.

4. Ce fiinţe puternice lucrează la porunca diavolului?
Apocalipsa 12:9 . A fost aruncat pe pământ; şi împreună
cu el au fost aruncaţi şi _______ lui.
Apocalipsa 12:4 Cu coada trăgea după el a treia parte
din stelele cerului, şi le arunca pe pământ.
Answer: ___________________________
Note: Satana este atât de priceput în vicleniile lui, încât
a fost în stare să înşele o treime din îngerii cerului pentru
a-l urma în revolta lui împotriva lui Dumnezeu. Purtând
acum numele de "diavoli" sau "demoni", aceşti îngeri
căzuţi împlinesc planurile lui Satana. În istoria lui Absalom, observăm de asemenea că nici el nu a
săvârşit singur decât foarte puţin din lucrarea lui murdară şi rea. Absalom le-a poruncit slujitorilor lui să-i
aducă la îndeplinire dorinţele.
2 Samuel 13:28 Luaţi seama când se va veseli inima lui Amnon de vin,...atunci să-l omorâţi; să nu vă
temeţi de nimic : oare nu vă poruncesc eu?
2 Samuel 14:30 Absalom a zis atunci slujitorilor lui: "Vedeţi, ogorul lui Ioab este lângă al meu;...duceţivă şi puneţi-i foc."
5. Ce metode foloseşte Satana în lucrarea lui?
Apocalipsa 12:9 . A. Apocalipsa 12,9 Satana, acela
care _______ întreaga lume.
B. Marcu 1:13 (În pustie) unde a stat patruzeci de zile,
fiind ispitit de Satana.
C. Apocalipsa 16:14 Acestea sunt duhuri de draci, care
fac semne nemaipomenite.
D. Apocalipsa 12:10 Pentru că pârâşul fraţilor noştri,
care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a
fost aruncat jos.
<B< Ioan>El de la început a fost ucigaş...căci este
mincinos şi tatăl minciunii.
Answer: ___________________________
Note: Dintr-un anumit punct de vedere, Satana are un avantaj asupra lui Dumnezeu în cadrul luptei
dintre bine şi rău. Dumnezeu foloseşte doar adevărul, pe când Satana poate folosi adevărul sau
minciuni în orice combinaţie, pentru a-i sluji cel mai bine scopurilor lui. (Vezi suplimentul intitulat
"Aşteaptă-te la ceva de neaşteptat".)
6. Când este cel mai periculos diavolul?
2 Corinteni 11:14, 15 . Şi nu este de mirare, căci chiar
Satana se preface într-un _______ de lumină.
Answer: ___________________________
Note: Aşa după cum a făcut şi diavolul, Absalom s-a
prefăcut că iubeşte poporul şi a manifestat interes pentru
bunăstarea lor, însă doar pentru a-i înşela.
<B< 15:5, Samuel>Şi când se apropia cineva să se
închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca, şi îl
săruta. Absalom se purta aşa cu toţi aceia din Israel care
se duceau la împărat să ceară dreptate. Şi Absalom

câştiga inima oamenilor lui Israel.
Satana este cel mai primejdios atunci când pozează ca o fiinţă sprituală, lucrând în interiorul bisericii.
(Vezi suplimentul intitulat "Un înger strălucit".)

7. Cunoaşte oare Satana Biblia?
Matei 4:5, 6 . Atunci diavolul...I-a zis: "Dacă eşti Fiul lui
Dumnezeu, aruncă-te jos; căci este _______: "El va
porunci îngerilor Săi să vegheze asupra ta.
Answer: ___________________________
Note: Diavolul este expert în citarea, cât şi în citarea
greşită a Bibliei, cu scopul de a-i înşela pe oameni. De
aceea este atât de important ca poporul lui Dumnezeu să
cunoască singuri Scripturile, ca să evite să fie induşi în
eroare.
8. Pe cine urăşte diavolul cel mai mult de pe
pământ?
Apocalipsa 12:17 . Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a
dus să facă război cu __________ seminţei ei, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus
Hristos.
Answer: ___________________________
9. Care
sunt cele
două
animale,
aducătoare de moarte, pe care le foloseşte Biblia
pentru a-l portretiza pe Satana?
1 Petru 5:8 . Fiţi treji, şi vegheaţi! pentru că potrivnicul
vostru, diavolul, dă târcoale ca un _____ care răcneşte, şi
caută pe cine să înghită.
Apocalipsa 12:9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi,
numit Diavolul şi Satana...a fost aruncat pe pământ.
Answer: ___________________________
Note: Atât leii cât şi şerpii folosesc pititul şi diversiunea pentru a-şi captura prada. Ca şi diavolul, ei sar
apoi dintr-o dată asupra victimelor lor şi sunt nemiloşi şi
nepăsători faţă de suferinţă.
10. Care este singurul mod prin care ne putem
împotrivi lui Satana?
Iacov 4:7, 8 . __________ dar lui Dumnezeu, împotriviţivă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de
Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi.
Answer: ___________________________
Note: Cele mai bune căi pentru a ne apropia de
Dumnezeu sunt prin rugăciune şi căutând să-L
cunoaştem prin Cuvântul Său.

11. Cum S-a luptat Isus împotriva asalturilor
diavolului?
Matei 4:10 . Pleacă, Satano, i-a răspuns Isus. Căci
este___________.
Efeseni 6:17 Sabia Duhului, care este Cuvântul lui
Dumnezeu.
Evrei 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi
lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri.
Answer: ___________________________
Note: Unica noastră siguranţă împotriva înşelăciunilor iscusite ale lui Satana se află în strângerea
Cuvântului lui Dumnezeu în minţile noastre, pentru a ne feri de păcat. Aceleaşi unelte pe care le-a folosit
Domnul Isus pentru a lupta împotriva diavolului ne sunt necesare şi nouă şi se află şi astăzi la dispoziţia
noastră.
<B<>Strâng Cuvântul Tău în inima Mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.
Efeseni 6:11 Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor
diavolului.
12. Cum se va asemăna soarta finală a lui Satana cu
cea a lui Absalom?
2 Samuel 18:17 . Au luat pe Absalom, l-au aruncat într-o
_________ mare din mijlocul pădurii.
Isaia 14:15 Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în
adâncimile mormântului.
Answer: ___________________________
13. Va
mai
reapare
vreodată Satana pentru a mai ispiti pe poporul lui
Dumnezeu?
Ezechiel 28:19 . Nu vei mai fi __________.
Naum 1:9 Nenorocirea nu va veni de două ori.
Answer:
_________
_________
_________
14. Ce va simţi oare Dumnezeu la distrugerea celor
răi?
Ezechiel 33:11 . Spune-le: "Pe viaţa Mea, zice Domnul
Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se
__________ de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă,
întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi
să muriţi voi, casa lui Israel?
Answer: ___________________________
Note: Pe Dumnezeu Îl doare faptul că trebuie să-i distruga pe cei răi. De fapt, Biblia numeşte

distrugerea celor răi ca fiind "lucrarea Lui ciudată", pentru că este străină de natura Sa iubitoare. (vezi
Isaia 28:21)
15. Cum a reacţionat David atunci când a aflat că fiul
său cel răsculat, Absalom, fusese ucis?
2 Samuel 18:33 . Atunci împăratul, _______________ ,
s-a suit în odaia de sus a porţii, şi a plâns. Pe când
mergea, zicea: "Fiul meu Absalom! Fiul meu, fiul meu
Absalom! Cum n-am murit eu în locul tău! Absalom, fiul
meu, fiul meu!"
Answer: ___________________________
16. Vrei
să alegi
acum să Îl
iubeşti şi să Îi slujeşti?
. Această imagine mişcătoare ne arată ce simte Tatăl
nostru ceresc pentru copiii Lui pierduţi. Nu numai că ar fi
vrut să moară în locul nostru, ci a mers chiar şi mai
departe de-atât - ne-a dăruit cel mai mare dar, pe Însuşi
Fiul Său! Dumnezeu nu vrea ca să piară nici un om, ci Îşi
doreşte cu disperare ca să fiţi şi să fim cu toţii mântuiţi.
De aceea a şi murit Domnul Isus în locul dumneavoastră.
Dar majoritatea lumii i s-a alăturat lui Satana, în revolta lui
împotriva Tatălui ceresc.
Answer: ___________________________

Sacrificiul-suprem
Cerul era încă întunecat atunci când bătrânul patriarh L-a
auzit limpede pe Dumnezeu vorbindu-i: "Avraame!…Ia pe fiul
tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în
ţara Moria, şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care
ţi-l voi spune." Geneza 22:1, 2.
Avraam a început să tremure atunci când şi-a dat seama de
consecinţele cutremurătoare ale poruncii primite. Dumnezeu îi
făgăduise că, din Isaac, va ieşi un neam puternic. Toate
speranţele şi visurile lui Avraam se întemeiau pe acest fiu
dăruit lui şi Sarei, printr-o minune, la o vârstă atât de
înaintată. El nu a înţeles de ce îi ceruse Dumnezeu să facă un
lucru atât de ciudat, dar învăţase să se încreadă şi să asculte
de Tatăl său ceresc - chiar şi atunci când era nedumerit.

început să urce muntele împreună.

Aşa că Avraam i-a sculat cu blândeţe pe tânărul Isaac şi pe
doi dintre slujitorii de încredere, şi micul grup şi-a început
călătoria de trei zile, spre muntele Moria. Când s-au apropiat
de muntele pentru jertfă, Avraam a început să-şi instruiască
slujitorii ca să-i aştepte, pe el şi pe Isaac, până se vor
întoarce. A pus apoi lemnele în spinarea fiului său şi au

Simţind că ceva nu era tocmai în regulă, Isaac i-a zis "Tată!…Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul
pentru arderea de tot?" Avraam i-a răspuns "Fiule…Dumnezeu Însuşi va purta de grijă pentru arderea
de tot."
Când au ajuns pe vârful muntelui, Avraam, cu lacrimi în ochi, i-a explicat motivul misiunii lor. Atunci
Isaac s-a supus de bună voie poruncii lui Dumnezeu. După o ultimă îmbrăţişare, tatăl şi-a legat cu
gingăşie fiul şi l-a întins pe altarul de stâncă. Şi apoi Avraam a ridicat cuţitul, dar a fost oprit deodată de
un înger care l-a îndrumat să jertfească mai degrabă un berbec sălbatic care tocmai îşi prinsese
coarnele într-un tufiş din apropiere.
Această istorie mişcătoare însă nu a fost singura dată când un tată a avut de luat hotărârea dureroasă
de a-şi sacrifica fiul preaiubit.

1. Pe cine reprezenta animalul care a fost jertfit în
locul lui Isaac?
Ioan 1:29 . A doua zi, Ioan a văzut pe _________ venind
la el şi a zis: "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică
păcatul lumii!
Answer: ___________________________
2. De ce
a fost oare
nevoie ca
să moară
Domnul
Isus?
Romani 3:23 . Căci ______ au păcătuit:
Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea.
Evrei 9:22 Şi fără vărsare de sânge nu este iertare.
1 Corinteni 15:3 Hristos a murit pentru păcatele
noastre.
1 Petru 3:18 Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru
păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi.
Answer: ___________________________
Note: Biblia este nepreţuit de valoroasă pentru că ne spune cum a pătruns păcatul în lume şi cum va fi
îndepărtat în cele din urmă. Dumnezeu nu poate tolera răutatea hidoasă a păcatului. Pedeapsa pentru
păcat este moartea. Şi, ceea ce este cel mai rău, atunci când Adam şi Eva au păcătuit, aceasta maladie
aducătoare de moarte a trecut asupra întregului neam omenesc. Legea lui Dumnezeu, cât şi pedeapsa
pentru călcarea ei, nu puteau fi schimbate, asa că toţi oamenii au fost condamnaţi. Dar Dumnezeu nu
putea să suporte să Se despartă de fiinţele create de El. Astfel că, printr-un act de incredibilă iubire, a
ales să-Şi trimită Fiul în lume pentru a muri în locul tău şi al meu. Păcatele noastre şi pedeapsa noastră
cu moartea au fost puse asupra Lui, iar noi am fost eliberaţi.
3. Cum se numeşte acest măreţ plan de mântuire?
Apocalipsa 14:6 . Cu o __________ veşnică, pentru ca
s-o vestească locuitorilor pământului.
Answer: ___________________________
Note: Planul de mântuire al lui Dumnezeu este numit
"Evanghelie", care înseamnă "vestea cea bună". Şi este
într-adevăr cea mai nemaipomenită veste adusă vreodată
oamenilor: că pedeapsa noastră cu moartea a fost luată
asupra lui
Isus, iar
vina
noastră a fost înlăturată.
4. De ce a făcut oare Dumnezeu un sacrificiu atât de
imens pentru noi?
Ioan 3:16 . Fiindcă atât de mult a ________ Dumnezeu
lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu.
Answer: ___________________________
Note: Cea mai puternică legătură pământească este

dragostea unui părinte pentru copilul lui. Atunci când Dumnezeu Tatăl a consimţit să-I îngăduie Fiului
Său, Isus, să sufere şi să moară în locul nostru, ne-a demonstrat în limbajul cel mai sugestiv, cât de
fierbinte ne iubeşte pe fiecare dintre noi.
5. Ce trebuie să fac ca să mă bucur de moartea lui
Isus ca jertfă?
Faptele apostolilor 16:31 . ___________ în Domnul Isus
şi vei fi mântuit.
Ioan 1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit...le-a dat dreptul
să se facă copii ai lui Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: Oferta lui Isus de a ne mântui este un dar
(Romani 6:23). Partea mea este să cred că este
adevărată şi să primesc acest dar prin credinţă.
6. Cum pot atunci să fiu iertat şi curăţit?
Faptele Apostolilor 3:19 . ___________ dar, şi
întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă
păcatele.
1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne
curăţească de orice nelegiuire.
Answer: ___________________________

la păcat (Proverbele 28:13).

Note: Mărturisirea este partea verbală a pocăinţei.
Adevărata pocăinţă include regretul, cât şi întoarcerea de

7. Cum se numeşte această minunată experienţă de
convertire?
Ioan 3:7 . Trebuie să vă ________ din nou.
Answer: ___________________________
Note: La această experienţă minunată se face referire
ca la o naştere din nou, deoarece, din acel moment, nu
mai avem nici un trecut. În schimb, începem o viaţă nouă
şi înviorătoare, întocmai ca un prunc nou-născut. Este
experienţa
fantastică a
începerii
unei vieţi cu totul noi, fără nici o urmă de vinovăţie în
raportul personal.
8. Cine intră în inima fiecărui creştin născut din
nou?
Ioan 14:17 . Şi anume _________ adevărului...voi Îl
cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.

Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus Însuşi locuieşte de fapt în creştin, prin Duhul Său cel Sfânt.
9. Ce voi face eu atunci când Domnul Isus va locui în
inima mea prin Duhul Sfânt?
Filipeni 2:13 . Şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi
___________ .
Answer: ___________________________
Note: Voi dori să fac voia Lui, iar El îmi va da de fapt
puterea să şi împlinesc voia Sa.
10. De ce
ar trebui
să am
încredere că experienţa naşterii mele din nou va avea
succes?
Filipeni 1:6 . Acela care a ________ în voi această bună
lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.
Answer: ___________________________
Note: Eu am încredere pentru că Isus făgăduieşte să
împlinească acest lucru pentru mine, prin marea Sa
putere. Mântuirea depinde de capacitatea Lui, şi nu de a
mea.
11. De ce cad oare unii oameni pe parcursul
experienţei lor creştine?
Isaia 53:6 . Fiecare îşi vedea de _______ lui.
2 Petru 3:2 Ca să vă fac să vă aduceţi aminte de
lucrurile...şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru,
dată prin apostolii voştri.
Answer: ___________________________
Note: Oamenii dau greş deseori în experimentarea unei
vieţuiri creştine, pentru că Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor,
dar nu şi ca Domn sau "Conducător" al vieţii lor.
Majoritatea dintre noi vrem să avem propriul drum şi să
ne conducem singuri viaţa. Atunci când Îl acceptăm pe
Isus ca Domn, Îi predăm Lui conducerea vieţii noastre. Ne
luăm mâinile de pe volanul vieţii noastre şi Îl rugăm pe El
să ne conducă. (Vezi suplimentul intitulat "Odată mântuit,
pentru totdeauna mântuit?")
12. Cum pot oare să ştiu că Domnul Isus mă
primeşte şi că sunt copilul Lui?
Tit 1:2 . în _________ vieţii veşnice, făgăduite mai
înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă.

Matei 7:7 Cereţi şi vi se va da.
Answer: ___________________________
Note: Ştim că Isus ne primeşte chiar atunci când Îi cerem, pentru că El nu minte. El ne-a făgăduit să ne
primească şi într-adevăr ne primeşte - nu pentru că am simţi ceva deosebit, ci pentru că aşa ne-a
făgăduit.
13. Cum va schimba oare viaţa, adevărata
convertire?
Ioan 13:35 . Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi
ucenicii mei, dacă veţi avea __________ unii pentru alţii.
2 Corinteni 5:17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o
făptură nouă.
1 Ioan 3:22 Păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut
înaintea Lui.
Romani 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului
acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca
să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună,
plăcută şi desăvârşită.
Faptele apostolilor 1:8 Şi-Mi veţi fi martori.
Efeseni 6:18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.
Answer: ___________________________
14. Ce făgăduinţe minunate vin odată cu începutul
unei vieţi creştine?
Filipeni 4:13 . Pot _____ în Hristos care mă întăreşte.
<B<>Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate
trebuinţele voastre.
Marcu 10:27 Toate lucrurile sunt cu putinţă la
Dumnezeu.
Ioan 15:11 Pentru ca...bucuria voastră să fie deplină.
Ioan 10:10 Ca...să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.
Evrei 13:5 Nicidecum n-am să te las , cu nici un chip nu te voi părăsi.
Evrei 13:6 Nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?
Ioan 14:27 Vă dau pacea Mea.
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu dăruieşte poporului Său următoarele opt făgăduinţe preţioase:
-Putem realiza orice, prin Isus.
-Toate nevoile noastre vor fi împlinite.
-Nimic nu ne va fi imposibil.

-Bucuria noastră ne va fi deplină.
-Vom avea o viaţă mai îmbelşugată de binecuvântări.
-Dumnezeu nu ne va lăsa şi nici nu ne va părăsi niciodată.
-Nu va trebui să ne temem niciodată de ceea ce ar putea să ne facă oamenii.
-Domnul ne va dărui pacea Sa desăvârşită.
Lăudat fie Domnul! Ce ar putea fi mai minunat decât toate aceste lucruri?!
15. N-aţi dori să vă hotărâţi chiar acum să acceptaţi
planul lui Isus pentru mântuirea dumneavoastră?
.
Answer: ___________________________

Legea-împăratului
După ce Dariu, împăratul mezilor şi al perşilor, a cucerit
Babilonul, el i-a executat pe toţi oficialii guvernamentali
babilonieni, exceptând unul. Acest favorizat om a fost Daniel,
un slujitor al viului Dumnezeu. Cu şaptezeci de ani mai
înainte, el a fost dus din Iuda la Babilon ca prizonier şi făcut
slujitor la palat ca sfătuitor al împăraţilor babilonieni. Daniel a
devenit cunoscut în întreaga împărăţie ca având "un duh
înalt." Daniel 5:12; 6:3.
Nu numai că împăratul Dariu l-a scăpat pe Daniel, dar el "se
gîndea să-l pună mai mare peste întreaga împărăţie." Daniel
6:3. Când oficialii medo-persani au aflat că împăratul avea de
gând să promoveze un bătrân prizonier evreu în a conduce
peste ei, aceştia au devenit geloşi şi s-au simtit adânc jigniţi.
Aşa că ei au complotat să-l determine pe Dariu să semneze o
lege conform căreia timp de 30 de zile oricine ar înălţa
rugăciuni vreunui dumnezeu sau om cu excepţia împăratului,
să fie aruncat în groapa cu lei (Daniel 6:7). Evident că aceşti
oameni ştiau că Daniel era credincios în viaţa sa de rugăciune
şi ferm hotărât în a respecta legea Dumnezeului său, care
interzicea închinarea la alţi dumnezei (Exod 20:3).
După cum se aşteptau, oficialii l-au prins pe Daniel rugându-se lui Dumnezeu de la fereastra sa
deschisă. Când împăratul Dariu a descoperit că a fost înşelat şi că bătrânul său prieten a fost dus spre
groapa cu lei, el a încercat pe orice cale să-l elibereze pe Daniel de sub legea neînţeleaptă pe care o
semnase. Dar legea nu se putea schimba. Daniel a mers la groapa cu lei, şi Dumnezeu i-a răsplătit
credincioşia, trimiţând un înger să le închidă gura leilor (Daniel 6:22).
Profeţia ne spune că în zilele din urmă, poporul lui Dumnezeu va avea de luat o decizie asemănătoare
privind cărui împărat şi cărei legi i se va supune.

1. Poate fi Legea Morală a lui Dumnezeu schimbată
sau anulată?
Luca 16:17 . Este mai lesne ___ ______ cerul şi
pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din
Lege.
Psalm 89:34 ...nu-Mi voi călca legământul, şi nu voi
schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.
Psalm 111:7: 8 ...toate poruncile Lui sunt adevărate,
întărite pentru veşnicie...
Maleahi 3:6 "Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb...
Answer: ___________________________
Note: In nici un caz Legea celor zece porunci a lui Dumnezeu, nu poate fi vreodată schimbată sau
anulată. Ea este permanentă ca şi Dumnezeu Însuşi. De trei ori în Biblie, împăraţii pământului (Irod,
Ahaşveros, Dariu) au dat legi pe care mai târziu au vrut să le schimbe, dar nu au putut. Dacă legile unor
împăraţi slabi şi şovăielnici au fost de neschimbat, cum poate cineva să creadă că Legea veşnică a lui
Dumnezeu--scrisă pe piatră cu degetul Său--ar putea fi schimbată? Priveşte la asemănările dintre
Dumnezeu şi Legea Sa.

Caracteristici:
BUN
SFÂNT
DREPT
DESĂVÂRŞIT
DRAGOSTE
NEPRIHĂNIT
ADEVĂR
CURAT
SPIRITUAL
DE NESCHIMBAT
VEŞNIC

Dumnezeu este:
Luca 18:19
Isaia 5:16
Deuteronomul 32:4
Matei 5:48
1 Ioan 4:8
Exodul 9:27
Deuteronomul 32:4
1 Ioan 3:3
Ioan 4:24
Maleahi 3:6
Geneza 21:33

Legea este:
Romani 7:12
Romani 7:12
Romani 7:12
Psalmii 19:7
Romani 13:10
Psalmii 19:9
Psalmii 119:142,151
Psalmii 19:8
Romani 7:14
Matei 5:18
Psalmii 111:7,8

Legea lui Dumnezeu nu poate fi schimbată deoarece ea este o copie a caracterului Său. Cuvintele
măreţe din Scriptură care descriu pe Dumnezeu, descriu de asemenea şi Legea Sa. Legea lui
Dumnezeu este caracterul Său exprimat în cuvinte. Este imposibil a schimba Legea lui Dumnezeu, după
cum şi Dumnezeu Însuş este neschimbător.
2. Ce spune Biblia că este păcatul?
1 Ioan 3:4 . ...păcatul este __________________.
Romani 3:20 ...deoarece prin Lege vine cunoştinţa
deplină a păcatului.
Answer: ___________________________

Dumnezeu şi nedesăvârşirea noastră.

Note: Diavolul urăşte Legea deoarece ea ne face
conştienţi că avem nevoie de un Mântuitor care să ne
salveze din păcat. Romani 4:15 ne spune: "şi unde nu
este o lege, acolo nu este nici călcare de lege." Legea nu
poate mântui pe nimeni, dar ea arată desăvârşirea lui

3. La ce lege face referire pasajul din 1 Ioan 3:4?
Romani 7:7 . ...păcatul nu l-am cunoscut decât prin
Lege. De pildă, n-aş fi ________ pofta, dacă Legea nu
mi-ar fi spus: "Să nu pofteşti!"
Answer: ___________________________
Note: Legea celor zece porunci a lui Dumnezeu spune:
"Să nu pofteşti." Deci călcarea Legii celor zece porunci a
lui Dumnezeu, scrise cu Însuşi degetul Său (Exod 31:18;
32:16), este păcat. Fiecare păcat comis vreodată de
cineva este condamnat de cel puţin una din cele zece
porunci. De aceea Legea lui Dumnezeu este numită "fără
margini" (Psalm 119:96) şi "fără prihană" (Psalm 19:7). Ea cuprinde "întreaga datorie a omului".
Eclesiastul 12:13. Când suntem conştienţi de păcatele noastre, noi căutăm un Mântuitor. De aceea
diavolul urăşte în mod special legea, pentru că ea ne trimite să-L căutăm pe Domnul Isus pentru salvare
şi iertare.

4. A păzit Domnul Isus cele zece porunci?
Ioan 15:10 . ...Eu am ________ poruncile Tatălui Meu...
Answer: ___________________________
Note: Isus a păzit cu adevărat cele zece porunci ca un
exemplu pentru noi (1 Petru 2:21).
5. Câţi
oameni au
păcătuit?
Romani
3:23
. Căci _______ au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu.
Answer: ___________________________
6. Care
este plata
pentru
trăirea unei vieţi de păcat?
Romani 6:23 . ...plata pacătului este _________.
Answer: ___________________________
Note: Dacă Legea lui Dumnezeu ar putea fi schimbată,
nu ar mai fi fost necesar ca Isus să moară pe cruce.
Faptul că Isus a plătit vina pentru păcatele noastre şi a
murit, este o dovadă că Legea este de neschimbat.
7. Unii spun că cele zece porunci nu mai sunt
valabile pentru creştinii Noului Testament. Ce spune
Isus cu privire la aceasta?
Matei 19:17 . Dar dacă vrei să intri în viaţă, ________
poruncile.
Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
Answer: ___________________________
Note: Noul Testament învaţă clar că poporul lui
Dumnezeu va păzi poruncile Sale. Toţi ştim că
omenirea
astăzi are mari probleme pentru că aşa mulţi nu mai
dau importanţă respectării Legii lui Dumnezeu. Biblia
spune despre zilele noastre că, "Este vremea ca
Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta." Psalm
119:126.
8. Cum este posibil să păzim poruncile?
Filipeni 4:13 . Pot totul în _________, care mă
întăreşte.
Romani 8:3, 4 Dumnezeu a osândit păcatul în firea
pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe

însuşi Fiul Său...pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi.
Filipeni 1:6 Acela care a început in voi această bună lucrare, o va ispravi până în ziua lui Isus
Hristos.
Answer: ___________________________
Note: Când o persoană se naşte din nou, Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, îi schimbă viaţa acelei
persoane, şi în mod miraculos face ca păzirea poruncilor să fie posibilă.
9. Care este vechiul legământ, şi de ce a dat el greş?
Deuteronomul 4:13 . El Şi-a vestit legământul Său,
pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele ____ ________; şi
le-a scris pe două table de piatră. (un răspuns din
două cuvinte)
Evrei 8:8 Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui
Israel: "Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu
casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou;"
Answer: ___________________________
Note: Greşeala în ce priveşte vechiul legământ a fost
în dreptul poporului, nicidecum în dreptul lui Dumnezeu sau al legii.
Psalm 19:7 Orânduirile Domnului sunt fără prihană, şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt
curate şi luminează ochii.
10. Care lege stă la baza noului legământ?
Evrei 8:10 . Dar iată legământul pe care-l voi face cu
casa lui Israel...zice Domnul: voi pune legile Mele în
mintea lor şi le voi scrie în ________ lor;
Answer: ___________________________
Note: Cele două legăminte au fost înţelegeri între
Dumnezeu şi poporul Său. Vechiul legământ a dat
greş din cauză că s-a bazat pe făgăduinţele şi faptele
poporului.
Exod 24:7 ..."Vom face şi vom asculta tot ce a zis
Domnul."
Noul legământ stă în picioare deoarece este Legea lui Dumnezeu scrisă în inimă şi se bazează pe
făgăduinţele lui Isus şi pe puterea Sa miraculoasă de a lucra în natura păcătoasă a omului.
Evrei 8:10 ...voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor.
Întreaga natură a unei persoane se schimbă, aşa că
îşi găseşte plăcere în a împlini voia lui Dumnezeu. De
notat este faptul că noul legământ se bazează pe
aceeaşi Lege, dar scrisă într-un loc diferit (în inimă) şi
bazat pe făgăduinţe mai bune (ale lui Dumnezeu).
11. Trăirea sub har, prin credinţă, face ca păzirea
Legii lui Dumnezeu să fie fără importanţă?
Romani 6:15 . Ce urmează de aici? Să păcătuim
pentru că nu mai suntem sub Lege ci sub har?
__________.
Romani 3:31 Deci, prin credinţă desfiinţăm noi

Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.
Answer: ___________________________
Note: Toţi cei iertaţi de Isus pentru călcarea Legii Sale, sunt de două ori mai îndatoraţi în a păzi
Legea Sa. Şi înţelegând binecuvantarea iertării, ei sunt mai doritori şi mai fericiţi decât alţii în a-L
urma pe Domnul Isus.
12. Sunt oamenii mântuiţi prin păzirea Legii?
Efeseni 2:8, 9 . Căci prin ______ aţi fost mântuiţi,
prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni.
Answer: ___________________________
Note: Nimeni nu este mântuit prin păzirea Legii lui
Dumnezeu. Toţi sunt mântuiţi prin lucrarea
miraculoasă a harului lui Dumnezeu. Dar toţi cei ce
sunt mântuiţi sau schimbaţi prin harul lui Isus, vor
dori să păzească Legea Sa ca o expresie a iubirii şi a

mulţumirii lor faţă de El.
Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

13. Ce-l motivează pe om ca să păzească Legea lui
Dumnezeu?
Romani 13:10 . ...________ deci este împlinirea Legii.
Matei 22:37-39 Isus i-a răspuns: "Să iubeşti pe
Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău, şi cu tot cugetul tău. Aceasta este cea
dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea
ei, este: 'Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine
însuţi.'"
1 Ioan 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea
poruncilor Lui.
Answer: ___________________________
Note: Dragostea este o magnifică motivaţie. Primele patru porunci îmi arată datoria faţă de
Dumnezeu. Când Îl iubesc pe Dumnezeu, păzirea acestor prime patru porunci este o plăcere.
Ultimele şase porunci îmi arată datoria faţă de oameni. Dacă îi iubesc cu adevărat, nu voi face
nimic ce ar putea să le dăuneze.
14. Pot fi un bun creştin fără a păzi poruncile Lui?
1 Ioan 2:3, 4 . Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem,
dacă ________ poruncile Lui. Cine zice: "Îl cunosc",
şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi
adevărul nu este în el.
Answer: ___________________________

15. Există legi ale Vechiului Testament care nu mai
sunt valabile pentru creştini?
Efeseni 2:15 . ...a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea
poruncilor, în ________ ei...
Answer: ___________________________
Note: Da, orânduirile care reglementau preoţia şi
sistemul jertfelor au fost înlăturate pentru că ele Îl
prefigurau pe Hristos (Coloseni 2:13-17). În Hristos,
ca adevărat Miel a lui Dumnezeu, s-au împlinit toate
aceste orânduiri.
16. Pe cine urăşte diavolul în mod deosebit?
Apocalipsa 12:17 . Şi balaurul (diavolul) mâniat pe femeie (biserica), s-a dus să facă război cu
rămăşiţa seminţei ei, care păzesc _________ lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.
Answer: ___________________________
Note: Satana urăşte şi este înfuriat pe biserica lui
Dumnezeu din timpul sfârşitului, care păzeşte
poruncile lui Isus şi care îi învaţă pe oameni că există
o putere divină care-l poate transforma pe păcătos
într-un sfânt.
17. Care sunt unele din răsplătirile glorioase pentru
cei ce păzesc legea lui Dumnezeu?
Ioan 15:11 . V-am spus aceste lucruri, pentru ca
bucuria Mea să rămână în voi, şi ________ voastră să
fie deplină.
Proverbe 29:18...dar ferice de poporul care păzeşte legea!
Psalmi 119:165 Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta, şi nu li se întâmplă nici o nenoricire.
Answer: ___________________________
Note: Fericire, bucurie, pace şi viaţă din belşug au
cei ce păzesc legea lui Dumnezeu. Nu este de mirare
că David a spus că poruncile lui Dumnezeu sunt mai
de preţ decât aurul (Psalmi 19:10).
18. Doreşti să ai o legătură de iubire cu Domnul Isus,
lucru care te va face să fii bucuria Sa, un copil
ascultător al Său?
.
Answer: ___________________________

Cărămizi-Fără-Paie

Înainte ca Moise să meargă în faţa împăratului Egiptului
pentru eliberarea copiilor lui Israel, el şi fratele său Aaron,
s-au întâlnit cu conducătorii asupriţi ai lui Israel. În timpul
acestei întâlniri, Moise şi Aaron au încurajat poporul să se
consacre Domnului, şi le-a spus că Dumnezeu este gata să-i
elibereze cu mână tare din sclavie.
Israeliţii lucrau 7 zile pe săptămână pentru a-şi îndeplini
munca cea grea pentru egipteni. După această întâlnire cu
Moise, se pare că ei au decis să înceapă iarăşi să se
odihnească în ziua a şaptea. Iată de ce furiosul Faraon le-a
spus apoi lui Moise şi Aaron: "Voiţi să-l faceţi (pe popor) să-şi
înceteze lucrările?" Exod 5:5. Traducerea engleză a Bibliei,
versiunea New King James, spune: "Voi vreţi să-i faceţi să se
odihnească de lucrul lor!" (Cuvântul din limba ebraică pentru
"a se odihni", folosit aici este "Sabat" şi înseamnă "a face să
ţină Sabatul").
Furiosul împărat ştia că trebuie să facă ceva drastic pentru a
ţine acest popor de sclavi sub controlul său, aşa că a decis
să-i aglomereze cu munca pentru a le scoate din minte atât
pe Dumnezeu cât şi închinarea. El a spus: "Să nu mai daţi poporului paie ca mai înainte pentru facerea
cărămizilor; ci să se ducă singuri să strângă paie. Totuşi să le cereţi acelaşi număr de cărămizi pe care
le făceau mai înainte; să nu scădeţi nimic din ele, căci sunt nişte leneşi." Exod 5:7, 8.
Ca în zilele lui Moise, Dumnezeu este gata să facă lucruri mari pentru poporul Său. Curând ei vor fi
eliberaţi din sclavia păcatului, şi vor călători spre Canaanul ceresc. Şi din nou, Dumnezeu încearcă
acum să întoarcă minţile celor din poporul Său către importanţa odihnei de Sabat.

1. A făcut Dumnezeu odihna de Sabat numai pentru
israeliţi?
Marcu 2:27 . Apoi le-a zis: "Sabatul a fost făcut pentru
_______, iar nu omul pentru Sabat."
Answer: ___________________________
Note: Când Isus a spus că Sabatul a fost făcut pentru
om, cuvântul "om" înseamnă toată "omenirea"--pentru toţi
oamenii, pentru toate timpurile, în orice loc.
2. Când a
instituit
Dumnezeu Sabatul?
Geneza 2:1, 3 . Astfel au fost __________ cerurile şi
pământul, şi toată oştirea lor. Dumnezeu a binecuvântat
ziua a 7-a şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a
odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.
Answer: ___________________________
Note: Sabatul a fost instituit la sfârşitul săptămânii
creaţiunii.

3. Care zi a săptămânii este Sabatul?
Geneza 2:2, 3 . În _______ __ _________ Dumnezeu
Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în _______ __
__________ S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o
făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ________ __
__________ şi a sfinţit-o...(un răspuns de trei cuvinte).
Answer: ___________________________
Note: De trei ori în Geneza capitolul 2, Dumnezeu ne
spune că Sabatul este a şaptea zi a săptămânii creaţiunii.
El de asemenea a sfinţit-o, ceea ce înseamnă că "a fost
pusă deoparte pentru o folosinţă sfântă". Dumnezeu a
făcut Sabatul ca fiind o perioadă de timp de 24 de ore, timp necesar pentru dezvoltarea unei relaţii de
adevărată iubire cu Isus. Diavolul, ca şi faraonul Egiptului, doreşte să ne ţină aşa de ocupaţi cu munca
încât să nu ne mai putem gândi la Dumnezeu. Ştiind cât de supra-ocupaţi vor fi oamenii din timpul
sfârşitului, Dumnezeu a pus deoparte 24 de ore săptămânal pentru a le petrece cu poporul Său în
părtăşie. El a fixat o întâlnire săptămânală cu tine. Nu pierde nici o ocazie de a te întâlni cu El.
4. Cum a demonstrat Dumnezeu importanţa
Sabatului Său cel sfânt?
Exodul 20:8-11 . Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o
sfinţeşti... de aceea __ ____________ Domnul ziua de
odihnă şi a sfinţit-o.
Answer: ___________________________
Note: În Exodul 20:8-11 găsim cea de a patra poruncă
din cadrul Legii lui Dumnezeu. Făcând din păstrarea
Sabatului una din cele 10 porunci a Legii Sale, Dumnezeu
a demonstrat extrema importanţă a acestei zile. Versetul
10 numeşte Sabatul ca fiind 'ziua de odihnă închinată
Domnului, Dumnezeului tău'. Numai porunca a patra începe cu cuvintele 'Adu-ţi aminte', arătând că
Dumnezeu ştia că oamenii o vor uita. Călcarea Legii celor 10 porunci a lui Dumnezeu este păcat (1 Ioan
3:4). Dar Isus a murit pentru salvarea poporului Său din
păcatele lui sau din călcarea Legii (Matei 1:21).
5. Despre care două lucruri preţioase ne spune
Dumnezeu că Sabatul este un semn?
Ezechiel 20:12 . 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 ________ .
Exod 31:17 Acesta (Sabatul) va fi între Mine şi copiii lui
Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul
cerurile şi pământul...
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu spune că Sabatul este un semn al puterii Sale de Creator şi Mântuitor. În Apocalipsa
14:6-14, Dumnezeu trimite trei solii importante care trebuie vestite "locuitorilor pământului, oricărui
neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod". Prima solie se găseşte în versetul 7: "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!" Acest apel de reîntoarcere la adevărata închinare este luat chiar
din porunca a 4-a: "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..." Exod 20:11.

6. Ce zi a păzit Domnul Isus ca fiind sfântă?
Luca 4:16 . A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi,
______ ________ Său, în ziua Sabatului, a intrat în
sinagogă. S-a sculat să citească...
Answer: ___________________________
Note: Isus este exemplul nostru (1 Petru 2:21) în orice
lucru, inclusiv în păstrarea Sabatului, după cum era
obiceiul Său. Un obicei înseamnă o deprindere. Creştinii
trebuie să trăiască aşa cum a trăit El. (1 Ioan 2:6).
7. Care
era obiceiul apostolului Pavel privind Sabatul?
Faptele apostolilor 18:4 . Pavel vorbea în sinagogă în
fiecare zi __ ________, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci.
Fapte 17:2 Pavel, după obiceiul său, a intrat în
sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi.
(un răspuns din două cuvinte).
Answer: ___________________________
Note: Pavel avea, de asemenea, ca obicei să păzească
Sabatul zilei a 7-a.
8. Se întâlneau apostolii cu Neamurile şi în Sabat?
Faptele apostolilor 13:42 . Când au ieşit afară,
Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în ________
viitor despre aceleaşi lucruri.
Answer: ___________________________
Note: Cu o altă ocazie, apostolii s-au întâlnit în Sabat cu
un grup de femei dintre Neamuri, lângă râu, deoarece nu
exista vreo sinagogă în cetate. (Fapte 16:13).
9. A
intenţionat
Isus ca poporul Său să păzească Sabatul şi după
moartea Sa pentru păcatele lor?
Matei 24:20 . Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna,
nici într-o zi de _______.
Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus a prezis aici căderea Ierusalimului,
despre care ştia că va avea loc în anul 70 d.H. (cu
aproximativ 40 de ani mai târziu). El le-a cerut să se
roage ca nu cumva fuga lor de armatele invadatoare să
aibă loc într-o zi de Sabat. Este clar că Isus Se aştepta ca aleşii Săi să păzească şi ei Sabatul, vreme
îndelungată după moartea Sa .

10. Oare menţionează Biblia că poporul lui
Dumnezeu din timpul sfârşitului va păzi şi sfinţi
Sabatul zilei a şaptea?
Apocalipsa 12:17 . Şi balaurul (diavolul), mâniat pe
femeie (biserica), s-a dus să facă război cu rămăşiţa (ce a
mai rămas) seminţei ei (copiii ei), care păzesc
_________ lui Dumnezeu.
Apocalipsa 14:12 Aici este răbdarea sfinţilor, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu.
Apocalipsa 22:14 Ferice de cei ce împlinesc poruncile
Lui , ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în
cetate! (Traducerea King James)
Answer: ___________________________
Note: Fără îndoială că textele de mai sus se referă la biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului şi
fiecare text declară lămurit că biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului păzeşte poruncile Lui -ceea ce
evident include şi porunca a patra, adică Sabatul.
11. În ceruri, toţi mântuiţii oare vor mai păzi Sabatul?
Isaia 66:22, 23 . Căci după cum cerurile cele noi, şi
pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea
Mea - zice Domnul - aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi
numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va
veni ______ făptură să se închine înaintea Mea, - zice
Domnul.
Answer: ___________________________
Note: Biblia ne spune că toţi cei răscumpăraţi din toate
timpurile vor ţine Sabatul lui Dumnezeu, atât în ceruri cât
şi pe noul pământ.
12. Putem fi oare siguri că actuala zi a şaptea a
săptămânii (sâmbăta) este aceeaşi zi de Sabat pe care
o sfinţea Isus?
Luca 23:54-24:1 . Era ziua pregătirii (vineri) şi începea
Sabatul. ... s-au întors, şi au pregătit miresme şi miruri.
Apoi, în ziua Sabatului, s-au _______, după Lege. În
ziua întâi a săptămânii, ...au venit la mormânt.
Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus a fost răstignit vineri (ziua pregătirii),
ziua dinaintea Sabatului (Marcu 15:42). Domnul Isus S-a
odihnit în mormânt în Sabatul poruncii (Luca 23:56), apoi a înviat în prima zi--ziua după Sabat (Marcu
16:1-6). Creştinii din toată lumea mai comemorează acea zi drept duminica Paştelui. Biblia arată clar că
Sabatul a fost ziua după vineri şi ziua dinaintea duminicii. Este uşor de localizat acea zi a săptămânii pe
orice calendar. (Vezi suplimentul intitulat "Ce spune Dicţionarul?" şi "Nu s-a schimbat calendarul?")

13. Oare Dumnezeu îi îngăduie cuiva să-I schimbe
ziua Lui cea sfântă?
Proverbele 30:5, 6 . Orice cuvânt al lui Dumnezeu este
încercat. ... _______ nimic la cuvintele Lui, ca să nu te
pedepsească şi să fii găsit mincinos.
Answer: ___________________________
Note: Chiar înainte ca să dea Cele Zece Porunci, aşa
cum este descris în Deuteronomul capitolul 5, Dumnezeu
a avertizat cu solemnitate ca nimeni "să nu adauge" sau
"să scadă ceva" din ele (Deuteronom 4:2). Ele trebuiau
păstrate cu stricţete aşa cum le dăduse El. Dumnezeu Şia binecuvântat Sabatul (Exod 20:11), şi când El binecuvintează ceva, rămâne binecuvântat pentru
totdeauna (1 Cronici 17:27). Dumnezeu declară: "Nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit
de pe buzele Mele." Psalmul 89:34. Unii oameni de autoritate recunosc că ei au schimbat sfântul Sabat
al Lui Dumnezeu în duminică. Dar Dumnezeu nu va accepta învăţăturile oamenilor de vreme ce ne-a dat
Biblia ca îndrumător.
14. Când începe şi când se termină Sabatul?
Leviticul 23:32 . Din seara zilei ...până în _____
următoare, să prăznuiţi Sabatul vostru.
Marcu 1:32 Seara, după asfinţitul soarelui.
Answer: ___________________________
Note: Orele Sabatului încep vineri la apusul soarelui şi
se încheie sâmbătă la apus.
15. Care
anume zi
este ziua Domnului în Apocalipsa 1:10?
Exodul 20:10 . Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă
(Sabatul) închinată ________ Dumnezeului tău.
Isaia 58:13 Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca
să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă.
Marcu 2:28 Aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al
Sabatului.
Answer: ___________________________
Note: Atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, Dumnezeu numeşte Sabatul ca ziua Domnului. De
asemenea, El a dat porunci ca oamenii să fie avertizaţi împotriva păcatului călcării Sabatului lui
Dumnezeu (Isaia 58:1, 13). Dumnezeu mai declară că Sabatul Său cel Sfânt este pentru toţi oamenii
(Isaia 56:2-7). Biblia nu se referă niciodată la duminică amintind-o ca pe ziua Domnului. Ea este doar
una dintre cele şase zile lucrătoare din săptămână (Ezechiel 46:1). Şi n-a fost niciodată nimic altceva.

16. Ce binecuvântare însoţeşte porunca Sabatului?
Matei 11:28 . Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi
şi Eu vă voi da _______.
Exod 33:14 Voi merge Eu Însumi cu tine şi îţi voi da
odihnă.
Evrei 4:5 Nu vor intra în odihna Mea.
Answer: ___________________________
Note: Fiecare din cele Zece Porunci are un înţeles
spiritual. Unii creştini legalişti accentuează litera legii şi
neglijează spiritul legii. Domnul Isus ar dori ca noi să le avem pe amândouă ca să menţinem un echilibru
(Matei 5:21, 22, 27, 28). Adesea Biblia foloseşte termenul "odihnă" cu referire la mântuire. Evrei 4:1, 4,
9, 10 declară că acei care au ajuns cu adevărat la "odihna" convertirii şi care rămân în Hristos vor păstra
Sabatul zilei a şaptea ca un simbol al odihnei creştine.
17. Întrucât Domnul Isus a dat Sabatul ca un semn al
puterii Sale de a crea şi sfinţi, n-aţi dori să începeţi să
primiţi binecuvântările acestei zile sfinte, păstrând-o
în onoarea Lui?
.
Answer: ___________________________

Împărăţia-Slavei
După ce Solomon a fost întronat ca noul împărat al lui Israel,
Domnul i s-a arătat într-un vis şi i-a spus: "Cere-mi ce vrei săţi dau." 1 Impăraţi 3:5. Tânarul împărat ar fi putut cere bani,
faimă sau o viaţă lungă, dar nu a făcut-o. În schimb, el a cerut
înţelepciune pentru a putea conduce poporul lui Dumnezeu cu
dreptate. Ca răspuns la această rugăciune, Dumnezeu i-a dat
lui Solomon o înţelepciune nemaipomenită şi înţelegere-întrecând pe oricare alt om. Şi pe deasupra, Dumnezeu l-a
binecuvântat cu faimă, bogăţii şi viaţă lungă.

lui Solomon (1 Impăraţi 10:24).

În timpul domniei lui Solomon, Israel s-a bucurat ca niciodată
de pace şi prosperitate. Metalele preţioase erau aşa de
abundente în Ierusalim, în timpul său, încât argintul era
considerat ca şi pietrele (1 Impăraţi 10:27). Pe lângă măreţul
templu din marmură şi aur pe care Solomon l-a clădit pentru
Dumnezeu, el a mai construit un palat extravagant cu grădină,
plus cetăţi întregi pentru carele şi călăreţii lui. Grădini
minunate cu flori şi pomi rari împodobeau fiecare oraş.
Monarhi, nobili şi persoane regale veneau din întreaga lume
să-l viziteze şi să-i aducă daruri. Ei tânjeau să audă
înţelepciunea adâncă pe care Dumnezeu o pusese în inima

Printre vizitatorii regali se afla o bogată şi frumoasă împărăteasă din ţinutul îndepărtat al Sebei. Ea
dorea să vadă cu ochii ei dacă ceea ce se zicea despre împăratul lui Israel era adevărat. Împărăteasa
din Seba l-a încercat pe Solomon prin întrebări grele şi a rămas copleşită de răspunsurile lui pline de
înţelepciune. Era uluită de tot ce vedea în jur. Dar chiar Israel în culmea gloriei lui este nimic în
comparaţie cu împărăţia slavei pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine!

1. Ce i-a promis Domnul Isus poporului Său?
Ioan 14:2 . În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri... Eu
Mă duc să vă pregătesc __ ____.
Answer: ___________________________
2. Ce
cunoaşte
m despre
locul pe
care
Domnul
Isus ni-l
pregăteşte?
Isaia 65:17 . Căci iată, Eu fac ceruri ____ şi un pământ
nou.
Evrei 11:16 Căci le-a pregătit o cetate.
pământul.
Isaia 65:21 Vor zidi case şi le vor locui.
Answer: ___________________________

Matei 5:5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni

Note: Vorbim despre lucruri extraordinare! Dumnezeu le-a pregătit copiilor Săi ceruri noi, un pământ
nou şi o nouă cetate sfântă. Cei drepţi vor moşteni o casă plină de slavă în cetatea zidită de către Isus
(Ioan 14:2) plus o altă casă strălucită pe noul pământ pe care şi-o vor zidi singuri (Isaia 65:21).
3. Ce mai aflăm despre sfânta cetate?
Apocalipsa 21:16 . Cetatea era în _____ _______ , ...a
măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape
douăsprezece mii de prăjini. Lungimea, lărgimea şi
înălţimea erau deopotrivă.
Apocalipsa 21:2 Şi eu am văzut, coborându-se din cer,
de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim.
Apocalipsa 21:10, 12 Cetatea sfântă, Ierusalimul, care
se pogora din cer de la Dumnezeu, ... înconjurată cu un
zid mare şi înalt, avea douăsprezece porţi.
Apocalipsa 21:18 Zidul era zidit de iaspis.
Apocalipsa 21:21 Uliţa cetăţii era de aur curat.
Answer: ___________________________
Note: Cetatea cea sfântă este pătrată, iar distanţa din jurul ei este de aproape 1500 de mile (cam 2414
km). Ea coboară din ceruri pe noul pământ şi se va opri unde se află acum Muntele Măslinilor (Zaharia
14:4). Fiecare din cele 12 porţi este facută dintr-un singur mărgăritar (Apocalipsa 21:21), iar zidurile
cetăţii din iaspis sunt 144 de coţi (Apocalipsa 21:17) sau 216 picioare lăţime (un cot este 18 ţoli).
4. Ce ne spune Biblia despre apa cetăţii şi hrana din
cetate?
Apocalipsa 22:1 . Şi mi-a arătat un ___ cu apa vieţii,
limpede ca cristalul.
Apocalipsa 22:2 Pe cele două maluri ale râului, era
pomul vieţii rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod
în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea
neamurilor.
Answer: ___________________________
Note: Un râu de apă limpede ca şi cristalul, care nu se
va termina niciodată curge din scaunul de domnie al lui Dumnezeu, iar pomul vieţii rodeşte diferit în
fiecare lună. Acest rod fabulos şi frunzele pomului servesc drept antidot pentru moarte şi perpetuează
viaţa veşnică. În plus, drepţii lui Dumnezeu îşi vor creşte proprii pomi la casele lor (Isaia 65:21).
Alimentaţia copiilor lui Dumnezeu va fi aceea care a fost
înainte ca să intre păcatul în lume--fructe, boabe şi nuci
(Geneza 1:29, 31). Gustul va fi de nedescris de delicios,
iar valoarea hrănitoare va fi desăvârşită.
5. Prin ce se va deosebi viaţa din ceruri de viaţa pe
care o trăim acum pe pământ?
Isaia 35:5 . Atunci se vor deschide ochii ______ .
Isaia 35:5 Se vor deschide urechile surzilor.
Isaia 35:6 Şchiopul va sări ca un cerb, iar limba mutului
va cânta.

Isaia 65:25 Lupul şi mielul vor paşte împreună.
Isaia 11:6 Atunci lupul va locui împreună cu mielul, ... şi le va mâna un copilaş.
Isaia 35:1 Pustia ... va înflori ca trandafirul.
Isaia 33:24 Nici un locuitor nu zice: 'Sunt bolnav'.
Apocalipsa 21:4 Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere.
Answer: ___________________________
6. Ce fel de trupuri vor avea sfinţii?
Filipeni 3:20, 21 . El (Domnul Isus Hristos) va schimba
trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului
______ Sale.
Answer: ___________________________
7. Oare
trupul
Domnului
Isus este
real sau
este El un
duh?
Luca 24:39 . Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu
sunt: pipăiţi-Mă şi vedeţi; un duh n-are nici _____, nici
oase, cum vedeţi că am Eu.
Answer: ___________________________
Note: Trupul Domnului Isus după învierea Sa era real, cu carne şi oase, pe care le puteai atinge şi
pipăi. La început, ucenicii au crezut că El era un duh când li S-a arătat subit, dar după ce L-au pipăit şi
L-au văzut mâncând (Luca 24:40-43), şi-au dat seama că El era în trup real. Patruzeci de zile mai târziu,
Isus i-a condus în Betania şi S-a înălţat la ceruri (Luca 24:50-51). Îngerii care li s-au arătat ucenicilor leau spus, "Acest Isus (în carne şi oase) ... va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer." Fapte
1:11. De la întruparea Sa, Domnul Isus S-a legat pentru totdeauna de neamul omenesc , deşi rămâne
divin.
8. Ce altă făgăduinţă încurajatoare ni se oferă?
Faptele Apostolilor 3:20, 21 . să trimeată pe ... Isus
Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la
vremile _______ ___ ___ a tuturor lucrurilor.
Answer: ___________________________
Note: Slavă Domnului, că orice lucru glorios care s-a
pierdut prin intrarea păcatului va fi refăcut sau aşezat din
nou în noua împărăţie a lui Dumnezeu. Toţi oamenii vor
iubi cu adevărat, vor avea încredere unii în alţii şi se vor
sprijini unul pe altul. Ca urmare, nu va mai fi violenţă
(Isaia 60:18), trădare, abuz, necredincioşie, necinste,
vorbire de rău, nesiguranţă, deprimare, pericole, dezamăgire sau alt fel de dureri. Va fi o viaţă plină de
bucurie, fericire, mulţumire şi plinătate pe vecie.

9. Oare amintirile triste sau dureroase vor mai necăji
oamenii în ceruri?
Isaia 65:17 . Nimeni ____ va mai aduce aminte de
lucrurile trecute.
Answer: ___________________________
Note: Cuvintele "a-şi aduce aminte" se traduc mai bine
prin "înduioşează inima". Domnul ne făgăduieşte aici că
durerile de pe pământ nu le vor mai provoca durere
sfinţilor Săi din ceruri.
10. Oare
cei de pe pământ se vor recunoaşte unul pe altul în
noua împărăţie a lui Dumnezeu?
1 Corinteni 13:12 . Atunci voi ________ deplin, aşa cum
am fost şi eu cunoscut pe deplin.
Answer: ___________________________
Note: Într-adevăr ne vom recunoaşte unul pe altul prin
felul cum arătăm, cum umblăm, manierele şi felul de
vorbire. Capacitatea noastră de a ne discerne unul pe
altul va fi îmbogăţită în ceruri. Cerul va reprezenta o
reuniune fantastică de familie.
11. Ce alte făgăduinţe deosebite ne oferă Dumnezeu
în legătură cu împărăţia Lui viitoare?
Isaia 35:10 . Cei izbăviţi de Domnul ... vor merge spre
Sion cu cântece de ________.
Answer: ___________________________
Note: Sfinţii vor putea să zboare asemenea îngerilor la
viteze mai mari decât lumina. Întrucât vor moşteni toate
lucrurile (Apocalipsa 21:7), vor putea să viziteze alte lumi,
unde să ajungă doar în câteva clipe. După Scriptură,
Dumnezeu a creat şi alte lumi necăzute în păcat (Iov 1:6;
Evrei 1:2: 11:3).
12. Am putea oare descrie prin cuvinte împărăţia lui
Dumnezeu?
1 Corinteni 2:9 . Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut,
urechea nu le-a auzit şi la _____ omului nu s-au suit, aşa
sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei
ce-L iubesc.
Answer: ___________________________
Note: Dvs. şi cu mine în starea noastră prezentă nu
suntem în stare nici măcar să ne închipuim lucrurile
minunate pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru copiii
Săi. Nu există cuvinte, gânduri sau chiar vise care să poată să zugrăvească cu adevărat fericirea şi
bucuriile din cer. Indiferent de cât am suferi aici pe pământ, să ne aflăm în ceruri va depăşi cu mult toate
încercările de pe acest pământ (Romani 8:18).

13. Care va fi cea mai mare răsplată în noua
împărăţie a lui Dumnezeu?
Apocalipsa 21:3 . Dumnezeu Însuşi va fi ___ ei.
Answer: ___________________________
Note: Să credeţi şi să staţi uimiţi! Dumnezeu Însuşi va
locui pe noul pământ cu poporul Său. Nimic nu se poate
compara cu această slavă şi bucurie.
14. Ce
anume îi
va exclude
pe oameni din împărăţia cerurilor?
Apocalipsa 21:27 . Nimic _______ nu va intra în ea.
Apocalipsa 21:7 Cel ce va birui va moşteni aceste
lucruri.
Answer: ___________________________

intitulat "Împărăţia lui Dumnezeu").

Note: Păcatul întinează şi nu poate fi tolerat în ceruri,
altfel iarăşi ar izbucni răzvrătirea. (Vezi Suplimentul

15. Ce aş putea face cu problema păcatului?
1 Ioan 1:9 . Daca ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne
__________ de orice nelegiuire.
Answer: ___________________________
Note: Dacă Îl voi ruga pe Domnul Isus să-mi ierte
păcatele El mă va ierta şi mă va curăţi de păcat şi va face
din mine copilul Său.
16. Care
a spus
Domnul Isus că este formula succesului atât în
această viaţă cât şi în cea veşnică?
Matei 6:33 . Căutaţi mai întâi _________ lui Dumnezeu
şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra.
Answer: ___________________________
Note: Este exact ce a făcut Solomon când l-a întrebat
Dumnezeu "Ce vrei?" Primul lui gând a fost pentru
împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui. În schimb, au
urmat binecuvântările unei împărăţii slăvite. La fel se va întâmpla şi cu noi dacă vom căuta mai întâi
împărăţia lui Dumnezeu.

17. Dacă recunoşti că Dumnezeu are conducerea
deplină a evenimentelor de pe acest pământ, n-ai vrea
să-I dai voie să conducă deplin şi viaţa ta?
.
Answer: ___________________________

Vrăjitoarea-din-En-Dor
Regele Saul ajuns la capătul raţiunii sale tremură de frică.
Întreaga armată a filistenilor s-a adunat pentru a ataca trupele
mici şi slabe ale Israelului. Saul murmura: "Dacă profetul
Samuel ar fi fost aici, mi-ar fi spus ce să fac." Dar marele
profet al lui Israel murise de câţiva ani.
Bătrânul monarh încerca în mod disperat să primească sfat şi
îndrumare de la ceilalţi profeţi şi preoţi, dar Domnul nu vroia
să-i mai vorbească. Când era tânăr, Saul era aproape de
Dumnezeu. Dar, după întronarea sa, el a devenit crud şi s-a
răzvrătit împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Odată, el chiar a
dat la moarte un sat întreg de preoţi. Regele Saul, în mod
persistent, a refuzat să asculte de Domnul, şi acum, în
nenorocirea sa, Dumnezeu nu-i mai răspundea.
"Atunci Saul a zis slujitorilor lui: 'Căutaţi-mi o femeie care să
cheme morţii, ca să mă duc s-o întreb.'" 1 Samuel 28:7.
Dumnezeu, în mod clar, a poruncit poporului Său ca nu
cumva să consulte vreo vrăjitoare sau vreun medium spiritist
(Levitic 19:31; 20:27), dar Saul nu a luat în seamă aceste
instrucţiuni.
După găsirea unei femei în En-Dor, care pretindea că se consultă cu morţii, regele s-a deghizat şi a
plecat s-o vadă. El i-a spus mediumului: "Scoală-mi pe Samuel." Vrăjitoarea şi-a făcut vrăjile şi
farmecele până ce o apariţie care pretindea a fi Samuel profetul, i-a dat regelui un mesaj cu totul lipsit
de speranţă. Conform acestui mesaj, Saul şi cei trei fii ai săi vor muri în bătălia din ziua următoare.
În ziua următoare, fiii lui Saul au fost ucişi de filisteni, şi după aceea, rănit şi descurajat, regele s-a
aruncat în propria-i sabie şi şi-a curmat viaţa (1 Samuel 31:2-4). Cine i-a vorbit lui Saul prin intermediul
vrăjitoarei--profetul lui Dumnezeu sau diavolul deghizat?

1. Oare chipul pe care l-a văzut Saul chiar a fost
Samuel profetul în realitate?
1 Impăraţi 22:22 . "Voi ieşi" a răspuns el "şi voi fi un ___
__ ________ în gura tuturor proorocilor lui. (un răspuns
din trei cuvinte)
Apocalipsa 16:14 Acestea sunt duhuri de draci, care
fac semne nemaipomenite.
Answer: ___________________________
2. Oare
morţii se
întorc să vorbească cu cei vii sau să-i urmărească pe
cei vii?
Iov 14:21 . De ajung fiii lui la cinste, el nu ______ nimic;
de sunt înjosiţi, habar n-are.
Eclesiastul 9:5, 6, 10 Cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai
au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. Şi
dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au pierit, şi
niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub
soare (în această viaţă). ... Căci în locuinţa morţilor, nu
mai este nici o lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici

înţelepciune!
Answer: ___________________________
Note: NU! Biblia este clară. Un mort nu face nimic şi nu ştie nimic despre ceea ce se întâmplă pe
pământ.
Psalm 115:17 Nu morţii laudă pe Domnul
Psalm 6:5 Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine.
Iov 7:10 Nu se va mai întoarce în casa lui.
Isaia 38:18 Căci nu locuinţa morţilor Te laudă.
Psalm 146:4 În aceeaşi zi le pier şi planurile lor.
3. După Apocalipsa, cine deţine cheile morţii?
Apocalipsa 1:18 . Am fost mort şi iată că sunt ____ în
vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale locuinţei morţilor.
Answer: ___________________________
Note: Biblia afirmă clar, doar Isus deţine cheile morţii,
aşa că ar trebui să mergem la Cuvântul Său ca să primim
răspuns la întrebările noastre cu privire la moarte.
4. Cum la făcut pe
om
Dumnezeu la început?
Geneza 2:7 . Domnul Dumnezeu a făcut pe om din
________ pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă,
şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Answer: ___________________________
Note: Două lucruri au avut loc la creaţiune: (1)
Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărână sau pământ şi (2) Ia suflat în nări suflare de viaţă. Astfel omul a devenit un
suflet viu.
5. Ce se întâmplă la moarte?
Eclesiastul 12:7 . Până nu se întoarce ţărâna în pământ,
cum a fost, şi până nu se întoarce _____ lui Dumnezeu,
care l-a dat.
Answer: ___________________________
Note: Ce are loc la moarte este exact reversul a ceea ce
s-a întâmplat la creaţiune. Corpul se întoarce în ţărână,
iar duhul sau suflarea se întoarce la Dumnezeu care l-a
dat. Biblia învaţă clar că "duhul" care se întoarce la
Dumnezeu este doar suflarea de viaţă, pe care a suflat-o
Dumnezeu în om la început (Iacov 2:26; Iov 27:3: Iov
33:4). Psalmul 104:29, 30 declară: "Le iei Tu suflarea: ele mor şi se întorc în ţărâna lor. Îţi trimiţi Tu
suflarea: ele sunt zidite."

6. Unde se duc morţii atunci când mor?
Iov 21:32 . Este dus la ______ şi i se pune o strajă la
mormânt.
Ioan 5:28, 29 Toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi
vor ieşi afară din ele.
Answer: ___________________________
Note: Cei morţi, atât cei drepţi cât şi cei nelegiuiţi, se
află în mormintele lor şi vor auzi glasul lui Isus chemândui afară din mormânt pentru a primi răsplata sau pedeapsa.
7. Biblia arată clar că regele David a fost mântuit. Se
află el acum în ceruri?
Faptele Apostolilor 2:34 . Căci David ___ ___ ____ în
ceruri. (un răspuns din trei cuvinte)
Fapte 2:29 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.
Answer: ___________________________
Note: Nicidecum! Apostolul Petru declară limpede că
David a murit şi se află în groapă--nu este viu în ceruri. Mai mult, Evrei 11:32-40 arată clar că tuturor
credincioşilor din toate veacurile nu li s-a acordat răsplata încă, ci ei vor fi răsplătiţi împreună (versetele
39, 40).
8. Dar oare nu este adevărat că sufletul este
nemuritor şi că doar trupul moare?
Ezechiel 18:4 . Sufletul care păcătuieşte, acela va
____.
Iov 4:17 Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu?
1 Timotei 6:15, 16 Împăratul împăraţilor şi Domnul
domnilor, singurul care are nemurirea.
Answer: ___________________________
Note: Noi suntem suflete, iar sufletele chiar mor. Omul
este muritor. Doar Dumnezeu este nemuritor. Învăţătura
larg răspândită că sufletul este veşnic şi nu moare nu se
găseşte în Biblie: este o învătătură creată de oameni.
9. Când li se va acorda nemurirea celor drepţi?
1 Corinteni 15:51-53 . Toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă,
într-o clipeală din ochi, la cea din urmă __________.
Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, ...
căci trebuie ca trupul acesta muritor să se îmbrace în
nemurire.
1 Tesaloniceni 4:16 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu
glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va

pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
Answer: ___________________________
Note: Nemurirea va fi acordată la înviere. Cei răi nu o vor primi nicidecum.
10. Cum se referă Biblia în repetate rânduri la
moarte?
Ioan 11:11, 14 . Lazăr, prietenul nostru, ______. ...
Lazăr a murit.
Matei 27:52 Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale
sfinţilor care muriseră/ dormeau (KJV) au înviat.
2 Samuel 7:12 Vei fi culcat cu părinţii tăi.
1 Tesaloniceni 4:14 Dumnezeu va aduce înapoi
împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.
Answer: ___________________________
Note: Deseori Biblia se referă la moarte ca la un somn. Moartea reprezintă o stare de totală
inconştienţă, în timpul căreia 15 minute sau o mie de ani par la fel. Cei morţi pur şi simplu "dorm" în
mormintele lor până la înviere, când toţi vor fi înviaţi de către Domnul Isus. Învăţătura că spiritele morţilor
ar reprezenta îngeri din ceruri sau vreo entitate curată asemenea unei fantome care poate fi contactată,
nu are temelie biblică.
11. Întrucăt vrăjitorii, vrăjitoarele şi văzătorii nu pot
lua legătura cu morţii, cu cine iau ei legătura de fapt?
Apocalipsa 16:14 . Acestea sunt duhuri de draci, care
fac _________ nemaipomenite.
Answer: ___________________________
Note: Îngerii din ceruri se cheamă "duhuri slujitoare"
(Evrei 1:14) care îi ajută pe locuitorii pământului. Îngerii
care au fost aruncaţi afară din ceruri împreună cu Satana
(Apocalipsa 12:7-9) sunt şi ei duhuri--duhuri rele care îi
înşeală pe oameni făcând minuni (Apocalipsa 16:13, 14).
Ei folosesc "puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de
semne şi puteri mincinoase" (2 Tesaloniceni 2:9), şi pot chiar să facă "să se pogoare foc din cer pe
pământ, în faţa oamenilor" (Apocalipsa 13:13). Când văzătorii pretind că iau legătura cu duhurile
morţilor, de fapt ei iau legătura cu îngerii decăzuti ai lui
Satana (Isaia 8:19, 20).
12. De ce doreşte Satana ca noi să credem că
duhurile morţilor chiar trăiesc?
Matei 24:24, 25 . Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi
prooroci mincinoşi şi vor face semne mari şi minuni,
până acolo încât să ______, dacă va fi cu putinţă, chiar şi
pe cei aleşi. Iată că v-am spus mai dinainte.
Answer: ___________________________
Note: Prima minciună a lui Satana spusă omului a fost
"Hotărât că nu veţi muri." Geneza 3:4. El doreşte ca

oamenii să creadă că duhurile morţilor sunt vii pentru ca îngerii săi să apară drept sfinţi, prooroci şi
conducători drepţi care au murit şi ca să se dea drept un înger de lumină (2 Corinteni 11:13-15). Astfel,
poate să înşele milioane de oameni. Să te foloseşti de aceste duhuri se cheamă "spiritism". Se bazează
pe o credinţă dublă: (1) morţii sunt vii şi (2) ei pot să ia legătura cu tine sau tu poţi să iei legătura cu ei.
Aceasta este una din învăţăturile Satanei care a făcut cel mai mult rău. Cu toate acestea, întreaga lume
crede astfel în zilele noastre. Vrăjitoarea din Endor nu l-a trezit pe Samuel, ci am putea spune ca ea a
văzut un înger rău care se dădea drept Samuel.
13. Cât de eficient se va folosi Satana de aceste
duhuri rele în ultimile zile ale pământului?
Apocalipsa 18:23 . Pentru că ______ neamurile au fost
amăgite de vrăjitoria ta.
Apocalipsa 18:2 A căzut Babilonul cel mare! ... A ajuns
un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat.
Apocalipsa 12:9 Şarpele cel vechi, numit Diavolul şi
Satana, acela care înşeală întreaga lume.
Answer: ___________________________
Note: Prin minunile lor diavoleşti (vrăjitorii) şi folosindu-se de îngerii cei răi, Satana va înşela practic
întreaga lume.
14. Cum consideră Dumnezeu aceste minuni făcute
de îngerii cei răi?
Leviticul 20:27 . Dacă un om sau o femeie ... se
îndeletniceşte cu _________, să fie pedepsiţi cu
moartea.
1 Timotei 4:1 Unii se vor lepăda de credinţă, ca să se
alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor.
Efeseni 5:11 Nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare
ale întunericului.
Galateni 5:19-21 Faptele firii pământeşti sunt cunoscute
şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia,
desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile,
desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu
acestea.
Apocalipsa 21:8 Vrăjitorii ... partea lor este în iazul cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.
Answer: ___________________________
Note: Pe vremea lui Moise, Dumnezeu a poruncit ca
toţi vrăjitorii să fie omorâţi. Astăzi, El insistă să ne
facă cunoscut că vrăjitoria este o lucrare a firii
păcătoase pentru care oamenii vor fi nimiciţi. El ne
avertizează că atunci când începi să te iei după clarvăzători, părăseşti credinţa şi ne mai spune că toţi
vrăjitorii şi clar-văzătorii vor muri de moartea a doua
în iazul cu foc.
15. Ce putere extraordinară îi oferă Dumnezeu
poporului Său?

Filipeni 3:10 . Şi să-L cunosc pe El şi puterea _________ Lui.
Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus ne oferă aceeaşi putere să trăim drept cu cea care L-a înviat pe El din morţi.
Nu este fantastic? Cum oare să nu reuşim cu o putere atât de incredibilă la îndemâna noastră--şi
fără să ne coste nimic? Domnul Isus, pentru că ne iubeşte, ne avertizează cu solemnitate să ne
ferim de puterea şi minunile îngerilor celor răi şi Se oferă să înfăptuiască minunile divine de care
avem nevoie ca să ne pregătească pentru împărăţia Lui (Filipeni 1:6).
16. N-ai dori să accepţi oferta Domnului Isus de a-ţi
dărui puterea învierii în viaţa ta?
.
Answer: ___________________________

Cetăţile-din-cenuşă
Avraam ştia că nepotul său Lot a făcut o mare greşeală când
a ales să-şi mute familia în Sodoma. Cetăţile din partea de jos
a văii Iordanului erau frumoase şi bogate, dar mai erau şi
foarte stricate. "Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale
de păcătoşi împotriva Domnului." Geneza 13:13. În cele din
urmă, Dumnezeu S-a hotărât să distrugă aceste cetăţi
păcătoase din pricina nelegiuirilor lor, dar mai întâi a trimis doi
îngeri la Sodoma ca să-l salveze pe Lot şi familia lui.
Înainte ca să intre în Sodoma, aceşti îngeri s-au arătat ca doi
călători. Lot i-a văzut pe cei doi străini chipeşi când au trecut
mai întâi pe porţi, şi ştiind că străzile acelei cetăţi rău famate
erau departe de a fi sigure noaptea, i-a îndemnat să-şi
găsească adăpost în casa lui. Dar nişte oameni răi îi priveau,
şi în acea noapte s-au adunat la uşa lui Lot şi au insistat ca
să-i scoată afară pe oaspeţii lui ca să abuzeze de ei. În zadar
a încercat Lot să stea de vorbă cu gloata stricată strânsă la
uşa lui. Obsesiile lor demonice n-au făcut decât să se
mărească şi curând gloata a început să-l ameninţe chiar şi pe
Lot! La acest punct, îngerii nu şi-au mai putut ascunde
adevărata identitate. L-au tras pe Lot înăuntru în casă şi au
lovit cu orbire mulţimea înnebunită de la uşa lui.
A doua zi, dis-de-dimineaţă, îngerii i-au spus lui Lot şi familiei lui , "Scapă-ţi viaţa; să nu te uiţi înapoi. ...
Scapă la munte ca să nu pieri." Geneza 19:17. "Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma şi peste
Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer." Geneza 19:24. Doar Lot şi cele două fiice nemăritate ale
lui au scăpat cu viaţa, deoarece soţia lui a privit înapoi cu regret spre Sodoma şi a fost transformată întrun stâlp de sare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în ultimele zile, starea lumii se va asemăna cu
cea din Sodoma. Aşa că şi pedeapsa va fi pe măsură!

1. Care două cetăţi ne sunt date de exemplu pentru
nimicirea celor răi?
2 Petru 2:6 . Dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în
cenuşă cetăţile _______ şi Gomora, ca să slujească de
pildă celor ce vor trăi în nelegiuire.
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu a distrus acele două cetăţi cu foc
veşnic---acelaşi fel de foc care îi va nimici şi pe cei răi în
iad.
2. Când
vor fi nimiciţi cei răi în focul iadului?
Ioan 12:48 . Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va
osândi în ______ __ ____. (un răspuns de trei cuvinte)
2 Petru 2:9 Domnul ştie să ...păstreze pe cei nelegiuiţi,
ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.
Matei 13:40-42 Aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul
Omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din
Împărăţia Lui pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor
arunca în cuptorul aprins.
Answer: ___________________________
Note: În textele de mai sus, Biblia declară clar că cei răi vor fi aruncaţi în foc la ziua judecăţii de la
sfârşitul lumii--nu când mor. Aceasta evident vrea să spună că nu se află nimeni acum în iad. Este cât
se poate de corect ca nimeni să nu fie pedepsit până ce cazul lui nu a fost hotărât la judecată. Oamenii
vor fi răsplătiţi sau pedepsiţi la cea de a doua venire a lui Isus şi nu mai înainte (Apocalipsa 22:12).
3. Dacă cei răi care au murit nu se află deja în iad,
unde se află ei?
Ioan 5:28, 29 . Vine ceasul când toţi cei din _________
vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. ... cei ce au
făcut răul, vor învia pentru judecată.
Iov 21:30, 32 Cei răi sunt păstraţi pentru ziua nimicirii. ...
Este dus la groapă şi i se pune o strajă la mormânt.
Answer: ___________________________
Note: Bibl
ia ne
asigură că cei răi care au murit sunt păstraţi în morminte
până la învierea de la sfârşitul lumii. Ei vor auzi glasul
Domnului Isus chemându-i şi vor ieşi afară din morminte,
nu din iad.
4. Care este plata sau pedeapsa păcatului?
Romani 6:23 . Plata păcatului este ________, dar darul
fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus
Hristos Domnul nostru.

Answer: ___________________________
Note: Pedeapsa păcatului nu este o viaţă veşnică în iad, ci exact opusul ei--moartea. Toţi murim de
prima moarte (Evrei 9:27), dar Biblia declară că moartea de care vor muri cei răi în iad este cea de a
doua moarte (Apocalipsa 21:8). Din prima moarte, toţi sunt înviaţi pentru pedeapsă sau răsplată, dar nu
există nici o înviere din cea de a doua moarte. Este veşnică. În plus, dacă pedeapsa pentru păcat
reprezintă un chin veşnic în iad, atunci Isus nu a plătit vina.
5. Care sunt singurele două alegeri pe care le pot
face oamenii?
Ioan 3:16 . Pentru ca oricine crede în El, să nu _____, ci
să aibă viaţă veşnică.
Answer: ___________________________
Note: Conceptul purgatoriului nu se găseşte în
Scriptură. Biblia ne învaţă doar două alternative--viaţa
veşnică sau moartea veşnică (Deuteronom 30:15).
6. Ce se
va
întâmpla cu cei răi în focul iadului?
Psalmii 37:10, 20 . Încă puţină vreme, şi cel rău nu va
mai fi; ... Dar cei răi pier, ... pier __ _____. (un răspuns
din două cuvinte)
Maleahi 4:1, 3 Iată vine ziua, care va arde ca un cuptor!
... toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde de
tot. ... Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca
cenuşa sub talpa picioarelor voastre.
Answer: ___________________________
Note: Cei răi în iad vor arde până se vor face scrum. Doar cenuşa va rămâne.
7. Unde se va afla iadul?
Apocalipsa 20:9 . Şi ei s-au suit pe faţa ___________, şi
au înconjurat tabăra sfinţilor ... Din cer s-a pogorât un foc
care i-a mistuit.
2 Petru 3:10 Trupurile cereşti se vor topi de mare căldură
şi pământul cu tot ce este pe el va arde.
Answer:
_________
_________
_________
Note: Iadul va fi aici pe pământ, deoarece pământul va
arde.
8. Oare cel rău va putea să controleze acest foc
nimicitor?
Apocalipsa 20:10 . Şi diavolul care îi înşela, a fost

_______ în iazul de foc şi de pucioasă.
Answer: ___________________________
Note: Nicidecum! Departe de a fi cel ce stăpâneşte iadul, el însuşi va fi aruncat în focul iadului. În cele
din urmă îl va transforma în "cenuşă pe pământ," iar Dumnezeu declară despre Satana "Nu vei mai fi
niciodată!" Ezechiel 28:18, 19.
9. Oare focul iadului se va stinge vreodată?
Isaia 47:14 . Nu va fi ca un _______, la care se
încălzeşte cineva, nici un foc la care stă.
Answer: ___________________________
Note: După ce păcatul, păcătoşii şi totul de pe pământ
va fi nimicit, focul se va stinge. El nu va arde de-a lungul
veacurilor. Un iad veşnic de chin va face cu neputinţă să
scapi pentru totdeauna de păcat. Planul lui Dumnezeu
este să izoleze păcatul şi să-l nimicească, nu să-l
perpetueze. Apocalipsa 21:5 declară, "Iată, Eu fac toate
lucrurile noi."
10. Se distrug oare prin focul iadului şi trupul şi
sufletul?
Matei 10:28 . Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care
nu pot ucide sufletul, ci temeţi-vă mai degrabă de Celce
poate să piardă şi ________ şi ______ în gheenă.(un
răspuns din două cuvinte)
Answer: ___________________________

sufletul cât şi trupul.

Note: Mulţi cred că sufletul nu moare niciodată, dar
Dumnezeu a declarat de două ori "Sufletul care
păcătuieşte, acela va muri." Ezechiel 18:4, 20. Aşa că
după Scriptură, cei răi vor fi nimiciţi prin focul iadului--atât

11. Pentru cine va arde focul iadului?
Matei 25:41 . Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în
focul cel veşnic, care a fost pregătit ________ şi îngerilor
lui.
Answer: ___________________________
Note: Scopul focului a fost să-l nimicească pe Satana,
îngerii lui răi şi păcatul. Dacă voi refuza să mă despart de
boala păcatului, va trebui să fiu nimicit împreună cu el,
deoarece dacă păcatul nu va fi nimicit, va molipsi iarăşi
întreg universul.

12. Cum se referă Biblia la nimicirea celor răi de
către Dumnezeu?
Isaia 28:21 . Domnul ... Se va mânia ... ca să-Şi facă
lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul,
lucrul Lui ____________.
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu nu poate suporta gândul să-i
nimicească pe cei pe care îi iubeşte. "Domnul ... doreşte
ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă." 2
Petru 3:9. Permanent El le tot zice, "Întoarceţi-vă de la
calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi?" Ezechiel
33:11. Să-i nimicească pe oameni Îi este atât de străin lui Dumnezeu încât focul iadului este numit
"lucrarea Lui ciudată." Dumnezeu nu lasă nimic nefăcut în dorinţa Lui de a-i salva pe oameni. Înainte ca
să fie nimiciţi, fiecare nelegiuit va recunoaşte că Dumnezeu a fost drept (Romani 14:11).
13. Oare expresia din Biblie "un foc care nu se va
stinge" nu înseamnă că focul va arde veşnic?
Matei 3:12 . Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu
desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar, dar
pleava o va ____ într-un foc care nu se va stinge
Answer: ___________________________
Note: Nu! Un foc care nu se poate stinge desigur că nu
se stinge. Totuşi, când a ars tot ce a avut de ars, se
stinge. De exemplu, Ieremia 17:27 avertizează că dacă
poporul lui Dumnezeu nu era credincios, El urma să
aprindă un foc în Ierusalim care "nu se va stinge". Iar
Scripturile declară că această profeţie s-a împlinit deja. "Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile
Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui ... ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui
Ieremia." 2 Cronici 36:19, 21. Acel foc n-a putut fi stins până ce n-a distrus totul; apoi s-a stins. Astăzi nu
mai arde, chiar dacă Biblia îl numeşte "care nu se stinge."
14. Oare expresia "foc veşnic" înseamnă "fără
sfârşit"?
Iuda 1:7 . Tot aşa Sodoma şi Gomora ... ne stau înainte
ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc ______.
Answer: ___________________________
Note: Să lăsăm Biblia să se explice singură. Putem
vedea în
acest
verset că
Sodoma şi
Gomora
au fost distruse de un foc veşnic ca un exemplu de
iad, dar acele cetăţi nu mai ard acum. Au fost
preschimbate în scrum (2 Petru 2:6), exact ceea ce
face focul veşnic. Este veşnic în urmările lui. (Vezi
suplimentul intitulat "Bogatul şi Lazăr").
15. Când Apocalipsa 20:10 declară că cei răi vor fi
chinuiţi "în vecii vecilor", nu înseamnă că la

nesfârşit?
Iona 2:6 . Zăvoarele pământului mă încuiau pe _____.
Answer: ___________________________
Note: Nu. Iona s-a aflat în pântecele chitului timp de trei zile şi trei nopţi (Iona 1:17), totuşi a
declarat "pe vecie". Sunt sigur că s-a simţit ca şi când a durat o vecie! Cuvântul grecesc tradus
prin "pe vecie" în Apocalipsa 20:10 este "aion", de unde avem cuvântul "eon", "eră, veşnicie".
Deseori reprezintă o perioadă nespecificată de timp, nelimitat sau limitat. Cuvintele "pe vecie" se
folosesc de 56 de ori în Biblie cu referire la ceva care deja s-a sfârşit. Într-o ocazie, "pe vecie"
descrie viaţa unui rob credincios (Exod 21:6), iar într-alt loc "pe vecie" înseamnă 10 generatii
(Deuteronom 23:3). La oameni, "pe vecie" deseori înseamnă "atât cât trăieşte" (1 Samuel 1:22,
28).
16. După ce păcatul şi păcătoşii vor fi nimiciţi, ce va
face Domnul Isus pentru poporul Său?
2 Petru 3:13 . Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm
ceruri noi şi un _______ nou, în care va locui
neprihănirea.
Apocalipsa 21:4 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.
Answer: ___________________________
Note: Din cenuşa acestei lumi curăţite, Dumnezeu va crea un cer nou şi un pământ nou. El le
făgăduieşte bucurie, pace şi o fericire de nedescris tuturor fiinţelor create de El de-a lungul
veşniciei.
17. Oare problema păcatului se va mai ridica
vreodată?
Naum 1:9 . Nenorocirea nu va ____ de două ori.
Answer: ___________________________
Note: Nicidecum! Făgăduinţa este clară. Păcatul nu
se va mai ridica vreodată.
Isaia 65:17 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. Ce întrebare pătrunzătoare pune Iov?
Iov 4:17 . Fi-va omul fără ____ înaintea lui
Dumnezeu?
Answer: ___________________________
Note: Dacă fiul dvs. ar deveni un criminal înrăit, n-aţi
fi de părere că trebuie pedepsit? Probabil că da. Dar
aţi dori oare să ardă de viu în foc, într-un chin teribil
măcar o zi? Desigur că nu. N-aţi putea să suportaţi

aşa ceva. Nici un Dumnezeu iubitor n-ar putea suporta să-Şi vadă copiii chinuiţi. Aceasta ar fi mai
rău decât toate atrocităţile de război. Oare aşa este Dumnezeu? Desigur că nu! Un iad veşnic în
care să fie chinuiţi nelegiuiţii ar fi ceva de nesuportat pentru Dumnezeu şi diametral opus
caracterului Său de iubire şi dreptate.
19. Mai mult decât orice, Domnul Isus doreşte ca tu
să locuieşti în noua Sa împărăţie cerească. El doreşte
cu jind ca tu să locuieşti în casa pe care ţi-a pregătit-o
El. N-ai dori să te hotărăşti chiar acum să-I primeşti
oferta?
.
Answer: ___________________________

Un-râu-de-viaţă
Naaman era un general bogat şi curajos, un conducător
renumit al oştilor siriene, care se îmbolnăvise de lepră, cea
mai de temut boală din timpurile biblice. Lepra însemna
izolare de cei iubiţi şi o moarte lentă, teribilă. O fetiţă evreică,
roabă care lucra în casa lui Naaman le-a sugerat că dacă
stăpânul ei s-ar duce la proorocul Elisei din Israel, acesta l-ar
vindeca pe Naaman de lepra lui.
Dornic să se agaţe de orice fir de speranţă, Naaman a făcut
lunga călătorie spre Israel. Împreună cu el se afla o grupă
mică de gardă personală şi răsplata regească pe care urma
să o plătească în caz că se va vindeca. Când în cele din
urmă Naaman s-a aflat în faţa umilei case a proorocului,
Elisei nici nu a dorit să iasă afară. În schimb, îşi trimise
slujitorul cu următoarea instrucţiune simplă: "Du-te şi scaldăte de şapte ori în Iordan şi carnea ţi se va face sănătoasă şi
vei fi curat." 2 Împăraţi 5:10.
Porunca proorocului de a se scălda vroia să spună că
Naaman era murdar! Să i se spună să se scalde de şapte ori
şi culmea într-un râu murdar era mult prea mult pentru
mândrul general sirian. Furios, Naaman şi-a întors calul şi s-a îndreptat spre casă. Dar ca să ajungă la
Damasc, Naaman trebuia să treacă cu calul peste râul Iordan. Aşa că, slujitorii l-au îndemnat să
încerce totuşi sfatul proorocului. Astfel s-a oprit, a coborât de pe cal, şi-a lăsat armura care îi acoperea
pielea teribil de bolnavă de lepră. Încet, Naaman păşi în apele Iordanului. De şase ori se aruncă in apă,
dar fără vreun rezultat, dar când ieşi afară a şaptea oară, lepra îi dispăruse! Pielea lui era curată şi
sănătoasă ca pielea unui copilaş.
Aşa cum Naaman a trăit o experienţă a refacerii şi dvs. puteţi trăi experienţa vindecării pe care v-o
aduce naşterea din nou!

1. Care profet din Noul Testament a folosit rîul
Iordan ca să boteze sau să curăţească?
Matei 3:1, 5, 6 . În vremea aceea a venit
_____Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii...
Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate
împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el: şi,
mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul
Iordan.
Answer: ___________________________
Note: Istorisirile evangheliei încep şi se termină cu
subiectul botezului. Evident că este o învăţătură deosebit
de importantă pentru Domnul Isus (Matei 28:18, 19).
2. Ce ceremonial deosebit din Biblie este
reprezentat prin "spălarea" de lepra păcatului?
Faptele apostolilor 22:16 . Scoală-te, primeşte
_____________ şi fii spălat de păcatele tale, chemând
Numele Domnului.
Answer: ___________________________
Note: Orânduirea biblică a botezului simbolizează
spălarea păcatelor din viaţa cuiva, precum şi naşterea
din nou.
3. Confo
rm Bibliei, câte feluri de botezuri sunt acceptabile?
Efeseni 4:5 . Este un singur Domn, o singură credinţă,
____ ________ botez.
Answer: ___________________________
Note: În zilele noastre cel puţin 15 ceremonii diferite se
cheamă botez, dar după Biblie, există un singur botez
adevărat.
4. Ce
înseamnă
cuvântul "a se boteza"?
Coloseni 2:12 . Fiind _________ împreună cu El prin
botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în
puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.
Answer: ___________________________
Note: Cuvântul grecesc "baptizo" înseamnă "a se
scufunda", "a intra dedesupt". Cineva nu s-a botezat
dacă nu s-a scufundat de tot sau nu s-a îngropat în apă.
Cuvântul "baptizo" se foloseşte întotdeauna în Biblie cu
referire la orânduirea sfântă a botezului. Cuvintele greceşti pentru "stropire" sau "turnare" nu se
folosesc de loc.

5. Domnul Isus reprezintă exemplul nostru. Cum Sa botezat El?
Marcu 1:9, 10 . A venit Isus ... şi a fost botezat de Ioan
în Iordan. Şi îndată când ________ Isus din apă, a văzut
cerurile deschise.
Answer: ___________________________
Note: Ioan L-a botezat pe Domnul Isus prin scufundare
în acelaşi rîu în care Naaman s-a curăţit de lepră.
Observaţi că se aflau "în" Iordan (nu pe mal) şi că Isus
"a ieşit" din apă. De aceea Ioan boteza în "Enon,
aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape." Ioan
3:23. Creştinii trebuie să urmeze exemplul Domnului Hristos (1 Petru 2:21), care S-a botezat prin
scufundare "ca să împlinim tot ce trebuie împlinit." Matei 3:15.
6. Cum l-a botezat Filip pe famenul etiopian?
Faptele apostolilor 8:38, 39 . S-au pogorât amândoi în
apă şi Filip a botezat pe famen. Când au ____ afară din
apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip.
Answer: ___________________________
7. Ce
alte
adevăruri
mai sunt
simboliza
te de
botez?
Romani 6:4 . Noi deci prin botezul în moartea Lui, am
fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum
Hristos a ________ din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa
şi noi să trăim o viaţă nouă.
Answer: ___________________________
Note: Botezul reprezintă moartea, îngroparea şi învierea Domnului Hristos. Mai intâi, are loc moartea
faţă de păcat, apoi îngroparea vieţii celei vechi de păcat în apa botezului şi în cele din urmă învierea din
apă la o viaţă nouă. Botezul prin scufundare se potriveşte perfect acestui simbolism. Viaţa de păcat
moare, apoi are loc o scurtă oprire a respiraţiei în timp ce cel botezat este aplecat spre spate în apă
până ce corpul îi este total acoperit de apă sau îngropat în apă. Apoi persoana este scoasă din apă,
luând o suflare proaspată de copil nou născut, pentru a duce o viaţă total nouă, simbolizând învierea.
Nici o altă formă de botez nu se potriveşte textului biblic. Unii susţin că ei sfinţesc duminica în cinstea
învierii, dar acest obicei nu este nicăieri amintit în Biblie.
8. Cât de important este botezul?
Marcu 16:16 . Cine va crede şi se va boteza, va fi
_________; dar cine nu va crede va fi osândit.
Ioan 3:5 Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu
poate vedea Impărăţia lui Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: Botezul este mandatat clar de către Scriptură ca

esenţial. Totuşi, atunci când este cu neputinţă să aibă loc un botez, aşa cum a fost cazul tâlharului de
pe cruce, Domnul Isus pune în dreptul acelei persoane propriul Său botez (Matei 3:15).
9. Care ceremonie binecuvântată se poate compara
cu botezul?
Galateni 3:27 . Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos,
v-aţi _______cu Hristos.
Answer: ___________________________
Note: Botezul se aseamănă cu ceremonia căsătoriei.
Biblia declară, "Căci Făcătorul tău este bărbatul tău;
Domnul este Numele Lui." Isaia 54:5. Aşa cum o femeie
preia numele soţului ei după căsătorie, tot aşa creştinii
preiau numele Domnului Hristos şi se vor numi creştini.
Ambele ceremonii trebuie să se bazeze pe iubire şi
fidelitate dacă se vor cu adevărat reale. Botezul este tot atât de esenţial vieţii creştinului cât este de
esenţială ceremonia căsătoriei vieţii de cămin.
10. Ce poruncă le-a dat Domnul Isus ucenicilor Săi
chiar înainte de înălţare?
Matei 28:19 . Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate
neamurile, ___________ în Numele Tatălui şi al Fiului şi
al Sfântului Duh.
Answer: ___________________________
Note: Petru a împlinit această poruncă atunci când în
ziua Cincizecimii, le-a spus celor ce se pocăiseră:
"Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui
Isus Hristos." Fapte 2:38.
11. Ce trebuie să aibă loc după Biblie înainte de
botez?
Faptele apostolilor 2:38 . _________, le-a zis Petru şi
fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos,
spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul
Sfântului Duh.
A. Să înţeleagă învăţăturile Domnului Isus (Matei 28:19,
20)
B. Să creadă toate învăţăturile Domnului Isus (Marcu
16:16)
C. Să se pocăiască de păcatele trecute (Fapte 2:38)
D. Să creadă cu toată inima (Fapte 8:37)
E. Să fie de acord să se întoarcă de la păcat (Luca 3: 7,
8; Romani 6:5, 6)
F. Să-L accepte pe Domnul Hristos ca Mântuitor personal şi să experimenteze naşterea din nou (2
Corinteni 5:17; Ioan 3;3, 5).
Answer: ___________________________
Note: Întrucât un copil mic nu poate să satisfacă nici una din cerinţele de mai sus, evident că nu este
conform Scripturii să botezi un copilaş până ce nu ajunge destul de mare ca să înţeleagă evanghelia.

12. De unde îşi au originea toate formele false de
botez?
Marcu 7:8 . Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi
________ aşezată de oameni.
Answer: ___________________________
Note: Botezul prin scufundare a reprezentat singura
formă de botez practicată în timpurile biblice şi secole
de-a rândul după cruce. După aceea, oameni neinspiraţi
de Biblie au introdus alte forme de botez de dragul
convenienţelor. Astfel, orânduirea sfântă a botezului
lăsată de Dumnezeu a fost denaturată, iar înţelesul ei
bogat în simboluri a fost întunecat.
13. Ce spune Biblia despre cei care consideră
învăţăturile oamenilor mai presus de adevărul lui
Dumnezeu?
Matei 15:9 . ________ Mă cinstesc ei, învăţând ca
învăţături nişte porunci omeneşti.
Galateni 1:8 Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din
cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie,
deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să
fie anatema!
Answer: ___________________________
14. Dar oare botezul cu Duh Sfânt nu înlocuieşte
botezul prin scufundare?
Faptele apostolilor 2:38 . Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi
fiecare din voi să fie________ în Numele lui Isus Hristos,
spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul
Sfântului Duh.
Answer: ___________________________

ei să se boteze şi cu apă.

Note: Nu! Observaţi că în timp ce Petru predica (Fapte
10:44-48), Duhul Sfânt S-a revărsat peste toţi cei care îl
ascultau, dintre care mulţi nu fuseseră botezaţi. Dar deşi
primiseră deja botezul cu Duhul Sfânt, Petru a insistat ca

15. Ar fi vreodată potrivită rebotezarea?
Faptele apostolilor 19:2-5 . Ei i-au răspuns: "Nici n-am
auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt." "Dar cu ce botez
aţi fost botezaţi?" le-a zis el. Şi ei au răspuns: "Cu
botezul lui Ioan". Pavel a zis: "Ioan a botezat cu botezul
pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea
după el, adică în Isus. Când au _______ ei aceste
vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.
Answer: ___________________________
Note: Într-o zi, pe când Pavel predica în Efes, a găsit
12 bărbaţi care fuseseră botezaţi de Ioan Botezătorul,

dar care nu auziseră niciodată de Duhul Sfânt. Aşa că, după ce au auzit această lumină nouă, s-au
rebotezat. În mod asemănător, dacă cineva şi-a pierdut total experienţa lui de creştin, ar trebui să se
reboteze când se întoarce la Domnul. Rebotezarea se potriveşte şi dacă cineva nu s-a botezat după
metoda biblică.
16. Se leagă botezul de apartenenţa de o biserică?
Faptele apostolilor 2:41 . Cei ce au primit
propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea la
numărul ucenicilor s-au _______ aproape trei mii de
suflete.
Fapte 2:47 "Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi
înaintea întregului norod. Si Domnul adăuga în fiecare zi
la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
Coloseni 3:15 Aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur
trup.
Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii...
1 Corinteni 12:13 Noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup.
Answer: ___________________________
Note: Scripturile sunt clare. Tot poporul lui Dumnezeu este chemat să alcătuiască un singur trup, care
este biserica şi intrăm în biserică prin botez. După ce s-a născut un copilaş trebuie să stea într-o familie
ca să fie hrănit, ocrotit şi să crească.
17. Dacă refuz botezul, al cui plan îl refuz de fapt?
Luca 7:30 . Dar Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit
planul lui ________ pentru ei, neprimind botezul lui.
Answer: ___________________________
18. Cân
d S-a
botezat
Domnul
Isus, ce a
declarat
Tatăl
Său?
Marcu 1:9, 11 . În vremea aceea, a venit Isus din
Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan. ... Si
din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: "Tu eşti Fiul Meu
prea iubit, în Tine Îmi găsesc toată_____________ Mea.
Answer: ___________________________
Note: Ori de câte ori vreunul dintre copiii Lui se pocăieşte de păcatele lui şi se botează, Dumnezeu Îşi
găseşte toată plăcerea în el.

19. N-ai dori să începi să te pregăteşti pentru
ceremonia sfântă a botezului pentru ca Dumnezeu să
poată spune şi despre tine: "Tu eşti prea iubitul Meu
fiu (sau fiică) în care Îmi găsesc toată plăcerea"?
.
Answer: ___________________________
Note: Domnul să fie lăudat pentru hotărârea ta de a
studia Biblia cu noi şi am dori să-ţi oferim ocazia de a-ţi
exprima gândurile şi punând orice întrebare cu privire la
botez.

Odihna-pământului
Lumea noastră a fost creată la început cu un echilibru
desăvârşit în natură. Omul, animalele şi plantele trăiau într-o
armonie desăvârşită. Dar odată cu intrarea păcatului, toate sau schimbat. Omul a început să mănânce animale, iar
animalele au început să se mănânce între ele. Spini şi
pălămidă au apărut pretutindeni. Blestemul păcatului a
degradat chiar şi pământul. Dumnezeu i-a spus lui Cain:
"Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui."
Geneza 4:12.
Acesta este un motiv pentru care Domnul le-a poruncit
copiilor lui Israel să lase să se odihnească pământurile lor din
şapte în şapte ani. (Exod 23:10, 11). Acest lucru urma să-i
dea pământului posibilitatea de a-şi reface tăria şi de a
procura o recoltă de la sine pentru cei săraci. Dar majoritatea
poporului lui Dumnezeu n-a ţinut seama de această lege şi a
refuzat să asculte. A venit apoi o zi a judecăţii. Nebucadneţar,
împăratul Babilonului, a venit în Iuda şi i-a ucis pe cei care se
răzvrătiseră împotriva lui. Alţii au fost duşi în cetatea de aur a
Babilonului. Intre timp, pământul Israelului s-a odihnit pustiit,
"până ce ţara şi-a ţinut sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul cât
a fost pustiită." 2 Cronici 36:21. La sfârşitul celor 70 de ani, supravieţuitorii s-au întors în Canaan pentru
a resădi în Ţara Făgăduită şi pentru a rezidi Ierusalimul.
Timp de 6000 de ani, Domnul Isus a tot semănat sămânţa Evangheliei. Biblia ne spune că "pentru
Domnul, o zi este ca o mie de ani." 2 Petru 3:8. In curând, Domnul Isus va reveni pentru secerişul final.
Unii vor fi ucişi de strălucirea venirii Sale iar alţii vor fi luaţi în împărăţia Lui proslăvită. Apoi, această
planetă obosită şi învechită va păstra un sabat de o mie de ani!

1. Ce evenimente marchează începutul celor o mie
de ani?
1 Tesaloniceni 4:16 . Căci Însuşi Domnul... Se va
pogorî din cer şi întâi vor ________ cei morţi în Hristos.
Apocalipsa 20:4, 5 Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos
o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit
cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
Answer: ___________________________
Note: Cei o mie de ani din Apocalipsa au fost numiţi
adesea mileniul. Cuvântul "mileniu" este alcătuit din două
cuvinte din limba latină: "milli" însemnând "o mie" şi "annum" însemnând "ani". Cea de a doua venire a
Domnului Isus şi învierea celor drepţi marchează începutul celor o mie de ani. Sfinţii din toate veacurile
(descrişi în versetul 6 ca "fericiţi şi sfinţi") vor învia la această primă înviere.
2. Ce alt eveniment va mai avea loc la prima înviere?
1 Corinteni 15:51, 52 . Nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi
_________ , într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din
urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia
nesupuşi putrezirii.
Filipeni 3:21 El va schimba trupul stării noastre smerite
şi-l va face asemenea trupului slavei Sale.
2 Tesaloniceni 2:8 Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe
care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale.
Apocalipsa 16:18, 20, 21 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. ... Toate ostroavele au fugit şi munţii nu s-au mai găsit. O
grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant (aprox. 34 kg) a căzut din cer peste
oameni.
Apocalipsa 20:1, 2 Un înger ... a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana
şi l-a legat pentru o mie de ani.
Answer: ___________________________
Note: Urmăriţi harta celor o mie de ani de la sfârşitul acestei lecţii pentru a vedea un rezumat al
evenimentelor ce vor avea loc la începutul celor o mie de
ani.
3. Cine va fi înviat la cea de a doua înviere şi când va
avea ea loc?
Ioan 5:28, 29 . Vine ceasul când toţi cei din morminte
vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut
binele, vor învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut _______ ,
vor învia pentru judecată.
Apocalipsa 20:5 Ceilalţi morţi (cei răi) n-au înviat până
nu s-au sfârşit cei o mie de ani.
Answer: ___________________________
Note: Cei răi înviază la cea de a doua înviere generală de la sfârşitul celor o mie de ani.

4. Care este starea pământului în timpul celor o mie
de ani?
Isaia 24:1 . Iată, Domnul ________ ţara şi o pustieşte, îi
răstoarnă faţa.
Ieremia 4:23-26 Mă uit la pământ şi iată că este pustiu şi
gol; mă uit la ceruri şi lumina lor a pierit. Mă uit la munţi şi
iată că sunt zguduiţi. ... Mă uit şi iată că nu este nici un
om; şi toate păsările cerurilor au fugit! ... Carmelul este un
pustiu şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea
Domnului şi înaintea mâniei Lui aprinse.
Ieremia 25:33 Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua
aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la
celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi.
Answer: ___________________________
Note: Pământul va fi complet distrus de cutremurul şi de grindina care vor preceda cea de-a doua
venire a Domnului Isus. Va fi lăsat într-un întuneric total. Morţii vor sta întinşi pe toată suprafaţa
pământului, fără ca cineva să-i plângă, deoarece nimeni nu va fi în viaţă. Cei drepţi se vor afla toţi în cer,
iar cei răi vor fi toţi morţi. (vezi suplimentul despre "Adânc").
5. Unde se vor afla cei drepţi în timpul celor o mie de
ani şi ce vor face?
Ioan 14:3 . Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca
________ _______ _______ ___ , să fiţi şi voi. (un
răspuns de patru cuvinte)
Apocalipsa 20:4 Si am văzut nişte scaune de domnie şi
celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata ... Şi au înviat
şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani
1 Corinteni 6:2, 3 Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? ...
Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?
Answer: ___________________________
Note: În timpul celor o mie de ani drepţii se vor afla în ceruri, luând parte la judecată. Nu ei vor hotărî
cine va fi mântuit sau pierdut, deoarece Dumnezeu a decis deja acest lucru. Pur şi simplu ei vor
confirma judecata lui Dumnezeu. "Judecăţile Tale au fost arătate." Apocalipsa 15:4. Va fi recunoscută
atât dreptatea pedepsei lui Dumnezeu în dreptul celor pierduţi cât şi răsplata pentru cei neprihăniţi
(Apocalipsa 22:11, 12). Această fază a judecaţii are loc spre binele celor drepţi. De exemplu, să
presupunem că dvs. ajungeţi în cer şi descoperiţi că pastorul pe care l-aţi apreciat atâta nu este acolo,
totuşi vreun criminal notoriu este cu dvs. în cer! Desigur
că veţi avea nevoie de o explicaţie. Îngerii ne vor conduce
la cărţile în care s-a raportat totul spre a elimina orice
îndoieli. La sfârşitul acestei faze a judecăţii, toţi vor fi
convinşi pe deplin de dreptatea, iubirea şi nepărtinirea lui
Dumnezeu. Ei vor declara, "Pentru că judecăţile Lui sunt
adevărate şi drepte." Apocalipsa 19:2 (vezi nota
suplimentară intitulată 'Harta celor o mie de ani')
6. Ce se va întâmpla la încheierea celor o mie de
ani?
Zaharia 14:1, 4, 5, 9 . Iată, vine ziua Domnului
...Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele
______________ , care este în faţa Ierusalimului, spre

răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc. ...Si atunci va veni Domnul Dumnezeul meu şi toţi
sfinţii împreună cu El! ... Si Domnul va fi Împărat peste tot pământul.
Apocalipsa 21:2 Si eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim,
gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
Answer: ___________________________
Note: La încheierea celor o mie de ani, Noul Ierusalim cu cei sfinţi în el va coborî din ceruri şi se va
aşeza pe ceea ce este acum Muntele Măslinilor. Domnul va transforma dealul într-o mare câmpie pentru
ca cetatea să se poată aşeza.
7. Ce va mai avea loc pentru a-l elibera pe Satana din
temniţa lui?
Apocalipsa 20:5, 7 . Ceilalţi morţi n-au înviat până ce nu
s-au sfârşit cei o mie de ani. ... Când se vor împlini cei o
mie de ani, Satana va fi _________ şi va ieşi din temniţa
lui.
Answer: ___________________________
Note: După ce nelegiuiţii vor fi înviaţi, Satana va fi
eliberat din nou pentru a-i amăgi şi conduce.
8. Ce va
face Satana după ce vor învia cei răi?
Apocalipsa 20:8, 9 . Va ieşi din temniţa lui ca să
________ 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. Si ei s-au suit pe
faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea
prea iubită.
Answer: ___________________________
Note: Satana îi va amăgi pe oameni să creadă că pe
nedrept a fost aruncat afară din cer şi că împreună ar
putea lua cu asalt cetatea şi ar birui-o. Dându-şi seama că au fost lăsaţi în afara cetăţii celei sfinte, cei
răi vor organiza un atac spre a cuceri Noul Ierusalim.
9. În acest moment crucial, ce eveniment va opri
totul?
Apocalipsa 20:11, 12 . Apoi am văzut un _____ ___
______ mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. ... Şi morţii
au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise
în cărţile acelea. (un răspuns din trei cuvinte)
Answer: ___________________________
Note: Deodată va apărea pe cer deasupra cetăţii
scaunul de domnie a lui Dumnezeu şi va începe ultima
fază a judecăţii. Luarea cu asalt a cetăţii lui Dumnezeu
este astfel subit oprită. Se vor deschide cărţile şi viaţa
fiecărui om va trece prin faţa lui. Totul va fi deschis spre a fi văzut atât de cei răi cât şi de cei drepţi
(Luca 12:2, 3).

10. Ce se va întâmpla după ce vor fi judecaţi cei
nelegiuiţi?
Romani 14:11 . Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că
orice genunchi se va _______ înaintea Mea şi orice
limbă va da slavă lui Dumnezeu.
Filipeni 2:10, 11 Pentru ca în Numele lui Isus, să se
plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi
de sub pământ şi orice limbă să mărturisească spre
slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.
Apocalipsa 19:1, 2 Am auzit în cer ca un glas puternic
de gloată multă, care zicea, ... Judecăţile Lui sunt
adevărate şi drepte.
Answer: ___________________________
Note: Toţi nelegiuiţii vor recunoaşte singuri că Dumnezeu a fost şi este drept şi corect şi că a încercat
nespus de mult să-i salveze, dar ei au ales pe faţă să-L respingă şi să ducă o viaţă egoistă, iubind
păcatul. După această recunoaştere universală, se va sfârşi pentru totdeauna această controversă a
păcatului şi va fi cât se poate de normal ca păcătoşii să fie nimiciţi.
11. Ce va urma după aceea?
Apocalipsa 20:9 . Dar din cer s-a pogorât un ___ care i-a
mistuit.
Apocalipsa 20:15 Oricine n-a fost găsit în cartea vieţii, a
fost aruncat în iazul de foc.
Answer: ___________________________
Note: După aceea, un foc de la Dumnezeu va cădea
peste cei răi şi va forma un imens iaz de foc în jurul cetăţii
lui Dumnezeu. În cele din urmă, acest foc îi va transforma
pe toţi în cenuşă (Maleahi 4:3). Cel rău nu va putea
stăpâni în vreun fel acest foc, care se cheamă iad. În schimb, Satana împreună cu îngerii răi vor fi
pedepsiţi prin foc şi preschimbaţi în cenuşă (Apocalipsa 20:10; Ezechiel 28:18). Din acest foc nu va mai
învia nimeni; de aceea se şi numeşte a doua moarte
(Apocalipsa 20:14).
12. După ce se va stinge focul, ce va face Dumnezeu
pentru poporul Său?
Isaia 65:17 . Căci iată, Eu ______ ceruri noi şi un
pământ nou.
2 Petru 3:13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm
ceruri noi şi un pământ nou în care va locui neprihănirea.
Answer: ___________________________
Note: La sfârşitul celor şaptezeci de ani de robie
babiloniană, copiii lui Israel s-au întors în Ţara Făgăduită
şi au rezidit cetatea. După cei o mie de ani, sfinţii vor vedea cu ochii lor cum Domnul Isus va crea ceruri
noi (o nouă atmosferă) şi un nou pământ desăvârşit, unde păcatul nu-şi va mai ridica niciodată capul
său cel urât (Naum 1:9). Paradisul pe care l-au pierdut prin păcat Adam şi Eva va fi refăcut în toată
frumuseţea lui edenică. Pacea, bucuria, iubirea şi o fericire desăvârşită vor domni pe vecie peste
poporul lui Dumnezeu.

13. Unde vor locui în cele din urmă Dumnezeu şi cei
drepţi?
Matei 5:5 . Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni
___________.
Apocalipsa 21:3 Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El
va locui cu ei.
Answer: ___________________________
Note: Atât Dumnezeu Tatăl cât şi Dumnezeu Fiul vor
locui cu cei sfinţi pe noul pământ. Gândeşte-te numai -să locuiască Dumnezeu lângă tine!
14. Domnul Isus declară: "Eu Mă duc să vă
pregătesc un loc." Ioan 14:2. El ţi-a pregătit o casă în
cetatea cea sfântă. N-ai dori să primeşti chiar acum
oferta Lui de viaţă veşnică pentru ca El să-ţi poată da
naşterea din nou şi să te pregătească pentru
împărăţia Sa?
.
Answer: ___________________________

Închinându-te-Babilonului
Împăratul Nebucadneţar a dat semnalul şi pe când a început
să răsune muzica de la o mie de instrumente, cortina a căzut,
lumina soarelui descoperind un chip de aur strălucitor de 27
metri. Apoi, la porunca împăratului, toţi demnitarii care se
adunaseră în câmpia Dura s-au aruncat la pământ în semn de
închinare deplină. Toţi s-au închinat cu excepţia a trei tineri
evrei, care Îi slujeau unui Împărat mai mare.
Nebucadneţar strălucea de mândrie şi mulţumire, până ce i se
aduse vestea că Şadrac, Meşac şi Abednego refuzaseră să
se închine chipului său. Uimit că cineva ar îndrăzni să nu
asculte de poruncă, Nebucadneţar presupuse că aceşti tineri
sfetnici probabil că au înţeles greşit decretul său. Aşa că le
mai oferi o ocazie să se închine, dar... ei au refuzat! Ei bine,
faţa împăratului s-a schimbat în furie. Le-a poruncit soldaţilor
să încingă cuptorul de şapte ori mai mult ca înainte. Pe când
cuptorul se încălzea, cei trei au fost strâns legaţi cu frânghii.
Căldura emanată de cuptor a fost atât de puternică încât i-a
ucis pe soldaţii care i-au aruncat în infernul torid.
Când împăratul s-a uitat la cuptorul ce duduia, deodată gura i
s-a deschis şi cu o voce tremurândă a întrebat: "N-am aruncat noi in mijlocul focului trei oameni legaţi?"
Sfetnicii săi recunoscură că într-adevar îi aruncaseră. Apoi împăratul spuse: "Eu văd patru oameni
umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de
dumnezei." Daniel 3:24. 25.
Dumnezeu i-a salvat pe aceşti tineri curajoşi din cuptorul încins deoarece ei au stat de partea adevărului
Său. În ultimile zile ale istoriei pământului, poporul lui Dumnezeu va fi confruntat cu o încercare
asemănătoare.

1. Ce legătură s-ar putea stabili între Daniel 3 şi
Apocalipsa?
Apocalipsa 13:15 . Să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu
se vor ______________ icoanei fiarei.
Answer: ___________________________
Note: În ultimile zile ale pământului, copiii lui Dumnezeu
vor fi constrânşi din nou să se închine contrar conştiinţei
lor sub ameninţarea cu moartea. Vor avea de ales între
ascultarea de Legea lui Dumnezeu sau de legile
oamenilor.
2. Ce reprezintă soliile celor trei îngeri din
Apocalipsa 14?
Apocalipsa 14:7 . Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă
căci a venit ceasul ______________ Lui; şi închinaţi-vă
Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele
apelor!
Apocalipsa 14:8 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 desfrânării ei."
Apocalipsa 14:9, 10 Dacă se închină cineva fiarei şi
icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mâna,
va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: Biblia ne spune în Apocalipsa 14:6-14 că în ultimile zile ale istoriei pământului, această întreită
solie de avertizare şi speranţă va fi dusă în întreaga lume ca să-i pregătească pe oameni pentru
revenirea Domnului Isus. Una din aceste solii avertizează împotriva închinării la fiară şi a primirii
semnului ei. În acest studiu, vom identifica fiara. În studiul 14, vom identifica semnul. S-ar putea să fie în
joc chiar viaţa dvs. veşnică, aşa că rugaţi-vă cu sinceritate ca Dumnezeu să vă călăuzească cu
înţelegere de la El când veţi studia.
3. Ce reprezintă o fiară în profeţia biblică?
Daniel 7:23 . Fiara a patra este o a patra _________
care va fi pe pământ.
Daniel 7:17 Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi.
Daniel 8:21 Ţapul însă este împărăţia Greciei.
Answer: ___________________________
Note: În profeţia biblică, o fiară reprezintă un guvern, o
împărăţie sau o putere politică. Dumnezeu Se foloseşte
de fiare pentru a simboliza guverne, aşa cum facem şi noi
astăzi --un vultur (Statele Unite ale Americii), un urs (Rusia), etc. În Biblie, "fiara" nu este un termen lipsit
de respect. Nu sugerează caracteristici animalice. Fiara care are semnul este zugravită în Apocalipsa
13:1-10, 15-18. Vă rugăm să vă luaţi timp să citiţi aceste versete înainte de a trece la întrebarea 4.

4. Cum identifică Biblia fiara?
Apocalipsa 13:1 . Şi am stătut pe nisipul mării. Şi am
văzut ridicându-se din mare o _______ cu zece coarne şi
şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi
pe capete avea nume de hulă.
Answer: ___________________________
Note: În Apocalipsa 13:1-10, 15-18, Dumnezeu ne oferă
10 indicii pentru a identifica fiara. Ne dă o listă lungă de
caracteristici ca să putem fi absolut siguri de identitatea
fiarei.
Punctul 1 - Se ridică din mare (versetul 1)
Punctul 2 - Îşi primeşte puterea, scaunul şi autoritatea de la balaur (versetul 2)
Punctul 3 - Ajunge o putere mondială (versetele 3, 7)
Punctul 4 - Se face vinovată de hulă (versetele 1, 5, 6)
Punctul 5 - Domneşte timp de 42 de luni profetice (versetul 5)
Punctul 6 - Primeşte o rană de moarte care se vindecă (versetul 3)
Punctul 7 - Este o putere religioasă care primeşte închinare (versetele 4, 8)
Punctul 8 - Îi persecută pe sfinţii lui Dumnezeu (versetul 7)
Punctul 9 - Are un număr misterios 666 (versetul 18)
Punctul 10 - Este condusă de un singur om cu autoritate supremă (versetul 18)
O singură putere se potriveşte celor zece semne de identificare -- papalitatea. Dar ca să fim siguri, le
vom lua pe rând cu atenţie, începând cu întrebarea 5.
5. Această fiară se ridică din mare. Ce simbolizează
marea sau apa?
Apocalipsa 17:15 . Apele pe care le-ai văzut ... sunt
_____________ , gloate, neamuri şi limbi.
Answer: ___________________________
Note: În profeţie, apele reprezintă o mare mulţime de
oameni sau regiuni dens populate. Profeţia a prezis că
fiara se va ridica din mijlocul unor naţiuni deja înfiinţate în
lumea cunoscută a acelui timp. Papalitatea s-a ridicat din
Europa Occidentală, aşa că se potriveşte cu Punctul 1.
Dar ce-am putea spune cu privire la celelalte nouă puncte
de identificare?
6. Cine îi dă fiarei puterea şi autoritatea lui?
Apocalipsa 13:2 . ____________ i-a dat puterea lui,
scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
Answer: ___________________________
Note: Fiara--care are un semn pe care trebuie să-l
evităm--şi-a căpătat puterea, autoritatea şi capitala
regatului ei de la balaur. Conform cu textul din Apocalipsa
12:3-5, balaurul reprezintă puterea care a căutat să-L
distrugă pe copilul Isus la naşterea Sa. Satana a fost cel
care l-a inspirat pe Irod, un rege din imperiul roman
păgân, să-i ucidă pe toţi copiii nou-născuţi de parte
bărbătească din Betleem (Matei 2:13, 16). Cui i-a dat Roma păgână autoritatea şi capitala ei? Istoria
arată clar că Roma păgână şi-a cedat puterea şi capitala bisericii Romei. Este bine-cunoscut următorul

citat din istorie: "Biserica romano-catolică ... şi-a făcut loc în imperiul mondial roman, a cărui continuare
de fapt o reprezintă. ... Papa, care se cheamă pe sine 'Rege' si 'Pontifex Maximus' este urmaşul lui
Cezar."* Aşa că şi Punctul 2 i se potriveşte papalităţii.
*Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), p. 270.
7. Cât de departe ajunge influenţa fiarei?
Apocalipsa 13:3 . Şi tot _______________ se mira după
fiară.
Answer: ___________________________
Note: Nimeni nu se îndoieşte că în evul mediu
papalitatea era cu adevărat o putere mondială. De fapt,
cuvântul "catolic" înseamnă "universal". Putem vedea de
aici că şi Punctul 3 i se potriveşte papalităţii.
8. Ce
iese din
gura fiarei?
Apocalipsa 13:6 . Ea şi-a deschis gura şi a început să
rostească ___________ împotriva lui Dumnezeu, să-I
hulească Numele.
Answer: ___________________________
Note: Biblia defineşte hula ca pretenţia unui om de a
ierta păcatele (Luca 5:21) şi de a se declara pe sine
Dumnezeu (Ioan 10:33). Papalitatea pretinde cu
îndrăzneală că are puterea de a ierta păcatele. Urmăriţi o
secţiune din catehismul catolic: "Iartă preotul într-adevăr păcatele sau doar declară că sunt iertate?
1
Preotul cu adevărat şi în fapt iartă păcatele în virtutea puterii date lui de către Hristos."
Papalitatea mai pretinde că papa este egal cu Dumnezeu. Papa Leon XIII a declarat: "Noi (papii) ţinem
2
pe acest pământ locul lui Dumnezeu cel Atotputernic." Iată o alta declaraţie uimitoare despre papa: "Tu
3
eşti un alt Dumnezeu pe pământ." Aşa că şi Punctul 4 i se potriveşte papalităţii.
1

Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin &
Fauss, 1924), p. 279.
2
Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscript SC, Vol. 32,
col. 761 (Latin).
3
Pope Leo XIII, Encyclical Letter "The Reunion of Christendom," dated June 20, 1894, trans. in The
Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York:
Benziger, 1903), p.304.
9. Cât timp va conduce această primă fiară?
Apocalipsa 13:5 . I s-a dat putere să lucreze
__________ ____ ________de luni.(un răspuns din trei
cuvinte)
Answer: ___________________________
Note: Reţineţi că în profeţie, o zi profetică este egală cu
un an literal (Ezechiel 4:6). În repetate rânduri se face
referire la această perioadă de timp ca trei ani şi
jumătate, 42 de luni sau 1260 de zile. Bazându-ne pe

calendarul de 30 de zile folosit de evrei toate cele trei perioade de timp însumează 1260 de zile profetice
sau 1260 de ani profetici. Puterea Romei papale a ajuns oficială în anul 538 după Hristos, când nu s-a
mai ivit nici o împotrivire decretului împăratului Justinian care declara că papalitatea este supremă.
Papalitatea a primit o lovitură de moarte în 1798 când papa a fost luat prizonier de către generalul lui
Napoleon, Alexandre Berthier. Puteţi să observaţi că perioada de timp dintre 538 d.Hr. şi 1798 este de
exact 1260 de ani. Punctul 5 se potriveşte papalităţii.
10. Ce s-a întâmplat cu fiara după cele 42 de luni?
Apocalipsa 13:3 . Unul din capetele ei părea rănit de
moarte, dar ______ de moarte fusese vindecată. Şi tot
pământul se mira după fiară.
Answer: ___________________________
Note: După cum am amintit deja, papalitatea a primit
ceea ce părea a fi o rană de moarte în 1798 când
Generalul Berthier l-a luat prizonier pe papa în Franţa,
1
unde a şi murit în exil. Jumătate din Europa a crezut că
acest eveniment a însemnat sfârşitul papalităţii, dar
Dumnezeu declarase că rana urma să se vindece şi că
puterea şi influenţa papalităţii urmau să se refacă până ce întreaga lume o va accepta drept conducător.
Malachi Martin, un catolic desăvârşit de la Vatican, descoperă următoarele în cartea sa The Keys of
This Blood: "Papa este cea mai bine cunoscută persoană a secolului XX (p.123), deţine legături
personale cu conducători din 91 de ţări (p.490), şi este pregătit chiar acum pentru o conducere
2
mondială" (p.143). Chiar şi un necunoscător ar recunoaşte că astăzi, în multe privinţe, papalitatea este
puterea cea mai influentă de pe pământ. Şi cu orice călătorie pe care o face papa, puterea şi influenţa
lui cresc. Milioane de oameni din toată lumea privesc la papalitate ca la singura nădejde de unire
mondială, de pace şi moralitate -- aşa cum a prezis Dumnezeu. Papalitatea se potriveşte perfect şi
Punctului 6.
1
Joseph Rickaby, "The Modern Papacy," Conferinţe despre Istoria Religiei, (London: Catholic Truth
Society, 1910), Vol. 3, Conferinţa 24, p. 1.
2
Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York:
Simon & Schuster, 1990).
11. Este fiara o putere religioasă?
Apocalipsa 13:15 . Şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu
se vor _________ icoanei fiarei.
Answer: ___________________________
Note: Evident că această entitate se va implica în
probleme spirituale. Cuvintele "închinat" sau "închinare"
se folosesc de cinci ori în Apocalipsa 13 cu referire la
această putere. Nu încape nici o îndoială că papalitatea
se
potriveşte
şi Punctului 7.
12. Ce anume le face fiara sfinţilor?
Apocalipsa 13:7 . I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i
______________.
Answer: ___________________________
Note: Este bine cunoscut că papalitatea i-a persecutat şi
i-a omorât pe creştinii credincioşi, mai ales în timpul

evului mediu, perioada de vârf când a deţinut controlul. Mulţi istorici susţin că peste 50 de milioane de
oameni au murit pentru credinţă în timpul acestei perioade de mari încercări. Se considera că biserica
face o favoare lui Dumnezeu, dacă îi şterge de pe faţa pământului pe "eretici". Papa a cerut ca biserica
să fie iertată pentru atrocităţile ei, dar adevărul rămâne că ea chiar a persecutat şi a omorât. Papalitatea
se potriveşte şi Punctului 8.
13. Care este numărul misterios care identifică fiara?
Apocalipsa 13:18 . Şi numărul ei este şase sute şaizeci
şi _______.
Answer: ___________________________
Note: În Apocalipsa 13:18, Dumnezeu ne spune să
socotim numărul numelui fiarei şi că este un număr de
om. Când ne gândim la papalitate, desigur că omul la
care ne gândim este papa. Care este numele lui? Unul
din titlurile oficiale ale papei este "Vicarul Fiului lui
Dumnezeu" care în latină (limba oficială a bisericii
catolice) sună "Vicarius Filii Dei". Articolele din ziar, când
se referă la papa ca "Vicar al lui Hristos" deseori închid cuvintele în ghilimele pentru a arata că ele sunt
o traducere a titlului sau a numelui său. Cartea Apocalipsei declară că valoarea numerică a literelor
latine a numelui său adunate fac 666. Să vedem dacă Punctul 9 se potriveşte sau nu papalităţii:
V =5
I =1
C =100
A =0
R =1
I =1
U =5
S =0
112
F=0
I =1
L =50
I =1
I =1
53
D = 500
E=0
I=1
501
TOTAL
112
53
501
666
Nu mai încape nici o îndoială. Am arătat că toate cele 10 caracteristici zugrăvite în Apocalipsa 13:1-8,
15-18 se potrivesc papalităţii. Iar această putere are un semn anume pe care nu ni l-am dori să-l primim.

Vă rugăm să reţineţi că există mulţi romano-catolici credincioşi pe care Dumnezeu îi consideră drept
copiii Săi. Au existat de asemenea şi mulţi papi curajoşi şi deosebiţi care L-au iubit pe Dumnezeu. Acest
studiu nu se doreşte a fi un atac la adresa prietenilor noştri catolici, ci este un atac asupra celui rău care
ademeneşte bisericile ca să se îndepărteze de la adevărul Scripturilor. Cu toate acestea, Însuşi
Dumnezeu ne-a făcut cunoscut că această instituţie are un semn pe care n-am dori să-l primim.
Protestanţi sinceri, catolici, evrei şi ne-creştini toţi vor dori cu ardoare să descopere care este acest
semn ca să se ferească să nu-l primească. Să-I mulţumim lui Dumnezeu că în cuvântul Său a
descoperit planurile cele rele ale lui Satana care urmăresc să ne distrugă pe toţi.
În lecţia următoare, vom identifica clar "semnul" fiarei. Dacă vei primi semnul fiarei, vei fi pierdut. Mulţi
vor descoperi că pentru a evita semnul, va trebui să treci printr-o luptă teribilă. Dar Dumnezeu ne poate
da credinţa lui Şadrac, Meşac şi Abednego, care ar fi preferat mai degrabă să moară numai să-L
onoreze pe Dumnezeu.
14. Eşti gata să-L urmezi pe Domnul Isus oriunde tear duce, chiar dacă ar fi să-ţi pierzi prietenii?
.
Answer: ___________________________

Semnul-lui-Cain
Primii doi fii ai lui Adam şi ai Evei se deosebeau nespus prin
personalitate şi purtare. Lui Cain îi plăcea să lucreze
pământul şi să zidească, în timp ce lui Abel îi plăcea să-şi
plimbe turmele pe dealuri şi pajişti.
După ce păcatul a pătruns în lumea noastră din pricina
neascultării lui Adam şi a Evei, Dumnezeu a înfiinţat un
sistem de jertfe şi a făcut cunoscut că fără vărsare de sânge
nu poate exista iertare de păcat (Evrei 9:22). El le-a făcut
cunoscut că aceste jertfe prefigurau un timp când Domnul
Isus urma să devină om şi să moară ca Miel al lui Dumnezeu
pentru păcatele omenirii. Cu credinţă, Abel a adus un miel
tânăr ca jertfă pentru păcatele sale, dar Cain n-a considerat
necesar să asculte de porunca lui Dumnezeu în amănunţime.
El s-a gândit că sistemul de jertfe este cam complicat şi în
sinea lui a judecat că atâta timp cât tot Îi aducea o jertfă lui
Dumnezeu, amănuntele erau lipsite de importanţă. Asa că
aduse o jertfă din ceea ce îi producea câmpul. Cain a urmărit
invidios şi plin de furie cum din cer a coborât un foc şi a
mistuit jertfa lui Abel dar nu s-a atins de loc de propria lui
jertfă. Cu iubire, Domnul l-a îndemnat pe Cain să se
smerească şi să asculte, dar încăpăţânat Cain a stăruit în răzvrătirea lui. Şi Abel a încercat să stea de
vorbă cu fratele lui mai mare, dar Cain s-a înfuriat. Când şi-a revenit, trupul lui Abel plin de sânge zăcea
nemişcat la picioarele lui. Dumnezeu a rostit un blestem asupra lui Cain, iar când Cain s-a plâns că
blestemul este prea mare, Domnul a aşezat un semn asupra lui pentru ca generaţiile viitoare să nu se
răzbune pentru acest prim homicid.
Cartea Apocalipsei ne spune că, în ultimile zile ale pământului, se va da din nou o luptă între creştini cu
privire la cum şi când să se închine. În curând, fiecare va fi identificat fie prin sigiliul lui Dumnezeu fie
prin semnul fiarei.

1. Cine vor fi cei ocrotiţi în timpul ultimelor şapte
plăgi?
Apocalipsa 7:3 . Zicând: "Nu vătămaţi pământul, nici
marea, nici copacii până nu vom pune __________ pe
fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!
Answer: ___________________________
Note: Aceia care vor primi pecetea (sigiliul) lui
Dumnezeu pe fruntea lor vor fi ocrotiţi în timpul plăgilor
(Psalmul 91:7-11).
2. Ce
reprezintă "pecetea" pe care o au cei drepţi pe fruntea
lor?
Isaia 8:16 . Înveleşte această mărturie; pecetluieşte
această _________ între ucenicii Mei.
Answer: ___________________________

împăratul Persiei" din Ezra 1:1.

Note: Cuvântul "descoperire" este tradus "lege" în
versiunea King James. Pecetea lui Dumnezeu se găseşte
în legea Sa. Un sigiliu sau o pecete face ca un document
să devină oficial şi normal el conţine trei caracteristici:
numele, funcţia şi teritoriul. Un exemplu ar fi "Cir,

3. Care poruncă din cele zece cuprinde toate
elementele unui sigiliu?
Exodul 20:11 . Căci în şase zile ___ _______ ________
cerurile, pământul şi marea şi ______ ce este în ele. (un
răspuns de patru cuvinte).
Answer: ___________________________
Note: Porunca a patra este singura care conţine toate
cele trei elemente ale unui sigiliu: (1) "Domnul" -- Numele
Lui, (2) "a făcut" --funcţia Lui de Creator, (3) "cerurile,
pământul şi marea şi tot ce este în ele"--domeniul Său.
4. Ce a dat Dumnezeu ca un semn deosebit al puterii
Sale?
Ezechiel 20:12 . Le-am dat şi ________ Mele, să fie ca
un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt
Domnul, care-i sfinţesc.
Ezechiel 20:20 Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele vor fi un
semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul,
Dumnezeul vostru!
Exodul 31:13 Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele
Mele, căci acesta va fi un semn între Mine si voi, şi
urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.

Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu declară clar că El a dat Sabatul ca un semn al puterii Sale de a crea şi de a sfinţi.
Sabatul reprezintă sigiliul Său sau semnul Său de autoritate. Cuvintele "pecete," "semn," sau "simbol"
sunt folosite în acelaşi sens în toată Biblia (compară Geneza 17:11 cu Romani 4:11 şi Apocalipsa 7:3 cu
Ezechiel 9:4).
5. Ce îi sileşte pe toţi cea de-a doua fiară din
Apocalipsa să primească ?
Apocalipsa 13:16 . Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi
şi săraci, slobozi şi robi, să primească un ________ pe
mâna dreaptă sau pe frunte.
Answer: ___________________________
6. Care
este
semnul
fiarei?
Faptele
apostolilor 5:29 . Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns,
i-au zis: "Trebuie să ________ mai mult de Dumnezeu
decât de _______.(un răspuns din două cuvinte)
Dacă vei alege să asculţi de legile papalităţii (duminica)
mai mult decât de legea lui Dumnezeu (Sabatul) vei primi
semnul fiarei.
Romani 6:16 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?
Ce este păcatul?
1 Ioan 3:4 Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.
Answer: ___________________________
Note: Am identificat prima fiară din Apocalipsa 13 în lecţia 13. Care este semnul puterii şi autorităţii ei?
Cea mai bună cale de a descoperi semnul autorităţii ei este de a întreba direct papalitatea. Urmăriţi
secţiunea de mai jos dintr-un catehism catolic:
Întrebare: Care zi este Sabatul?
Răspuns: Sâmbăta este ziua Sabatului.
Întrebare: De ce păstrăm duminica în locul sâmbetei?
Răspuns: Păstrăm duminica în locul sâmbetei deoarece biserica catolică a transferat solemnitatea de la
1
ziua de sâmbătă zilei de duminică.
Iată o altă declaraţie dintr-un catehism:
Întrebare: Există vreo altă cale de a dovedi că biserica are putere să instituie sărbători cu privire la
învăţături?
Răspuns: Dacă n-ar avea o astfel de putere, nu ar fi făcut ceea ce recunosc toţi teologii moderni-- n-ar fi
putut să schimbe păstrarea sâmbetei, ziua a şaptea cu păstrarea duminicii, prima zi a săptămânii, o
2
schimbare pentru care nu există nici o autoritate din scriptură."
Aşa că papalitatea declară că semnul puterii şi autorităţii sale sfinţeşte duminica--o schimbare pe care
practic o acceptă toată creştinătatea. (vezi nota suplimentară intitulată "Ce întrebare importantă le pune
papalitatea protestanţilor?")

1

Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine / Catehismul Convertitului la Doctrina
Catolică (St.Louis: B. Herder Book Co., 1957 edition), p.50,
2
Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P. J. Kenedy & Sons, third American edition,
revised, n.d.), p. 174.
7. Se pot vedea fie semnul fiarei fie sigiliul lui
Dumnezeu?
Evrei 10:16 . Voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi
scrie în _______ lor.
Eclesiastul 9:10 Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu
toată puterea ta.
Exodul 13:9 Să-ţi fie ca un semn pe mână şi ca un semn
de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca
Legea Domnului să fie totdeauna în gura ta.
Isaia 59:6, 7 Lucrările lor sunt nişte lucrări nelegiuite şi în
mâinile lor sunt fapte de silnicie. ... Gândurile lor sunt
gânduri nelegiuite, prăpădul şi nimicirea sunt pe drumul lor.
Answer: ___________________________
Note: Nici semnul fiarei nici sigiliul lui Dumnezeu nu se pot vedea din afară. Fruntea reprezintă mintea,
iar mâna este un simbol al muncii. "Pe mână" sau "între ochi" reprezintă simboluri frecvente în Scriptură
cu privire la gândurile şi faptele cuiva (Exodul 13:16; Deuteronomul 6:8; 11:18).
Cineva va primi semnul fiarei pe frunte când va alege să creadă că duminica este o zi sfântă în ciuda
adevărului biblic. Cineva va fi însemnat pe mâna dreaptă dacă va lucra în Sabatul lui Dumnezeu sau va
ţine duminica din raţiuni de convenienţă-- cum ar fi un serviciu, familia, etc. Deşi semnul le este invizibil
oamenilor, Dumnezeu cunoaşte ce semn poartă fiecare (2 Timotei 2:19). Într-un sens, fiecare îşi va
purta propriul semn. Dacă voi respecta şi voi avea consideraţie pentru Sabatul cel sfânt al lui
Dumnezeu, El mă va însemna ca fiind al Său. Dacă voi avea respect pentru sabatul cel fals al fiarei,
Dumnezeu mă va însemna ca aparţinând fiarei.
8. Cum Îşi dă seama Domnul Isus că suntem
robii/slujitorii Săi?
Romani 6:16 . Nu ştiţi că dacă vă daţi robi cuiva, sunteţi
robii aceluia de care _________ .
Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
Answer:
_________
_________
_________
9. Poartă
deja cineva semnul fiarei?
Apocalipsa 13:17 . Nimeni să nu poată ______ sau
vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei
sau numărul numelui ei.
Answer: ___________________________
Note: Nimeni nu poartă acum semnul fiarei. Când va

deveni un decret impus, doar aceia care au primit semnul fiarei vor putea să cumpere sau să vândă.
Atunci, cei ce vor păzi Sabatul sfânt al lui Dumnezeu o vor face cu riscul vieţii (Apocalipsa 13:15), iar
aceia care vor alege să calce ziua Lui sfântă şi se vor declara pe faţă astfel, ascultând mai mult de legile
oamenilor decât de Legea lui Dumnezeu vor fi însemnaţi ca aparţinându-i lui Antihrist. Toţi cei ce vor fi
credincioşi Domnului Isus şi zilei Sale celei sfinte vor primi sigiliul lui Isus, devenind ai Săi astfel pentru
totdeauna. Aceia care vor încerca să rămână neutri vor fi socotiţi de partea Antihristului (Matei 12:30).
10. Care anume două lucruri încearcă să le schimbe
puterea Antihristului?
Daniel 7:25 . Se va încumeta să schimbe vremile şi
____________.
Answer: ___________________________
Note: Daniel 7 ne descoperă o descriere a puterii
Antihristului din Vechiul Testament. El prezice clar că
fiara va încerca să schimbe atât legea lui Dumnezeu cât
şi vremile. Papalitatea a încercat să schimbe legea lui
Dumnezeu (1) omiţând cea de a doua poruncă ce se
referea la închinarea la chipuri, (2) scurtând a patra
poruncă de la 94 de cuvinte la doar opt pentru a evita să amintească a câta zi este Sabatul şi (3)
împărţind porunca a zecea în două porunci. Papalitatea a încercat să schimbe vremurile lui Dumnezeu
(1) învăţându-i pe oameni să recunoască prima zi a săptămânii ca fiind Sabatul în loc de a şaptea şi (2)
adoptând obiceiul păgân roman de a începe fiecare zi la miezul nopţii în loc de apusul soarelui. Astfel
Dumnezeu socoteşte Sabatul de vineri de la apusul soarelui până sâmbătă la apusul soarelui (Leviticul
23:32). Nici un muritor n-ar trebui să îndrăznească vreodată să micşoreze importanţa legii şi vremurilor
sfinte ale lui Dumnezeu (Matei 5:18).
11. Cu privire la ce îi mustra Dumnezeu pe preoţii
sau pastorii din vechime?
Maleahi 2:8, 9 . Aţi făcut din Lege un prilej de cădere
pentru mulţi ... N-aţi păzit căile Mele, ci căutaţi ______
_______ ________ când tălmăciţi Legea.(trei cuvinte)
Osea 4:6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă.
Fiindcă ai lepădat cunoştinţa şi Eu te voi lepăda şi nu-mi
vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău,
voi uita şi Eu pe copiii tăi!
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu încă suferă când pastorii Săi sunt părtinitori cu privire la opt sau nouă porunci şi îi fac
pe mulţi să se poticnească de porunca Lui de a sfinţi Sabatul. Practic toate bisericile recunosc în
documentele lor oficiale că nu există nici un text în Scriptură care să dovedească sfinţenia duminicii.
Tragic, atât protestanţii cât şi catolicii se dovedesc
vinovaţi înaintea barei de judecată a lui Dumnezeu pentru
ca au eliminat Sabatul biblic! Însuşi Dumnezeu a dat
Sabatul ca pe un semn al puterii Lui de a crea şi al puterii
Lui de a sfinţi şi mântui (Exodul 31:17; Ezechiel 20:12).
Oare să îndrăznească cineva să se joace cu acest semn
sfânt, ce-L reprezintă pe măreţul Dumnezeu al cerurilor şi
a tot ceea ce reprezintă El?
12. Cum considerau conducătorii vechiului Israel
poruncile Legii Sale?
Osea 8:12 . Chiar dacă îi scriu toate poruncile Legii
Mele, totuşi ele sunt privite ca ceva ________.

Answer: ___________________________
Note: Timpurile nu s-au schimbat prea mult. Dumnezeu a aşezat Sabatul, marele Lui semn, în mijlocul
Legii Sale şi Îşi începe acea poruncă prin cuvintele "adu-ţi aminte". Cu toate acestea chiar şi astăzi mulţi
oameni consideră că este un lucru ciudat, străin să păzeşti Sabatul zilei a şaptea.
13. Ce mustrare solemnă le-a adresat Dumnezeu
conducătorilor religioşi cu privire la sfinţirea
Sabatului?
Ezechiel 22:8 . Tu Îmi ____________ locaşurile Mele
cele sfinte, Îmi spurci Sabatele.
Ezechiel 22:26 Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi
pângăresc lucrurile Mele sfinte; nu fac nici o deosebire
între ce este sfânt şi ce nu este sfânt ... îşi întorc ochii de
la Sabatele Mele şi sunt pângărit în mijlocul lor.
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu îi mustră pe faţă pe conducătorii religioşi care susţin că Sabatul nu are nici o
importanţă şi care pretind "Aşa zice Domnul" când nu este adevărat.
14. Care anume păcat le porunceşte Dumnezeu
conducătorilor să-l facă cunoscut?
Isaia 58:1, 13, 14 . Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţăţi glasul ca o trâmbiţă şi ________ poporului Meu
nelegiuirile lui. ... 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, ... Atunci te vei putea desfăta in Domnul.
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu îi îndeamnă pe conducătorii spirituali
să arate că este păcat să calci Sabatul şi să insiste ca
poporul Său să sfinţească Sabatul Său. Aşa cum a fost valabil pentru ucenicii din vechime, tot astfel
singura noastră siguranţă se află în a-I da ascultare mai degrabă lui Dumnezeu decât oamenilor (Fapte
5:29).
15. Ce are loc atunci când te hotărăşti să-L primeşti
pe Domnul Isus şi să-L urmezi în totul?
Matei 11:29 . Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi
de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi
găsi _______ pentru sufletele voastre.
Answer: ___________________________
Note: La convertire o pace deplină şi o odihnă cerească
vor pătrunde în sufletul tău. Sabatul, care înseamnă
"odihnă" reprezintă un simbol al odihnei şi păcii care vine
după naşterea din nou (Evrei 4:1-10). Cei care într-adevăr
s-au născut din nou vor păzi Sabatul ca un semn
binecuvântat al acelei odihne (urmăreşte versetele 4, 9, 10). Nu poate exista o bucurie asemenea
bucuriei pe care o simte un om convertit care sfinţeşte Sabatul lui Dumnezeu.

16. Înainte ca să spui "nu" semnului fiarei, trebuie să
spui "da" sigiliului lui Dumnezeu. Domnul Isus
aşteaptă la uşa inimii tale ca să răspunzi. N-ai vrea să
te hotărăşti chiar acum să treci sub stindardul
Sabatului Său celui sfânt ca dovadă că L-ai primit pe
El ca Mântuitor al tău personal şi Creator?
.
Answer: ___________________________

Un-model-ceresc
Niciodată mai înainte nu a făcut Domnul semne şi minuni atât
de puternice ca atunci când i-a izbăvit pe copiii lui Israel din
robia egipteană. Plagă după plagă a căzut peste regatul lui
Faraon până ce a fost silit să le dea drumul robilor. Apoi
Domnul a despărţit Marea Roşie şi a condus tânăra naţiune
spre libertate, înecându-le duşmanii ce îi urmăreau din spate.
După ce au ajuns în pustie, Dumnezeu i-a surprins pe mulţi
din popor îndreptându-i spre sud, exact în direcţia opusă Ţării
Făgăduite. Domnul ştia că înainte ca să fie pregătiţi să-şi
primească moştenirea, trebuiau organizaţi şi învăţaţi să se
încreadă în El. Când au călătorit spre Muntele Sinai,
Dumnezeu le-a împlinit orice lipsă. Când le-a fost foame,
Dumnezeu i-a hrănit cu pâine din cer. Când le-a fost sete,
Domnul le-a dat apă dintr-o stâncă. Când au fost atacaţi subit
din spate de vrăjmaşi, au avut o biruinţă miraculoasă.
În cele din urmă, israeliţii şi-au ridicat tabăra la poalele
muntelui celui sfânt. Acolo Dumnezeu a făcut ceva ce nu mai
făcuse niciodată până atunci. Şi-a rostit, în auzul întregii
naţiuni, legământul Său, Cele Zece Porunci. După ce Domnul
a rostit cu glas tare legea Sa, l-a chemat pe Moise sus pe munte ca să primească o dovadă scrisă pe
piatră. Dar Dumnezeu i-a mai dat şi altceva. În timp ce se afla pe munte cu Domnul 40 de zile şi 40 de
nopţi, Moise a primit instrucţiuni amănunţite spre a zidi un templu frumos şi portabil pentru Dumnezeu.
Urma să reprezinte o miniatură a adevăratului Său locaş din cer. Această structură unică urma să
slujească de pildă tridimensională întregii lumi despre planul lui Dumnezeu de a ne mântui din păcat.

1. Ce i-a cerut Dumnezeu lui Moise să facă şi de ce?
Exodul 25:8 . Să-Mi facă un locaş sfânt şi Eu voi
_______ în mijlocul lor.
Answer: ___________________________
2. Ce
vroia
Dumnezeu
ca să
înveţe
poporul
Său din
lecţia sanctuarului şi a serviciilor de la sanctuar?
Psalmii 77:13 . Dumnezeule, _________ Tale sunt
sfinte. (În Versiunea King James - Calea Ta/Drumul Tău
este în sanctuar)
Answer: ___________________________
Note: Căile lui Dumnezeu sau planul Lui de mântuire s-au descoperit prin sanctuarul pământesc. Tot
ce se afla în sanctuar sau tot ceea ce se lega de serviciile de la sanctuar reprezenta un simbol a ceea
ce urma să facă Domnul Isus ca să ne salveze. Nu vom putea înţelege pe deplin planul de mântuire
până ce nu vom înţelege sanctuarul şi slujbele de la sanctuar. El reprezintă o lecţie practică
tridimensională care ne explică într-o mare măsură planul de mântuire.

3. Unde a primit Moise modelul sanctuarului?
Exodul 25:40 . Vezi să faci după _________, care ţi s-a
arătat pe munte.
Answer: ___________________________
Note: Lui Moise i s-a dat modelul sanctuarului, cu toate
amănuntele pentru construirea lui de către Însuşi
Dumnezeu pe Muntele Sinai (Evrei 8:5). Acest sanctuar
de pe pământ urma să fie o miniatură a adevăratului
sanctuar al lui Dumnezeu din ceruri.
Primul sanctuar sau cort era o structură asemenea unui
cort elegant (4,5 m pe 13,5 m ce se afla pe un cot de 0.45 m). Acolo Se manifesta prezenţa
supranaturală a lui Dumnezeu şi se ţineau slujbe deosebite. Pereţii erau făcuţi din scânduri de lemn de
salcâm fixate în adâncituri de argint şi poleite cu aur (Exodul 26:15-19, 29). Acoperişul era făcut din
patru rânduri de învelişuri--in, păr de capră, piei de berbec vopsite în roşu şi piei de viţei de mare
(versetele 1, 7, 14). Avea două încăperi: sfânta (4,5 m pe 9 m) şi sfânta sfintelor (4,5 m pe 4,5 m). Să
reveniţi de mai multe ori la datele de mai sus când veţi revedea acest studiu.
4. Ce mobilier se afla în curte?
Exodul 29:18 . Berbecele să-l arzi de tot pe _________ ;
este o ardere de tot pentru Domnul.
Exodul 30:18 Să faci un lighean de aramă, ... să torni
apă în el.
Answer: ___________________________
Note: Altarul arderilor de tot (Exodul 27:1-8) era locul
unde se jertfeau animalele. Se afla în curte chiar la
ieşirea din sanctuar. Acest altar reprezenta crucea
Domnului Hristos. Animalul adus ca jertfă Îl reprezenta pe
Isus, jertfa supremă (Ioan 1:29). Ligheanul (Exodul 30:17-21; 38:8) era un dispozitiv mare de spălat din
aramă care se afla între intrarea în sanctuar şi altarul arderilor de tot. Aici preoţii se spălau pe mâini şi
pe picioare înainte de a intra în sanctuar şi de a aduce jertfe. Apa reprezenta botezul, curăţirea de păcat
şi naşterea din nou.
5. Care trei piese de mobilier se aflau în sfânta?
Numeri 4:7 . Să întindă un covor albastru peste masa
________ pentru punerea înainte ... să fie şi pâinea care
se pune necurmat înaintea Domnului.
Numeri 8:2 Când vei aşeza candelele în sfeşnic, cele
şapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a
sfeşnicului.
Exodul 30:1 Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei
şi anume să-l faci din lemn de salcâm.
Answer: ___________________________
Note: Masa pâinilor pentru punerea înainte (Exodul 25:23-30) Îl reprezenta pe Domnul Isus, pâinea
vieţii (Ioan 6:51). Sfeşnicul cu şapte braţe (Exodul 25:31-40) Îl reprezenta pe Domnul Isus, lumina lumii
(Ioan 9:5; 1:9). Lămpile cu untdelemn simbolizau Duhul Sfânt (Zaharia 4:1-6; Apocalipsa 4:5). Altarul
tămâierii (Exodul 30:1-8) era un simbol al rugăciunilor poporului lui Dumnezeu (Evrei 5:7).

6. Ce obiect deosebit se afla în sfânta sfintelor?
Exodul 26:34 . Să pui capacul ispăşirii pe _______
mărturiei, în locul prea sfânt.
Answer: ___________________________
Note: Singurul obiect din sfânta sfintelor (Exodul 25:1022) era chivotul mărturiei, o lădiţă din lemn de salcâm
poleit cu aur. Deasupra chivotului se aflau doi îngeri făcuţi
din aur masiv. Capacul chivotului se chema capacul
ispăşirii (Exodul 25:17-22), unde sălăşluia prezenţa lui
Dumnezeu. Acest loc simboliza scaunul de domnie al lui
Dumnezeu din ceruri, care se găseşte de asemenea între
doi îngeri (Psalmii 80:1; Isaia 6:1, 2).
7. Ce se afla în chivot?
Exodul 25:21 . Să pui capacul ispăşirii pe chivot şi în
chivot să pui _______________ pe care ţi-o voi da.
Deuteronom 10:4, 5 Domnul a scris pe table ce fusese
scris pe cele dintâi, cele zece porunci. ... M-am întors
apoi şi m-am pogorât de pe munte, am pus tablele în
chivotul pe care-l făcusem şi ele au rămas acolo, cum îmi
poruncise Domnul.
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu Şi-a scris legământul cu propria Sa
mână pe două table de piatră şi ele au fost aşezate în chivot. Capacul îndurării se afla deasupra lor,
ceea ce însemna că atâta timp cât poporul lui Dumnezeu îşi mărturisea şi îşi părăsea păcatele
(Proverbe 28:13) îndurarea urma să-i acopere prin sângele care era stropit pe capacul îndurării de către
preot (Leviticul 16:15, 16). Acel sânge reprezenta sângele vărsat de Domnul Isus pentru a aduce iertare
şi curăţire tuturor oamenilor (Matei 26:28; Evrei 9:22).
8. De ce era nevoie ca să se jertfească animale în
slujbele de la sanctuarul din Vechiul Testament?
Evrei 9:22 . Şi fără vărsare de _________ , nu este
iertare.
Matei 26:28 Căci acesta este sângele Meu, sângele
legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre
iertarea păcatelor.
Answer: ___________________________
Note: Jertfirea animalelor era necesară ca să-i facă pe
oameni să înţeleagă că fără sângele Domnului Isus
vărsat pe cruce, nu poate exista iertare de păcat. Adevărul şocant este că pedeapsa pentru păcat este
moartea. Întrucât noi toţi am păcătuit, ar trebui să murim cu toţii -- şi chiar am fi murit, dacă Domnul Isus
nu Şi-ar fi dat viaţa Lui desăvârşită murind în favoarea noastră pentru a plăti preţul păcatelor noastre.
Păcătosul îşi aducea animalul de jertfă şi îl omora cu mâna lui (Leviticul 1:4, 5). Era un eveniment
sângeros şi şocant, care trebuia să-i impresioneze pe oameni cu adevărul solemn că păcatul a provocat
moartea lui Isus. Astfel, ei aşteptau cu dor crucea ca să fie salvaţi, în timp ce noi privim înapoi la cruce
ca să fim salvaţi.

9. Când se jertfeau animalele pentru păcat, ce se
întâmpla cu păcatul?
Leviticul 1:4, 5 . Să-şi pună mâna pe capul dobitocului
adus ca ardere de tot şi va fi primit de Domnul, ca să facă
____________ pentru el. Să junghie viţelul înaintea
Domnului.
Answer: ___________________________
Note: Când păcătosul îşi aşeza mâinile pe capul
animalului şi îşi mărturisea păcatele, simbolic păcatele
erau transferate de la păcatos la animal. Astfel, animalul
devenea vinovat şi trebuia să plătească cu moartea vina
pentru păcat. Acest ritual Îl reprezenta pe Isus care ne poartă păcatele.
10. Când un animal de jertfă era oferit pentru
întreaga adunare, ce se întâmpla cu păcatul?
Leviticul 4:17 . Să-şi moaie degetul în sânge şi să
________________ cu el de şapte ori înaintea Domnului,
în faţa perdelei dinlăuntru.
Answer: ___________________________
Note: Preotul stropea din sânge înaintea perdelei
dinăuntrul sanctuarului, transferând astfel simbolic
păcatul de la oameni asupra sanctuarului. Când Domnul
Isus S-a înălţat la cer după moartea Sa, El Şi-a oferit
sângele (aşa cum proceda şi marele preot din vechime)
ca să arate că păcatele noastre sunt iertate atunci când le mărturisim în numele lui Isus (1 Ioan 1:9).
11. Care două simboluri ale sanctuarului le
împlineşte Domnul Isus pentru noi?
1 Corinteni 5:7 . Hristos, _________ nostru, a fost jertfit.
Evrei 4:14 Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat,
care a străbătut cerurile - pe Isus, Fiul lui Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus slujeşte ca jertfă pentru păcatele
noastre şi ca Marele nostru Preot din ceruri, îndeplinind
astfel două lucruri minunate pentru noi. Primul este o
schimbare totală a vieţii numită naşterea din nou, cu toate
păcatele trecutului iertate (Ioan 3:3-6; Romani 3:25). Al
doilea este faptul că ne dă putere să trăim corect în
prezent şi în viitor (Tit 2:14; Filipeni 2:13). Aceste două
lucruri fac ca un om să fie neprihănit, ceea ce înseamnă
că între acea persoană şi Dumnezeu se stabileşte o
legătură dreaptă, corectă. Nu există nici o cale ca un om
să ajungă neprihănit prin fapte (prin propriile sale eforturi),
deoarece neprihănirea vine prin harul pe care doar
Domnul Isus ni-l poate oferi (Fapte 4:12). Aceasta este
neprihănirea prin credinţă şi este singura formă adevarată
de neprihănire.
12. Care şase făgăduinţe minunate ni le arată Biblia

cu privire la neprihănirea oferită nouă de către Domnul Isus?
1 Ioan 1:9 . Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne
______________ de orice nelegiuire.

A. El ne va acoperi păcatele trecute şi ne va socoti fără vină (Isaia 44:22; 1 Ioan 1:9).
B. Domnul Isus făgăduieşte să ne refacă după chipul lui Dumnezeu (Romani 8:29).
C. Domnul Isus ne dă şi dorinţa şi puterea de a înfăptui voia lui Dumnezeu. (Filipeni 2:13).
D. Domnul Isus ne va ajuta să facem doar lucrurile plăcute lui Dumnezeu (Evrei 13:20, 21; 1 Ioan 3:22).
E. El îndepărtează pedeapsa de moarte care zăcea asupra noastră punând în dreptul nostru viaţa Lui
fără de păcat şi moartea Lui ispăşitoare (2 Corinteni 5:21).
F. Domnul Isus Îşi ia răspunderea de a ne ajuta să rămânem credincioşi până va reveni El (Filipeni 1:6;
Iuda 24).
Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus este gata să împlinească toate aceste făgăduinţe minunate în viaţa ta. Dar tu eşti
gata? Îngenunchează chiar acum şi roagă-L să-ţi ia în stăpânire viaţa. Cu siguranţă că nu te va
dezamăgi.
13. Oare avem ceva de făcut pentru a ajunge
neprihăniţi?
Matei 7:21 . Nu orişicine-Mi zice, "Doamne, Doamne!"
va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce ____ voia Tatălui
Meu care este în ceruri.
Answer: ___________________________
Note: Da, trebuie să ne întoarcem inima şi voia spre
Domnul Isus şi să-L lăsăm să ne conducă. Trebuie să-I
predăm întreaga conducere a vieţii noastre şi să avem
încredere în El. Mulţi cred că Isus îi va lua la cer pe toţi
cei care nu fac altceva decât să-I mărturisească numele,
indiferent de purtarea lor. Dar această părere care duce
la moarte nu este deloc adevărată (Matei 7:14).
14. Ce avea loc în ziua ispăşirii?
Leviticul 16:30 . Căci în ziua aceasta se va face ispăşire
pentru voi, ca să vă ___________, veţi fi curăţiţi de toate
păcatele voastre înaintea Domnului.
Answer: ___________________________
Note: Ziua ispăşirii era o zi solemnă de judecată care
avea loc în Israel o dată în fiecare an (Leviticul 23:27).
Trebuia ca fiecare păcat să fie mărturisit şi părăsit. Aceia
care refuzau erau nimiciţi pentru totdeauna chiar în acea
zi în tabăra lui Israel (versetul 29). În acea zi, se alegeau
doi ţapi. Unul era ţapul pentru Domnul, iar celălalt era ţapul de ispăşire, care îl reprezenta pe Satana
(Leviticul 16:7, 8). Ţapul pentru Domnul era omorât şi adus jertfă pentru păcatele oamenilor (versetul 9).
Sângele lui era dus în Sfânta Sfintelor şi se stropea cu el pe capacul îndurării (versetul 14).
Doar în această zi deosebită intra marele preot în Sfânta Sfintelor. Sângele stropit (reprezentând jertfa
Domnului Isus) era acceptat de Dumnezeu, iar păcatele mărturisite ale poporului erau transferate de la
sanctuar asupra marelui preot.

Apoi el transfera aceste păcate mărturisite asupra ţapului ispăşitor, care era dus în pustie şi lăsat acolo
(versetele 16, 20, 22). În acest mod, simbolic sanctuarul era curăţit de păcatele oamenilor, care fuseseră
transferate acolo prin sângele stropit de-a lungul întregului an dinainte.
15. Oare ziua de ispăşire din vechime prefigura o
curăţire a sanctuarului ceresc?
Evrei 9:23 . Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în
ceruri au trebuit curăţite în felul acesta, trebuia ca însăşi
lucrurile ___________ să fie curăţite cu jertfe mai bune
decât acestea.
Answer: ___________________________
Note: Da! Slujbele din acea zi arătau spre ştergerea
păcatelor realizată de Domnul Isus, Marele nostru Preot
din sanctuarul ceresc. El Se află acolo ca să mijlocească
pentru poporul Său şi este gata să şteargă păcatele
tuturor acelora care vor avea credinţă în sângele Său vărsat. Ziua de ispaşire din vechime, asemenea
zilei Yom Kippur a Israelului modern, prefigura ispăşirea finală ce se va face pentru planeta pământ.
Ispăşirea finală duce la judecata finală, care va rezolva pentru totdeauna problema păcatului din viaţa
fiecărui om. Următoarea lecţie ne arată cum Dumnezeu a fixat o dată în care să înceapă judecata din
ceruri. Extraordinar!
16. N-ai dori să-ţi predai întreaga viaţă în mâinile
Domnului Isus pentru ca El să poată înfăptui minunile
de care ai tu nevoie ca să te facă neprihănit?
.
Answer: ___________________________

Curăţirea-templului
Isus a fost vizibil întristat când a intrat în curtea templului si a
vazut gălăgia care era colo. Peste tot văzu ţarcuri cu animale
de jertfă şi îi auzi pe vânzători strigând şi negociind cu
pelerinii, căutând să obţină un preţ cât mai bun. Uguitul
porumbeilor, behăitul oilor şi mugetului vacilor, amestecate cu
mirosul de grajd dădeau impresia de haos.
Acest vacarm n-a fost niciodată în planul lui Dumnezeu. Când
Solomon a construit primul templu la Ierusalim, exista aşa un
respect pentru casa lui Dumnezeu încât nu s-a auzit nici
măcar sunetul ciocanului în timpul construcţiei templului.
Toate scândurile şi pietrele folosite au fost prelucrate în altă
parte, apoi aduse la locul unde se construia templul şi
asamblate în linişte. (1 Impăraţi 6:7).
Domnul Isus a găsit câteva frânghii folosite pentru legarea
oilor şi le-a legat împreună formând un bici mic. Apoi Fiul lui
Dumnezeu a strigat cu vocea ca o trâmbiţă: "Ridicaţi acestea
de aici, şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de
negustorie." Ioan 2:16. "Este scris: 'Casa Mea se va chema o
casă de rugăciune.' Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de
tâlhari." Matei 21:13. Apoi, mergând de la o masă la alta a dat drumul animalelor şi a răsturnat mesele
schimbatorilor de bani.
Simţind că erau în prezenţa Celui Atotputernic, neguţătorii îngroziţi au fugit din curtea templului fără să
se uite înapoi. Isus dorea mai mult decât orice ca oamenii să aibă o concepţie clară despre dragostea şi
puritatea Tatălui Său din ceruri. De aceea L-a durut sufletul să vadă templul sfânt transformat într-un
târg de vite.
Cu mulţi ani înainte, profetul Daniel prezisese despre un timp în care templul avea să fie necurat,
adevărul lui Dumnezeu stricat şi poporul Său asuprit. Şi Domnul va veni din nou să-Şi cureţe sanctuarul.

1. Daniel a avut o viziune uluitoare în care a văzut un
berbec cu două coarne (Daniel 8:1-4). Pe cine
reprezintă acest berbec?
Daniel 8:20 . Berbecele pe care l-ai văzut, cu cele două
coarne, sunt împăraţii ________ şi Perşilor.
Answer: ___________________________
2. Apoi
Daniel a
văzut un
ţap cu un
corn mare
între ochi. Ce înseamnă aceasta?
Daniel 8:21, 22 . Ţapul însă este împărăţia
____________ şi cornul cel mare dintre ochii lui este cel
dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul
acestui corn frânt sunt patru împărăţii, care se vor ridica
din neamul acesta.

Answer: ___________________________
Note: Ţapul reprezintă Grecia şi cornul cel mare este un simbol al primului conducător al ei, Alexandru
cel Mare. Cele patru coarne îi reprezintă pe cei patru generali între care s-a împărţit imperiul când a
murit Alexandru.
3. Apoi un corn mic a ieşit dintr-unul din cele patru.
Ce putere reprezintă "cornul cel mic"?
Faptele apostolilor 18:2 . Claudiu [Caesar] poruncise ca
toţi Iudeii să plece din ______.
Answer: ___________________________
Note: "Cornul cel mic" care l-a persecutat pe poporul lui
Dumnezeu, a călcat în picioare lucrurile sfinte şi s-a
răsculat împotriva lui Isus reprezintă Roma, atât cea
păgână cât şi cea papală. Roma este unica putere
apărută în urma Greciei care a devenit deosebit de mare.
4. Lui Daniel i s-a spus că sanctuarul va fi profanat
de cornul cel mic. Cât avea să dureze până ce va fi
curăţit?
Daniel 8:14 . Şi el mi-a zis: "Până vor trece _____ mii
trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi
curăţit!"
Answer: ___________________________
Note: Perioada de 2300 de zile este profeţia cu durata
cea mai lungă în Biblie, dar punctul de pornire nu este dat
până în capitolul următor - în Daniel 9:25.
5. Cum a reacţionat Daniel când a văzut că puterea
ce reprezenta cornul cel mic asuprea poporul lui
Dumnezeu şi făcea să dispară adevărul?
Daniel 8:27 . Eu, Daniel, am stat leşinat şi ______ mai
multe zile; ... Eram uimit de vedenia aceasta, şi nimeni nu
ştia.
Answer: ___________________________
Note: Da
niel era
atât de
adânc
întristat despre ce urma să vină asupra poporului lui
Dumnezeu încât a leşinat şi a fost bolnav mai multe zile.
Dar la început nici Daniel nici prietenii lui n-au înţeles
partea de 2300 de zile a viziunii.
6. În capitolul următor îngerul explică detaliat
profeţia. Ce durată avea perioada pusă deoparte în
profeţie?
Daniel 9:24 . ______ de săptămâni au fost hotărâte

asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, .... până la pecetluirea vedeniei şi prorociei, şi
până la ungerea Sfântului sfinţilor.
Answer: ___________________________
Note: La câţiva ani după viziunea lui Daniel despre cele 2300 zile, un înger din cer a zburat iute către
el pentru a-l ajuta s-o înţeleagă. Îngerul a extins viziunea, incluzând cele 70 de săptămâni profetice care
fuseseră "hotărâte asupra", adică acordate, iudeilor şi cetăţii Ierusalimului. Dumnezeu dăduse poporului
ales o altă şansă, o ocazie de 490 de ani pentru împlinirea scopului Său de a-L prezenta lumii pe Mesia
(Daniel 9:23, 24).
7. Care era punctul de plecare pentru profeţia celor
2300 zile şi pentru cele 70 de săptămâni?
Daniel 9:25 . Să ştii dar, şi să înţelegi, că de la darea
poruncii pentru _______ ___ ____ a Ierusalimului, până
la Unsul (Mesia); la Cârmuitorul, vor trece şapte
săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni...
(un răspuns din trei cuvinte)
Answer: ___________________________
Note: Îngerul i-a spus lui Daniel să înceapă
numărătoarea celor 2300 de zile şi a celor 70 de
săptămâni profetice de la decretul de rezidire a
Ierusalimului. Poporul lui Dumnezeu se afla în acest timp în captivitate în imperiul persan. Decretul s-a
dat în al 7-lea an al regelui Artaxerxe. El a început să domnească în anul 464 în.H. (Ezra 7:7). Decretul
lui Artaxerxe din 457 în.H. este singurul ce specifică restaurarea şi rezidirea Ierusalimului.
8. Îngerul a spus că dacă numărăm 69 de săptămâni
de la anul 457 în.H., vom ajunge la Mesia,
Cârmuitorul. S-a întâmplat aşa?
Faptele apostolilor 10:37, 38 . Ştiţi vorba făcută prin
toată Iudea... în urma botezului propovăduit de Ioan; cum
Dumnezeu __ ____ cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus
din Nazaret..... (un răspuns din trei cuvinte)
Answer: ___________________________
Note: Da, s-a întâmplat. Ce minune fantastică! Cu sute
de ani înainte ca Domnul Isus să fi fost uns cu Duhul
Sfânt, evenimentul a fost prezis în profeţie! Cuvântul
evreiesc ''Mesia'' înseamnă ''Cel Uns'' şi cuvântul ''Hristos'' este echivalentul grecesc al aceluiaşi cuvânt.
Luca 3:21, 22 ne spune că această ungere spirituală cu Duhul Sfânt a avut loc la botezul Său. Aminitiţivă deci, că în profeţia biblică, o zi profetică este echivalentă cu un an literal (Numeri 14:34; Ezechiel 4:6;
Luca 13:32) Adăugând cele 69 de săptămâni sau 483 de zile profetice (69 x 7 = 483), la anul 457 în.H. ajungem în anul 27 d.H.
483 ani
+ 457 data începerii
= anul 26 d.H.
+ 1 an între anul 1 în.H. şi anul 1 d.H.(anul 0 nu a existat)
= anul 27 d.H.
Isus Şi-a început misiunea ca Mesia după botezul Său în anul 27 d.H., la exact 483 ani după decretul
dat în anul 457 în.H. De aceea, după botezul Său, Isus Şi-a început predicarea astfel: ''S-a împlinit
vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.'' Marcu 1:15. El vorbea despre vremea profetizată în
Daniel 9:25.

9. Ce urma să se întâmple apoi în profeţie?
Daniel 9:26, 27 . După aceste şaizeci şi două de
săptămâni, unsul va fi _______, şi nu va avea nimic.... El
va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o
săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să
înceteze jertfa şi darul de mâncare.
Answer: ___________________________
Note: Profeţia prezice apoi că Isus va fi ''stârpit'' sau
crucificat la mijlocul ultimei săptămâni din profeţia celor
70 de săptămâni. Socotind 3 ani şi jumătate de la
ungerea Sa în toamna anului 27 d.H. vom ajunge în
primăvara anului 31 d.H., timpul exact când Isus a fost crucificat. Atunci când a murit, perdeaua
templului s-a rupt în două de sus până jos (Matei 27:50, 51) arătând că Isus, prin moartea Sa ca Miel al
lui Dumnezeu a făcut să înceteze sistemul jertfelor. Vă rugăm să revedeţi diagrama de mai sus.
10. Cărui grup de oameni le-a spus Domnul Isus
ucenicilor să le predice mai întâi?
Matei 10:5, 6 . Să nu mergeţi pe calea păgânilor,... ci să
mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui
_______.
Answer: ___________________________
Note: Isus a insistat ca ucenicii Săi să le predice mai
întâi iudeilor, pentru că ei mai aveau ocazia încă trei ani şi
jumătate rămaşi din cei 490 ani să-L accepte şi să-L
proclame pe Mesia. Profeţia din Daniel 9:27 spune că
Isus va întări legământul, sau marele plan de mântuire cu
mulţi în acea săptămână profetică (şapte ani literali). Dar Domnul Isus a fost crucificat la mijlocul
săptămânii alocate poporului ales. Cum ar fi putut El deci, să întărească legământul cu ei după moartea
Sa? Găsim răspunsul în Evrei 2:3: ''Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa
de mare care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o.'' Ucenicii
lui Isus au fost cei care le-au predicat iudeilor aceşti ultimi trei ani şi jumătate, până ce naţiunea a
respins oficial solia Evangheliei în anul 34 d.H., când Ştefan, un diacon neprihănit a fost ucis cu pietre
de mulţime. (vezi suplimentul intitulat ''Săptămâna
plutitoare'').
11. Ce avertizare i-a dat Domnul Isus poporului ales?
Matei 21:43 . Împărăţia lui Dumnezeu va fi _____ de la
voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele
cuvenite.
Answer:
_________
_________
_________
Note: Isu
s a arătat
foarte clar că statutul special al naţiunii iudeilor de popor
favorizat va fi luat de la ei dacă poporul va persista în a-L
respinge pe Mesia.
12. Deci despre ce alt ''neam'' vorbeşte Domnul Isus

in Matei 21:43, neam ce va deveni poporul Său ales?
Galateni 3:29 . Şi dacă sunteţi __ ____ ______ , sunteţi "sămânţa" lui Avraam, moştenitori prin
făgăduinţă.
Romani 2:28, 29 Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu; .... Ci Iudeu este acela
care este Iudeu înăuntru ;(un răspuns din trei cuvinte)
Answer: ___________________________
Note: Astfel în anul 34 d.H., prin uciderea cu pietre a lui Ştefan (Fapte 7:58, 59), iudeii ca naţiune n-au
mai fost singurul neam ales. Pentru că s-au împotrivit cu consecvenţă planului lui Dumnezeu pentru ei,
naţiunea iudaică nu mai este punctul central al profeţiei timpului sfârşitului. Acum, toţi cei ce-L acceptă
pe Isus formează poporul ales, iar făgăduinţele lui Dumnezeu făcute Israelului literal se aplică acum
Israelului spiritual. (Romani 9:6-8).
13. După cele spuse lui Daniel de către înger, ce se
va întâmpla la sfârşitul celor 2300 ani?
Daniel 8:14 . Şi el mi-a zis: "Până vor trece două mii trei
sute de seri şi dimineţi; apoi _______ _____ va fi curăţit!"
(un răspuns din două cuvinte)
Answer: ___________________________
Note: În anul 34 d.H. mai rămâneau 1810 ani din
profeţia celor 2300 de zile. (Observaţi datele în diagrama
de mai sus.). Adăugând 1810 ani la 34 d.H. ajungem în
toamna anului 1844. Îngerul spusese că atunci sanctuarul
ceresc avea să fie curăţit (Sanctuarul pământesc fusese
distrus în anul 70 d.H.). Domnul Isus, Marele nostru Preot în ceruri a început să şteargă rapoartele
păcatelor din sanctuarul ceresc (Apocalipsa 20:12; Fapte 3:19-21) din anul 1844. Aceasta este prima
fază a judecăţii, numită judecata pre-adventă pentru că are loc înainte de a doua venire a Domnului
Isus.
14. Ce cazuri se iau în considerare în judecata preadventă?
1 Petru 4:17 . Căci suntem în clipa când judecata stă să
înceapă de la _______ lui Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: Prima fază a judecăţii îi ia în considerare numai
pe aceia
care au
pretins că
sunt copii
ai lui
Dumnezeu.
15. Ce se va examina în prima fază a judecăţii?
Apocalipsa 20:12 . Şi morţii au fost judecaţi după faptele
lor, după cele ce erau _______ în cărţile acelea.
. Eclesiastul 12:14 Căci Dumnezeu va aduce orice faptă
la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot
ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Iacov 2:12 .... oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei.
Answer: ___________________________
Note: Dovezile în cadrul judecăţii vin din cărţile ţinute în ceruri, cărţi care conţin toate detaliile ce
privesc viaţa unei persoane. (vezi şi Psalm 56:8) Cele Zece Porunci, Legea lui Dumnezeu constituie
standardul după care se va face judecata (Apocalipsa 22:14).
16. Este Dumnezeu acuzatorul meu în cadrul acestei
judecăţi?
Apocalipsa 12:9, 10 . Şarpele cel vechi, numit ________
şi Satana, ... a fost aruncat pe pământ ... pentru că
pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea
Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.
Answer: ___________________________
Note: Nu! Satana este singurul nostru acuzator. Din
nefericire, unii creştini cred că Isus încearcă să-L
convingă pe Tatăl să ne cruţe în ziua judecăţii, dar Isus
spune: "Tatăl Însuşi vă iubeşte". Ioan 16:27.
17. Trebuie să stau singur la această judecată preadventă?
1 Ioan 2:1 . Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu
păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un
Mijlocitor (Sau Avocat. Greceşte: Paraclet, adică
apărător, ajutor.); pe _____ Hristos, Cel neprihănit. :
A. Isus este avocatul nostru ( 1 Ioan 2:1).
B. Isus este judecătorul nostru(Ioan 5:22)
C. Isus este martorul nostru credincios şi adevărat (
Apocalipsa 3:14)
Answer: ___________________________
Note: Din fericire, nu. În cadrul acestei judecăţi, Isus este apărătorul creştinului, judecătorul şi martorul
său. Dacă trăieşti pentru Isus, n-ai ce pierde. (Romani
8:1; Coloseni 1:12-14)!
18. Dacă Isus este apărătorul tău în această
judecată, El promite să câştige cazul tău. Vrei să-ţi
predai viaţa Lui astăzi?
.
Answer: ___________________________

Povestea-celor-două-femei
Tăcerea coborî peste sala regească de judecată şi toţi ochii erau
aţintiţi asupra regelui Solomon. Servitorii lui se întrebau cum va
putea tânărul rege să rezolve acest caz uluitor.
Două mame singure împărţeau aceeaşi cameră şi fiecare a dat
naştere unui băieţel cam în acelaşi timp. În timpul nopţii una
dintre mame întorcându-se pe cealaltă parte din greşeală şi-a
strivit fiul. Când s-a trezit devreme şi a văzut că fiul ei era rece şi
nemişcat, femeia înnebunită de durere a luat copilul adormit al
celeilalte femei pentru sine şi a aşezat copilul său mort în locul
acestuia. Mai târziu cealaltă femeie trezindu-se, a văzut copilul
mort şi a început să bocească de durere. Dar după ce a privit mai
bine copilul, ea a văzut că micuţul nu era copilul ei. În cameră, ea
o văzu pe cealaltă femeie ţinând strâns la piept copilul său.
Acum amândouă femeile stăteau în faţa regelui, luptându-se
pentru câştigarea copilului în viaţă. - Acest copil este al meu!
striga una.
- Nu, copilul cel mort e al tău, îi răspunse cealaltă.
Cum putea regele să afle care era mama adevărată? Solomon le-a întrerupt discuţia şi i-a poruncit unui
soldat să ia o sabie şi să taie în două copilul cel viu. La început soldatul a crezut că regele glumeşte, dar
Solomon a privit cu asprime ezitarea acestuia. Încet el scoase sabia ascuţită şi îşi făcu drum către
femeia care ţinea copilul. Pe neaşteptate mama cea adevărată se aruncă la picioarele regelui şi se rugă:
- Lăsaţi-i ei copilul, dar vă rog nu-l tăiaţi! Dar cealaltă femeie zise: - Să nu fie nici al meu nici al tău, mai
bine tăiaţi-l! Acum Solomon ştia cu siguranţă care era mama cea adevărată.
În profeţie, femeia este simbolul bisericii (Ieremia 6:2). Cu atâtea biserici în zilele din urmă, cum o putem
distinge pe cea adevărată dintre cele false, biserica zilelor de pe urmă care are pe Fiul Cel Viu? Ca şi
Solomon, noi trebuie să folosim sabia cuvântului lui Dumnezeu (Evrei 4:12)!

1. Cum zugrăveşte Apocalipsa adevărata biserică a
lui Dumnezeu?
Apocalipsa 12:1, 2, 5 . O ______ învăluită în soare, cu
luna sub picioare, şi cu o cunună de douăsprezece stele
pe cap. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi
avea un mare chin ca să nască. ... Ea a născut un fiu, un
copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate
neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la
Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.
Answer: ___________________________
Note: În profeţia biblică, biserica lui Dumnezeu este
simbolizată de către o femeie curată (Ieremia 6:2). În Apocalipsa 12, această femeie este învăluită în
soare, lună şi stele--lumina naturală a creaţiunii lui Dumnezeu. Domnul Isus i-a spus bisericii "Voi sunteţi
lumina lumii." Matei 5:14. Soarele reprezintă lumina lui Isus (Psalm 84:11; Maleahi 4:2). Luna de sub
picioarele ei reprezintă tipurile şi umbrele sistemului de jertfe din Vechiul Testament. Aşa cum luna
reflectă lumina soarelui, tot aşa sistemul de jertfe era de folos deoarece reflecta lumina lui Mesia ce
urma să vină (Coloseni 2:16, 17; Evrei 10:1). Cele 12 stele de deasupra capului ei simbolizează
conducerea bisericii--12 seminţii în Vechiul Testament şi 12 apostoli în Noul Testament. Cel care
urmează să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier este Domnul Isus (Psalm 2:7-9; Apocalipsa
19:13-16).

2. Cine este "balaurul cel mare şi roşu" şi ce
încearcă el să facă?
Apocalipsa 12:9 . Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi,
numit Diavolul şi ______ a fost aruncat pe pământ.
Apocalipsa 12:4 Balaurul a stătut înaintea femeii, care
sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va
naşte.
Answer: ___________________________
Note: Balaurul este Satana, care la vremea naşterii
Domnului Isus, lucra prin imperiul roman păgân. Satana la influenţat pe Irod, un conducător al Romei, să încerce să-L omoare pe Copilul Isus, ucigându-i pe toţi
nou-născuţii din Betleem (Matei 2:16).
3. Ce s-a întâmplat după ce Satana n-a reuşit să-l
distrugă pe Isus?
Apocalipsa 12:5 . Copilul a fost răpit __ Dumnezeu şi la
scaunul Lui de domnie.
Answer: ___________________________
Note: După învierea Sa, Domnul Isus S-a înălţat la
ceruri şi la scaunul de domnie al lui Dumnezeu (Fapte
1:9-11), unde nu mai putea să fie atacat de Satana.
4. După
ce Isus a
fost luat la cer, ce a început Satana să-i facă bisericii?
Apocalipsa 12:13 . Când s-a văzut balaurul aruncat pe
pământ, a început să __________ pe femeia, care
născuse copilul de parte bărbătească.
Answer: ___________________________
Note: Când n-a mai putut să-şi manifeste ura faţă de
Isus, Satana s-a hotărât să-I facă rău lui Isus
îndreptându-şi întreaga furie asupra bisericii.
5. Unde s-a dus femeia în timpul perioadei de
groaznică persecuţie?
Apocalipsa 12:6 . Şi femeia a fugit în _______, într-un
loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie
două sute şase zeci de zile.
Answer: ___________________________
Note: Femeia (biserica lui Dumnezeu) a fugit în pustie
(locuri îndepărtate ale pământului) ca să se ascundă de
vrăjmaşii ei. Este un adevăr istoric bine-cunoscut că în
timpul Evului Mediu, poporul lui Dumnezeu s-a ascuns în peşteri şi în locuri singuratice ale pământului,
incluzând şi ţărmurile Americii, pentru a căuta libertate religioasă şi ocrotire faţă de persecuţia papală.
Cele 1260 de zile (descrise în Biblie, de asemenea, ca cele 42 de luni sau trei ani şi jumătate) se referă

la teribila perioadă de 1260 de ani de persecuţie în care milioane au murit pentru credinţa lor. În acest
timp, biserica lui Dumnezeu a fost vie dar n-a putut fi identificată ca o organizaţie oficială, vizibilă. (vezi
suplimentul intitulat "Anii de Persecuţie".)
6. Care sunt alte două semne de identificare ale
adevăratei biserici a lui Dumnezeu?
Apocalipsa 12:17 . Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a
dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc
___________ lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus
Hristos.
Answer: ___________________________
Note: Biserica rămăşiţei lui Dumnezeu, în care El îi
cheamă pe toţi oamenii, va păzi Cele Zece Porunci ale lui
Dumnezeu (inclusiv Sabatul). De asemenea, ea va avea
şi mărturia lui Isus, care este duhul sau darul proorociei
(Apocalipsa 19:10). Dumnezeu numeşte biserica Lui din vremea sfârşitului "rămăşiţa" deoarece ea se
identifică în doctrină şi caracteristici cu biserica apostolică. O "rămăşiţă" este ultima bucăţică rămasă
dintr-o bucată de stofă şi este exact asemenea primei bucăţi din acelaşi cupon de stofă.
7. Cum a spus Domnul Isus că ne demonstrăm
iubirea faţă de El?
Ioan 14:15 . Dacă Mă iubiţi, veţi _____ poruncile Mele.
1 Ioan 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea
poruncilor Lui.
Answer: ___________________________
Note: În istorisirea noastră de la început, Solomon a
reuşit să o identifice pe adevărata mamă prin felul cum şia arătat iubirea. La fel, adevărata biserică a lui Dumnezeu
va fi recunoscută prin iubirea ei plină de sacrificiu şi
bunăvoinţa ei de a asculta de poruncile lui Dumnezeu.
8. Care trei solii îngereşti le va vesti biserica lui
Dumnezeu din timpul sfârşitului?
Apocalipsa 14:7 . Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I
slavă, căci a venit ceasul __________ Lui; şi închinaţi-vă
Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele
apelor.
Apocalipsa 14:8 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.

va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu.

Apocalipsa 14:9, 10 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,

Answer: ___________________________
Note: Aceste trei declaraţii pe care le rostesc îngerii reprezintă trei solii urgente pe care biserica lui
Dumnezeu le va vesti înainte de întoarcerea Domnului Isus.

9. Cui îi va vesti aceste solii poporul lui Dumnezeu?
Apocalipsa 14:6 . Cu o evanghelie veşnică, pentru ca so vestească locuitorilor pământului, _______ neam,
oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
Answer: ___________________________
Note: Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va
vesti această întreită solie oricărui neam de pe pământ.
10. Ce
amănunte
ne oferă
Dumnezeu în cuvântul Său ca să ne ajute să reuşim
să identificăm biserica sfârşitului?
Apocalipsa 12:17 . Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a
dus să facă război cu ________ seminţei ei, care păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.
1. Ea va apărea şi îşi va face lucrarea vizibilă după ce va
ieşi din pustie în 1798 (Apocalipsa 12:6, 13-17).
2. Ea va vesti aceleaşi adevăruri pe care le-au vestit
apostolii şi toate învăţăturile ei vor fi în acord cu Biblia
(Apocalipsa 12:17).
3. Ea va păzi cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul biblic (Apocalipsa 12:17).
4. Ea va deţine duhul proorociei (Apocalipsa 12:17; 19:10).
5. Ea va vesti cu voce tare cele trei solii ale lui Dumnezeu pentru vremea sfârşitului (Apocalipsa 14:614).
6. Va reprezenta o lucrare mondială (Apocalipsa 14:6).
7. Va vesti evanghelia cea veşnică, care este mântuirea doar prin Isus Hristos (Apocalipsa 14:6).
Answer: ___________________________
Note: Mulţi creştini dragi sunt membri ai bisericilor care nu împlinesc cele şapte condiţii de mai sus. Cu
toate acestea, nici o biserică nu poate fi rămăşiţa lui Dumnezeu în care El să-Şi cheme toţi copiii Săi
sinceri dacă acea biserică nu împlineşte toate cele şapte
condiţii.
11. Domnul Isus vă oferă aceste şapte puncte de
identificare profetică, iar apoi vă zice "Du-te şi cautăMi biserica!" Ce vă promite El dacă o veţi căuta?
Luca 11:9 . Căutaţi şi veţi _____.
Answer: ___________________________

12. Câtor organizaţii din biserica mondială li s-ar
potrivi aceste şapte puncte?
Efeseni 4:5 . Este un singur Domn, o singură
________, un singur botez.
Answer: ___________________________
Note: Unei singure biserici din întreaga lume i se
potrivesc toate aceste condiţii--Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea, care îţi aduce aceste solii prin seminarul
prezent. Chiar în acest moment ea vesteşte în întreaga
lume întreita solie din Apocalipsa 14:6-12. Şi milioane de
oameni răspund.
13. Multe biserici se cheamă singure creştine.
Înseamnă oare aceasta că ele sunt adevarata biserică
a lui Dumnezeu?
Isaia 4:1 . Şapte femei vor apuca în ziua aceea un
singur bărbat, şi vor zice: "Vom mânca _______ noastră
înşine şi ne vom îmbrăca în hainele noastre înşine;
numai fă-ne să-ţi purtăm numele, şi ia ocara de peste
noi!"
Answer: ___________________________
Note: Pâinea este un simbol al Cuvântului lui Dumnezeu
(Ioan 6:35, 51, 52, 63), iar haina este un simbol al
neprihănirii (Apocalipsa 19:8). Cele şapte femei din această profeţie îşi au propria pâine (propria
concepţie despre adevăr) şi doresc să-şi păstreze propriile haine (neprihănire). Ele nu doresc să aibă
haina imaculată a neprihănirii Domnului Isus. Tot ceea ce vor este să ia numele lui Isus, probabil pentru
că Biblia zice: "Căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi."
Fapte 4:12.
14. Odată ce o persoană a descoperit biserica
adevărată a lui Dumnezeu din timpul sfârşitului, oare
este necesar să devină şi membră a ei?
Faptele apostolilor 2:47 . Şi Domnul _______ bisericii
în fiecare zi pe cei ce trebuiau mântuiţi. (KJV)
Answer: ___________________________
Note: Da, calitatea de membru este imperativă în
biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului. Observaţi cât
de clar răspunde Dumnezeu la această întrebare despre
calitatea de a fi membru:
-- Toţi suntem chemaţi într-un singur trup (Coloseni 3:15).
-- Acest trup reprezintă biserica (Coloseni 1:18).
-- Intrăm în acest trup prin botez (1 Corinteni 12:13).
Este tot atât de imperios de necesar să intrăm în biserica lui Dumnezeu de astăzi pe cât era de necesar
să se intre în arca lui Noe în zilele potopului. Domnul spune, "Intră în corabie, tu şi toată casa ta."
Geneza 7:1.

15. Câte feluri de scăpare erau pe vremea lui Noe?
Evrei 11:7 . Prin credinţă Noe ... a făcut un ____ ca să-şi
scape casa. ("o arcă", KJV)
Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus ne spune că zilele dinainte de cea de
a doua venire a Sa vor fi ca zilele lui Noe (Luca 17:26).
Va exista un singur mod de scăpare, aşa cum a fost o
singură arcă pe vremea lui Noe.
16. Întruc
ât există
mulţi creştini credincioşi în alte biserici şi întrucât
Dumnezeu nu are decât o singură rămăşiţă adevărată,
ce se va întâmpla cu aceşti creştini sinceri?
Ioan 10:16 . Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor _______
de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.
Apocalipsa 18:2, 4 A căzut, a căzut Babilonul cel mare.
... Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi
la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!
Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus îi va chema pe toţi urmaşii Săi sinceri şi credincioşi să iasă din Babilon. Ei Îi vor
auzi glasul, Îi vor răspunde şi vor intra în singura Lui biserică adevărată de la sfârşitul timpului.
17. Domnul Isus te cheamă astăzi să intri în marea
Sa biserică a sfârşitului. Aici vei fi în siguranţă. Tu
eşti nespus de preţios pentru El. N-ai vrea să
răspunzi chemării Sale chiar acum?
.
Answer: ___________________________

Ferestrele-cerului
Iacov nu se mai simţise niciodată atât de singur şi
neajutorat....si toate acestea pentru că fusese prefăcut şi
lacom. Întâi Iacov l-a mituit pe Esau, fratele lui mai mare
pentru a-şi vinde dreptul de întâi născut. Apoi cu ajutorul
mamei sale, el şi-a înşelat tatăl orb, pe Isaac, pentru a-i da
binecuvântarea părintească ce i se cuvenea lui Esau.
Acum Iacov fugea de acasă, în parte pentru a scăpa de
ameninţarea cu moartea făcută de fratele său ofensat. Când
îşi dădu seama că planurile sale acaparatoare au dat greş, îşi
lasă capul în jos şi începu să plângă. Singur în pustietate,
având o piatră drept pernă şi un băţ pentru a se apăra, Iacov
încercă să se odihnească. Se întreba dacă îşi va mai vedea
părinţii vreodată şi dacă Dumnezeu îl va ierta. Obosit, Iacov
adormi. Curând se găsi scăldat de o lumină strălucitoare întrun vis plin de viaţă. El văzu o lumină radioasă revărsându-se
din cerurile deschise, cu o scară frumoasă, având un capăt în
cerurile deschise şi celălalt pe pământ. Acolo erau nenumăraţi
îngeri sclipitori care urcau şi coborau scara.
Apoi Iacov L-a auzit pe Domnul vorbind din ceruri şi
promiţându-i binecuvântarea pentru această călătorie. De asemenea, Domnul a întărit cu Iacov acelaşi
legământ pe care îl făcuse cu Abraam şi cu Isaac. Când s-a trezit, Iacov a căzut pe genunchi şi a
făgăduit că se va lăsa de căile sale lacome. El a promis: "şi Îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da."
Geneza 28:22.
Dumnezeu i-a acceptat promisiunea şi a deschis porţile cerurilor astfel că după 20 de ani când s-a întors
acasă, el devenise un om foarte prosper şi generos.

1. De unde a aflat Iacob că trebuie să-I dea o zecime
lui Dumnezeu?
Geneza 14:18, 20 . Melhisedec ... era preot al
Dumnezeului Celui Prea Înalt. ... Şi Avram i-a dat
________ din toate.
Answer: ___________________________
Note: Zecimea este a zecea parte din venitul cuiva. De
fapt, cuvântul "zecime" chiar înseamnă "a zecea parte".
Bunicul lui Iacob, Abraam, i-a oferit un exemplu cu mulţi
ani mai înainte când i-a dat zecime lui Melhisedec, preotul
lui Dumnezeu.
2. Ce parte din venitul nostru Îi aparţine lui
Dumnezeu?
Leviticul 27:30 . Orice ________ ... este a Domnului;
este un lucru închinat Domnului.
Answer: ___________________________

noastră.

Note: Practic, 100% din tot ceea ce avem Îi aparţine lui
Dumnezeu.
Psalm 24:1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe
el, lumea şi cei ce o locuiesc!
Dar Dumnezeu ne cere să recunoaştem că Lui Îi aparţine
totul dăruindu-I înapoi o zecime sau 10% din averea

3. Ce face Dumnezeu cu zecimea noastră?
Numeri 18:21, 24 . Fiilor lui _____ le dau ca moştenire
orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei. ...
Leviţilor le dau de moştenire zeciuielile pe care le vor
aduce copiii lui Israel Domnului.
1 Corinteni 9:13, 14 Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc
slujbele sfinte, sunt hrăniţi din lucrurile de la templu, şi
că cei ce slujesc altarului, au parte de la altar? Tot aşa
Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc evanghelia,
să trăiască din evanghelie.
Answer: ___________________________
Note: În Vechiul Testament, Dumnezeu a dat
instrucţiuni ca zecimea să se folosească spre a-i sprijini
pe leviţi, care erau slujbaşii Lui. În 1 Corinteni 9:13,
Dumnezeu declară că aşa cum preoţii din vechime erau
plătiţi din zecimea de la templu, tot astfel slujitorii
evangheliei de astăzi ar trebui plătiţi din zecimile date de
biserică.
4. Oare sistemul de zecime face parte din vechea
lege a lui Moise, care s-a sfârşit la cruce?
Geneza 28:20, 22 . Iacov a făcut o juruinţă şi a zis ... Îţi
voi ____ a zecea parte din tot ce îmi vei da.

Answer: ___________________________
Note: Nicidecum! Atât Abraam cât şi Iacov au dat zeciuială din venitul lor cu mult înainte ca Dumnezeu
să dea legea lui Moise. Întrucât este datată înainte de Sinai, cunoaştem bine că nu a făcut parte din
legea ceremonială care a luat sfârşit la cruce. Legea zecimilor reprezintă planul lui Dumnezeu de
sprijinire a evangheliei şi rămâne în vigoare şi astăzi.
5. Oare Domnul Isus n-a condamnat sistemul de
zecime?
Matei 23:23 . Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici!
Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din
chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din
Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea
________ să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi
nefăcute.
Answer: ___________________________
Note: Nu. Isus a văzut că fariseii cei zgârciţi numărau
frunzele şi seminţele cele mai mici ca zecime în loc să le
ducă la templu cu găleata. Aşa că i-a mustrat că erau atât de meticuloşi în zecime în timp ce le lipsea
dreptatea, mila şi credincioşia. El nu i-a condamnat pentru că dădeau zecimea, ci pentru că treceau cu
vederea marile principii ale creştinismului. "Pe acestea trebuia să le faceţi (vorbind de zecime), şi pe
acelea să nu le lăsaţi nefăcute."
6. Ce făgăduinţă uimitoare face Dumnezeu în
legătură cu zecimea?
Maleahi 3:10 . Aduceţi însă la casa vistieriei toate
zeciuielile, ... puneţi-Mă astfel la _________, zice Domnul
oştirilor şi veţi vedea dacă nu voi deschide zăgazurile
cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de
binecuvântare.
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu ne zice: "Dacă te îndoieşti, încearcă
să dai zecimea ca o experienţă. Pune-Mă la încercare şi
ai să vezi de n-ai să primeşti o binecuvântare atât de
mare încât n-ai s-o poţi primi!" Sute de mii de credincioşi în plata zecimii îţi vor spune că aşa este. Nu
poţi să fii mai darnic decât Dumnezeu!
7. Dumnezeu le spune copiilor Săi să-şi aducă toată
zecimea la cămară. Ce vrea să zică?
Neemia 13:12 . Atunci tot Iuda a adus în _______
(vistierie - KJV) zeciuiala din grâu, din must şi din
untdelemn.
Answer: ___________________________
Note: Cămara reprezintă trezoreria bisericii lui
Dumnezeu. (În versiunea King James "cămara"
echivalează cu "vistierie".) În Maleahi 3:10, Dumnezeu Se
referă la vistierie ca la "casa Mea", ceea ce înseamnă
biserica Lui sau templul Lui. Alte texte care se referă la
cămară - magazie ca fiind templu sau vistieria templului sunt 1 Cronici 9:26 (vezi trimiterile); 2 Cronici

32:11, 12 (vezi trimiterile); şi Neemia 10:37, 38. Aşa că este evident că magazia sau cămara este
vistieria bisericii lui Dumnezeu.
8. Când dăm zecime, cine primeşte de fapt banii
noştri?
Coloseni 3:23 . Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca
pentru _______, nu ca pentru oameni.
Evrei 7:8 Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială, sunt nişte
oameni muritori, pe când acolo, o ia cineva, despre care
se mărturiseşte că este viu (Isus).
Answer: ___________________________
Note: Trebuie să reţinem întotdeauna că noi nu ne dăm
banii unor oameni, ci lui Dumnezeu. Zecimea Îi aparţine
lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne facem griji cu privire la cum se foloseşte zecimea, dacă I-o dăm lui
Dumnezeu. El este destul de mare ca să Se îngrijească de proprii Lui bani şi ca să Se ocupe cum
trebuie de cineva care ar fi iresponsabil în folosirea fondurilor Sale.
9. În afara zecimii mele, care Îi aparţine lui
Dumnezeu, ce mai cere El de la copiii Săi?
Psalmii 96:8 . Aduceţi _______ de mâncare, şi intraţi în
curţile Lui!
Maleahi 3:8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum
Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi "Cu ce Te-am înşelat?"
Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.
Answer: ___________________________
Note: Domnul ne cere să dăm daruri de bună voie ca o
expresie a iubirii noastre faţă de El şi a recunoştinţei
noastre faţă de binecuvântările Sale.
10. Cât ar trebui să dăm ca daruri?
2 Corinteni 9:7 . Fiecare să dea după cum a hotărât în
______ lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci pe cine
dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.
Answer: ___________________________

aşa cum îl/o îndeamnă Dumnezeu.

Note: Biblia nu fixează o anume cantitate. Fiecare
decide cât
vrea să
dea ca
daruri de
bună voie,

11. La ce încercare au căzut Adam şi Eva, încercare
pe care noi trebuie s-o trecem dacă vrem să
moştenim împărăţia lui Dumnezeu?
Geneza 3:3 . Dar despre rodul _______ din mijlocul
grădinii, Dumnezeu a zis: "Să nu mâncaţi din el, şi nici să
nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.

Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu le-a spus lui Adam şi Evei că pot să mănânce din rodul tuturor pomilor din grădină cu
excepţia unuia--pomul cunoştinţei binelui şi răului. Nu trebuiau să mănânce din acel copac şi nici măcar
să-l atingă, altfel urmau să moară. Dumnezeu nu a pus un gard electric în jurul pomului, ci a preferat să-l
păstreze acolo unde ei puteau să ajungă şi să-i ia din roade. Şi aşa au şi făcut, pentru că n-au avut
încredere în Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu ne pune pe toţi la aceeaşi încercare. El ne spune: "Poţi să-ţi
păstrezi toţi banii care vin la tine, cu excepţia unei zecimi. Aceşti bani sunt ai Mei. Nu-i lua!" Cu toate
acestea, El ne lasă liberi astfel că putem să întindem mâna şi să-i luăm, dacă aşa dorim. Dar dacă vom
face astfel, vom repeta păcatul lui Adam şi al Evei. Dumnezeu nu avea nevoie de rodul acelui pom. El
reprezenta doar o încercare a credincioşiei lor. El n-are nevoie nici de zecimea noastră, doar este
Stăpânul întregului pământ! Zecimea este o încercare a iubirii noastre, a credincioşiei şi încrederii
noastre în Dumnezeu.
12. Ce poruncă încălcăm când refuzăm să-I dăm
zecimile şi darurile lui Dumnezeu?
Exodul 20:15 . Să nu ____.
Maleahi 3:8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu,
cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi, "Cu ce Te-am
înşelat?" Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu declară că acei care sunt
necredincioşi cu bună ştiinţă în zecimi şi daruri sunt nişte
hoţi. Este destul de rău când oamenii fură unul de la altul,
dar este un gând teribil că oamenii ar îndrăzni să-L fure pe Dumnezeu! Ne vine greu să credem că unii
oameni s-ar înjosi într-atât încât să fure banii pe care Dumnezeu i-a pus deoparte pentru răspândirea
evangheliei la cei pierduţi.
13. Ce declară Dumnezeu că se va întâmpla cu aceia
care Îl înşală cu bună ştiinţă cu zecimile şi darurile?
Maleahi 3:9 . Sunteţi __________, câtă vreme căutaţi să
Mă înşelaţi, tot poporul în întregime.
1 Corinteni 6:10 Nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici
defăimătorii, nici răpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui
Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: Cei
ce nu sunt
credincioşi în zecimi şi daruri sunt blestemaţi şi dacă nu
se vor schimba, vor fi daţi afară din împărăţia lui
Dumnezeu ca fiind hoţi.
14. De ce este lăcomia atât de periculoasă?
Luca 12:34 . Căci unde este _______ voastră, acolo
este şi inima voastră.
Answer: ___________________________
Note: Lacomia este o boală de moarte deoarece inimile

noastre merg după banii noştri. Dacă mi-am pus ca ţel să acumulez din ce în ce mai mulţi bani, inima îmi
va deveni lacomă, doritoare de mai mult şi mândră. Dar dacă ţinta mea este să fac să înainteze lucrarea
lui Dumnezeu, inima îmi va deveni iubitoare, generoasă şi smerită. Inevitabil, inima noastră va merge
după banii noştri. Trebuie să nu uităm niciodată că lăcomia şi iubirea de bani l-au făcut pe Iuda să-L
trădeze pe Domnul Isus pentru treizeci de arginţi (Matei 26:14-16).
15. Cum crezi că Se simte Domnul Isus când Îl
înşelăm cu zecimile şi darurile noastre?
Evrei 3:10 . De aceea M-am _________ de neamul
acesta şi am zis, "Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor."
Answer: ___________________________
Note: Probabil că Domnul Isus simte ce ar simţi un
părinte al cărui copil îi fură bani din portofel. Faptul că a
pierdut banii nu este mare lucru. Ceea ce îl doare profund
este lipsa de integritate a copilului, lipsa de iubire şi
încredere. Desigur că nici unul dintre noi nu ne-am dori să
întristăm inima Mântuitorului nostru.
16. Care alte principii biblice ni le împărtăşeşte
Dumnezeu cu privire la dăruire?
2 Corinteni 8:5 . Dar s-au dat mai întâi pe ei ______
Domnului.
Proverbele 3:9 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu
cele dintâi roade din tot venitul tău.
Proverbele 11:24, 25 Unul care dă cu mână largă,
ajunge mai bogat şi altul, care economiseşte prea mult,
nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi
săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.
Fapte 20:35 Este mai ferice să dai decât să primeşti.
Luca 12:21 Cel ce îşi adună comori pentru el ...nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.
Luca 6:38 Daţi şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se
va vărsa pe deasupra.
1 Corinteni 16:2 Fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui.
Deuteronomul 16:17 Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul,
Dumnezeul tău.
Answer: ___________________________
Note: Nouă zecimi din venitul meu cu binecuvântarea lui Dumnezeu vor face mult mai mult decât zece
zecimi fără ea. Când Dumnezeu deschide ferestrele cerului, binecuvântările Lui nu sunt întotdeauna
numai financiare. Ele pot include sănătate, pace sufletească, rugăciuni răspunse, ocrotire, o familie
strâns unită şi iubitoare, putere fizică, capacitatea de a lua decizii înţelepte, o umblare strânsă cu Isus,
succes în câştigarea de suflete, o maşină veche ce mai merge încă, etc. Dacă Îl vom iubi cu adevărat pe
Isus, să dăm zecimea pentru lucrarea Lui nu va fi niciodată o povară, ci mai degrabă o binecuvântare-un privilegiu proslăvit pe care îl vom realiza cu mare bucurie şi satisfacţie.

17. Ce a reprezentat scara pe care a văzut-o Iacob în
visul său?
Ioan 1:51 . De acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi
pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste
____ omului.
Answer: ___________________________
Note: Iacob a văzut o scară care unea cerul cu
pământul şi care era un simbol al Fiului omului. În
Maleahi 3:10, Dumnezeu declară că dacă vom aduce
toate zecimile la casa vistieriei Sale, El ne va deschide
ferestrele cerului şi va revărsa o binecuvântare atât de
mare încât să ne depăşească imaginaţia! Domnul Isus este acea binecuvântare.
18. Care este cel mai mare dar pe care I-l putem oferi
Domnului Isus?
Proverbele 23:26 . Fiule, dă-mi _____ ta, şi să găsească
plăcere ochii tăi în căile Mele.
Marcu 7:6 Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar
inima lui este departe de Mine.
Answer: ___________________________
Note: Când Isus va avea inima noastră, va avea şi orice
altceva.
19. Când vom fi credincioşi în zecimi şi daruri,
Domnul Isus va deveni partenerul nostru în orice vom
întreprinde în viaţă. N-ai vrea să-L inviţi să fie
partenerul tău, dăruindu-I zecimile şi darurile?
.
Answer: ___________________________

Dansul-fiicei

Soţia regelui Irod, Irodiada, îl ura pe Ioan Botezatorul. Profetul
care locuia în deşert îndrăznise s-o acuze de adulter pentru
că îl părăsise pe soţul ei Filip, căsătorindu-se cu fratele lui
rău, dar mai bogat. Acum ticăloasa regină era hotărâtă să-şi
folosească influenţa pe care o avea asupra lui Irod pentru a
se răzbuna pe Ioan. Mai întâi, ea l-a convins să-l aresteze pe
profet. Apoi i-a cerut să-l execute, dar Irod a refuzat. El ştia că
Ioan era un profet adevărat şi se temea de o revoltă puternică
din partea poporului.
În cele din urmă, Irodiada şi-a pregătit o strategie imbatabilă.
Ea a dat o petrecere cu ocazia zilei de naştere a lui Irod şi i-a
invitat pe toţi prietenii lui şi pe nobilii din ţară, apoi a aranjat ca
frumoasa ei fiică, Salomea, să danseze într-un stil seducător
şi captivant. Irodiada spera că după ce va bea Irod câteva
pahare cu vin, o va întreba pe Salomea ce răsplată vrea
pentru dansul ei încântător.
Planul ei sinistru a mers. După dansul Salomeei, Irod i-a făcut
o promisiune îndrăzneaţă: "Orice-mi vei cere, îţi voi da, fie şi
jumătate din împărăţia mea." Marcu 6:23. În timp ce vizitatorii
beţi aplaudau generozitatea regelui, fata aştepta, gata de a-şi expima dorinţa. Apoi, a şocat pe toată
lumea cerând capul lui Ioan Botezătorul pe un platou! Irod era îngrozit de dorinţa ei oribilă, dar toţi
prietenii săi şocaţi îi aşteptau răspunsul. De frică să nu fie considerat slab dacă refuză, regele cel
mândru ordonă execuţia. În aceeaşi zi profetul cel puternic a fost decapitat singur în celulă.
Aceasta nu era prima dată când o echipă mamă-fiică se unea pentru a persecuta poporul lui Dumnezeu.

1. Ce altă pereche mamă - fiică a persecutat poporul
lui Dumnezeu din Vechiul Testament?
1 Impăraţi 18:13 . Când a ucis _______ pe proorocii
Domnului.
2 Regi 11:1 Atalia ... văzând că fiul ei a murit, s-a sculat
şi a omorât pe toţi cei de neam împărătesc.
Answer: ___________________________
Note: În Vechiul Testament, Izabela şi fiica ei Atalia
erau cunoscute pentru violenţa cu care conduceau
regatul de nord şi de sud al Israelului şi Iuda şi pentru
faptul că introduseseră cu forţa închinarea păgână în poporul lui Dumnezeu.
2. Care este solia celui de-al doilea înger din
Apocalipsa 14?
Apocalipsa 14:8 . Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi
a zis: "A căzut, a căzut ___________, cetatea cea mare,
care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei.
Answer: ___________________________
Note: Apocalipsa 14 conţine o solie întreită urgentă care
trebuie să ajungă la întreaga lume înainte de cea de a
doua venire a Domnului Isus. În această lecţie, vom
studia al doilea punct al acestei solii. Dumnezeu acuză
Babilonul pentru că el a îmbătat cu vinul lui ameţitor toate
neamurile. Această lecţie va trata unele solii foarte directe şi poate puţin deranjante atât pentru
credincioşii catolici cât şi pentru cei protestanţi. Reţineţi că solia celui de-al doilea înger vine de la
Domnul Isus, Cel pe care noi toţi Îl iubim. Deschideţi-vă inima la adevărul Său, deoarece unicul Lui scop
este să vă salveze şi să vă binecuvinteze.
3. Cum simbolizează Dumnezeu Babilonul în
Apocalipsa 17?
Apocalipsa 17:18 . Şi _______ pe care ai văzut-o, este
cetatea cea mare, care are stăpânire peste împăraţii
pământului.
Answer: ___________________________
Note: În profeţia biblică, o femeie simbolizează o
biserică. O femeie curată reprezintă biserica adevărată a
lui
Dumnezeu
aşa cum
este descrisă în Apocalipsa 12. O femeie necredincioasă
reprezintă o biserică ce s-a îndepărtat de Scripturi. Putem
fi siguri cine este această femeie decăzută, deoarece
Apocalipsa 17:18 declară că ea domnea atunci când se
scria Apocalipsa. Istoria ne spune că ea era Roma
păgână (Luca 2:1), care în cele din urmă i-a predat
autoritatea, capitala şi puterea Romei papale.
4. Ce alte dovezi din Apocalipsa 17 ne conving că
Babilonul se referă la Roma papală?

Apocalipsa 17:3 . ... Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de
______.
A. Ea este vinovată de hulă (versetul 3).
B. Este îmbrăcată cu purpură şi stacojiu (versetul 4).
C. Se numeşte Mamă (versetul 5).
D. Are fiice desfrânate care au decăzut şi ele (versetul 5).
E. I-a persecutat şi i-a martirizat pe sfinţi (versetul 6).
F. Stă pe "şapte munţi" (versetul 9).
G. A stăpânit peste "împăraţii pământului". (versetul 18).
Answer: ___________________________
Note: Roma papală se potriveşte fiecărui punct. Sediul său se află la Roma--"cetatea celor şapte
coline". Stacojiul este culoarea robelor cardinalilor, iar papa deseori poartă culoarea regală a purpurei în
ceremonii importante. Biserica romano-catolică recunoaşte singură că în timpul evului mediu i-a
persecutat pe sfinţi şi i-a condus pe împăraţii pământului. (Ca să vezi dovezi că papalitatea este
vinovată de hulă sau blasfemie, revezi Lecţia 13.) Simbolurile folosite de Dumnezeu se potrivesc
perfect--o biserică mamă decăzută ale cărei fiice decăzute au protestat şi astfel au ajuns să se
numească protestante. Urmăriţi acest citat declarat de Părintele James A. O'Brien: "Acea păstrare (a
duminicii în loc de sâmbătă) rămâne ca un semn de aducere aminte de Biserica Mamă din care s-au
1
desprins toate sectele non-catolice."
1
The Faith of Millions--Credinţa Milioanelor de Oameni (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974),
p. 401.
5. Cum se compară fiarele din Apocalipsa 13 şi 17?
Apocalipsa 13:1 . Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am
văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece _______ şi
şapte capete ... şi pe capete avea nume de hulă.
Apocalipsa 17:3 Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară
de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte
capete şi zece coarne.
Answer: ___________________________
Note: Este evident că fiara din Apocalipsa 13:1-10 şi
fiara din Apocalipsa 17 sunt una şi aceeaşi. Amândouă
simbolizează această putere romano-catolică. Apocalipsa 17 scoate în relief coaliţia biserică-stat,
biserica (femeia decăzută) stând călare, deci conducând statul (fiara). Şi Apocalipsa 13 zugrăveşte două
fiare care îi sileau pe alţii să se închine. Prima fiara este aceeaşi putere ca "mama desfrânatelor",
descrisă în Apocalipsa 17. Această lecţie va descoperi în
curând identitatea celei de a doua fiare.
6. Care este înţelesul şi originea cuvântului
"Babilon"?
Geneza 11:4, 6, 7, 9 . Haidem să ne zidim o cetate şi un
turn al cărui vârf să atingă cerul. ... Şi Domnul a zis: ...
Haidem să Ne pogorâm şi să le ________ acolo limba, ca
să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora. ... De aceea,
cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat
Domnul limba întregului pământ.
Answer: ___________________________
Note: Termenii "Babel" şi "Babilon" înseamnă ambii
confuzie, încurcătură. Numele îşi are originea la turnul Babel, zidit de păgâni din sfidare, după potop. Ei

sperau să-l ridice atât de sus încât nici un alt potop să nu-l acopere. Dar Domnul le-a încurcat limba,
lucru ce a produs un aşa haos că planul lor n-a reuşit. Mai târziu, Babilonul a ajuns o împărăţie mondială
idolatră care a persecutat poporul lui Dumezeu. În cartea Apocalipsei, termenul "Babilon" înseamnă o
împărăţie religioasă falsă, duşmană Israelului spiritual al lui Dumnezeu.
7. Cum descrie Dumnezeu Babilonul, îndemnându-Şi
poporul să-l părăsească?
Apocalipsa 18:2-4 . El a strigat cu glas tare şi a zis: "A
_____, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al
dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat. ...Ieşiţi din
mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele
ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu declară că Babilonul a căzut şi a
devenit un locaş al dracilor şi al duhurilor rele. El
avertizează că păcatele lui sunt atât de grave încât
Babilonul trebuie nimicit. Poporul lui Dumezeu trebuie să iasă afară din el repede sau altfel va fi distrus
de plăgile care vor cădea peste Babilon.
8. În repetate rânduri, Domnul Isus condamnă
Babilonul pentru că a îmbătat lumea cu vinul lui. Ce
este acest vin?
Apocalipsa 17:4 . Ţinea în mână un potir de aur, plin de
____________.
Answer: ___________________________
Note: Potirul lui cu vin este plin de minciuni îmbătătoare
(Proverbe 12:22), sau învăţături false care îi îmbată
spiritual pe oameni. Iată mai jos o listă parţială a
minciunilor lui îmbătătoare:
A. Cele Zece Porunci nu mai sunt valabile (vezi Lecţia 6).
B. Sfinţenia duminicii (vezi Lecţia 14).
C. Răpirea secretă (vezi Lecţia 3).
D. Nemurirea sufletului (vezi Lecţia 9).
E. Un chin veşnic în iad (vezi Lecţia 10).
F. Să-ţi mărturiseşti păcatele unui preot (vezi Lecţia 13).
G. Un botez fals (vezi Lecţia 11).
H. O încurcătură a limbilor (vezi Lecţia 23).
Adevărul trist este că odată ce cineva acceptă învăţăturile Babilonului, se îmbată spiritual şi practic nu
mai este în stare să înţeleagă ce spune de fapt Biblia,
pentru că aceste învăţături false orbesc capacitatea cuiva
de a mai înţelege adevărul.
9. Ce putere va sprijini fiara la timpul sfârşitului?
Apocalipsa 13:11, 12 . Apoi am văzut ridicându-se din
pământ o _____ fiară, care avea două coarne ca ale unui
miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea
fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui
să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese
vindecată.

Answer: ___________________________
Note: Ţine-te tare! Această a doua fiară din Apocalipsa 13 simbolizează Statele Unite ale Americii.
Urmăreşte dovezile:
A. Timpul când s-a ridicat.
Dumnezeu a descris această putere ca ridicându-se cam în acelaşi timp când prima fiara este dusă în
robie şi primeşte o rană de moarte (Apocalipsa 13:10, 11). Statele Unite ale Americii s-au ridicat cam în
timpul când puterea papală a scăzut la sfârşitul celor 1260 de ani, care s-au încheiat în 1798. America
şi-a declarat independenţa în 1776, şi-a votat Constituţia în 1787, a adoptat Drepturile Omului în 1791 şi
a fost recunoscută ca putere mondială în 1798.
B. S-a ridicat din pământ.
Aşa cum am mai studiat, apele din care s-au ridicat majoritatea regatelor (fiarelor) reprezintă regiuni
dens populate (Apocalipsa 17:15). Pământul reprezintă exact opusul. Statele Unite se potrivesc perfect
acestui punct deoarece s-au ridicat pe un continent slab populat.
C. Avea două coarne ca ale unui miel.
În profeţie, un miel Îl reprezintă pe Domnul Isus iar un corn reprezintă putere. Cele două mari coarne
reprezintă principiile protestante pe care s-a întemeiat America--libertate civilă şi religioasă. Părinţii
pelerini au fugit din Europa ca să scape de persecuţia religioasă şi politică. Ei au întemeiat o societate
bazată pe principiile libertăţii civile şi religioase-"guvernare fără un rege şi religie fără un papă."
10. După profeţie, ce schimbare teribilă va avea loc
în America?
Apocalipsa 13:11 . Şi _______ ca un balaur.
Answer: ___________________________
Note: Să vorbească asemenea unui balaur înseamnă că
Statele Unite, sub influenţa lui Satana, vor schimba total
principiile protestante de la început cu privire la
despărţirea dintre biserică şi stat. Ele vor emite legi
religioase care să-i silească pe oameni să se închine
contrar conştiinţei lor sau altfel vor fi pedepsiţi cu
sancţiuni economice (versetele 16, 17) şi în cele din urmă
cu moartea (versetul 15).
11. Care trei puteri se vor uni împotriva poporului lui
Dumnezeu la timpul sfârşitului?
Apocalipsa 16:13 . Apoi am văzut ieşind din gura
balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura ___________
mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte
broaşte.
Answer: ___________________________
Note: Balaurul este Satana (Apocalipsa 12:9), care
lucrează prin religiile păgâne. Fiara din Apocalipsa 13:110 reprezintă papalitatea. Proorocul mincinos din
Apocalipsa 16 reprezintă protestantismul decăzut din
America, care este aceeaşi putere ca şi fiara din Apocalipsa 13:11-17 care are două coarne ca un miel
dar care mai târziu urmează să vorbească asemenea unui balaur. Aceasta este puterea care face "mari
minuni" şi care îi "înşeală pe locuitorii pământului prin acele minuni care are putere să le facă în faţa
fiarei." Apocalipsa 13:13, 14. (Compară cu descrierea profetului mincinos dată în Apocalipsa 19:20).

12. Oare chiar se vor uni aceste organizaţii atât de
diverse?
Apocalipsa 16:14 . Acestea sunt duhuri de draci, care
fac semne nemaipomenite, şi care se duc la __________
pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei
celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.
Answer: ___________________________
Note: Da, Dumnezeu chiar spune că se vor uni.
Observaţi că ele sunt unite în lucrarea lor de a împrăştia
înşelăciunea şi de a clădi o confederaţie împotriva
poporului lui Dumnezeu. "Războiul zilei celei mari a
Dumnezeului Celui Atotputernic" este acelaşi eveniment ca şi războiul pe care îl face balaurul cu
rămăşiţa femeii (Apocalipsa 12:17).
13. Ce metode de efect va folosi această coaliţie din
timpul sfârşitului?
Apocalipsa 16:14 . Acestea sunt duhuri de draci, care
fac _____ nemaipomenite.
Apocalipsa 13:13, 14 Săvârşea semne mari, până acolo
că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în
faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin
semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei.
Answer: ___________________________
Note: Această coaliţie din timpul sfârşitului va face
minuni mari prin duhurile demonilor şi aproape întreg pământul se va lăsa convins (Apocalipsa 13:3) şi
amăgit. Apocalipsa 18:23 declară: "Toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta."
14. Ce îi va feri pe copiii lui Dumnezeu de la sfârşitul
timpului ca să nu se lase înşelaţi?
Isaia 8:20 . La _____ şi la mărturie! Căci dacă nu vor
vorbi aşa, este pentru că nu este nici o lumină în ei.
(Trad.King James)
Answer: ___________________________
Note: Poporul lui Dumnezeu va trebui să pună la
încercare totul după Biblie. El nu se va lăsa înşelat,
deoarece ei vor verifica minunile şi învăţăturile ca să
decidă
dacă ele
vin de la duhurile dracilor sau de la Domnul.
15. Astăzi Dumnezeu Îşi cheamă poporul să iasă
afară din Babilon şi să intre în siguranţa bisericii
rămăşiţei Sale. El declară că cei care vor rămâne în
Babilon se vor face vinovaţi de păcatele lui şi vor fi
loviţi cu urgiile lui. Pe vremea lui Noe, doar opt
oameni au intrat în arca pe care Dumnezeu le-o
pusese la dispoziţie ca să fie salvaţi. Toţi ceilalţi au
pierit. În zilele noastre, El oferă biserica Sa ca pe o
arcă de salvare şi milioane de oameni intră în ea.

Domnul Isus te invită "Intră în corabie, tu şi toată casa ta." Geneza 7:1. N-ai dori să răspunzi cu
"Da" la invitaţia Lui de astăzi?
.
Answer: ___________________________

De-zece-ori-mai-înţelept
Când regele Nebucadneţar a asediat cetatea Ierusalim, mii de
iudei au fost luaţi captivi în Babilon. Regele i-a dat instrucţiuni
servului său Aşpenaz, să aleagă oameni talentaţi dintre iudeii
captivi, care să vină la palat timp de trei ani să înveţe limba şi
înţelepciunea Babilonului, ca astfel să-l poată sluji pe rege.
Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria i-au atras atenţia lui
Aşpenaz şi au fost luaţi la palatul regelui. Dar acolo au avut o
problemă: Meniul bogat în carne şi vin stabilit tinerilor
conţinea multe lucruri interzise de Cuvântul lui Dumnezeu.
Nedorind să apară ca nerecunoscător, Daniel a întrebat dacă
lui şi celor trei prieteni ai lui nu li s-ar putea da de mâncare o
dietă vegetariană şi apă de băut. La început servul regelui s-a
împotrivit cererii lor. "Voi nu puteţi să rămâneţi sănătoşi
mâncând în felul acesta!", a exclamat el. "Voi o să vă
îmbolnăviţi şi atunci regele îmi va lua capul!". Dar Daniel a
insistat cu blândeţe şi a sugerat o perioadă de încercare de
zece zile, după care sănătatea lor să se poată compara cu a
tinerilor care au mâncat din bucatele Împăratului.
Acest plan a fost aprobat şi timp de zece zile cei patru tineri iudei au băut apă şi au mâncat o alimentaţie
vegetariană simplă. La sfârşitul perioadei de probă Daniel şi cei trei prieteni ai lui "arătau mai bine la faţă
şi erau mai graşi decât toţi tinerii care mâncaseră din bucatele Împăratului." Daniel 1:15.
Trei ani mai târziu, aceşti patru tineri au fost testaţi de Împăratul Nebucadneţar, care a declarat că ei
erau de zece ori mai înţelepţi decât toţi oamenii înţelepţi ai Babilonului. Biblia ne spune că Daniel a trăit
până la aproximativ o sută de ani. Ce i-a ajutat pe Daniel şi pe prietenii lui să aibă o înţelepciune aşa de
profundă, sănătate şi viaţă lungă?

1. Care a fost la început hrana dată oamenilor de
către Dumnezeu?
Geneza 1:29 . Şi Dumnezeu a zis: "Iată că v-am dat
orice iarbă care face sămânţă, ... şi orice pom, care are
în el ___ cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
Answer: ___________________________
Note: Cuvântul "hrană" înseamnă alimentaţie.
2. După
ce au
păcătuit
Adam şi cu Eva, ce altă hrană suplimentară a mai
adăugat Dumnezeu alimentaţiei lor?
Geneza 3:18 . Să mănânci _____ de pe câmp.
Answer: ___________________________
Note: Alimentaţia de la început dată neamului omenesc
a fost o hrană vegetariană din fructe, grăunţe şi nuci.
Dumnezeu a adăugat legumele la alimentaţia lor după ce
au păcătuit şi după ce nu li s-a mai îngăduit să mănânce

din pomul vieţii.
3. Se interesează Dumnezeu de sănătatea noastră
fizică?
Matei 4:23 . Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe
norod în sinagogi, propovăduind evanghelia împărăţiei şi
_________ orice boală şi orice neputinţă care era în
norod.
3 Ioan 2 Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ţi
meargă bine, şi sănătatea ta să sporească, tot aşa cum
sporeşte sufletul tău.
Answer: ___________________________
Note: Biblia ne învaţă că sănătatea noastră fizică Îi este deosebit de importantă lui Dumnezeu. Domnul
Isus Şi-a petrecut tot atât de mult timp ca să vindece cât a petrecut ca să predice. Există câteva principii
biblice pe care le putem urma ca să ne îmbunătăţim sănătatea şi să ne prelungim viaţa.
4. Dumnezeu le-a făgăduit copiilor lui Israel că dacă
Îl vor sluji şi vor asculta de El, El va îndepărta orice
boală de la ei. Şi-a ţinut oare făgăduinţa?
Psalmii 105:37 . A scos pe poporul Său ... şi nici unul na ______ dintre seminţiile lui. (trad. King James n-a fost
slab).
Answer: ___________________________
Note: Bineînţeles! Când poporul lui Dumnezeu a ajuns
în Ţara Făgăduită, nu era nici un bolnav în toată naţiunea.
5. De ce
este atât de importantă sănătatea noastră pentru
Dumnezeu?
1 Corinteni 6:19, 20 . Trupul vostru este ________
Duhului Sfânt. ... Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul
vostru.
Romani 12:1 Să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie,
sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea
voastră o slujbă duhovnicească.
Answer:
_________
_________
_________
Note: Dumnezeu doreşte ca trupurile noastre să fie locul
Lui sfânt de sălăşluire. Aşa că, trebuie să alegem să
facem din ele un loc sănătos ca El să rămână în ele.
6. Care ar fi o regulă bună după Biblie pentru o
vieţuire sănătoasă?
1 Corinteni 10:31 . Deci, fie că mâncaţi, fie că ____, fie
că faceţi altceva: să faceţi totul spre slava lui Dumnezeu.

Answer: ___________________________
Note: Ar trebui să ne străduim să trăim în aşa fel încât toate obiceiurile noastre--chiar ceea ce mâncăm
şi bem--să-L proslăvească pe Dumnezeu.
7. Ar trebui în calitate de creştini să folosim
băuturile alcoolice?
Proverbele 20:1 . Vinul este _____________, băuturile
tari sunt gălăgioase: oricine se îmbată cu ele nu este
înţelept.
Answer: ___________________________
Note: Băuturile alcoolice pur şi simplu sunt interzise de
către Scriptură. Cuvântul "vin" din Biblie poate însemna
must de struguri fie fermentat, fie nefermentat. Acelaşi
lucru este valabil despre cuvântul "cidru" de astăzi.
Proverbe 23:29-32 ne oferă descrierea biblică a vinului
fermentat, iar Dumnezeu declară că n-ar trebui nici măcar să ne uităm la el! Singurul vin pe care ar
trebui să-l folosească creştinii este "vinul nou", care este must dulce de struguri, nefermentat.
Isaia 65:8 Mustul nou se găseşte în ciorchine.
8. Ce le va face Dumnezeu celor care îşi distrug
trupul?
1 Corinteni 3:16, 17 . Voi sunteţi templul lui Dumnezeu.
... Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela
îl va ______ Dumnezeu.
Exodul 20:13 Să nu ucizi.
Answer: ___________________________
Note: Orice substanţă sau obicei nesănătos care
distruge corpul sau scurtează viaţa cuiva trebuie părăsit.
Sinuciderea lentă este tot sinucidere. Desigur, aceasta
include şi drogurile dăunătoare (cum ar fi tutunul în toate formele lui) şi multele băuturi care conţin
drogul foarte popular, dar deosebit de nociv numit cofeină. Dumnezeu declară că El îi va nimici pe
oamenii care de bună voie îşi fac rău corpurilor lor.
9. Ce mamifere le îngăduie Dumnezeu oamenilor să
mănânce?
Leviticul 11:3 . Să mâncaţi orice dobitoc care are
______ despicată, copita despărţită şi rumegă.
Answer: ___________________________
Note: Ca să simplifice lucrurile pentru noi, Dumnezeu a
aşezat toate vieţuitoarele în două categorii: curate şi
necurate. El ne îngăduie să mâncăm din cele care sunt
curate, dar a declarat că cele necurate nu sunt potrivite
pentru mâncat. Toate mamiferele care sunt curate au
două caracteristici. Trebuie să aibă (1) copita despicată şi
(2) să rumege iarba. De exemplu, porcul are copita despicată dar nu rumegă, aşa că este necurat.

10. Care peşti şi care vieţuitoare din apă sunt
curate?
Leviticul 11:9 . Iată vieţuitoarele pe care să le mâncaţi
dintre toate cele care sunt în ape. Să mâncaţi din toate
cele ce au _____ şi solzi.
Answer: ___________________________
Note: Majoritatea peştilor sunt curaţi pentru a fi mâncaţi.
Totuşi, ţiparii, rechinii şi pisicile de mare sunt printre
excepţii. Toate vieţuitoarele din apă care nu au aripioare
şi solzi sunt necurate şi nu trebuie mâncate. Exemple ar fi
racii, broasca ţestoasă, broaştele, creveţii, scoicile, etc.
11. Care păsări sunt necurate?
Leviticul 11:15, 16 . Corbul şi toate soiurile lui; struţul,
_______ pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui.
Answer: ___________________________
Note: Lista din Leviticul 11 arată că păsările de pradă,
mortăciunile şi păsările care mănâncă peşti sunt
necurate. Cu toate acestea, toate păsările care mănâncă
nutreţ cum ar fi prepeliţa, găina şi curcanul sunt curate.
12. Face
oare parte
legea despre animalele curate şi necurate din legea
ceremonială a lui Moise, care s-a sfârşit la cruce?
Geneza 7:1, 2 . Intră în corabie, tu şi toată casa ta. ... Ia
cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele ______,
... o pereche din dobitoacele care nu sunt curate.
Answer: ___________________________
Note: Nu, ci categoriile de animale curate şi necurate au
existat încă de la creaţiune. Lui Noe i s-a zis să ia câte
şapte perechi de animale curate în arcă şi câte două
animale din cele necurate. Aceasta se întâmpla cu mult
înainte ca Moise să dea legea.
13. Nu vrea cumva Dumnezeu să spună că să
mănânci carne necurată este un păcat grav?
Isaia 66:15, 17 . Căci iată Domnul vine într-un foc şi
carele Lui sunt ca un vârtej, Îşi preface mânia într-un
jăratic. ... Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini ...
mănâncă şi carne de porc, şi şoareci şi alte lucruri
urâcioase, toţi aceia vor _____, zice Domnul.
Answer: ___________________________
Note: Desigur! Biblia este prea clară ca să poată fi
înţeleasă greşit. La cea de a doua venire a Lui, Domnul îi
va nimici pe aceia care cunosc ce cere Cuvântul Său şi totuşi continuă să mănânce carne de porc şi alte
alimente necurate.

14. Care ar fi o regulă de bază pentru sănătatea
creştinilor?
1 Corinteni 9:25 . Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte
se supun la tot felul de _________.
Answer: ___________________________
Note: Înfrânarea sau cumpătarea înseamnă să eviţi total
lucrurile care sunt vătămătoare şi să foloseşti cumpătat
lucrurile bune.
15. Oare
principiile
de sănătate din Biblie se mai aplică şi astăzi?
Leviticul 13:46 . Câtă vreme va avea rana, va fi necurat.
Să locuiască ______; ...
A. Metodele de carantină trebuie aplicate în cazul unei
boli contagioase (Leviticul 13:46).
B. Murdăriile ieşite din om trebuie îngropate (Deuteronom
23:12, 13).
C. Corpul şi hainele trebuie spălate ca să se ferească de
boli (Leviticul 17:15, 16).
D. O viaţă morală împiedică bolile sexuale (Leviticul 18;
Proverbe 5:1-12; Coloseni 3:5, 6).
E. Grăsimea animalelor nu trebuie mâncată (Leviticul 3:17; 7:22-24).
F. Ura şi necazul fac rău sănătăţii cuiva (Leviticul 19:17, 18; Proverbe 15:17; Evrei 12:14, 15).
G. Să mănânci prea mult face rău (Proverbe 23:2).
H. Corpurile noastre au nevoie să se odihnească cum trebuie (Psalm 127:2; Marcu 6:31).
I. Importanţa muncii (Exodul 20:9, 10; 2 Tesaloniceni 3:10).
J. O atitudine pozitivă este un leac bun (Proverbe 17:22; 1 Timotei 6:6).
K. Obiceiurile părinţilor îi afectează pe copii (Deuteronom 12:25; Exodul 20:5).
Answer: ___________________________
Note: Legile sănătăţii pe care Dumnezeu le-a dat copiilor Săi cu mii de ani în urmă au fost din punct de
vedere ştiinţific cu mult înaintea timpului lor. De-abia în anii recenţi am ajuns să recunoaştem cât de mari
sunt binecuvântarile pe care ni le oferă ele.
16. Oare în ceruri oamenii vor mai omorî şi vor mai
mânca animale?
Isaia 65:25 . Nici un rău, nici o ________ nu se va face
pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.
Apocalipsa 21:4 Şi moartea nu va mai fi.
Answer: ___________________________
Note: Tot ceea ce au pierdut Adam şi Eva când a intrat
păcatul în lume va fi refăcut în noua împărăţie a lui
Dumnezeu, incluzând alimentaţia vegetariană de la
început. Animalele nu vor mai fi duse la abator şi nici nu
se vor mai mânca unele pe altele pe noul pământ.

17. Cum aş putea să fac nişte schimbări în sănătatea
şi în alimentaţia mea ca să-I fiu pe plac Domnului?
Ezechiel 11:18-20 . Vor scoate de acolo toţi idolii şi
toate urâciunile. ... Le voi da o altă inimă şi voi pune un
duh ___ în voi. ...ca să urmeze poruncile Mele, să
păzească şi să împlinească legile Mele.
Answer: ___________________________
Note: Când ne vom hotărî să ascultăm de legile
sănătăţii date de Dumnezeu, El va aşeza un duh nou în
noi care ne va da puterea necesară spre a trăi sănătos
(Ioan 1:12).
18. Dumnezeu i-a onorat pe Daniel şi pe prietenii lui
pentru că au păzit legile sănătăţii date de El, legi care
sunt o parte foarte importantă a vieţuirii creştine. N-ai
dori şi tu să păstrezi principiile de sănătate din
Cuvântul lui Dumnezeu şi să-ţi înfăţişezi trupul ca pe
un templu sfânt unde să poată locui Duhul Său?
.
Answer: ___________________________

Glasul-din-pustie
Isus a declarat că "Dintre cei născuţi din femei nu s-a sculat
nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul." Matei 11:11. Dar
ce cunoaştem despre acest om singuratic pe care Domnul
Isus l-a numit cel mai mare dintre prooroci?
Când a început Ioan să predice în pustia din Iudeea, veneau
oamenii de la zeci de kilometri din jur să-l asculte pe acest
mesager umil, puternic şi neînfricat. Într-un contrast izbitor cu
viaţa conducătorilor religioşi ai acelui timp, viaţa lui a fost plină
de sfinţenie şi simplitate. În timp ce preoţii purtau haine
luxuoase, Ioan purta un veşmânt modest din păr de cămilă,
încins cu o curea de piele. În timp ce ei duceau o viaţă de
belşug, Ioan postea sau mânca locuste (păstăi de roşcove) şi
miere sălbatică. Refuza să bea orice vin sau băutură
îmbătătoare, ca să fie plin de Duhul lui Dumnezeu (Luca
1:15). În locul sinagogilor împodobite, Ioan a ales râurile şi
văile stâncoase ca templu în care să predice. În curând,
oamenii îşi puneau întrebarea "Nu cumva este acesta Ilie?"

1. Care era unul dintre secretele vieţii pline de Duh
Sfânt a lui Ioan?
Luca 3:16 . Ioan drept răspuns a zis tuturor, ... Cât
despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine Acela care
este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt
________ să-I desleg cureaua încălţămintelor.
Ioan 3:30 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă
micşorez.
Answer: ___________________________
Note: Viaţa plină de Duh Sfânt trăită de Ioan Botezătorul
era marcată de o smerenie neobişnuită. Exista o legătură directă între lucrarea puternică a lui Ioan şi
predarea totală pe care o făcuse Domnului. Era cea mai mare bucurie a lui Ioan să-i îndrepte pe alţii la
Isus mai degrabă decât la el. Tot ceea ce făcea avea ca scop să-I aducă slavă numelui lui Dumnezeu.
2. A citit Scripturile Ioan Botezătorul?
Ioan 1:23 . Eu, a zis el, sunt ______________ celui ce
strigă în pustie, 'Neteziţi calea Domnului', cum a zis
proorocul Isaia.
Answer: ___________________________
Note: DA! Ioan a citat din Vechiul Testament ca dovadă
că cunoştea bine Scripturile. Biblia ne mai spune că Ioan
îşi învăţa ucenicii să postească şi să se roage des (Matei
9:14). Aceasta este o nouă mărturie a iubirii sale profunde
pentru Domnul. La fel, prin studiul biblic şi prin devoţiunea
personală, putem şi noi să ajungem să-L cunoaştem şi
să-L iubim pe Dumnezeu şi să primim Duhul Său.

3. Dorea Ioan Botezătorul să dea mărturie în
favoarea lui Isus?
Ioan 1:29 . A doua zi ________ a văzut pe Isus venind
la el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul
lumii!
Answer: ___________________________
Note: Din fire, Ioan era un suflet singuratic (Luca 1:80).
Totuşi era gata să rişte batjocura şi chiar să-şi dea viaţa
doar pentru a-L arăta oamenilor pe Isus ca Mântuitor al
lumii. Tot astfel, aceia care Îl iubesc cu adevărat pe
Domnul astăzi vor fi gata să lase deoparte teama şi
confortul pentru a-L mărturisi pe Domnul Isus.
4. Oare predicile directe ale lui Ioan erau bine văzute
de către conducătorii politici şi religioşi ai acelui
timp?
Luca 7:30 . Dar Fariseii şi învăţătorii Legii au
__________ planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind
botezul lui. ("respins" - KJV)
Luca 3:19, 20 Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de
Ioan ... pentru toate relele pe care le făcuse, ... a închis
pe Ioan în temniţă.
Answer: ___________________________
Note: Ioan rostea pe faţă, cu îndrăzneală păcatele acelor zile care erau înfăptuite chiar şi de către
conducătorii religioşi. Solia lui Dumnezeu de pocăinţă şi sfinţire vestită în ultimele zile va fi tot atât de rău
văzută de către conducătorii bisericii şi liderii politici respectaţi, dar va fi conform Bibliei.
5. Descurajează Biblia purtarea de bijuterii şi de
haine scumpe?
1 Timotei 2:9 . Vreau, de asemenea, ca femeile (şi
desigur şi bărbaţii) să se roage îmbrăcate în chip
___________, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu
măgăritare, nici cu haine scumpe.
1 Petru 3:3 Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară,
care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur
sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii,
...a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ
înaintea lui Dumnezeu.
Isaia 3:18-21 În ziua aceea, Domnul va scoate verigile
care le slujesc ca podoabă la picioare, ...Cerceii, brăţările şi mahramele, lănţişoarele de la picioare şi
brâiele, cutiile cu mirosuri şi inelele şi cerceii şi verigile de la nas.
Answer: ___________________________
Note: Desigur! Ioan Botezătorul purta o haină simplă, modestă--un model de urmat pentru creştini.
Capriciile modei de astăzi care încurajează sexualitatea duc în mare măsură în ispită şi le aduc mari
datorii celor ce le poartă. Dumnezeu nu intenţionează să ne îmbrăcăm în saci, totuşi o îmbrăcăminte
scumpă şi ostentativă nu ar trebui să-şi găsească locul în garderoba unui creştin. Deşi purtarea de
bijuterii este larg acceptată în lume, ea are o imagine negativă în Scripturi. S-ar putea să nu recunoaşteţi
toate articolele amintite în Isaia 3:18-23, dar în alte părţi ale lumii ele se poartă. Multe dintre aceste

ornamente păgâne încep să apară şi în cultura occidentală.
6. Exista oare vreo legătură între viaţa plină de Duh
Sfânt a lui Ioan şi alimentaţia lui simplă?
Luca 1:15 . Nu va bea nici ____, nici băutură ameţitoare
şi se va umple de Duhul Sfânt.
Answer: ___________________________
Note: Creştinii ar trebui să se abţină de la orice băutură
fermentată ca să-şi păstreze mintea limpede şi să audă
glasul Duhului Sfânt (Proverbe 23:31, 32; Habacuc 2:15;
1 Petru 5:8).
7. De ce Îl
interesează pe Dumnezeu ce mâncăm şi ce bem?
Judecătorii 13:7 . Tu vei rămânea însărcinată şi vei
naşte un fiu şi acum să nu bei nici vin nici băutură tare şi
să nu mănânci nimic___________, pentru că acest copil
va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până
în ziua morţii lui.
1 Corinteni 6:19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul
Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care l-aţi primit
de la Dumnezeu?
Answer: ___________________________
Note: Există o legătură directă între ceea ce mâncăm sau bem şi limpezimea minţii noastre,
capacitatea noastră de a ne împotrivi ispitelor şi abilitatea de a face deosebirea dintre bine şi rău. Tot
ceea ce face un creştin--inclusiv ceea ce mănâncă şi bea--ar trebui să facă spre slava lui Dumnezeu (1
Corinteni 10:31).
8. Ce spune Biblia despre purtarea lumească?
Iacov 4:4 . Cine vrea să fie prieten cu lumea se face
____________ cu Dumnezeu.
2 Corinteni 6:17 Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de
ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă
voi primi.
Ioan 2:15 Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui
nu este în el.

plăcută şi desăvârşită.

Romani 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului
acestuia, ci să vă prefaceţi prin înoirea minţii voastre, ca
să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună,

Answer: ___________________________
Note: Domnul Îşi cheamă poporul astăzi să ducă o viaţă exemplară în timp ce îi ajută şi pe alţii să se
pregătească pentru a doua venire a Domnului Isus.

9. La ce trebuie să aleagă un creştin să se
gândească?
Filipeni 4:8 . Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de
cinste, tot ce este drept, tot ce este _______, tot ce este
vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă
bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.
Psalmul 101:3 Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor
mei.
Answer: ___________________________
Note: Ioan Botezătorul le poruncea oamenilor să se
ferească de orice fel de violenţă (Luca 3:14). Pentru noi, această poruncă ar include să nu privim
violenţa ca pe o formă de distracţie. Domnul Isus îi învaţă pe oameni că păcatele plăcerii ochilor şi ale
violenţei îşi au originea în gânduri şi în atitudini (Matei 5:22, 28), Prin urmare, un creştin adevărat ar
trebui să se ferească de a urmări programe TV, casete video sau să citească materiale care ar încuraja
gânduri necurate.
10. De ce fel de muzică trebuie să se bucure un
adevărat creştin?
Psalmii 40:3 . Mi-a pus în gură o ________ nouă, o
laudă pentru Dumnezeul nostru.
1 Samuel 16:23 Şi când duhul trimis de Dumnezeu
venea peste Saul, David lua arfa şi cânta cu mâna lui;
Saul răsufla atunci mai uşor, se simţea uşurat şi duhul
cel rău pleca de la el.
Answer: ___________________________
Note: Este evident că marea majoritate a muzicii
preferate de lume nu ne ajută deloc spiritual. În schimb, ea ne distruge dorinţa după lucrurile cereşti şi
adesea ne întăreşte firea degradată. Cu toate acestea, muzica poate fi o putere extraordinară spre bine.
Când regele Saul era chinuit de un duh rău, muzica alinătoare de la harpa lui David îl reînviora şi alunga
influenţa celui rău.
11. Oare dansul reprezintă o modalitate potrivită de
recreaţie pentru un creştin?
1 Ioan 2:6 . Cine zice că rămâne în El, trebuie să
_________ şi el cum a trăit Isus.
Tit 2:12 Şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu
poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu
cumpătare, dreptate şi evlavie.
Answer: ___________________________
Note: Cea mai mare parte a dansurilor contemporane
este asociată cu muzica lumească şi are un impact
sexual foarte marcat. În aproape orice situaţie, ar trebui să ne punem întrebarea, "Ce ar face Domnul
Isus?" Suntem de părere că toţi vom fi de acord că Mântuitorul nostru nu ar dansa în ritmul unei astfel
de muzici.

12. Oare se cade ca un creştin să joace la loterie sau
la jocuri de noroc?
1 Timotei 6:10 . Căci iubirea de bani este rădăcina
tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit
de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de
______.
2 Tesaloniceni 3:10 Căci, când eram la voi, vă spuneam
lămurit: 'Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.'
Proverbe 28:20 Cel ce vrea să se îmbogăţească repede
nu rămâne nepedepsit.
Answer: ___________________________
Note: Jocul de noroc poate fi un viciu tot atât de grav precum sunt drogurile. Unii au pariat la cazino
sau la biletele de loterie de stat toate economiile familiei. Majoritatea planurilor de îmbogăţire rapidă este
însoţită de riscuri, preţuri incorecte şi o etică dubioasă.
13. Care ar trebui să fie scopul poporului lui
Dumnezeu de astăzi?
1 Ioan 3:22 . Fiindcă _____ poruncile Lui şi facem ce
este plăcut înaintea Lui.
Eclesiastul 12:13 Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte
poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.
Answer: ___________________________
Note: Cineva nu poate să trăiască cum îi place şi în final
să fie mântuit în împărăţia lui Dumnezeu. Din acest motiv
a venit Domnul Isus pe pământ--ca să ne fie o pildă de
vieţuire sfântă (1 Petru 2:21).
14. Ce anume face să fie uşor să asculţi de
Dumnezeu în problemele de viaţă discutate în această
lecţie?
Ioan 14:15 . Dacă Mă ______ , veţi păzi poruncile Mele.
1 Ioan 5:3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea
poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.
Psalmul 40:8 Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi
Legea Ta este în fundul inimii mele.
Answer:
_________
_________
_________
15. De ce viaţa creştinului reprezintă o chemare atât
de înaltă?
1 Petru 2:9 . Voi însă sunteţi o seminţie ______ , o
preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la
lumina Sa minunată.

Answer: ___________________________
Note: Ca ambasadori pentru Domnul Isus, creştinii au într-adevăr o chemare înaltă! Ioan Botezătorul ia ajutat pe oameni să se pregătească pentru prima venire a Domnului Isus, iar Dumnezeu Şi-a chemat
poporul Său de astăzi să ducă o viaţă sfântă şi să-i pregătească şi pe alţii pentru a doua venire a
Domnului Isus.
16. N-ai dori să fii şi tu un "glas în pustie" şi să dai
mărturie printr-o viaţă deosebită care să-i
pregătească pe alţii pentru cea de a doua venire a
Domnului Isus?
.
Answer: ___________________________

Cum-îi-testăm-pe-profeţi
Ahab, împăratul cel rău al Israelului, dorea să recâştige
cetatea Ramot din Galaad de la sirieni. Dar avea nevoie de
ajutor, aşa că l-a rugat pe bunul împărat Iosafat din Iuda să i
se alăture şi să lupte împreună contra vrăjmaşului lor comun.
Iosafat i-a spus că ar vrea să lupte împreună cu el, dar că mai
întâi ar trebui să caute sfat de la Dumnezeu.
Ahab Îl părăsise pe Domnul cu ani de zile în urmă ca să se
închine zeului păgân Baal, aşa că îşi chemă cei 400 de
prooroci de la curtea lui ca să vină înaintea celor doi monarhi.
Cu o siguranţă spectaculară, aceşti prooroci falşi i-au spus:
"Du-te şi luptă-te cu sirienii şi vei avea biruinţă!" Dar împăratul
Iosafat a vrut să asculte şi ce zice un prooroc adevărat al
Domnului. Ahab spuse că mai rămăsese un prooroc al lui
Iehova al cărui nume era Mica, dar adăugă, "îl urăsc, căci numi prooroceşte nimic bun, nu prooroceşte decât rău." versetul
8.
La insistenţele lui Iosafat, Ahab a trimis un slujitor să-l aducă
pe Mica. Curajosul profet a venit şi a făcut o profeţie foarte
nepopulară. El i-a prezis lui Ahab că va muri în lupta cu
sirienii. Acum Ahab se afla în faţa unei decizii greu de luat. Să-i creadă pe cei 400 de profeţi care
prooroceau lucruri frumoase sau pe acest singur profet al Domnului?
Împăratul Ahab reuşi să-l convingă pe Iosafat să nu ţină seama de avertizările profetului Mica şi să
meargă totuşi la luptă. El a crezut că poate fi mai deştept decât Dumnezeu dacă se va îmbrăca cu
armură şi va evita liniile de front ale luptei. Dar Ahab a aflat prea târziu că nu poţi să scapi niciodată de
Cuvântul lui Dumnezeu. În timpul luptei, o săgeată a zburat prin aer şi l-a lovit pe Ahab la încheietura
platoşei, iar el a sângerat până a murit în carul lui.
Domnul Isus ne-a avertizat că în ultimile zile vor exista mulţi profeţi mincinoşi (Matei 24:11). Iată de ce
trebuie să cunoaştem cum să deosebim un prooroc adevărat de unul fals. S-ar putea să fie o problemă
de viaţă şi de moarte!

1. Cui le descoperă Domnul planurile Sale de
sfârşit?
Amos 3:7 . Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără
să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi __________.
Answer: ___________________________
2. Vor
exista în
ultimile
zile ale
pământulu
i atât
profeţi adevăraţi cât şi profeţi mincinoşi?
Matei 24:11 . Se vor scula mulţi prooroci
_____________ şi vor înşela pe mulţi.
Faptele Apostolilor 2:17 În zilele de pe urmă, zice
Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură;
feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci.

Answer: ___________________________
Note: Da, vor exista atât profeţi adevăraţi cât şi profeţi mincinoşi în timpul sfârşitului. Scripturile ne mai
învaţă că profeţii pot fi atât bărbaţi cât şi femei.
3. Ce fel de profeţi falşi sunt anume condamnaţi de
Biblie?
Deuteronomul 18:10 . Nimeni care să aibă meşteşugul
de _______. Deuteronomul 18:10.
Vestitor al viitorului (astrolog). Deuteronomul 18:10.
Vrăjitor (magician). Deuteronomul 18:10.
Descântător (persoană care face vrăji sau farmece).
Deuteronomul 18:11.
Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile
(medium spiritist). Deuteronomul 18:11.
Nimeni care să întrebe pe morţi. Deuteronomul 18:11.
Answer: ___________________________
Note: Deuteronomul 18:9-12 declară că toţi cei care fac aceste lucruri sunt o "urâciune" înaintea
Domnului. Din acest motiv, creştinii n-ar trebui să aibă de a face cu ei în vreun fel.
4. Va avea biserica lui Dumnezeu de la sfârşitul
timpului darul proorociei?
Apocalipsa 12:17 . Şi balaurul mâniat pe femeie s-a dus
să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi ţin _______________ lui Isus
Hristos.
Apocalipsa 19:10 Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi
cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Căci mărturia
lui Isus este duhul proorociei.
Answer: ___________________________
Note: Aşa cum am învăţat în Lecţia 17, biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului are
"mărturia lui Isus" şi "duhul proorociei." Comparând Apocalipsa 19:10 şi 22:9, vedem că îngerul îi
numeşte pe "fraţii" lui Ioan care au duhul proorociei ca
fiind "prooroci" şi ca fiind cei "ce păzesc cuvintele din
cartea aceasta." În 1 Corinteni 1:5-8, Pavel declară că
biserica va avea "mărturia lui Hristos" şi "nu-i va lipsi nici
un dar" până la cea de a doua venire a Domnului Isus.
Aşa că biserica lui Dumnezeu din ultimile zile va avea cu
adevărat darul proorociei.
5. Pe ce căi îi vorbeşte Dumnezeu unui adevărat
profet?
Numeri 12:6, 8 . Când va fi printre voi un prooroc, Eu,
Domnul, Mă voi descoperi lui într-o ____________ sau îi
voi vorbi într-un vis. ... Eu îi vorbesc gură către gură.

Zaharia 4:1 Îngerul care vorbea cu mine, s-a întors şi m-a trezit ca pe un om, pe care-l trezeşti din
somnul lui.
Answer: ___________________________
Note: Domnul le vorbeşte profeţilor Săi prin vedenii, în vis, faţă către faţă şi prin îngeri. Mingile de
cristal, cititul din palmă, ghicitul în ceaşca de cafea sau de ceai, ghicitul în mersul aştrilor sau pretenţia
de a vorbi cu morţii nu reprezintă metodele folosite de Dumnezeu pentru a comunica cu un profet.
6. Oare semnele nemaipomenite sau minunile
reprezintă o dovadă clară că avem de a face cu un
profet adevărat?
Apocalipsa 16:14 . Acestea sunt duhuri de
_____________, care fac semne nemaipomenite şi care
se duc la împăraţii pământului întreg.
Answer: ___________________________
Note: Nu, minunile nu sunt o dovadă că cineva este un
profet adevărat. Ele dovedesc un singur lucru--putere
supranaturală. Dar puterea supranaturală poate să vină
fie de la Dumnezeu, fie de la Satana. Iată de ce Domnul
ne spune: "Să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în
lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi." 1 Ioan 4:1.
7. Care este cel mai important test al unui profet?
Isaia 8:20 . La ________ şi la mărturie Căci dacă nu vor
vorbi aşa, este pentru că nu este nici o lumină în ei.
(Traducerea King James)
Answer: ___________________________
Note: "Legea şi mărturia" era o expresie în Vechiul
Testament pentru "Biblie". Cu alte cuvinte, o solie de la
cineva care pretinde că are ceva de spus de la
Dumnezeu trebuie comparată cu Biblia. Trebuie să
testăm profetul după Biblie, nu Biblia după profet. Orice
profet adevărat al lui Dumnezeu se va pune întotdeauna
de acord 100 la sută cu Scriptura. Acesta este adevăratul
test.
8. Care este al doilea test al unui profet?
1 Ioan 4:2 . Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după
aceasta: Orice duh care mărturiseşte că ___________
Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: Un profet al lui Dumnezeu trebuie să recunoască
şi să înveţe adevărul despre Isus Hristos--că El a fost
Dumnezeu în chip de om. Adevăraţii profeţi trebuie şi săL înalţe pe Domnul Isus, nu pe ei înşişi. Majoritatea
profeţilor falşi caută să atragă atenţia de la Cuvântul lui
Dumnezeu la propriile lor idei.

9. Care este al treilea test pentru ca să cunoaştem
un profet?
Matei 7:16 . Îi veţi cunoaşte după ________ lor.
Answer: ___________________________
Note: Aceasta nu vrea să spună că un profet va fi
desăvârşit. Profeţii lui Dumnezeu au avut întotdeauna
defecte. Cu toate acestea, trebuie să existe o
consecvenţă între ceea ce-i învaţă pe alţii adevăraţii
profeţi şi viaţa pe care o duc ei.
10. Care
este al patrulea test al unui profet?
Ieremia 28:9 . Numai după ____________ celor ce
prooroceşte, se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de
Domnul.
Answer: ___________________________
Note: Un profet adevărat nu va face preziceri false.
Dacă un profet este de la Dumnezeu, lucrurile pe care el
sau ea le-au spus se vor împlini. Cu toate acestea, doar
exactitatea nu-l califică automat ca adevărat prooroc.
Deuteronom 13:1-3 ne avertizează că profeţii falşi pot
prezice semne care să se împlinească şi mai apoi se pot folosi de influenţa lor spre a-i face pe oameni
să meargă după alţi zei. Un adevărat profet trebuie să-i conducă pe oameni la închinarea faţă de
Dumnezeu după Biblie.
11. Care anume trei lucruri le porunceşte Pavel cu
privire la profeţii?
1 Tesaloniceni 5:20, 21 . Nu dispreţuiţi proorociile. Ci
___________ toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.
Answer: ___________________________
Note: Apostolul Pavel ne îndeamnă să nu dispreţuim
sau să respingem darul proorociei. Mai degrabă, să
testăm soliile profetului prin Scriptură şi să urmăm ce este
bine şi
adevărat.
12. Al cui plan îl zădărnicim sau îl respingem atunci
când respingem cuvintele unui profet adevărat?
Luca 7:28-30 . Nu este nici un prooroc mai mare decât
Ioan Botezătorul. ... Şi tot norodul care L-a auzit şi chiar
vameşii, au dat dreptate lui Dumnezeu. ... Dar Fariseii şi
învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui ___________
pentru ei.
Answer: ___________________________
Note: Când respingem cuvintele unui adevărat
profet, respingem de fapt planul lui Dumnezeu. Ce
gând solemn! Biblia ne sfătuieşte să ascultăm de proorocii lui Dumnezeu şi ne făgăduieşte că
toţi cei care vor urma sfaturile unui profet adevărat vor propăşi.

2 Cronici 20:20 Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în
proorocii Lui şi veţi izbuti.
13. Întrucât Dumnezeu încă vorbeşte prin profeţi şi
întrucât cuvintele unui profet adevărat reprezintă
"mărturia lui Isus" personală pentru tine, n-ai dori să-i
testezi pe profeţii moderni după Biblie şi să urmezi
doar sfatul acelora care sunt în acord cu Scriptura?
.
Answer: ___________________________

Un-vas-cu-untdelemn
Untdemnul era considerat un ingredient esenţial în vechime.
Se folosea la iluminare, încălzire, gătit şi la vindecare.
Elisei i-a spus văduvei şi fiilor ei să se ducă şi să împrumute
cât mai multe vase cu putinţă de la vecinii lor. Trebuiau să le
aducă acasă, să închidă uşa şi apoi să toarne untdelemnul
din vasul lor mic în toate vasele goale. Ei au făcut cum le-a
zis Elisei şi a avut loc o minune deosebită. Untdelemnul din
micuţul vas a continuat să curgă până ce s-au umplut toate
vasele!
"Ce să facem acum?" l-a întrebat pe prooroc tânăra mamă.
"Vinde untdelemnul şi plăteşte-ţi datoria; iar cu ce va
rămânea, vei trăi tu şi fiii tăi." i-a spus el. Această femeie şi fiii
ei au plecat din prezenţa lui Elisei bucuroşi şi liberi din pricina
minunii cu untdelemnul.
Domnul doreşte să te elibereze de un creditor nemilos ce se
cheamă Satana. Această minune va avea loc atunci când
Domnul va umple vasul tău până la refuz cu untdelemnul Său
deosebit!

1. În Biblie, ce simbolizează vasul şi untdelemnul?
Faptele Apostolilor 9:15 . Dar Domnul i-a zis: 'Du-te căci
el este un ____, pe care l-am ales.
1 Samuel 16:13 Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a
uns în mijlocul fraţilor lui. Duhul Domnului a venit peste
David.
Answer: ___________________________
Note: Biblia ne învaţă că Dumnezeu este Olarul iar noi
suntem vasele de lut (Ieremia 18:1-6; Romani 9:20, 21).
Toţi am fost creaţi pentru un scop. De-a lungul întregii
Biblii, untdelemnul se foloseşte ca simbol al Duhului lui Dumnezeu. Untdelemnul curat din măslin se
folosea la păstrarea luminii în sfeşnicul din templul iudaic ca o ilustraţie a felului cum ne luminează
mintea Duhul Său cel Sfânt. Dumnezeu doreşte să-Şi umple tot poporul cu Duhul Său cel Sfânt (Ioel
2:28).
2. Este Duhul Sfânt o forţă impersonală sau chiar
este El Dumnezeu?
Faptele Apostolilor 5:3, 4 . Petru i-a zis: 'Anania, pentru
ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe
____________Sfânt? ... N-ai minţit pe oameni, ci pe
Dumnezeu.'
Efeseni 4:30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt, prin care aţi
fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
Answer: ___________________________
Note: Apostolul Petru a declarat că să-L minţi pe Duhul

Sfânt înseamnă să-L minţi pe Dumnezeu. Mai mult, Domnul Isus ne-a spus să botezăm în numele
Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt (Matei 28:19, 20), arătându-ne astfel că Duhul Sfânt este cea de a
treia persoană a Dumnezeirii, perfect egală cu Tatăl şi cu Fiul. Biblia mai declară că putem întrista Duhul
Sfânt, ceea ce înseamnă că El are stări sufleteşti, nu este doar o forţă fără personalitate. În Scriptură, se
face referire la Duhul Sfânt ca la Mângâietorul, Duhul Adevărului, Duhul Domnului, cele şapte Duhuri ale
lui Dumnezeu şi simplu Duhul. Toate aceste titluri denotă personalitate.
3. Care este lucrarea primordială a Duhului Sfânt?
Ioan 16:13 . Când va veni Mângâietorul, Duhul
adevărului, are să vă __________________ în tot
adevărul. ... vă va descoperi lucrurile viitoare.
Ioan 14:26 Vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce
aminte de tot ce v-am spus Eu.
Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus a făgăduit că va fi cu noi întotdeauna
şi El este cu noi şi în noi prin persoana Duhului Sfânt
(Ioan 14:17).
4. Care este singurul păcat care nu poate fi iertat?
Matei 12:32 . Dar oricine va vorbi __________ Duhului
Sfânt, nu va fi iertat.
Answer: ___________________________
Note: Hula (blasfemia) împotriva Duhului Sfânt nu este
un singur păcat, ci o împotrivire continuă care are ca
urmare în cele din urmă o respingere a voiei lui
Dumnezeu (Evrei 10:26, 27). Conştiinţa este ca şi
marcată cu fierul roşu când cineva se împotriveşte repetat
îndemnurilor Duhului Sfânt sau le neglijează până ce nu
mai aude glasul Său. De aceea, cineva care are o teamă
teribilă că a comis "păcatul de neiertat" probabil că nu l-a
comis.
5. Care sunt unele din darurile Duhului pe care le-ar
putea primi cineva?
1 Corinteni 12:8-10 . Unuia îi este dat, prin Duhul, să
vorbească despre _____________ ; altuia să vorbească
despre cunoştinţă ...; altuia darul tămăduirilor prin
acelaşi Duh; altuia puterea să facă minuni, altuia
proorocia altuia deosebirea duhurilor; altuia, felurite
limbi; altuia, tălmăcirea limbilor.
Answer: ___________________________
Note: Când vine în viaţa noastră, Duhul Sfânt aduce
diferite daruri. Nu toţi primesc acelaşi dar (1 Corinteni 12:29-31). Adesea Scriptura accentuează
importanţa de a fi plin de Duhul. Domnul Isus ne-a învăţat în Ioan 3:5 că "Dacă nu se naşte cineva din
apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu." Dar cu tristeţe, trebuie să spunem că
deseori lucrarea Duhului Sfânt şi personalitatea Lui au fost greşit înţelese. Unii oameni sunt învăţaţi că
Duhul Sfânt este o forţă impersonală; alţii neagă influenţa Lui în problemele zilnice ale oamenilor, iar alţii
sunt învăţaţi că toţi cei plini de Duhul Sfânt trebuie să vorbească în limbi.

6. Care dar spiritual a devenit un subiect de
controversă în biserica din Corint?
1 Corinteni 14:1, 2 . Umblaţi după darurile duhovniceşti,
dar mai ales să proorociţi. În adevăr, cine vorbeşte în altă
________ nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: Aşa cum s-a întâmplat în zilele primei biserici
creştine, şi acum darul vorbirii în limbi a ajuns un subiect
de confuzie şi controverse. Iată de ce, am consacrat o
parte mare din această lecţie explicării a ceea ce ne
învaţă Biblia despre acest dar spiritual.
7. Cum a promis Domnul Isus că Îşi va ajuta ucenicii
să predice evanghelia în toată lumea?
Marcu 16:17 . Vor vorbi în ______________ noi.
Answer: ___________________________
Note: În Biblie, cuvântul "limbă" înseamnă "limbă
străină". Ucenicii Domnului Isus erau oameni fără carte în
marea lor majoritate. Ca să-i ajute să ducă evanghelia în
lume, Domnul Isus a făgăduit că le va da un dar
supranatural ca să vorbească în limbi străine pe care nu
le studiaseră sau nu le ştiuseră mai înainte.
8. Ce s-a întâmplat când ucenicii au primit
revărsarea Duhului Sfânt?
Faptele Apostolilor 2:1, 4 . În ziua ______________ , ...
toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească
în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.
Answer: ___________________________
Note: Ziua Cincizecimii era o sărbătoare evreiască ce
se serba la 50 de zile după Paşte. Evrei cucernici veneau
din toată lumea la Ierusalim ca să se închine. Prin Duhul
Său cel Sfânt, Dumnezeu a dat darul limbilor chiar în
acest timp pentru a-i înzestra pe ucenici cu puterea de a
le împărtăşi acestor oameni evanghelia în limba lor natală. Cei care au crezut au dus vestea cea bună
înapoi în ţările din care veniseră.
9. Ce experienţă au trăit aceşti evrei străini când S-a
revărsat Duhul Sfânt?
Faptele Apostolilor 2:11 . Îi ______________ vorbind în
limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!
Answer: ___________________________
Note: Uneori s-a sugerat că darul limbilor este o "limbă
a cerului" înţeleasă doar de Dumnezeu şi de cei cu darul
tălmăcirilor. Biblia arată clar că atât ucenicii cât şi cei care
îi ascultau înţelegeau ce se predica--"lucrurile minunate
ale lui Dumnezeu." Există doar trei exemple de vorbire în
limbi în Scriptură. Noi l-am examinat doar pe primul.

Acum să le examinăm pe ultimile două ca să avem o imagine mai clară despre acest dar.
10. Ce s-a întâmplat când le predica Petru lui
Corneliu şi casei lui?
Faptele Apostolilor 10:44, 46 . Pe când rostea Petru
cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei
ce ascultau Cuvântul. ... Caci îi auzeau vorbind în limbi şi
______________ pe Dumnezeu.
Answer: ___________________________
Note: Corneliu era din ceata italiană (Faptele Apostolilor
10:1), în timp ce Petru era evreu şi vorbea în aramaică.
Istoria ne mai povesteşte că robii dintr-un cămin roman
puteau proveni de oriunde din lume. Ca urmare, la
această întrunire existau bariere de limbă. Cu toate acestea, când Duhul Sfânt S-a pogorât peste
Corneliu şi peste membrii casei sale, cei care îl însoţeau pe Petru i-au înţeles vorbind în alte limbi decât
limba lor maternă. Ei i-au auzit "mărindu-L pe Dumnezeu" în aceste limbi. Când Petru le-a povestit mai
târziu această experienţă conducătorilor bisericii din Ierusalim, a zis: "Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei,
ca şi peste noi la început." Faptele Apostolilor 11:15. Corneliu şi casa lui au primit acelaşi dar al limbilor
aşa cum îl primiseră ucenicii în ziua Cincizecimii. Vorbeau în limbi care erau înţelese.
11. Ce s-a întâmplat când apostolul Pavel le-a
predicat celor 12 ucenici din Efes?
Faptele apostolilor 19:6 . Duhul Sfânt S-a pogorât peste
ei şi vorbeau în alte limbi şi _____________.
Answer: ___________________________
Note: Pavel, care era cel mai cult şi cel mai mult umblat
dintre toţi apostolii, vorbea în multe limbi (1 Corinteni
14:18). Când Duhul Sfânt a venit asupra acestor 12
oameni din Efes, Pavel şi Luca au reuşit să înţeleagă că
aceştia prooroceau în limbi pe care nu le ştiuseră până
atunci.
12. Ce spune Biblia despre vorbirea într-o limbă care
nu este înţeleasă?
1 Corinteni 14:9 . Dacă nu rostiţi cu limba o vorbă
________, cum se va pricepe ce spuneţi?
1 Corinteni 14:19 Voiesc mai bine să spun cinci cuvinte
înţelese, ca să învăţ şi pe alţii, decât să spun zece mii de
cuvinte în altă limbă.
Answer: ___________________________
Note: În repetate rânduri, Pavel explică scopul unei limbi
şi anume acela de a face cunoscut şi de a învăţa adevărul. Cuvântul grecesc pentru "necunoscut" nu se
găseşte în nici un manuscris original, ci a fost introdus de către traducători pentru a arăta că limba era
străină majorităţii prezente. Biserica din Corint era o amestecătură din multe naţionalităţi diferite şi
uneori slujbele deveneau neînţelese când membrii se rugau, dădeau mărturie sau predicau în limbi
necunoscute celorlalţi prezenţi. Iată de ce apostolul Pavel le-a poruncit să tacă, dacă vorbesc într-o
limbă necunoscută de majoritatea, cu excepţia faptului că exista cineva care să traducă (1 Corinteni
14:28). Lecţia pentru noi este să nu vorbim şi să nu ne rugăm într-o limbă pe care ceilalţi prezenţi nu o
pot înţelege.

13. Care a fost una din caracteristicile Babilonului
antic?
Geneza 11:7, 9 . Haidem să Ne pogorâm şi să le
_______ acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba
unii altora. ... De aceea cetatea a fost numită Babel.
Answer: ___________________________
Note: Turnul Babel reprezintă locul unde s-au încurcat
la început limbile pământului. Cuvântul ebraic atât pentru
Babel cât şi pentru Babilon este "babel" care înseamna
"încurcătură". În Apocalipsa 18, Dumnezeu Îşi cheamă
poporul să iasă din Babilonul spiritual. Una dintre
caracteristicile Babilonului spiritual este şi încurcătura de limbi.
14. Oare cei care calcă voit poruncile lui Dumnezeu
pot fi umpluţi de Duhul Sfânt?
Ioan 14:15-17 . Dacă Mă iubiţi, veţi păzi
______________ Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă
va da un alt Mângâietor, ... şi anume Duhul adevărului.
Faptele Apostolilor 5:32 Duhul Sfânt, pe care L-a dat
Dumnezeu celor ce ascultă de El.
Answer: ___________________________
Note: Puterea extraordinar de mare a Duhului Sfânt nu
poate sălăşlui în cei care refuză să asculte de poruncile
lui Dumnezeu.
15. După declaraţia lui Pavel, după ce dar spiritual ar
trebui să tânjim?
1 Corinteni 14:4, 5 . Cine vorbeşte în altă limbă, se
zideşte pe sine însuşi, dar cine proroceşte, zideşte
sufleteşte Biserica. ... Cine _____________ este mai
mare decât cine vorbeşte în alte limbi.
1 Corinteni 14:12 Tot aşa şi voi, fiindcă râvniţi după
daruri duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în
vederea zidirii sufleteşti a Bisericii.
Answer: ___________________________
Note: În ciuda faptului că Pavel a acordat mai multă
importanţă darului proorociei decât darului limbilor, unii
învaţă acum că orice om care este plin de Duhul Sfânt va
vorbi în limbi.
Din cele peste 25 de exemple de oameni pe care
Dumnezeu i-a umplut cu Duhul, doar de trei ori se leagă
această umplere de darul limbilor. Din cele 14 cărţi scrise
de apostolul Pavel în Noul Testament, el aminteşte limbile
doar într-una--1 Corinteni. Din cele 27 de cărţi ale Noului
Testament, doar trei fac vreo referire la vorbirea în limbi.
16. Care este motivul principal pentru care îi umple

Dumnezeu pe oameni cu Duhul Său?
Faptele Apostolilor 1:8 . Ci voi veţi primi o ___________, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şiMi veţi fi martori.
Faptele Apostolilor 4:31 Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu
îndrăzneală.
Answer: ___________________________
Note: Dumnezeu ne umple cu Duhul Său ca să ne dea putere să mărturisim!
17. Este cu putinţă să spunem dacă cineva este plin
sau nu cu Duhul Sfânt?
Matei 7:20 . Aşa că după ______________ lor îi veţi
cunoaşte.
Answer: ___________________________
Note: Decidem că o persoană a primit botezul cu Duhul
Sfânt nu prin darurile Duhului pe care poate să le aibă, ci
prin roadele Duhului, care sunt dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioşia,
blândeţea, înfrânarea poftelor (Galateni 5:22, 23).
18. Cum aş putea să primesc botezul cu Duh Sfânt?
Luca 11:13 . Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi
daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel
din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L ______?
Answer: ___________________________
Note: Aşa cum Domnul Isus a avut Duhul Sfânt fără
măsură, tot aşa Îl putem ruga pe Dumnezeu să ne umple
vasele peste măsură, dar mai întâi trebuie să dorim să ne
golim de noi înşine predându-ne inima Lui.
19. Domn
ul Isus aşteaptă şi doreşte să-Şi reverse preţiosul
untdelemn al Duhului Sfânt în viaţa ta. N-ai vrea să-L
rogi chiar acum să-ţi ia în stăpânire mintea şi inima?
.
Answer: ___________________________

Deasupra-mulţimii
Petru Îl iubea pe Isus, dar totodată îi plăcea să fie şi în rând
cu lumea. În timpul ultimei cine când Domnul Isus i-a avertizat
pe apostoli că toţi Îl vor părăsi, Petru s-a jurat cu voce tare că
el nu-L va părăsi niciodată, chiar dacă toţi ceilalţi vor găsi
pricină de poticnire în El. Domnul Isus i-a răspuns: "Chiar în
noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda
de Mine de trei ori." versetul 34.
Petru era bine intenţionat, dar nu-şi recunoştea mândria din
propria inimă. Mai târziu, în acea noapte, când a venit
mulţimea să-L aresteze pe Isus şi toţi erau martori, Petru şi-a
scos sabia ca să-Şi apere Învăţătorul. Dar câteva ore mai
târziu la judecarea Lui, când a fost batjocorit de vrăjmaşii
Domnului Isus, s-a lepădat de trei ori că nici nu-L cunoaşte.
De fiecare dată, Petru a devenit mai îndrăzneţ până ce s-a
lepădat de El cu blesteme şi înjurături (versetul 74).
Apoi a cântat cocoşul. Chiar în acea clipă, Domnul Isus Se
afla în sala de judecată şi era bătut de către gărzile romane.
Petru L-a văzut pe Isus întorcându-Se şi privindu-L cu iubire
şi compătimire, iar lucrul acesta i-a frânt inima. "Şi Petru şi-a
adus aminte de vorba, pe care i-o spusese Domnul: 'Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine
de trei ori.' Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar." Luca 22:61, 62.
Din acea zi, Petru s-a schimbat. El nu a mai trăit ca să fie pe placul celor mulţi, ci s-a hotărât să fie pe
placul doar al lui Dumnezeu. După convertirea sa, când a fost adus înaintea sfatului iudeilor şi ameninţat
cu bătaia dacă continuă să predice despre Isus, Petru a răspuns fără teamă: "Trebuie să ascultăm mai
mult de Dumnezeu decât de oameni!" Faptele Apostolilor 5:29. Petru şi-a pecetluit pentru totdeauna
credincioşia şi iubirea Lui pentru Domnul Isus când a ales să fie răstignit cu capul în jos de către
împăratul roman Nero decât să-L mai tăgăduiască pe Domnul său.

1. Cum hotărăşte Dumnezeu dacă suntem sau nu de
partea Lui?
Matei 7:21 . Nu orişicine-Mi zice: 'Doamne, Doamne!' va
intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce _______ voia Tatălui
Meu care este în ceruri.
Romani 6:16 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?
Answer: ___________________________
Note: Un principiu simplu ne spune că le vom fi credincioşi acelora de care ascultăm. Dacă spunem că
suntem slujitorii lui Dumnezeu dar urmăm de fapt îndemnurile celui rău sau ale lumii, ne înşelăm singuri.
2. Atunci când poruncile lui Dumnezeu şi poruncile
oamenilor intră în conflict, de cine ne spune Petru că
trebuie să ascultăm?
Faptele apostolilor 5:29 . Petru şi apostolii ceilalţi drept
răspuns i-au zis: "Trebuie să ascultăm mai mult de
________________ decât de oameni!"
Answer: ___________________________
Note: După ce s-a convertit şi a început să-L iubească
pe Domnul Isus, Petru a mărturisit înaintea sfatului
iudeilor că el ascultă mai degrabă de Dumnezeu. Am
învăţat că în ultimile zile ale pământului, legile fiarei şi
lumea vor intra în conflict cu legile lui Dumnezeu. Acum este momentul să alegem să ascultăm de legea
lui Dumnezeu, indiferent de urmări.
3. Cum ne putem demonstra cel mai bine iubirea faţă
de Dumnezeu?
Ioan 8:31 . Dacă rămâneţi în __________ Meu, sunteţi
în adevăr ucenicii Mei.
Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
1 Ioan 2:4 Cine zice: "Îl cunosc" şi nu păzeşte poruncile
Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el.
Answer:
_________
_________
_________
Note: Cea mai bună demonstrare a iubirii cuiva faţă de
Domnul Isus este să facă voia Lui, iar legea lui
Dumnezeu este cea mai desăvârşită exprimare a voiei
Sale (Psalm 40:8).
4. După cuvintele Domnului Isus, de ce fac fapte
religioase cei făţarnici?
Matei 6:2 . Pentru ca să fie _____________ de oameni.

Matei 6:5 Pentru ca să fie văzuţi de oameni.
Answer: ___________________________
Note: Biblia ne spune că "omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă." 1 Samuel
16:7. Pe un creştin adevărat îl va interesa mult mai mult ce crede Dumnezeu despre el decât ce crede
lumea.
5. Suntem oare în siguranţă dacă ne luăm după
mulţime?
Exodul 23:2 . Să nu ___ ______ _______ mulţime ca să
faci rău.
Matei 7:13, 14 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă
este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi
sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă
este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.
1 Petru 3:20 În zilele lui Noe, când se făcea corabia, în
care au fost scăpate prin apă un număr mic de suflete şi
anume opt. (un răspuns din trei cuvinte)
Answer: ___________________________
Note: S-ar părea că istoria ne arată că de cele mai multe ori mulţimea ia hotărârile greşite. Mulţimea a
vrut să-l omoare cu pietre pe Moise şi să se întoarcă înapoi în robia din Egipt (Numeri 14:4-10).
Mulţimea a strigat: "Răstigneşte-L, răstigneşte-L!" Luca 23:21. Şi majoritatea -- nu o minoritate -- va
primi semnul fiarei în conflictul final (Apocalipsa 13:16).
6. Ce simte Domnul Isus când ascultăm mai mult de
tradiţiile omeneşti decât de poruncile lui Dumnezeu?
Marcu 7:7, 9 . ___________ Mă cinstesc ei, dând
învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. ... El
le-a mai zis: 'Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu,
ca să ţineţi datina voastră.
Answer:
_________
_________
_________
7. Va fi
uşor să fii adevărat creştin în ultimile zile?
Matei 24:9 . Veţi fi __________ de toate neamurile
pentru Numele Meu.
2 Timotei 3:12 Toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie
în Hristos Isus vor fi prigoniţi
Apocalipsa 12:17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus
să facă război cu rămăşiţa seminţei ei.
Apocalipsa 13:15 şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
Answer: ___________________________

Note: În ultimile zile, Satana şi urmaşii săi vor purta un război pe viaţă şi pe moarte împotriva
adevăraţilor copii ai lui Dumnezeu, care cred în Biblie şi se conduc după ea.
8. Este cu putinţă să-I slujeşti atât lui Dumnezeu cât
şi mulţimii?
Matei 6:24 . Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci
sau va urî pe unul şi va _______ pe celălalt; sau va ţinea
la unul şi va nesocoti pe celălalt.
Matei 12:30 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea.
Answer: ___________________________

Dumnezeu, atunci suntem de partea celui rău.

Note: În această luptă dintre Domnul Hristos şi Satana
nu există nici un teritoriu neutru. Este cu neputinţă să
rămâi un simplu spectator. Dacă nu suntem de partea lui

9. Ne aflăm oare în siguranţă dacă iubim un prieten
sau vreun membru al familiei mai mult decăt pe
Domnul Isus?
Matei 10:37 . Cine iubeşte pe tată sau pe _______ mai
mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine
iubeşte pe fiu ori pe fiica mai mult decât pe Mine, nu este
vrednic de Mine.
Luca 14:26 Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte
[iubeşte mai puţin] pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastăsa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar
însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
Matei 12:50 Căci oricine face voia Tatălui Meu care este
în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.
Answer: ___________________________
Note: Domnul Isus ne arată aici că cea mai bună cale de a-i salva pe cei dragi este de a-L pune pe El
mai întâi în viaţa noastră. Facem întotdeauna o mare greşeală dacă punem mai presus sentimentele
noastre fireşti faţă de familie sau prieteni, neglijându-ne obligaţiile primordiale faţă de Mântuitorul şi
Creatorul nostru.
10. Ar fi oare înţelept să preferi o carieră stralucită
sau comori pământeşti în locul Domnului Isus?
Matei 16:26 . Şi ce i-ar folosi unui om să câştige toată
________ dacă şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om
în schimb pentru sufletul său?
Luca 12:15 Viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.
Answer: ___________________________
Note: Părerea că fericirea constă din a avea o slujbă
bună şi lucruri grozave este o înşelăciune de moarte. Din
contră, Domnul Isus a spus: "Mai lesne este să treacă o
camilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în împărăţia lui Dumnezeu!" Marcu 10:25

11. Ne aflăm oare în siguranţă dacă tot continuăm să
nu ascultăm de voia lui Dumnezeu după ce El ne-a
descoperit adevărul?
Osea 4:6 . Poporul Meu _________ din lipsă de
cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi
lepăda. ... Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi
uita şi Eu pe copiii tăi!
Evrei 10:26 Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am
primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă
pentru păcate.
Answer: ___________________________
12. Ce se va întâmpla cu cei care continuă să
respingă adevarul?
2 Tesaloniceni 2:10-12 . Cu toate amăgirile nelegiuirii
pentru cei ce sunt pe calea _____________, pentru că nau primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din
această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire,
ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut
adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.
Ioan 3:19 Şi judecata aceasta stă în faptul că odată
venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult
întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
Answer: ___________________________
Note: Scripturile ne învaţă că Domnul Isus este adevărul (Ioan 14:6). Să primeşti sau să respingi
adevărul în orice măsură înseamnă să-L primeşti sau să-L respingi pe Domnul Isus.
13. Oare cei care vor persecuta poporul lui
Dumnezeu în ultimile zile ale pământului vor crede că
fac un lucru bun?
Ioan 16:2 . Ba încă, va veni vremea când, oricine vă va
ucide, să creadă că aduce o _______ lui Dumnezeu.
Answer:
_________
_________
_________
14. Cum
i-a descris
Petru pe cei care au aflat adevărul dar refuză să-l
urmeze?
2 Petru 2:21, 22 . Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi
cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscuto, să se întoarcă de la porunca sfântă, care le fusese
dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată:
'Câinele s-a întors la ce vărsase' şi 'scroafa spălată s-a
întors să se ____________ iarăşi în mocirlă.'
Answer: ___________________________

15. Oare să-L urmezi pe Domnul Isus implică luptă şi
tăgăduire de sine?
Luca 9:23 . Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să
se ________ de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă
urmeze.
Answer: ___________________________
16. Ne
aflăm oare
în
siguranţă
dacă
amânăm să luăm hotărârea de a-L urma pe Domnul
Isus?
Evrei 4:7 . Astăzi, dacă _______ glasul Lui, nu vă
împietriţi inimile.
Evrei 2:3 Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători
faţă de o mântuire aşa de mare?
că acum este ziua mântuirii.

2 Corinteni 6:2 Iată că acum este vremea potrivită; iată

Answer: ___________________________
Note: Cel mai bun timp de a urma glasul lui Dumnezeu este atunci când îl auzi, iar ocazia cea mai
bună de a face voia lui Dumnezeu este atunci când El îţi arată voia Lui. Capcana preferată a lui Satana
este de a-i înşela pe oameni făcându-i să creadă că mai au destul timp să ia această hotărâre. Cel rău
ştie că glasul lui Dumnezeu care cheamă la pocăinţă va deveni din ce în ce mai slab auzit dacă nu este
luat în seamă. Milioane de oameni se vor pierde, oameni care au dorit cu sinceritate să-L urmeze pe
Isus într-o anumită zi în viitor, dar "acea zi" nu a venit niciodată.
17. Ce binecuvântări rezultă din primirea şi urmarea
adevărului?
Psalmii 119:165 . Multă _____ au cei ce iubesc Legea
Ta şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.
Ioan 8:32 Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face
slobozi.
1 Petru 1:22 Deci ... prin ascultarea de adevăr, v-aţi
curăţit sufletele prin Duhul.
Answer:
_________
_________
_________
Note: În inima şi în viaţa acelora care primesc adevărul
şi ascultă de el apare o pace deosebită, siguranţă şi
libertate.
18. Ce întrebare i-a pus Domnul Isus lui Petru de trei
ori?
Ioan 21:17 . A treia oară i-a zis Isus: 'Simone, fiul lui
Iona, Mă ________ ?'

Answer: ___________________________
Note: Este cea mai importantă întrebare când este vorba de o predare deplină şi desăvârşită a voinţei
lui Dumnezeu. Îl iubeşti cu adevărat?
19. Adevărul nu va fi niciodată popular în această
lume de păcat, iar mulţimea va urma aproape
întotdeauna calea cea uşoară, dar Domnul Isus Şi-a
demonstrat iubirea Lui incontestabilă faţă de tine
dându-Şi viaţa ca să plătească preţul pentru păcatele
tale. Domnul are un plan măreţ cu viaţa ta. De aceea
ţi-a descoperit adevărul Său. N-ai dori să răspunzi la
această iubire dăruindu-I toată inima ta, alegând să-L
primeşti ca pe Domnul tău şi să-L urmezi acolo unde
te conduce?
.
Answer: ___________________________

