Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 1. Conflictul cosmic

07 aprilie 2018

Numai soluția venită din lumea de dincolo poate rezolva problema din lumea
aceasta. Modul în care trăim ar trebui să arate către lumea de dincolo.
De memorat: Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița
seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus
Hristos. Apocalipsa 12:17
1. Căutând răspunsul la marile întrebări ale vieții
a) Cum înțelegem tot ce se întâmplă în jurul nostru? Care este sensul
vieții, dacă există vreun sens? De ce există atât de multă ură și
răutate? De ce oamenii nu se poartă frumos unii cu ceilalți?
b) Cum găsim răspunsuri la aceste întrebări?
2. Punctul de vedere al Bibliei
a) Exista un Dumnezeu Creator. Geneza 1:1; Ioan 1:1-31
b) Cartea Apocalipsei prezintă închinarea ființelor cerești în fața acestui
Dumnezeu Creator Apocalipsa 4:8,11
c) Biblia prezintă o provocare pentru autoritatea lui Dumnezeu Isaia
14:12-14; Ezechiel 28:13-15
d) Războiul apărut în cer Apocalipsa 12:7-9
e) De ce este important să înțelegem imaginea de ansamblu a Scripturii
așa cum înțelegem lumea noastră azi?
3. Extinderea conflictului pe planeta pământ
a) Geneza 3:1-7
b) Geneza 4:8
c) Geneza 6:5
d) Apocalipsa 12:12
e) Cum ați văzut realitatea conflictului cosmic dintre bine și rău în viața
ta (de zi cu zi) ?
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4. Răscumpărătorul și Izbăvitorul nostru
a) Ce veste bună ne este prezentată în mijlocul acestui conflict dintre
bine și rău? Apocalipsa 12:10-11
b) Ce promisiune a făcut Isus urmașilor săi înainte de înălțarea Sa?
Matei 28:20
c) Pavel s-a confruntat cu multe greutăți ca urmaș al lui Isus. Să citim
mărturia lui din Romani 8:31-39
d) Decât să ne plângem pentru ceea ce suferim din cauza lui Hristos cum
ar trebui să răspundem ? Matei 5:10-12
e) Împărtășește un moment când ai suferit pentru Hristos. Cât de ușor
și-a fost să te bucurii în acele momente?
5. Rămășița lui Dumnezeu în timpurile din urmă
a) Care sunt două caracteristici ale rămășiței lui Dumnezeu din în
timpurile din urmă?
i.
Apocalipsa 12:17
ii.
Apocalipsa 14 :12
b) Ce poruncă face aluzie la mesajul primului înger din Apocalipsa 14?
Apocalipsa 14:6-7
c) De ce porunca a patra este un semn atât de important pentru cei care
trăiesc în mijlocul conflictului dintre bine și rău?
d) Cum putem avea pace în mijlocul acestei furtuni?
Biblia și Cartea anului
Luca 13 - 19
1. Cine L-a(u) sfătuit pe Isus să plece, ca să Se protejeze de amenințarea lui
Irod?
2. Ce atitudine este o urâciune înaintea lui Dumnezeu?
3. După care afirmație a lui Isus I-au cerut apostolii să le mărească credința?
4. Ce făcea norodul cu vorbele care ieșeau de pe buzele lui Isus?
Istoria Mântuirii, cap. 6
5. Până la a câta generație le-a povestit Adam copiilor și nepoților săi despre
Eden și despre istoria tristă a căderii sale?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 2. Daniel și timpul sfârșitului

14 aprilie 2018

Exemplul lui Isus, care S-a făcut om, dar nu a făcut niciun compromis, este un
model stimulator pentru creștini și, mai ales, pentru adventiștii de ziua a șaptea.
De memorat: Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: „Cu adevărat, Dumnezeul
vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă
tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!” Daniel 2:47
1. Tânărul Daniel
a) Daniel 1:1-8, De ce a fost importantă decizia pentru Daniel?
b) Daniel 1: 9-14, Cum a putut Daniel să fie sigur de diferența
aspectului fizic numai după 10 zile?
c) Ce daruri le-a dat Domnul acestor tineri captivi care au ales să Îl
onoreze pe Dumnezeu chiar și în cele mai mici decizii ale vieții?
Daniel 1:17; Daniel 1:18-20
d) Ce lecție simplă dar totuși importantă putem învăță de la aceasta
istorie pentru viețile noastre de astăzi.
2. Daniel: tânărul profet
a) Criza din Babilon Daniel 2:1-13
b) Răspunsul lui Daniel Daniel 2:14-18
c) Descoperirea lui Dumnezeu Daniel 2:19
d) Rugăciunea lui Daniel Daniel 2:20-23
e) Lui Daniel i-ar fi fost ușor să se mândrească cu noua descoperire,
dar cum răspunde el? Daniel 2:24-28
f) Acest capitol conține una dintre cele importante profeții din Biblie.
Ce lecție putem învăța din faptul că Dumnezeu se încrede în tânărul
Daniel pentru a transmite acest mesaj atât de important?
3. Prietenii lui Daniel
a) Daniel 3:1-6
b) Daniel este absent în această poveste, dar cei trei prieteni devin
punctul principal. Daniel 3:7-18
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c) Cum au avut Șadrac, Meșac și Abed-Nego curajul de a sta de partea
lui Dumnezeu când toți ceilalți s-au închinat chipului de aur?
d) Daniel 3:19-25
e) Cineva ar putea spune „Este o poveste grozavă, dar mulți nu văd
nimic dramatic în acest deznodământ”. Cum ai răspunde?
4. Mărturia lui Daniel în fața unui împărat păgân
a) Daniel 4 prezintă schimbarea remarcabila a regelui Nebucadnețar
dintr-un monarh pagân mândru într-un umil slujitor?
b) Este simplu să îi judeci pe ceilalți pentru mândria și aroganța lor,
dar cum am putem fi vinovați de o atitudine similară?
c)
5. Credincios până la sfârșit
a) Daniel 6:1-5
b) Daniel 6:10
c) Daniel 6:19-23
d) Ce lecție importantă putem învăța din această întâmplare pentru
viața noastră de zi cu zi
Biblia și Cartea anului
Luca 20 – Ioan 2
1. Cum a explicat Mântuitorul prinderea Sa pe ascuns, nu „în toate zilele” cât
fusese prezent în templu?
2. În ce situație a folosit Isus metafora „copacului verde” și a „celui uscat”?
3. Ce vorbe rostite de Ioan Botezătorul i-au determinat pe primii doi ucenici
să meargă după Isus?
4. De ce nu avea Isus încredere în cei care au crezut în El la Ierusalim?
Istoria Mântuirii, cap. 7
5. Ce subiect îl tulbura pe Enoh?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 3. Isus și cartea Apocalipsa

21 aprilie 2018

Apocalipsa este o carte foarte interesantă pentru că ne descoperă tainele lui
Dumnezeu; dar mai mult decât atât, este o carte practică și relevantă pentru că
ne privește personal și pentru că vorbește despre destinul lumii noastre.
De memorat: „Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de
domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de
domnie.” Apocalipsa 3:21
1. Descoperirea lui Isus Hristos
a) Apocalipsa 1:1-2
i.
Descoperirea de la Isus Hristos
ii.
Descoperirea despre Isus Hristos
iii.
Ambele?
b) De ce crezi că citirea și ascultarea acestei cărți profetice aduce o
binecuvântare specială?
c) Apocalipsa 22:18-19, Cum întărește acest avertisment puternic
mesajul profetic de la Isus Hristos
2. Legătura dintre Daniel și Apocalipsa
a) Ambele conțin povești din viața reală cu aplicație în ultimele zile
b) Ambele conțin profeții despre evenimente viitoare
c) Apocalipsa conține multe trimiteri la scripturile evreiești, incluzând
și cartea lui Daniel
d) De ce să te deranjezi să studiezi aceste cărți vechi? Cum poate
studiul acestor Scripturi antice să ne pregătească pentru timpul
sfârșitului? 1 Corinteni 10:11; Romani 15:4
3. Imaginea lui Isus în Apocalipsa
a) Apocalipsa 1:5, cel dintâi născut din morți, domnitor peste regii
pământului
b) Apocalipsa 1:7, venind pe nori (vezi Matei 24:27, 30-31)
c) Apocalipsa 1:17-18, începutul și sfârșitul
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d)
e)
f)
g)

Apocalipsa 5:8 Mielul
Apocalipsa 19:11-15, Regele Regilor si Domnul Domnilor
Apocalipsa 22:13, Alfa și Omega
De ce sunt folosiți atâția termeni pentru Isus în cartea Apocalipsei?
De ce nu se limitează doar la un termen?
h) Cum ne dă această imagine a lui Isus curaj pentru a ne pregăti
pentru timpul din urmă?
4. Capitolul cheie din Apocalipsa: Capitolul 12
a) Apocalipsa 12: 1-6
b) Apocalipsa 12: 7-10
c) Apocalipsa 12: 13-17
d) Apocalipsa 12: 11-12
e) Dacă acesta ar fi fost singurul capitol citit din Apocalipsa, ce lecție
importantă am fi putut învăța?
5. Întrebări pentru discuție
a) Ce lecție putem învăța de la imaginea lui Isus mergând în mijlocul
celor șapte biserici și trimițându-le fiecăreia un mesaj specific?
Apocalipsa 1:9-20
b) Ce înseamnă pentru tine personal faptul ca Isus are cheile
mormântului și a morții?
c) Care este răsplata pe care Isus o aduce cu sine? Apocalipsa 22:12
(vezi de asemenea și Isaia 40:10-11)
d) Ce lecție ai învățat din studiul de astăzi care să te ajute să te
pregătești pentru timpul sfârșitului
Biblia și Cartea anului
Ioan 3 - 9
1. Despre cine scrie Ioan că mărturisește ce a văzut și auzit, și totuși nimeni
nu primește mărturia lui?
2. De ce se spune că Isus nu voia să stea în Iudeea?
3. Cine a(u) afirmat că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc?
4. Ce motivație avea la bază hotărârea iudeilor de a exclude pe cineva din
sinagogă?
Istoria Mântuirii, cap. 8
5. Ce lucru mișcător au făcut animalele expuse intemperiilor potopului?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 4. Mântuirea și timpul sfârșitul

iv.

28 aprilie 2018

Dumnezeu Și-a dovedit dragostea prin planul de a-i salva pe oameni, cu toate că
ei nu erau conștienți de nevoia de a fi salvați și nu meritau să fie salvați.
De memorat: Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în
faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru
păcatele noastre. 1 Ioan 4:10
1. Iubirea Tatălui
a) Ioan 3:16
b) De ce este atât de multă confuzie cu privire la caracterul Tatălui
nostru ceresc?
c) Ioan 14:8-9
d) 1 Ioan 3:1
e) Ioan 16:27
f) Când ai conștientizat pentru prima dată că Tatăl ceresc te iubește?
2. Iubirea lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
a) Ioan 1:1-3:14
b) Filipeni 2:5-8
c) 1 Ioan 3:16
d) Romani 8:38-39
e) Împărtășiți un moment când ați simțit cel mai adânc (cel mai mult)
nemăsurabila și inalterabila dragoste a lui Isus
3. Iubirea Duhului Sfânt
a) Unde vedeți iubirea Duhului Sfânt manifestată în activitatea
desfășurată pentru binele nostru
i.
Întruparea Mântuitorului nostru, Matei 1:18-21
ii.
Ajutându-ne să ne amintim ce a învățat Isus, Ioan 14:26
iii.
Conducându-ne în tot adevărul, Ioan 16:8-13
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Orientându-ne în mod specific, Fapte 13:2, 16:6-10, Luca
12:11-12
v.
Împuternicirea vieții noastre pentru slujire Fapte 1:8
b) Unde ați văzut iubirea Duhului Sfânt manifestată în viață voastră?
4. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi
a) Ioan 3:16
b) Efeseni 2:8
c) Romani 10:9-13 (vezi și Psalm 91:15-16)
d) Ioan 10:27-28
e) 1 Ioan 5: 11-13
f) De ce provocăm atâtea dispute pe tema siguranței mântuirii mai ales
pe măsură ce ne pregătim pentru timpul sfârșitului?
5. Împărtășirea Evangheliei veșnice
a) Apocalipsa 14:6-7
b) Marcu 16:15-16
c) De ce este important să împărtășim Evanghelia veșnică și să nu
păstrăm Veștile Bune doar pentru noi?
d) Când a fost ultima dată când ai împărtășit Evanghelia cu cineva?
Biblia și Cartea anului
Ioan 10 - 16
1. Ce anume a prorocit Caiafa fără să-și dea seama?
2. Ce scrie Ioan că a spus Isaia când a văzut slava Domnului?
3. Ce a spus Isus că îi va ajuta pe ucenici să creadă că El este Hristosul?
4. De câte ori apare expresia „v-am spus aceste lucruri” în capitolele 14 –
16?
Istoria Mântuirii, cap. 9
5. Ce își imaginau aceia care nu credeau în Dumnezeu că se va întâmpla
când turnul lor va ajunge până la nori?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 5. Hristos în sanctuarul ceresc

d) Cum vă motivează slujirea lui Isus ca Mare Preot să vă pregătiți
pentru timpul sfârșitului?

5 mai 2018

Hristos slujește acum în cer pentru a asigura desfășurarea procesului de judecată
și a ne pregăti inimile pentru Împărăția lui Dumnezeu
De memorat: De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat Numele
care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece
orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Filipeni 2:9-10
1. Planul de răscumpărare a lui Dumnezeu prin Isus
a) Romani 8:3
b) Luca 9:22
c) Ioan 1:29, Apocalipsa 5:12, 13:8
d) 1 Timotei 1:15-17 (vezi și 1 Timotei 6:16)
e) 1 Corinteni 15:53
f) Ioan 3:16
g) Unii creștini au argumente puternice referitoare la modul în care
Dumnezeu și-a împlinit planul de salvare prin Isus. De ce este

important să accepți simplu ceea ce a făcut pentru noi?
2. Mare nostru Preot
a) Evrei 8: 1-2
b) Evrei 7:26-27
c) Evrei 9:11-15
d) De ce este important să știm ceea ce a face Isus pentru noi acum, și
nu doar ceea ce a făcut pe cruce?
3. Mijlocitorul nostru
a) Evrei 9 :24-26
b) Evrei 7:25 (vezi și Luca 22:31-32)
c) Cum vă influențează viața astăzi conștientizarea că Isus este
Salvatorul și Marele Preot și că mijlocește în numele vostru?
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4. Ziua ispășirii
a) O înțelegere corectă a Zilei Ispășirii este foarte importantă în vederea
pregătirii pentru timpul sfârșitului
b) Ce se întâmpla o dată pe an în Sanctuarul pământesc: un model al
adevăratului Sanctuar din cer?
i.
Leviticul 16:3-12 (dincolo de perdeaua despărțitoare)
ii.
Leviticul 16 : 13-15
iii.
Laviticul 16:16-22
iv.
Leviticul 16 :23-33
c) Evrei 9:23 (vezi și Daniel 8:14)
d) Apocalipsa 14:7, ora judecății
e) Cum ar trebui conștientizarea faptului că trăim în Ziua Ispășirii să ne
influențeze pregătirea pentru Ziua Sfârșitului? 1 Ioan 3:3
5. Întrebări de discuție
a) Ce veste bună ai oferi cuiva care este îngrijorat sau temător cu privire la
faptul că trăim în Ziua Ispășirii?
b) Ce ar trebui să spună acum pentru tine Isus în cadrul ispășirii cerești?
Biblia și Cartea anului
Ioan 17 – Faptele apostolilor 2
1. De ce au spus conducătorii iudei că nu pot să-L omoare pe Isus?
2. Unde scrie că Isus a făcut multe alte semne și multe alte lucruri, pe care
Ioan nu le-a scris în „cartea” sa?
3. Cum este exprimată distanța de la Muntele Măslinilor până la Ierusalim?
4. Ce anume a determinat adunarea mulțimii care i-a auzit pe ucenicii nici
vorbind în mai multe limbi?
Istoria Mântuirii, cap. 10
5. În ce condiții nu ar mai fi fost pus Avraam la cea mai înfricoșătoare
încercare?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 6. Încumetarea de a schimba Legea

3.

12 mai 2018

Legea lui Dumnezeu este cel mai vizibil și mai concret element al religiei biblice.
Cu toate acestea, este și cel mai controversat și contestat aspect al ei. Legea, în
special Sabatul, constituie punctul în care a fost și va fi verificată loialitatea
credincioșilor.
De memorat: El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe
sfinții Celui Preaînalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții
vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme.
Daniel 7:25
1. Legea lui Dumnezeu nu se schimbă
a) Maleahi 3:6 Dumnezeu nu se schimbă
b) Evrei 13:8 Ieri, azi și totdeauna
c) A schimbat Isus Legea lui Dumnezeu? Matei 5:17-18
d) Dar în Predica de pe Munte, acolo unde Isus a spus: „Ați auzit că s-a
spus, ... dar vă spun”? Matei 5:21-22, 27-28. Aici Isus încearcă să
schimbe Legea sau să o amplifice?
e) Romani 7:12 Sfântă, dreaptă și bună
f) De ce este important să înțelegem natura de neschimbat a Legii lui
Dumnezeu, pe măsură ce ne pregătim pentru timpul sfârșitului?
2. Încercarea de schimbare a Legii lui Dumnezeu
a) Daniel 7:25 Profetul Daniel a profetizat că după Imperiul Roman,
puterea cornului mic va „încerca să schimbe vremile și legea”
b) Care din poruncile lui Dumnezeu au de-a face în mod special cu
timpul?
c) Care alte încercări au fost făcute pentru a schimba Legea lui
Dumnezeu?
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A transferat Isus sfințenia Sabatului lui Dumnezeu asupra
Duminicii?
a) Luca 4:14-16; Luca 23:55-56
b) Ioan 14:15
c) Fapte 13:14, 42-44
d) Fapte 16:12-13
e) Din Scriptură reiese clar că Isus nu a transferat sfințenia Sabatului lui
Dumnezeu asupra Duminicii

4. Reformațiunea - înapoi la Sola Scriptura
a) Când reformatorii au respins învățăturile nebiblice ale bisericii
creștine apostate, câțiva au redescoperit adevărul despre Sabat, dar
mulți în mod statornic au menținut închinarea în ziua Duminicii, chiar
dacă Biserica Romano-Catolică a menținut această schimbare ca
semn al autorității ei. De ce?
b) Ce referințe găsim în Biblie cu privire la prima zi a săptămânii pentru
a susține întâlnirile de închinare Duminica și nu în ziua de Sabat?
i.
Ioan 20:19-23 nu se menționează închinarea
ii.
Fapte 20:6-7 închinare de Sabat extinsă
iii.
1 Corinteni 16:1-4 nu se menționează închinarea
5. Mesajul primului înger din Apocalipsa 14
a) Apocalipsa 14:6=7
b) De ce Sabatul are o semnificație specială, pe măsură ce ne pregătim
pentru Ziua Sfârșitului?
Biblia și Cartea anului
Faptele Apostolilor 3 - 11
1. Ce vârstă avea ologul de la poarta templului, denumită „Frumoasă”?
2. Ce anume i-a determinat pe marele-preot și pe saduchei să-i arunce în
temniță pe apostoli?
3. Conform celor spuse de diaconul Ștefan, cine i-a vorbit lui Moise pe
muntele Sinai?
4. Ce au făcut văduvele din Iope?
Istoria Mântuirii, cap. 11
5. Ce răspundere trebuie să simtă părinții că apasă asupra lor?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 7. Mica Apocalipsă – Matei 24 și 25

i.

19 mai 2018

Cuvintele rostite de Isus înainte de răstignirea Sa sunt avertizări serioase despre
judecată, care se potrivesc timpului sfârșitului și destinul întregii lumi.
De memorat: Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face
semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putinţă, chiar și pe
cei aleși. Matei 24:24
1. Profeții cu privire la Sfârșitul timpului
a) De ce Isus ne oferă profeții și povestiri cu privire la Sfârșitul
Timpului? Ioan 16:4; Matei 24:4, 25
b) Matei 24:5-14
c) Matei 24:23-27
d) Care este urâciunea pustiirii la care face referire Isus în Matei 24:15
(vezi și Luca 21:20)
e) De ce este răbdarea o caracteristică importantă a poporului lui
Dumnezeu din timpurile sfârșitului? Matei 24:13 (vezi și Apocalipsa
14:12)
f) Matei 24:9 (vezi și Apocalipsa 13:11-17)
g) Matei 5:10-12 De ce considerăm ca o onoare să suferim din pricina
neprihănirii?
2. Parabole ale lui Isus cu privire la Sfârșitul Timpului
a) Matei 25:1-13 Parabola celor 10 fecioare
i.
Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din
această parabolă a lui Isus, lecție care te va ajuta să te
pregătești pentru timpul sfârșitului?
ii.
Cum putem evita aceeași greșeală a celor cinci fecioare
nechibzuite?
b) Matei 25:14-18 Parabola talanților
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c)

3.

Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din
această parabolă a lui Isus, lecție care te va ajuta să te
pregătești pentru timpul sfârșitului?
ii.
Ar putea acești talanți include atât capacități naturale cât și
daruri spirituale?
iii.
Ce se întâmplă dacă nu reușim să folosim talanții pe care i-am
primit de la Dumnezeu în timp ce așteptăm întoarcerea lui
Isus?
Matei 25:31-46
i.
Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din
această parabolă a lui Isus, lecție care te va ajuta să te
pregătești pentru timpul sfârșitului?
ii.
Nu suntem salvați prin slujirea socială, de ce Isus pune un așa
mare accent pe a avea grijă de cei în nevoie?

Încurajări pentru Sfârșitul Timpului
a) Ce promisiuni ne oferă Isus pentru a ne încuraja pe măsură ce ne
pregătim pentru Sfârșitul Timpului?
i.
Ioan 16:33
ii.
Matei 10:18-20
iii.
Matei 28:20
iv.
Alte promisiuni?
b) Cine a fost o sursă de inspirație pentru tine, acum că te pregătești
pentru Sfârșitul Timpului?

Biblia și Cartea anului
Faptele apostolilor 10 - 16
1. Cine au fost cei care au primit Duhul Sfânt înainte de a fi botezați?
2. Ce prorocie făcută de Agab s-a adeverit?
3. Pe cine au „întârâtat” iudeii ca să-i alunge pe Pavel și Barnaba?
4. Despre care cetate se spune că era o colonie romană?
Istoria Mântuirii, cap. 12
5. Ce efect a avut sfatul rău pe care i l-a dat Rebeca fiului ei Iacov?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 8. Conflictul cosmic

26 mai 2018

Solia primului înger este relevantă și universală fiindcă privește soarta întregii
lumi.
De memorat: Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o
Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui
neam, oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. Apocalipsa 14:6
1. Oricine are nevoie să audă mesajul Evangheliei
a) Apocalipsa 14:6
b) Matei 24:14
c) Matei 28:19
d) Fapte 1:8
e) De ce este urgent ca oricine să audă mesajul Evangheliei? Ioan 3:16;
2 Petru 3:9
f) De ce fiecare urmaș al lui Hristos este invitat să participe la
răspândirea mesajului Evangheliei cu ceilalți care nu l-au auzit încă?
g) Cum ne ajută să ne pregătim pentru Sfârșitul Timpului participarea
noastră la Marea Trimitere?
h) Cum putem ști când este prea târziu pentru ca cineva să audă mesajul
Evangheliei? Luca 23:32-43
2. Adevărul prezent ca parte a mesajului primului înger
a) Temeți-vă de Dumnezeu Apocalipsa 14:7a
i.
Ce înseamnă să te „temi de Dumnezeu”? Geneza 22:12; Exod
20:20; Iov 1:9; Proverbe 9:10; Eclesiastul 12:13
ii.
Cum putem să trecem de la frică la respect față de Dumnezeu
– cum păstrăm liniștea în biserică, sau altceva?
b) Oferindu-I toată slava Apocalipsa 14:7b
i.
Cum putem să îi aducem slavă lui Dumnezeu, noi niște ființe
așa de firave? Luca 2:13-14, 20
ii.
Cum pot viețile noastre să îi încurajeze și pe alții să aducă
slavă lui Dumnezeu? Matei 5:16
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c) Ora judecății Sale Apocalipsa 14:7b
i.
La ce judecată se face referire aici?
i. Matei 12:35
ii. Romani 2:6
iii. 1 Corinteni 4:5
ii.
Ce făgăduințe din Scriptură ne fac să ne gândim la judecată
fără teamă?
i. Ioan 5:22-24
ii. 1 Ioan 1:9
iii. Isaia 1:18
d) Închinarea înaintea Lui Apocalipsa 14:7c
i.
Închinați-vă celui care a făcut cerurile și pământul, marea și
izvoarele apelor (vezi Exod 20:11)
ii.
Cum ai răspunde cuiva care spune „Sâmbătă, Duminică – este
doar o chestiune de preferință”? Ce contează în ce zi alegem
să ne închinăm lui Dumnezeu?
iii.
Cum ne influențează felul cum ne închinăm în fiecare Sabat
faptul că știm că El este Creatorul nostru?
iv.
Cum putem să ne închinăm în fiecare zi a săptămânii lui
Dumnezeu ca fiind Creator?
Biblia și Cartea anului
Faptele apostolilor 17 - 23
1. Prin ce anume le-a dat Dumnezeu „o dovadă netăgăduită” tuturor
oamenilor?
2. Cum s-a terminat ultima întâlnire a lui Pavel cu prezbiterii bisericilor din
Grecia?
3. Din ce situație înțelegem că cetățenia romană era foarte importantă?
4. Cum i-a venit în ajutor lui Pavel nepotul său?
Istoria Mântuirii, cap. 13
5. Când și cum l-a visat Esau pe Iacov?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 9. Amăgirile din timpul sfârșitului

02 iunie 2018

Amăgirile lui Satana cu privire la sine, la Dumnezeu și la oameni sunt minciuni
care trebuie dezvăluite și condamnate ca să putem beneficia de protecția
eficientă pe care ne-o oferă Dumnezeu.
De memorat: Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră
preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și
așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.
1. Marele Înșelător demascat
a) Apocalipsa 2:13, 24
b) Apocalipsa 12:3, 7-9, 12, 17
c) Apocalipsa 20:2, 7, 10
d) Matei 4:1-11
e) Dovada din Scriptură este clară: inamicul este real. Totuși mulți nu
cred că el există. De ce?
2. Lucrarea înșelătoare a Satanei
a) 2 Corinteni 11:13-15
b) 2 Tesaloniceni 2:9-10
c) Apocalipsa 12:9, Matei 24:5
d) Apocalipsa 20:10
e) De ce este așa de relevantă astăzi avertizarea lui Hristos din Matei
24:4? (vezi și Matei 24:24)
3.

Prima minciună a Satanei
a) Geneza 3:4 (compară cu Geneza 2:17)
b) Această amăgire despre nemurirea sufletului a dăinuit de-a lungul
timpului, chiar dacă este clar că este împotriva învățăturilor
Cuvântului lui Dumnezeu
c) Ce ne ajută Scripturile să înțelegem despre ce se întâmplă la moarte?
i.
Eclesiastul 9:5, 6, 10
ii.
Psalmul 115:17
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iii.
Psalmul 146:4
iv.
1 Corinteni 15:16-18
v.
Daniel 12:2
vi.
Ioan 11:11-14, 23-24
vii.
Ioan 5:27-28
d) Cum explici faptul că persoanele care vorbesc cu cei dragi care sunt
decedați și descriu cât de frumos este „de partea cealaltă”?
e) Ce spui despre experiențele din preajma morții?
4. Satana contestă autoritatea lui Dumnezeu în calitate de Creator
a) Geneza 1:1, 26-31
b) Cum este posibil ca Satana, o ființă creată (Ezechiel 28:13), să
conteste autoritatea lui Dumnezeu în calitate de Creator?
c) Cum susține o înțelegere a originilor fără Dumnezeu planurile
ascunse ale Satanei? Romani 1:20-23
d) De ce Sabatul este un memento așa de important într-o lume în care
mulți au renunțat la ideea unui Dumnezeu Creator? Geneza 2:1-3
e) Cum ar trebui abordați prietenii care au fost îndoctrinați cu teoria
evoluționismului?
5. Întrebări de discuție
a) Cum putem să stăm fermi la Isus și învățăturile Sale în ciuda
conspirației balaurului, fiarei din mare și a fiarei din pământ?
Apocalipsa 21:11; 12:17-13:18
b) Cum putem să îi ajutăm și pe alții care sunt înșelați?
Biblia și Cartea anului
Faptele apostolilor 24 – Romani 2
1. Ce lucru fără noimă dorea să evite Festus, în privința lui Pavel?
2. Pe ce mare a plutit în derivă corabia în care se afla Pavel?
3. Cum se numea locul unde l-au întâmpinat frații din Roma pe apostolul
Pavel?
4. Cum dovedesc cei dintre neamuri că lucrarea Legii este scrisă în inimile
lor?
Istoria Mântuirii, cap. 14
5. Ce anume nu a uitat Moise niciodată?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 10. Statele Unite și Babilonul

09 iunie 2018

Ambiția Babilonului este ca toți locuitorii pământului „să se închine fiarei și
icoanei ei”.
De memorat: În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul
copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost
de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul
tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Daniel 12:1
1. Fiara din mare
a) Apocalipsa 13:1-10 (vezi și Daniel 7:23-25)
b) Ce rană de moarte a primit unul din capete ale balaurului?
c) Când s-a vindecat această rană de moarte?
d) De ce a fost așa de uimitoare revenirea în popularitate a papalității în
ultima vreme?
2. Fiara din pământ
a) Apocalipsa 13:11-12
b) Această fiară care are două coarne ca de miel este unică: se ridică din
pământ, nu din mare
c) Ce reprezintă marea în profeția biblică? Apocalipsa 17:15
d) Această fiară ce seamănă cu un miel și se ridică într-o zonă
nepopulată este o descriere a Statelor Unite ale Americii
e) Când va începe această fiară cu chip de miel să vorbească precum o
fiară?
f) Cum poate o țară care odată a prețuit libertatea religioasă să forțeze
oamenii să se închine?
g) Ce indicații găsești că ar sugera faptul că Statele Unite ale Americii își
pierde spiritualitatea?
h) Ce încurajare găsești în faptul că Dumnezeu încă mai lucrează în
Statele Unite ale Americii?
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3. Închinarea forțată
a) Apocalipsa 13:12, 15
b) Daniel 3:1-15
c) Ce lecție putem învăța din exemplul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego?
Daniel 3:16-18
d) Daniel 3:19-25
e) Daniel 3:26-29
f) Daniel 6 descrie un alt decret de moarte bazat pe o forțare la
închinare. Daniel 6:1017, 18-23
g) Ce încurajare primim din aceste relatări pentru poporul lui
Dumnezeu de la Sfârșitul Timpului?
4. Curva și Femeia curată
a) Compară femeia descrisă în Apocalipsa 17 cu femeia descrisă în
Apocalipsa 12
i.
Apocalipsa 17:1-6
ii.
Apocalipsa 12:1-6
b) Ce lecție importantă învățăm din apelul din Apocalipsa 18:1-5?
c) Ce alte texte sau istorisiri din Biblie ne aduc aminte că Dumnezeu are
credincioși care nu sunt încă în biserica Sa? Ioan 10:16; Fapte 18.10
d) Cum putem să fim siguri că aparținem Femeii curate?
e) Care este cea mai bună cale pentru a-i invita și pe alții să se alăture
lui Isus și bisericii Sale?
Biblia și Cartea anului
Romani 3 - 9
1. Unde scrie că Avraam avea aproape o sută de ani, când a crezut
făgăduința lui Dumnezeu?
2. Ce trebuia să aducă porunca și ce a adus ea, în schimb?
3. Care este indiciul că cineva nu este al lui Hristos?
4. Cum va împlini Domnul cuvântul Lui pe pământ?
Istoria Mântuirii, cap. 15
5. Ce au făcut egiptenii când au văzut pregătirile israeliților pentru ultima
plagă?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 11. Sigiliul lui Dumnezeu sau semnul fiarei
16 iunie 2018
Sigiliul lui Dumnezeu indică apartenența la Dumnezeul Creator și Mântuitor și,
de aceea, este un semn al vieții și al speranței. De cealaltă parte, semnul fiarei
indică apostazia și este astfel semnul pierderii și al morții.
De memorat: „Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule,
Atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!”
Apocalipsa 15:3
1. Cântecul lui Moise și al Mielului
a) Apocalipsa 15:3-4
b) Cine cântă acest cântec? Apocalipsa 15:2
c) În loc de a primi semnul puterii fiarei, acest grup a primit sigiliul lui
Dumnezeu
d) Cum a câștigat acest grup victoria asupra fiarei, chipului ei, semnului
ei și asupra numărului numelui ei? Apocalipsa 12:1
e) Ce îți vine în minte când te gândești la a cânta cântarea lui Moise și a
Mielului la marea de cristal? Ce te-ar împiedica să nu ajungi acolo?
2. Semnul prin care Dumnezeu Își identifică poporul
a) Geneza 17:9-11, în locul copiilor lui Avraam, găsim în Noul Testament
tăierea împrejur a inimii (vezi Romani 2:28-29)
b) Exod 31:13, 17; Ezechiel 20:12, 20
c) Geneza 2:2-3
d) Exod 20:8-11
e) Apocalipsa 14:6-7
f) Apocalipsa 14:12
g) Cum putem să fim siguri că Sabatul este un semn al închinătorilor
adevărați și nu doar al evreilor?
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3. Fiara și închinarea falsă
a) Apocalipsa 13:11-18
b) Apocalipsa 14:9-10
c) Apocalipsa 16:2
d) Conform profetului Daniel, această fiară puternică își arogă
autoritatea de a schimba vremurile și legea.
e) Care ar fi câteva elemente ale închinării false care s-au strecurat și în
biserica creștină?
f) Cum putem să evităm primirea semnului fiarei?
g) Cum putem să îi avertizăm și pe alții despre semnul fiarei, fără a-i
jigni?
4. Sigiliul lui Dumnezeu
a) Efeseni 1:13, 14; Fapte 5:32
b) Efeseni 4:30
c) 2 Timotei 2:19
d) Apocalipsa 7:1-4
e) Apocalipsa 14:1-7
f) De ce sigiliul lui Dumnezeu va fi pus numai pe frunte și nu și pe mână?
5. Întrebări de discuție
a) Care este legătura dintre Duhul Sfânt și Sabat?
b) Cum s-a schimbat atitudinea ta față de Sabat pe măsură ce ți-ai întărit
relația personală cu Isus ca Domn și Mântuitor?
Biblia și Cartea anului
Romani 10 - 16
1. Pentru cine este Domnul bogat în îndurare?
2. Cine și de ce sunt atât vrăjmași, cât și iubiți?
3. Care sunt cele trei practici pe care este bine să le evităm?
4. Cum se numea bărbatul care era ruda lui Pavel?
Istoria Mântuirii, cap. 16
5. Ce au făcut israeliții, când credința lor în Dumnezeu a fost încercată?

Pregătire pentru timpul sfârșitului
Studiul 12. Babilonul și Armaghedonul

23 iunie 2018

Războiul de la Armaghedon este de natură spirituală și va aduce față în față toate
forțele răului și tabăra Împărăției lui Dumnezeu.
De memorat: Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru
mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 1 Petru 1:5
1. Vinul mâniei curviei Babilonului
a) Apocalipsa 14:8 Care este băutura îmbătătoare pe tărâm spiritual pe
care Babilonul a produs-o?
b) Apocalipsa 16:19
c) Apocalipsa 17:5
d) Apocalipsa 18:2-3, 10, 21
e) Cum se aseamănă această putere religioasă/politică cu împărăția
veche a Babilonului?
f) 1 Petru 5:13 Ce putem învăța din acest text?
g) Când poporul lui Dumnezeu este chemat să iasă afară din Babilon
(Apocalipsa 18:4), ei sunt chemați să părăsească o anumită locație, să
părăsească doctrinele false, sau amândouă?
2. A căzut Babilonul
a) Apocalipsa 18:1-10
b) Babilonul antic a îndurat judecata lui Dumnezeu. Daniel 5:1-9, 10-12,
13-21, 22-30
c) Babilonul spiritual va îndura de asemenea judecata lui Dumnezeu.
d) Ce încurajare găsești în apelul lui Dumnezeu din Apocalipsa 18:4?
3.

Armaghedonul
a) Apocalipsa 16:12-16. Este foarte multă speculație cu privire la bătălia
de la Armaghedon. Ce putem învăța de la această descoperire scrisă
de apostolul Ioan?
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b) Unii văd numele de Armaghedon ca fiind o referință la Muntele
Carmel din vecinătatea lui Meghido. Ce bătălie dintre bine și rău s-a
dus pe Muntele Carmel?
c) Lecții de pe Muntele Carmel?
i.
1 Împărați 18:1-18
ii.
1 Împărați 18:19-29
iii.
1 Împărați 18:30-40
iv.
Ce elemente din această relatare se vor repeta în ultima
bătălie a Armaghedonului?
d) Apocalipsa 16:13: 19:20-21
e) Aceasta este o profeție cutremurătoare. De ce este judecata împotriva
Babilonului spiritual așa de severă?
f) Cum se raportează această imagine a judecății cu afirmația lui Petru
cum că Domnul nu dorește ca cineva să piară, ci toți să vină la
pocăință?
g) Profetul Ilie a crezut că era singurul care a rămas credincios lui
Dumnezeu. Ce descoperire importantă a primit atunci când
Dumnezeu i-a vorbit într-un susur blând și subțire? 1 Împărați 19:1118
h) Câți vor rămâne credincioși lui Dumnezeu în timpul ultimului mare
conflict, în ciuda intensității bătăliei? Apocalipsa 7:1-4, 9-17
i) Vor fi lacrimile pe care Dumnezeu le va șterge de bucurie sau de
tristețe? (vezi Apocalipsa 21:4)
Biblia și Cartea anului
1 Corinteni 1 - 7
1. Cum sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care-L
iubesc?
2. Cu privire la cine le-a vorbit Pavel în „icoană de vorbire”?
3. Despre ce fel de om le-a scris Pavel corintenilor că nici nu trebuia să
mănânce împreună?
4. Cu privire la ce subiect a scris Pavel, folosind expresia „după părerea
mea”?
Istoria Mântuirii, cap. 17
5. În ce privință nu este Domnul mai puțin meticulos astăzi?

Pregătire pentru timpul sfârșitului

1. Ziua Domnului va veni
a) 2 Petru 3:10
b) Matei 24:30-31
c) Este Ziua Domnului o veste bună sau una rea?

4. Natura întoarcerii lui Hristos
a) Vestea bună
i.
Matei 24:27; 30-31
ii.
Matei 26:64
iii.
Apocalipsa 1:7
iv.
Fapte 1:11
b) Vestea rea
i.
2 Tesaloniceni 1:3-10
ii.
Apocalipsa 6:14-17
c) Cum este că același eveniment generează răspunsuri diferite între cei
care trăiesc în timpul revenirii lui Isus?
d) De ce este apelul lui Isus din Matei 24:44 și mai relevant astăzi față
de mai înainte?
e) Cum putem fi siguri că suntem gata pentru întoarcerea lui Isus?

2. Daniel și cea de-a doua venire a lui Isus
a) Chiar dacă Daniel a avut doar o descoperire limitată cu privire la
prima venire a lui Mesia, ce descoperire ne oferă cu privire la
întoarcerea în glorie a lui Mesia? Daniel 2:34 – 3, 44 – 45
b) Cum confirmă cuvintele lui Isus din Luca 20:17-18 profeția lui Daniel
cu privire la Stânca ce s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini
omenești?
c) Ce vrea să spună Isus când spune: „Dacă cineva cade pe acea piatră
va fi zdrobit de ea”?

5. Învierea și transformarea din momentul întoarcerii lui Hristos
a) Ioan 5:25-29
b) Ioan 11:20-27
c) 1 Tesaloniceni 4:13-18
d) 1 Corinteni 15:42-44, 53-55
e) Ce asigurare am primit că îi vom recunoaște pe cei dragi care au
adormit? Ioan 20:11-16
f) După cine te vei uita în ziua când morții vor fi înviați de către Hristos
din mormintele lor?

Studiul 13. Revenirea Domnului nostru Isus Hristos
30 iunie 2018
Revenirea lui Isus este credința fundamentală care dă sens religiei creștine. Este
evenimentul care împlinește toate visurile și speranțele omenirii.
De memorat: Căci, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va
fi și venirea Fiului omului. Matei 24:27

3.

Speranță pentru viitorul nostru
a) Ioan 14:1-3 Care ar fi unele dintre motive pentru care inimile noastre
ar putea fi tulburate?
b) Tit 2:13 Este întoarcerea lui Hristos speranța noastră binecuvântată
sau El însuși este speranța noastră binecuvântată?
c) 2 Timotei 4:6-8 O cunună a neprihănirii va primi fiecare ce va fi iubit
întoarcerea Sa
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Biblia și Cartea anului
1 Corinteni 8 - 14
1. De unde știm că ceilalți apostoli și frații Domnului erau căsătoriți?
2. Ce obicei spune Pavel că nu aveau bisericile lui Dumnezeu?
3. Conform celor scrise de Pavel corintenilor, care era cauza bolii, a
neputinței și a somnolenței din biserică?
4. În ce situație ar putea crede cei necredincioși că cei din biserică sunt
nebuni?
Istoria Mântuirii, cap. 18
5. În ce condiții nu ar fi avut nevoie omul de ritualul circumciziei?

