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T.M. „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va 
asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să 

schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile 
lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.” 

(Daniel 7:25)



„El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui 
Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se 
va încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi 
sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, 
două vremuri şi o jumătate de vreme.” (Daniel 7:25)

„Cornului cel mic”, menţionat în Daniel 7, i s-a permis să modifice legea înaintea 
oamenilor, eliminând, alterând şi distorsionând poruncile după bunul plac. 

După perioada de persecuţie de 1.260 de ani, a apărut un interes special pentru 
studiul bibliei. În urma eşecului din 1844, subiectul Legii lui Dumnezeu a fost 
studiat în profunzime. Începând de atunci, cele zece porunci au reînceput să 
strălucească pentru creştinătate. 



„Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, 
păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut 
pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!” (Romani 7:7)

În capitolul 7 din Romani, Pavel ne vorbeşte despre lupta creştinului cu Legea. 
Dorinţa de a păcătui se loveşte de dorinţa de a păstra Legea. 

Care este problema, Legea sau păcatul? 

Rolul Legii este să ne semnaleze 
păcatul, dar este incapabilă de a ne 
elibera de el (v. 7, 10, 24).

De aceea, Legea nu este problema, 
deoarece „porunca este sfântă, 
dreaptă şi bună.” (v. 12).

Atunci cum ne putem elibera de 
problema păcatului? 

Isus este singura soluţie (v. 25). 
„Acum dar nu este nici o osândire 
pentru cei ce sunt în Hristos Isus” 
(Romani 8:1).



„În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să 
frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea 
ucenicilor, şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.” (Fapte 20:7)

Creştinii se adunau de obicei duminica pentru a sărbători 
învierea lui Isus, întâlniri semnalate adesea în Noul Testament. 
În realitate, care era scopul acestor întâlniri?

• Motivul celei de-
a doua apariţii 
este de a reîntări
credinţa lui Toma

Ioan 20:19, 
26

• Motivul întâlnirii 
era că Pavel pleca 
în ziua următoare

Fapte 20:7

• Darul menţionat 
aici trebuia pus 
deoparte acasă, 
nu într-o adunare 
bisericească.

1 Corinteni 
16:2

În niciunul din aceste cazuri nu se dă o poruncă explicită de păzire a duminicii 
ca zi de odihnă sau de adunare eclesiastică. 



„Când au ieşit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul 
viitor despre aceleaşi lucruri.… În Sabatul viitor, aproape toată cetatea 
s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.” (Fapte 13:42,44)

Contrar menţionărilor cu 
privire la duminică, Noul 
Testament este plin de 
menţionări ale Sabatului.

Este Domn al Sabatului (Marcu 2:28).

Isus obişnuia să meargă la Sinagogă în 
Sabat (Luca 4:16).

Pavel obişnuia să participe la sinagogă în 
Sabat (Fapte 13:14).

Când nu era o sinagogă în oraş, se 
reuneau cu iudeii în Sabat (Fapte 16:13).

Dacă neamurile le cereau să se adune cu 
ei deoparte, o făceau tot în Sabat (Fapte
13:42-44).

În niciun caz nu se menţionează 
intenţia lui Pavel – sau a 
oricărui alt apostol – de a se 
aduna în mod obişnuit în altă zi 
cu excepţia Sabatului. 



De ce majoritatea creştinilor 
păzesc duminica?

„El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va 
asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să 
schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în 

mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate 
de vreme.” (Daniel 7:25)

Împăraţii romani, împreună cu autorităţile 
eclesiastice, s-au gândit că schimbarea zilei de 
odihnă va uşura convertirea neamurilor.

Aceasta, alături de ura crescândă faţă 
de poporul iudeu, a deschis drumul 
pentru ca acest „corn mic” anunţat în 
Daniel 7 să schimbe vremurile (zilele de 
închinare) şi Legea (poruncile a 2-a, a 4-
a şi a 10-a).

Schimbarea a fost înceată. Odată 
consolidată, s-a justificat mai apoi ca 
fiind sărbătorirea învierii.



„Dacă Sabatul ar fi fost păstrat pretutin-
deni, gândurile şi afecţiunile omului ar fi fost
îndreptate către Creator ca obiect al adorării
şi al închinării şi niciodată n-ar fi fost vreun
închinător la idoli, vreun ateu sau vreun
necredincios. Păzirea Sabatului este un semn
al credincioşiei faţă de adevăratul Dumnezeu,
„Acela care a făcut cerul şi pământul, marea
şi izvoarele apelor”. Urmează ca solia care
porunceşte oamenilor să se închine lui
Dumnezeu şi să păzească poruncile Sale să
ceară în mod deosebit să păzească porunca a
patra.”

E.G.W. (Tragedia veacurilor, pag. 433)



Următoarele diapozitive sunt o 
amplificare a subiectului lecţiunii. 
Pot fi utilizate fără probleme de cel 
care expune subiectul. 



Fiara văzută de 
Ioan este un 
compendiu al 
imperiilor văzute 
de Daniel.

Toate imperiile 
urmează porunca 
balaurului: de a 
distruge poporul lui 
Dumnezeu .

Asemneea unui 
leopard

Picioare ca de 
urs

O gură ca de 
leu

BABILONIA

MEDO-
PERSIA

GRECIA

ROMA

ROMA 
PAPALĂ

Şapte capete şi zece 
coarne; şi pe 
coarnele lui zece 
diademe; şi pe 
capetele lor ,un 
nume de blasfemie. 



I s-a dat şi gură ca să rostească 
lucruri şi blasfemii

I s-a dat autoritate ca să acţioneze 
42 de luni

Şi-a deschis gura pentru a-l 
blasfemia pe Dumnezeu, numele 

Său, chivotul său şi pe cei ce sunt în 
cer

I s-a dat voie să facă război 
împotriva sfinţilor şi să-i învingă

I s-a dat autoritate şi asupra oricărei 
seminţii, oricărui popor, oricărei limbi şi 

oricărei naţiuni.

Cele zece coarne înseamnă că din acea 
împărăţie se vor ridica zece regi; şi după ei 
se va ridica altul, care va fi diferit de primii 

şi care va învinge pe trei dintre ei. 

Şi îi va învinge pe sfinţii Celui 
Preaînalt.

Şi va rosti cuvinte împotriva Celui 
Preaînalt.

Şi se va gândi să schimbe vremurile 
şi Legea. 

Şi vor fi daţi în mâna lui pentru o 
vreme, două vremi şi o jumătate de 

vreme. 

Fiara (Ap. 13) este cornul cel mic (Dan. 7)



Cea de-a 
zecea a fost 
împărţită în 

două

1- Să-L iubeşti pe Dumnezeu mai presus de orice.

2- Să nu iei numele lui Dumnezeu în deşert

3- Să sfinţeşti ziua Domnului. 

4- Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta.

5- Să nu ucizi.

6- să nu fii desfrânat.

7- Să nu furi.

8- Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

9- Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.

10- Să nu pofteşti nici un lucru al aproapelui tău.

Lipseşte 
porunca a 

doua (să nu te 
închini la 
imagini)

Biserica Romano Catolică învaţă în prezent, 
Legea lui Dumnezeu modificată.

A fost 
schimbată 

sâmbăta cu 
duminica
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