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Din ţărână la stele

Textul de memorat: „Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să
umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.” (Daniel 12:3)

Duminică, 22 martie – Mihail, conducătorul nostru

1. Daniel 12:1; În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău;
căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea
aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.

Romani 8:34; Cine-i  va osândi? Hristos  a murit!  Ba mai  mult,  El  a şi  înviat,  stă la  dreapta lui
Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!

Evrei 7:25; De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin
El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei.

Luni, 23 martie – „Scris în carte”

2. Daniel 12:1; În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău;
căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea
aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.

Marţi, 24 martie – Învierea

3. Daniel 12:2,3; 2. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi
alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.
3. Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire
vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.

4. Romani 8:18; Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu
slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.

Evrei 2:14,15; 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost
deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe
diavolul,
15. şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.

Miercuri, 25 martie – Cartea sigilată

5. Daniel  12:4; Tu însă,  Daniele,  ţine  ascunse  aceste  cuvinte  şi  pecetluieşte  cartea  până  la  vremea
sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.

Ioan 14:29; Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor
întâmpla, să credeţi.
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Joi, 26 martie – Timpul de aşteptare

6. Daniel  12:5-13; 5.  Şi  eu,  Daniel,  m-am uitat  şi  iată  că  alţi  doi  oameni  stăteau  în  picioare,  unul
dincoace de râu, şi altul dincolo de malul râului.
6. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: „Cât va
mai fi până la sfârşitul acestor minuni?”
7. Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat
spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic că va mai fi o vreme, două
vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va
fi zdrobită de tot.
8. Eu am auzit, dar n-am înţeles; şi am zis: „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?”
9. El a răspuns: „Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea
sfârşitului.
10. Mulţi vor fi curăţaţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar
cei pricepuţi vor înţelege.
11. De la vremea când va înceta jertfa necurmată şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor
mai fi o mie două sute nouăzeci de zile.
12. Ferice de cine va aştepta şi va ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile!
13. Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul; tu te vei odihni şi te vei scula iarăşi odată în partea ta de
moştenire, la sfârşitul zilelor.”

Şcoala de Sabat audio
Responsabil de text: Viorel Tronaru
 http://www.7adventist.com/studiu/

&

Studiu Biblic, Trim. I, 2020 – Daniel 2/2

- texte -

http://www.7adventist.com/studiu/

	Studiul 13
	Din ţărână la stele
	Duminică, 22 martie – Mihail, conducătorul nostru
	Luni, 23 martie – „Scris în carte”
	Marţi, 24 martie – Învierea
	Miercuri, 25 martie – Cartea sigilată
	Joi, 26 martie – Timpul de aşteptare



