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ActivităŃi din Câmpul Misionar Român şi din lumea întreagă 
 

DARE DE SEAMĂ A  
DEPARTAMENTULUI MISIONAR  

 
ConştienŃi fiind de marea răspundere şi însărcinare ce apasă asupra 

noastră ca individ şi ca biserică de a vesti Evanghelia, Departamentul 
Misionar împreună cu slujbaşii Câmpului Român au hotărât să iniŃieze 
o lucrare de evanghelizare în localitatea Bogata, motivaŃi de cel puŃin 
două lucruri. 

Dat fiind faptul că aici s-a inaugurat o casă de rugăciune nouă şi în 
al doilea rând, cu ani în urmă aici a fost o comunitate numeroasă şi 
prosperă deservită de pastori importanŃi. Conform planului stabilit, în 
perioada 19-28 ianuarie 2013, a avut loc prezentarea Cuvântului lui 
Dumnezeu şi câteva sfaturi de sănătate. Au fost prezente persoane din 
localitate şi chiar din Dej, atât membrii bisericii, cât şi simpatizanŃi. În 
fiecare seară după terminarea programului, a fost dedicat un timp 
special întrebărilor şi răspunsurilor din partea celor interesaŃi. 

S-au făcut vizite atât la membrii bisericii, cât şi unele persoane care 
au participat la evanghelizare, de asemenea s-au făcut şi studii biblice 
acasă, la cei care au dorit şi cerut aceasta. 

Un lucru demn de remarcat este faptul că s-a amenajat la casa de 
rugăciune o cameră unde au fost cazaŃi slujbaşii care au participat la 
evanghelizare, aceasta a fost posibil prin ajutorul şi contribuŃia 
financiară a Câmpului Român şi a familiei Pop. Au existat persoane din 
afara bisericii care au făcut donaŃii substanŃiale pentru finalizarea unor 
lucrări. 

DorinŃa noastră este ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea de la 
Bogata şi pe toŃi aceia care au auzit vestea bună a mântuirii şi în 
continuare să se depună eforturi pentru ca cei interesaŃi să poate fi aduşi 
la picioarele domnului Isus. 

MulŃumim tuturor celor care au sprijinit această lucrare, membrilor 
comunităŃii Bogata şi nu în ultimul rând lui Dumnezeu, care ne-a  dat 
ajutor şi binecuvântare. Amin. 

  
O altă acŃiune misionar medicală a fost şi la Ploieşti, în data de 28 

aprilie 2013. A avut loc un seminar de sănătate susŃinut de fratele Doru 
Laza. S-au făcut invitaŃii şi s-au distribuit în oraş. De asemenea, a fost 
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făcută publicitate şi la două posturi de radio din localitate, au fost 
prezente un număr satisfăcător de persoane printre care cadre medicale, 
lucrători din poliŃie,  etc. A fost prezentată Evanghelia sănătăŃii într-o 
manieră plăcută şi accesibilă lăsând o bună impresie asupra tuturor 
celor prezenŃi. Cu această ocazie s-au făcut înscrieri la cursuri de 
nutriŃie şi am avut bucuria să se înscrie 40 de persoane. 

Astfel că am fost nevoiŃi să închiriem o altă sală, unde în perioada 
12-15 mai 2013, au început cursurile de nutriŃie şi bucătărie 
vegetariană. Au fost prezenŃi medici, cadre medicale şi alte persoane 
interesate de sănătate şi adoptarea unui nou stil de viaŃă, prezentarea 
subiectelor a fost foarte interesantă şi bine documentată. În toată 
această acŃiune am văzut mâna lui Dumnezeu care ne-a ajutat la orice 
pas, nu putem trece cu vederea faptul că unii din membrii comunităŃii 
au făcut donaŃii substanŃiale pentru ca aceasta acŃiune să se poate 
realiza, fapt pentru care le mulŃumim şi dorim ca Domnul să îi 
binecuvânteze, se va continua cursurile de nutriŃie pe o perioadă de 
două luni începând cu data de 2 iunie 2013, mulŃumim tuturor 
membrilor comunităŃii şi tuturor acelora care pe o cale sau alta au 
sprijinit această lucrare. Avem în continuare în plan să facem şi în alte 
locuri din Ńară asemenea acŃiuni, cum ar fi Craiova şi zona Banatului. 

Toată lauda mulŃumirea şi recunoştinŃa  se cuvine lui Dumnezeu 
pentru toate câte a făcut şi va mai face pentru noi. 

 
Departamentul Misionar al Câmpului Român 
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LA MUL łI ANI!!! (20 DE ANI DE ACTIVITATE …) 
 
În anul 1991, la Sesiunea ConferinŃei Generale se naşte ideea unei 

acŃiuni de solidaritate în favoarea celor săraci şi în nevoi.  
Fratele S. Gutknecht, preşedintele de atunci a susŃinut cu entuziasm 

acest proiect şi astfel s-a înfiinŃat Departamentul AcŃiunea Socială a 
Bunului Samaritean, cu sediul în Mosbach, la vremea respectivă, iar 
mai târziu, din 2005, în Italia. Responsabila Departamentului a fost 
numită sora Santina Mascera, ajutată de surorile Myriam Auger şi Lore 
Schmidt.  

Începând cu unii membri ai Comitetului, s-au adus la cunoştinŃă 
nevoile Ńărilor de unde proveneau: Peru, Bolivia, Tanzania, Kenia.  

A urmat o scrisoare circulară prin care se anunŃa înfiinŃarea acestui 
nou Departament şi a scopului pentru care a fost creat: ajutarea 
persoanelor celor mai sărace din biserica noastră şi din afara ei, fără a 
face deosebire de religie sau cultură.  

De asemenea, au fost invitaŃi toŃi membrii să colaboreze cu daruri 
voluntare pentru acest scop. InvitaŃia a fost acceptată cu bucurie şi 
generozitate, iar bisericile s-au organizat şi s-au pus în acŃiune pentru a 
strânge fonduri şi a le trimite Departamentului.  

Prin intermediul acestor rânduri, dorim să împărtăşim cu voi puŃin 
din istoria a douăzeci de ani de experienŃe şi activităŃi bogate. 

În Africa  au fost ajutate următoarele Ńări:  
Burundi, în martie 2007, în urma unor inundaŃii puternice care au 

distrus recoltele şi unele case. Au fost trimise alimente de bază şi 
medicamente, în special orfanilor şi văduvelor. 

În Camerun în 2009 s-a cumpărat un cuptor de pâine ce făcea 
posibilă autosusŃinerea persoanelor implicate în proiect, inclusiv a unor 
văduve şi bolnavi de SIDA.  

Prin proiectul SOS Congo, în 2001, au fost ajutaŃi să urmeze o 
şcoală, copii care înainte trebuiau să muncească pentru mâncarea de 
fiecare zi. 

În anul 2002, sr. Teresita Corti a vizitat Kenia şi Tanzania. Cu 
ajutorul primit s-au ridicat 50 de case şi au fost ajutaŃi bătrâni sau copii 
orfani, prin adopŃie la distanŃă, săraci şi bolnavi rezultaŃi în urma 
luptelor dintre diferite triburi. De asemenea, au fost proiecte de 
înfiinŃare a unor locuri de muncă.  

În Liberia s-au achiziŃionat paturi şi saltele. 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 8 

În câmpul de refugiaŃi din Mozambic au fost trimise alimente şi 
medicamente în 2006. 

În urma persecuŃiei creştinilor din Nigeria, unii fraŃi ai noştri şi-au 
pierdut vieŃile, fiind nevoie să susŃinem familiile rămase. 

Am asistat în 2007, cu alimente de primă necesitate, la a doua 
catastrofă naturală din Rwanda, unde seceta a distrus recoltele.  

Copiii orfani şi săraci din Sierra Leone au primit ajutor să poată 
frecventa şcoala.  

În Togo au fost ajutate  familii şi copii săraci. 
Uganda a beneficiat pentru opt copii orfani de o moară de măcinat 

cereale. 
MulŃi fraŃi din Zambia au trebuit să se alimenteze cu ierburi 

sălbatice datorită foametei. Unii părinŃi, mâncau o dată la 3 zile pentru 
a putea să le da copiilor lor mâncarea.  
Şi în Zimbabwe au fost ajutaŃi bătrâni, văduve şi săraci în 2009.  
În America Centrală au fost duse la bun sfârşit următoarele proiecte: 
În urma uraganului Stan, în Costa Rica, în 2006, au fost reconstruite 

case, trimise alimente şi s-au finanŃat diferite operaŃii chirurgicale. Mii 
de morŃi şi aproape o jumătate de milion de oameni au rămas fără case 
şi în Guatemala. A fost trimisă o mare cantitate de alimente de primă 
necesitate. S-au cumpărat echipamentele necesare pentru două fântâni 
care alimentează o comunitate întreagă în Tierra Caliente.  

Din 2004 până azi, în Honduras a fost construită şi extinsă o şcoală 
primară, numită „Reforma”, care a ajuns să fie cea mai renumită din 
localitate. Au fost date 28 de burse sociale de studii. 

În Nicaragua a fost cumpărat un teren şi s-au construit 25 de 
apartamente şi o biserică pentru sinistraŃii inundaŃiilor din 2004.  

S-a ajutat ridicarea unei şcoli şi în El Salvador, care a fost 
inaugurată în 2012.  

În Panama s-a intervenit în favoarea victimelor catastrofelor 
naturale şi a inundaŃiilor. 
America de Sud a beneficiat de următoarele proiecte: 

După cutremurul din 2010 din Cile, au fost trimise alimente de 
primă necesitate şi ajutoare pentru reconstruirea unor case. 

În Columbia s-a ajutat construirea unui orfelinat pentru copiii 
abandonaŃi. 
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În Ecuador, fiecare biserică are reprezentant local al Bunului 
Samaritean. Aici a fost ajutată şcoala din Guayaquil pentru a repara 
acoperişul şi a oferi copiilor fără posibilităŃi o educaŃie creştină.  

MulŃumim soŃilor Pizarro din Peru pentru ajutorul din ultimii 15 ani 
şi construirea unor case din prefabricate şi a „Bisericii Bunul 
Samaritean” pentru sinistraŃii de după cutremurul din 2007.  

În Asia şi Oceania, Bunul Samaritean a ajutat în: 
Bangladeş şi Pachistan după inundaŃiile din 2010 la distribuirea de 

alimente, construirea de case şi a unei şcoli pentru copii săraci.  
La 6 luni după tsunami din Sri Lanka, 2005, echipa noastră a ajutat 

67 de familii să aibă un loc de muncă oferind împrumuturi.  
În India au fost ajutaŃi financiar din 2006, săraci şi văduve. 
În 2006 au fost trimise fonduri pentru medicamente necesare în 

urma inundaŃiilor din Fiji . 
În Papua Guinea s-a cumpărat îmbrăcăminte pentru trei grupe de 

fraŃi săraci.  
În Europa au fost ajutate următoarele Ńări: 
 Din anul 2002, Bulgaria a primit ajutor pentru o văduvă, iar din 

2004 pentru asistenŃa oferită copiilor şi adolescenŃilor orfani şi 
înfiinŃarea unui cămin pentru tinerii peste 18 ani.  

La sfârşitul lui 2003, fr. Marian Pătroi ne-a invitat să vizităm 
România pentru a cunoaşte „copiii străzii,” abandonaŃi de familiile lor. 
De asemenea, a fost ajutat un orfelinat, iarna, cu cheltuielile de 
încălzire. Colaborarea cu România continuă şi azi… 

În Serbia a fost ajutată o văduvă cu alimente şi lemne. 
În Italia  au fost ajutate diferite persoane în nevoi şi cu o situaŃie 

economică precară.  
MulŃumim pe această cale tuturor persoanelor care au ajutat la 

împlinirea scopului pentru care a fost înfiinŃat Departamentul Bunul 
Samaritean şi care, prin contribuŃiile lor au adus mângâiere şi sprijin 
multor alŃi semeni ai noştri în bolile, singurătatea, încercările, greutăŃile 
şi nevoile lor.  
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Să ne cunoaştem fraŃii: 
 

UNIUNEA PERUANĂ  
 

Republica Peru este o Ńară situată în America de Sud, având ca 
vecini Ecuador, Columbia, Brazilia, Bolivia, Chile şi Oceanul Pacific. 
Peru se bucură de un peisaj variat, astfel se poate trece de la un deşert 
arid la o zonă muntoasă, o câmpie verde, văi, dealuri şi înaltele piscuri 
ale Anzilor Cordillieri în doar câteva ore. 

PopulaŃia este de 29 076 512 locuitori; Lima, capitala este oraşul cel 
mai populat cu aproximativ 8 milioane de locuitori, limba oficială este 
spaniola, cu toate că există şi alte limbi native. Peru este o Ńară 
emergentă, dar cu o inegalitate puternică economică şi un venit pe cap 
de locuitor sub media mondială. ActivităŃile economice includ 
agricultura, pescuitul, mineria şi manufactura de produse textile. Din 
punct de vedere politic, Peru este o republică prezidenŃială democratică. 
Din punct de vedere al religiei: 81.3% este catolică, 12,5% protestantă, 
3.3% alte religii, 2.9% fără religie. 

Solia Reformei a ajuns în Peru în anul 1932 din Germania prin Fr. 
Carlos Kozel, care a înfiinŃat un Câmp de lucru în Nord şi care s-a 
extins treptat în toată Ńara. În prezent, Uniunea Peruană este structurată 
în 5 misiuni:  

 
Misiunea ParticipanŃi Biserici sau locaşuri 

de închinare 
Misiunea Nord 3144 186 
Misiunea Sud 1082 69 
Misiunea centrală de Nord  5860 296 
Misiunea Centrală 2887 120 
Misiunea Sud 315 26 
TOTAL 13288 697 

 

Dintre cei 13288 participanŃi, 5.121 sunt membri. Majoritatea 
locaşurilor de închinare sunt proprietatea Uniunii. 

Pentru slujirea acestei congregaŃii avem: 30 Pastori, 43 Lucrători 
Biblici, 59 Colportori, 11 AlŃi angajaŃi. În total: 143  de fraŃi lucrează 
pentru Domnul.  
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Departamentele care au dezvoltat activităŃi de evanghelizare şi s-au 
organizat în echipe de lucru sunt: 
1. COLPORTAJ:  

A fost stâlpul lucrării şi a permis împrăştierea soliei în întreaga Ńară. 
Cu fondurile obŃinute din distribuirea de cărŃi s-au construit temple în 
diferite locuri. Este o sursă de lucru pentru tineri şi o şcoală de formare 
pentru primii paşi în a intra în Slujire. În anul 2005 s-a înfiinŃat şcoala 
de Colportaj “Pedro Valdo” care pregăteşte în fiecare an grupe de 28 - 
35 de studenŃi teoretic şi practic timp de 3 luni. Frecvent şi constant se 
convocă tinerii pentru a li se da instrucŃiuni şi pentru a pregăti echipe 
de lucru în diferite câmpuri din Uniune. 
2. PUBLICAłII:  

Acest departament ajută lucrarea de evanghelizare prin editarea de 
cărŃi şi reviste care promovează recuperarea sănătăŃii prin medicina 
naturistă, alimentaŃie sănătoasă şi alte materiale religioase, precum 
lecŃiunile pentru adulŃi şi copii, cărŃi de cântări, pliante, studii biblice şi 
alte materiale. În ultimi 7 ani s-au achiziŃionat echipamente şi maşini 
specializate pentru da o calitate mai bună produselor.  
3. EDUCAłIE:  

Administrează Colegiul San Mateo care împlineşte mai mult de 50 
ani de funcŃionare, oferind trei nivele de învăŃământ: grădiniŃă, Primară, 
Secundară pentru 490 elevi în cele 5 sucursale ale ei.  Are 33 angajaŃi 
(profesori şi personal administrativ). San Mateo realizează activităŃi de: 
Consiliere spirituală, Consiliere familială, Şcoală pentru PărinŃi, 
Sănătate. Ceea ce ne permite să ajungem la părinŃii elevilor care nu sunt 
din biserică. 
4. ŞCOALA MISIONAR Ă: 

Datorită creşterii lucrării din Peru, în anul 2003 s-a văzut nevoia de a 
crea o Şcoală Misionară care să pregătească viitorii lucrători ai 
Bisericii. Până în prezent au absolvit trei generaŃii, iar momentan se 
pregătesc 23 de studenŃi în Şcoala Misionară InternaŃională Elim.  

Chiar dacă Departamentele Familie, Sănătate, Tineri, Muzică nu 
sunt organizate ca echipe de lucru, nu înseamnă că persoanele 
responsabile de fiecare Departament nu realizează activităŃile necesare, 
conducând, distribuind materiale educative şi organizând seminarii, 
conferinŃe de medicină naturistă, cursuri de bucătărie vegetariană, 
campanii de sănătate, tabere de tineret, concerte muzicale, formare de 
grupuri corale şi congrese spirituale. 
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Care este metoda de a pune în practică predicarea Evangheliei 

în Peru? 
Aceeaşi care a fost stabilită de Isus: „După aceea Domnul a mai 

rânduit alŃi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în 
toate cetăŃile şi în toate locurile, pe unde avea să treacă El.” Luca 10:1, 
„Şi pe drum, propovăduiŃi şi ziceŃi: „ÎmpărăŃia cerurilor este 
aproape!” VindecaŃi pe bolnavi, înviaŃi pe morŃi, curăŃiŃi pe leproşi, 
scoateŃi afară dracii. Fără plată aŃi primit, fără plată să daŃi. Să nu luaŃi 
nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru 
drum, nici două haine, nici încălŃăminte, nici toiag, căci vrednic este 
lucrătorul de hrana lui.” Matei 10:7-10.  

CredinŃa se demonstrează prin jertfa Domnului, aşa cum Avraam şi-
a lăsat Ńara şi familia, urmând porunca divină, toŃi fraŃii care doresc să 
lucreze pentru cauza lui Dumnezeu, pun pe al doilea plan bunurile 
pământeşti şi se dedică în mâinile lui Dumnezeu pentru a fi conduşi 
oriunde este nevoie de ei. 

În Peru fiecare lucrător începe prin colportaj, demonstrând astfel 
dedicarea, calităŃile şi responsabilitatea, care îl dezvoltă ulterior ca 
lucrător al Domnului. Acesta este la dispoziŃia nevoilor sufletelor 24 de 
ore pe zi. Aceşti lucrători nu au bunuri pământeşti, iar majoritatea nu au 
casă proprie, nici maşină pentru deplasări, serveşte între 20 şi 30 de 
biserici sau grupe şi în majoritatea cazurilor foloseşte transportul public 
pentru deplasări, cu toate că de multe ori merge pe jos. Trebuie să 
menŃionăm că există locuri atât de îndepărtate încât se ajunge după 10 
sau 12 ore de mers pe jos. Majoritatea lucrătorilor nu au educaŃie 
superioară, dar se autoeducă şi se pregătesc în câmpul muncii, colportaj 
sau la şcoala misionară. Au un salar minim de aproximativ 350 dolari 
SUA pe lună, atât pentru ei, cât şi pentru întreaga familie.  

Drumul lor este unul de sacrificiu şi smerenie, sunt schimbaŃi din 
câmp la fiecare 3 ani, confruntându-se cu situaŃii dificile, începând cu 
schimbări de climă sau lipsa mijloacelor de trai în locurile unde sunt 
trimişi.  

Un aspect demn de scos în evidenŃă este că toŃi provin din zone 
rurale, departe de capitală cu un nivel de educaŃie limitat, dar prin harul 
lui Dumnezeu, ajung să fie conducători în Biserica Domnului, 
conducând sufletele la patria eternă.  
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Slăbiciuni şi Nevoi 
Cu toate că este Uniunea cu cei mai mulŃi membrii din America de 

Sud, biserica noastră nu reprezintă nici măcar jumătate din 1% din 
populaŃia Ńării, ci doar un 0,05%.  

Resursele economice nu sunt suficiente pentru a ajunge mai bine la 
populaŃia Ńării. Există foame de Cuvânt, dar nu avem lucrători suficienŃi 
pentru a sluji tuturor. Aşa cum este scris: „Mare este secerişul, dar 
puŃini sunt lucrătorii!”, în Peru e nevoie de lucrători în via Domnului. 
Trebuie să transmitem solia prin mediile de comunicare. 

 
Dumnezeu va binecuvânta şi înmulŃi alimentul spiritual ca toŃi să 

poată să cunoască Evanghelia. 
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INTRODUCERE 
 
AŃi auzit vreodată pe cineva spunând: “Cerul şi pământul vor trece, 

dar cuvintele Mele nu vor trece”? Luca 21:33. Oricine ştie că o fiinŃă 
umană nu poate face o astfel de declaraŃie. Chiar dacă cineva a spus-o, 
aceasta nu s-a întâmplat niciodată. Oamenii spun de multe ori cuvinte 
care sunt ca o pleavă pe care timpul o spulberă  şi care nu au nici o 
veridicitate.  

Nu e tot aşa cu cuvintele lui Isus. A dat vreun principiu? Acesta este 
bine fondat şi va trece orice test. A făcut vreo promisiune? Chiar după 
ani şi generaŃii El nu o va uita, o va păstra şi o va împlini la timpul 
potrivit. A făcut vreo profeŃie? Pot să treacă secole, dar cuvintele Lui 
nu îşi vor pierde puterea şi se vor împlini cu siguranŃă. “Cerul şi 
pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” Matei 24:35. 

Soliile Domnului nu sunt asemenea discursurilor oamenilor. 
Cuvântul Său are putere şi se împlineşte, fie imediat, fie în timp. Când 
oamenii cereau să fie vindecaŃi, eliberarea şi ajutorul nu au fost 
întârziate luni, săptămâni sau ore, ci au fost acordate imediat. “Ce vrei 
să-Ńi fac?” “Rabuni”, I-a răspuns orbul, „să capăt vederea.” Şi Isus i-a 
zis: „Du-te, credinŃa ta te-a mântuit.” Îndată orbul şi-a căpătat 
vederea,…” Marcu 10:51, 52. 

“łie îŃi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-Ńi patul 
şi du-te acasă.” Şi îndată slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a 
ieşit afară în faŃa tuturor.” Marcu 2:11, 12. Aceste lucruri s-au întâmplat 
pentru că cuvintele Lui erau de la Duhul lui Dumnezeu şi aveau viaŃa în 
ele, căci El a zis: “cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi 
viaŃă.” Ioan 6:63. Acestea dau nu numai sănătate şi viaŃă fizică, ci şi 
vindecare spirituală şi bucurie. 

În această jumătate de an, vom continua studiul vieŃii, lucrării şi 
învăŃăturilor lui Isus, concentrându-ne asupra ”acceptării soliei lui 
Isus.” În Evanghelie venim direct în contact cu puternicul cuvânt al 
Mântuitorului. Ce trebuie să facem când ascultăm solia Sa dătătoare de 
viaŃă către fiecare? “Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care 
vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face. Se aseamănă cu un om 
care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe 
stâncă. A venit o vărsare de ape şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, 
dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.” Luca 6:47, 48. 
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Confirmând minunata putere a soliei Evangheliei, solul inspirat 
scrie: “… (Biblia) este ca o mină plină de minereuri preŃioase şi comori 
inestimabile…. Mila, adevărul şi dragostea sunt mai presus de puterea 
noastră de evaluare; nu putem avea prea mult din aceste comori prin 
eforturi proprii, dar în Cuvântul lui Dumnezeu putem descoperi acum, 
cum putem intra în posesia acestor bogăŃii cereşti. Cu toate acestea, de 
ce este Cuvântul lui Dumnezeu atât de puŃin interesant pentru mulŃi din 
cei ce pretind că sunt creştini? Pentru că acest Cuvânt al lui Dumnezeu 
nu este spirit şi nu este viaŃă? Oare Domnul Isus ne-a dat o poruncă 
lipsită de interes atunci când ne-a spus: "CercetaŃi Scripturile"? Domnul 
Isus spune: "Cuvintele pe care vi le spun Eu sunt duh şi viaŃă.’… Când 
inima este adusă în armonie cu Cuvântul, în ea se va naşte o nouă viaŃă 
şi o nouă lumină va străluci asupra fiecărui cuvânt al Bibliei, iar aceasta 
va deveni glasul lui Dumnezeu care vorbeşte sufletului vostru. În acest 
fel veŃi face descoperiri uimitoare cu privire la cele cereşti veŃi şti 
încotro mergeŃi şi veŃi fi în stare să dobândiŃi cele mai mari avantaje.” – 
Principiile fundamentale ale educaŃiei creştine, pp. 182, 183. 

“Când inima este adusă în armonie cu cuvântul, o nouă viaŃă va Ńâşni 
în tine, o nouă lumină va străluci asupra fiecărui rând a cuvântului 
pentru deveni vocea lui Dumnezeu în sufletul tău. Astfel vei lua decizii 
cereşti, vei şti încotro mergi şi îŃi vei îndeplini majoritatea privilegiilor 
în aceeaşi zi.” –Christian Education, p. 80. 

Dacă lecŃiile săptămânii sunt revizuite în ultima clipă doar pentru a 
răspunde unei întrebări, acestea nu vor avea prea mult efect în viaŃa 
spirituală. La fel cum avem nevoie de mâncare zilnic pentru a ne 
susŃine viaŃa şi energia activă, este şi cu viaŃa spirituală. Trebuie să 
studiem şi să medităm asupra lecŃiilor din Sfintele Scripturi în fiecare 
zi, aplicându-le în viaŃa personală. Apoi, acestea vor aduce o schimbare 
în vieŃile noastre spirituale şi vor împărtăşi multe binecuvântări.  

“PărinŃii să cerceteze Scripturile împreună cu copiii lor. Ei înşişi 
trebuie să devină familiarizaŃi cu aceste lecŃii, apoi îşi pot ajuta copiii să 
le înveŃe. În fiecare zi trebuie luat timp pentru studiul acestor lecŃii, nu 
pentru a le memora mecanic când mintea nu înŃelege nimic, ci pentru a 
săpa până la temelie şi a deveni familiarizat cu însemnătatea lecŃiei. În 
foarte multe cazuri indiferenŃa copiilor este imputabilă părinŃilor. Ei 
sunt indiferenŃi, iar copiii preiau acelaşi spirit. Dacă părinŃii dau atenŃie 
Şcolii de Sabat, dându-i respect şi prioritate, copiii vor copia, în 
general, exemplul lor.” –Counsels on Sabbath School Work, pp. 53, 54. 
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“Isus este izvorul puterii, fântâna vieŃii. El ne duce la Cuvântul Său 
şi ne pune înainte din pomul vieŃii, frunze pentru tămăduirea sufletelor 
bolnave de păcat. El ne conduce la tronul lui Dumnezeu şi ne pune în 
gură o rugăciune prin care suntem aduşi într-o mai strânsă legătură cu 
Sine. Spre binele nostru, El pune la lucru mijloacele atotputernice ale 
cerului. La fiecare pas, luăm contact cu puterea Sa vie.” – Istoria 
Faptelor Apostolilor, p. 478. 

Să folosim această ocazie pentru a profita spiritual de Sursa 
binecuvântată a vieŃii şi înŃelepciunii.  

 
–FraŃii şi surorile de la ConferinŃa Generală 
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1                       S.A. CT 20.52, B. 21.00,  
Sabatul din 6 Iulie, 2013          MS 21.16, AR 21.27 
 

BINECUVÂNTAREA OSPITALIT ĂłII 
 

“Biblia se referă mult la ospitalitate. Nu numai că o prezintă ca pe o 
datorie, dar ne prezintă şi multe tablouri frumoase ale exercitării acestui 
har şi a binecuvântărilor pe care le aduce. Printre acestea, se află în 
primul rând experienŃa lui Avraam... 

Dumnezeu le-a atribuit suficientă importanŃă acestor fapte de 
amabilitate, raportându-le în Cuvântul Său; şi cu mai mult de o mie de 
ani mai târziu, un apostol inspirat s-a referit la ele: "Să nu daŃi uitării 
primirea de oaspeŃi; căci prin aceasta mulŃi au găzduit, fără să ştie, pe 
îngeri.’” – Căminul Adventist, p. 445. 

 

Înaintând constant spre Ńintă 
1. Încotro S-a îndreptat Isus, ştiind că se apropiau ultimele zile ale 
misiunii Sale? Luca 9:51. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pentru inima lui Hristos era o povară grea aceea de a-Şi croi drum 
prin temerile, dezamăgirile şi necredinŃa ucenicilor Săi iubiŃi. Îi era 
greu să-i conducă spre groaza şi disperarea care-i aştepta la Ierusalim. 
Iar Satana se străduia să-L zdrobească pe Fiul omului sub ispitele sale. 
Pentru ce să meargă acum la Ierusalim la o moarte sigură? Pretutindeni 
în jur erau suflete care flămânzeau după pâinea vieŃii. Pretutindeni se 
aflau oameni suferinzi, care aşteptau cuvântul Său vindecător. Lucrarea 
care trebuia îndeplinită prin Evanghelia harului Său de-abia începuse. 
Iar El era plin de vigoarea primei tinereŃi. Pentru ce să nu meargă 
înainte, către câmpurile întinse ale lumii, ducând cuvintele de har şi 
atingerea puterii vindecătoare?… 

“Dar în planul cel mare al lui Dumnezeu fusese precizat un timp 
anume, când El trebuia să Se jertfească pentru păcatele oamenilor şi 
ceasul acela avea să sune curând. El nu voia să dea greş, nici să Se lase 
înfrânt. Paşii Lui erau îndreptaŃi spre Ierusalim, unde vrăjmaşii Lui 
uneltiseră timp îndelungat să-I ia viaŃa; acum El voia să o ofere, s-o dea 
de bunăvoie. Şi-a îndreptat faŃa hotărât să meargă la persecuŃie, 
sacrificiu, lepădare din partea oamenilor, condamnare şi moarte.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 486. 
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2. Prin ce regiune a trebuit să treacă Isus cu ucenicii Săi pentru a 
ajunge la Ierusalim? Pe cine a trimis înainte într-un sat samaritean 
pentru a pregăti un loc? Luca 9:52. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu o anumită ocazie, Hristos a trimis mesageri înaintea Lui într-un 
sat samaritean, să pregătească un loc de odihnă pentru El şi ucenicii 
Săi.” – VieŃi SfinŃite, pp. 57, 58. 

 

Primirea binevoitoare şi binecuvântarea  
3. Cu ce s-au confruntat ucenicii când au intrat în localitate pentru a 
cere găzduire? Care a fost motivul acestui refuz? Luca 9:53. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar oamenii n-au vrut să-L primească, pentru că El Se îndrepta 
spre Ierusalim …. Ei au interpretat lucrul acesta ca şi cum Hristos i-ar fi 
preferat pe iudei, pe care ei îi urau de moarte. Dacă El ar fi venit să 
refacă templul lor şi să Se închine pe Muntele Garizim, L-ar fi primit cu 
mare bucurie, dar El mergea către Ierusalim şi de aceea nu vroiau să-L 
găzduiască. Nu şi-au dat seama că îndepărtează de la uşa lor cel mai 
bun dar al cerului. Isus i-a invitat pe oameni să-L primească, le-a cerut 
ajutorul ca să Se poată apropia de ei şi să reverse asupra lor cele mai 
bogate binecuvântări. Pentru orice binefacere făcută faŃă de El, dădea 
înapoi un dar mai scump. Dar, din cauza prejudecăŃilor şi a 
bigotismului lor, samaritenii au pierdut totul.” – Hristos Lumina Lumii, 
486, 487. 

 

4. Cum era caracterizată ospitalitatea şi blândeŃea patriarhilor fa Ńă de 
călătorii cu care se întâlneau, contrar acestor Samariteni? Ce 
binecuvântare specială au primit patriarhii, f ără să îşi dea seama cine 
erau oaspeŃii lor? Geneza 18:1-5. Geneza 19:1-3. Evrei 13:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Privilegiul acordat lui Avraam şi Lot este şi la îndemâna noastră. Şi 
noi putem primi îngeri în locuinŃele noastre, dovedind ospitalitate faŃă 
de copiii lui Dumnezeu. Chiar şi în zilele noastre, îngeri cu chip 
omenesc intră în casele oamenilor şi sunt găzduiŃi de ei. Iar creştinii 
care trăiesc în lumina prezenŃei lui Dumnezeu sunt totdeauna însoŃiŃi de 
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îngeri nevăzuŃi şi aceste fiinŃe sfinte lasă în urma lor o binecuvântare în 
căminele noastre.” – Căminul Adventist, p. 445. 

 
ReacŃia umană la lipsa de politeŃe 
5. Ce reacŃie negativă au avut doi dintre ucenicii lui Isus? Cum ne-am 
simŃi dacă datorită unor prejudecăŃi, nu am fi primi Ńi în vreo 
localitate? Luca 9:54. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ucenicii ştiau că dorinŃa lui Hristos era să-i binecuvânteze pe 
samariteni prin prezenŃa Sa; răceala, gelozia şi dispreŃul manifestate 
faŃă de ÎnvăŃătorul lor i-au surprins şi indignat. În mod deosebit, Iacov 
şi Ioan s-au agitat. Ca Acela căruia ei Îi dădeau atâta cinste să fie tratat 
în felul acesta li se părea un rău prea mare pentru a putea fi trecut cu 
vederea, fără o pedepsire imediată.” – Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 
540, 541. 

“Iacov şi Ioan, trimişii lui Hristos, se simŃeau adânc jigniŃi de insulta 
adusă Domnului lor. Ei erau plini de indignare pentru faptul că El 
fusese tratat în felul acesta de către samaritenii pe care îi onora cu 
prezenŃa Sa. Nu demult, aceşti ucenici fuseseră cu El pe muntele 
schimbării la faŃă şi Îl văzuseră glorificat de Dumnezeu şi onorat de 
Moise şi Ilie. Şi acum considerau că această făŃişă lipsă de respect din 
partea samaritenilor nu trebuia să rămână fără o pedeapsă exemplară.” 

“Venind la Hristos, I-au raportat cuvintele oamenilor, spunându-I că 
aceştia n-au vrut să-L găzduiască nici măcar o noapte. Ei socoteau că I 
s-a făcut o mare nedreptate şi, văzând în depărtare Muntele Carmel 
unde Ilie îi omorâse pe profeŃii mincinoşi, au spus: "Vrei să poruncim 
să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?’” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 487. 

 

Pregătind un loc pentru cel mai bun Oaspete. 
6. Ce primire a avut Isus în altă localitate samariteană? Cum a fost 
primit de poporul Său? La care uşă mai bate chiar şi astăzi? Luca 
9:56, ultima parte. Ioan 1:11. Apocalipsa 3:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

“În timp ce doreau venirea lui Mesia, israeliŃii, ca naŃiune, erau atât 
de mult despărŃiŃi de Dumnezeu în inimă şi în viaŃă, încât nu puteau 
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avea o concepŃie adevărată cu privire la caracterul sau misiunea 
Răscumpărătorului făgăduit …. Mândria inimii lor şi concepŃiile lor 
greşite despre caracterul şi misiunea Sa i-au împiedicat să cântărească 
corect dovezile mesianităŃii Sale. 

“Timp de peste o mie de ani, poporul iudeu aşteptase venirea 
Mântuitorului făgăduit. Cele mai strălucite nădejdi ale lor se sprijiniseră 
pe acest eveniment. Timp de o mie de ani, în cântec şi proorocie, în 
ritualul templului şi în rugăciunea din familie, Numele Său fusese 
păstrat cu evlavie şi cu toate acestea, atunci când a venit nu L-au 
recunoscut ca Mesia după care aşteptaseră atât de mult. "A venit la ai 
Săi şi ai săi nu L-au primit" (Ioan 1: 11). Pentru inimile lor iubitoare de 
lume, Cel Prea Iubit al cerului era ca "o rădăcină într-un loc uscat". În 
ochii lor, El nu avea "nici frumuseŃe şi nici strălucire"; n-au văzut în El 
nici o frumuseŃe care să atragă privirile. Isaia 53:2.” – ProfeŃi şi Regi, 
pp. 709, 710. 

 

7. Este greu să ne vedem Şi să ne recunoaştem propriile erori? Ce 
putem învăŃa din răspunsul Mântuitorului? Luca 9:55, 56. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mare le-a fost mirarea văzând că pe Isus Îl dureau cuvintele lor şi 
uimirea lor a crescut şi mai mult la cuvintele de mustrare pe care le-au 
auzit …. 

“Misiunea lui Hristos nu este aceea de a-i constrânge pe oameni să-L 
primească. Numai Satana şi oamenii stăpâniŃi de duhul lui caută să 
forŃeze conştiinŃa. Sub pretenŃia râvnei pentru neprihănire, oamenii se 
asociază cu îngerii răi ca să aducă suferinŃă asupra semenilor lor, pentru 
a-i converti la ideile lor religioase, dar Hristos Se arată totdeauna plin 
de îndurare, căutând totdeauna să câştige inimile oamenilor prin 
descoperirea iubirii Sale. El nu poate să îngăduie un rival în suflet, nici 
să primească un serviciu făcut pe jumătate; El doreşte o slujire de 
bunăvoie a inimii, sub îndemnul iubirii. Nu poate exista o dovadă mai 
convingătoare că avem duhul lui Satana, decât tendinŃa de a-i răni şi a-i 
distruge pe aceia care nu apreciază lucrarea noastră sau lucrează altfel 
decât considerăm noi că ar fi bine …. 

“Orice făptură umană cu trup, suflet şi spirit, este proprietatea lui 
Dumnezeu. Hristos a murit pentru a-i răscumpăra pe toŃi oamenii. 
Nimic nu poate fi mai jignitor pentru Dumnezeu, decât atunci când 
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oamenii îi fac pe cei răscumpăraŃi prin sângele Mântuitorului să sufere 
din cauza bigotismului religios.” – Hristos Lumina Lumii, 487, 488. 

 
Pentru meditaŃie 

“Dar când Mântuitorul S-a apropiat de cetate, părea că vrea să treacă 
pe lângă ei şi să meargă spre Ierusalim. Aceasta a trezit vrăjmăşia 
samaritenilor şi în loc să trimită soli ca să Îl cheme sau să Îl roage să 
rămână, ei au zăbovit să îşi arate bunăvoinŃa aşa cum ar fi făcut faŃă de 
un călător de rând. Isus nu constrângea pe nimeni să Îl primească, iar 
samaritenii au pierdut binecuvântarea pe care era gata să le-o dea dacă 
ar fi stăruit să rămână oaspetele lor.  

“Ne mirăm poate de felul nepoliticos în care aceştia s-au purtat faŃă 
de Maiestatea Cerului, dar de câte ori şi noi, care ne pretindem a fi 
urmaşii lui Hristos, nu suntem vinovaŃi de aceeaşi nepăsare. Stăruim 
noi oare ca Isus să îşi facă locuinŃă în inimile şi căminele noastre? El e 
plin de iubire, de har, de binecuvântare şi e gata să reverse aceste daruri 
peste noi, dar, ca şi samaritenii, deseori suntem mulŃumiŃi fără ele.” – 
VieŃi SfinŃite, p. 58. 

 
* * * 

 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat este dedicată 
ŞCOLII MISIONARE DIN AFRICA DE VEST 

Fie ca darul tău să reflecte binecuvântările 
pe care Ńi le-a încredinŃat Cerul! 
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2.      S.A. CT 20.49, B. 20.57,  
Sabatul din 13 Iulie, 2013          MS 21.12, AR 21.23 

 
BUNUL SAMARITEAN 

 
“În parabola despre samariteanul milos, Hristos ilustrează natura 

adevăratei religii. El arată că ea nu constă în sisteme, crezuri sau 
ritualuri, ci în îndeplinirea faptelor de iubire, din a face cât mai mult 
bine altora, dintr-o bunătate adevărată.” – Hristos Lumina Lumii, 497. 

 
O întrebare despre viaŃa veşnică 
1. Ce întrebare i-a fost pusă lui Isus de un învăŃător al legii lui Moise? 
Cu ce întrebare i-a răspuns Isus, evitând astfel capcana? Luca 
10:25,26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu atenŃia încordată, mulŃimea adunată aştepta răspunsul. PreoŃii şi 
rabinii crezuseră că-L vor prinde în cursă pe Hristos cu această 
întrebare. Dar Mântuitorul a evitat controversa. El a cerut răspunsul 
chiar de la cel care-L întrebase: "Ce este scris în Lege?" a zis El. "Cum 
citeşti în ea?" Iudeii încă Îl mai acuzau pe Isus că nu apreciază legea 
dată pe Sinai. Dar El a legat problema mântuirii de păzirea poruncilor 
lui Dumnezeu.” – Hristos Lumina Lumii, p. 497. 

 
Cunoscând şi împlinind  
2. Îi lipsea acestui învăŃător cunoştin Ńa sau ascultarea de lege? Ce sfat 
i-a dat Isus după ce a ascultat răspunsul? Luca 10:27,28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ÎnvăŃătorul legii nu era mulŃumit de poziŃia pe care o adoptaseră 
fariseii şi nici de faptele lor. El studiase Scripturile cu dorinŃa de a 
cunoaşte adevăratul lor înŃeles. Se interesase foarte mult de această 
problemă şi întrebase cu sinceritate: "Ce să fac?" În răspunsul său cu 
privire la cererile legii, el trecuse cu vederea mulŃimea preceptelor 
privitoare la ceremonii şi ritualuri. El nu susŃinea că acestea n-au 
valoare, ci prezentase cele două mari principii de care erau legate legea 
şi proorocii. Răspunsul acesta, lăudat de Hristos, Îl aşează pe 
Mântuitorul pe un teren favorabil faŃă de rabini. Ei nu puteau să-L 
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condamne pentru că aprobase ceea ce fusese prezentat de un învăŃător 
al legii …. 

“Iubirea supremă faŃă de Dumnezeu şi iubirea nepărtinitoare faŃă de 
om sunt principiile care trebuie să ne conducă viaŃa. 

Cărturarul acesta şi-a dat seama că este un călcător al legii. 
Cuvintele cercetătoare ale lui Hristos l-au convins de acest lucru. El nu 
împlinise neprihănirea legii, pe care pretindea că o cunoaşte şi o 
înŃelege. El nu dovedise iubire faŃă de semenii săi.” – Hristos Lumina 
Lumii, pp. 497, 498. 

 
O chestiune dezbătută aprins 
3. Ce altă întrebare a pus atunci omul, încercând să justifice lipsa 
iubirii sale faŃă de anumiŃi oameni? Ce pildă a folosit Isus pentru a 
corecta această opinie şi comportamentul faŃă de aproapele său? Luca 
10:29, 30. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Printre iudei, întrebarea aceasta pricinuia o nesfârşită ceartă. Ei n-
aveau nici o îndoială cu privire la păgâni şi samariteni; aceştia erau 
străini şi vrăjmaşi. Dar unde trebuia să se facă deosebire, în cadrul 
propriei naŃiuni, între diferitele clase ale societăŃii? Pe cine ar trebui să 
privească preotul, rabinul, mai marele, ca semen al său? Ei îşi petreceau 
toată viaŃa într-un şir de ceremonii, prin care căutau să se cureŃe. 
Legătura cu gloata neştiutoare, spuneau ei, i-ar fi întinat şi le-ar fi cerut 
eforturi obositoare pentru a se curăŃi. Să-i privească oare şi pe cei 
"necuraŃi" ca semeni ai lor?  

“Isus nu S-a lăsat nici acum atras în controversă. El n-a dezvăluit 
bigotismul celor care căutau să-L condamne. Dar a prezentat în faŃa 
ascultătorilor Săi, printr-o parabolă simplă, un tablou de prea 
îmbelşugată iubire cerească, ce a mişcat toate inimile şi a scos de la 
învăŃătorul legii o mărturisire a adevărului. 

“Mijlocul prin care se îndepărtează întunericul este primirea luminii. 
Cea mai bună cale de a trata rătăcirea este prezentarea adevărului. 
Descoperirea iubirii lui Dumnezeu face să iasă la iveală diformitatea şi 
păcătoşenia inimii egoiste.” HLL, 498 
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Mai mult decât a privi, a fi gata să ajuŃi 
4. Ce învăŃătur ă era dată în lege despre astfel de cazuri? A demonstrat 
comportamentul preotului şi al levitului că au înŃeles natura şi scopul 
slujbei lor? Exodul 23:4,5. Luca 10:31,32. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lucrul acesta nu era ceva închipuit, ci un fapt adevărat, cunoscut ca 
fiind exact aşa cum era prezentat. Preotul şi levitul, care trecuseră pe 
alături, se aflau printre ascultătorii lui Hristos …. 

“Amândoi oamenii aceia aveau ocupaŃii sfinte şi pretindeau că sunt 
tălmăcitori ai Scripturilor. Făceau parte din clasa de oameni aleşi în 
mod deosebit ca reprezentanŃi ai lui Dumnezeu înaintea oamenilor…. 

“În providenŃa Sa, Dumnezeu i-a adus pe preot şi pe levit pe această 
cale, unde zăcea omul rănit, ca ei să vadă nevoia lui de milă şi de 
ajutor. Tot cerul aştepta să vadă dacă inima acestor oameni va fi 
mişcată de milă faŃă de suferinŃa omenească. Mântuitorul era Acela 
care îi condusese pe evrei în pustie; prin stâlpul de nor şi de foc, El 
dăduse o învăŃătură cu totul deosebită de aceea pe care o primeau 
oamenii acum de la preoŃii şi învăŃătorii lor. Măsurile pline de milă 
prevăzute de lege aveau în vedere până şi cele mai umile animale, care 
nu pot să exprime prin cuvinte nevoia şi suferinŃa lor.” – Hristos 
Lumina Lumii, pp. 499, 500. 

 
5. Ce atenŃie specială a acordat Samariteanul cel dispreŃuit victimei 
nenorocite a tâlharilor? I-a oferit binefăcătorul doar cuvinte de 
mângâiere sau la slujit cu bunăvoinŃă, oferind timpul, efortul şi 
mijloacele sale? Luca 10:33-35. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu s-a mai întrebat dacă străinul era iudeu sau dintre neamuri. 
Dacă cel căzut era iudeu, samariteanul ştia bine că, dacă situaŃia ar fi 
fost inversă, omul l-ar fi scuipat în faŃă şi ar fi trecut dispreŃuitor pe 
alături. Dar el n-a ezitat din cauza aceasta. Nu s-a gândit nici la faptul 
că el însuşi putea să fie în primejdie, dacă întârzia în locul acela. Îi era 
de ajuns că avea în faŃă o fiinŃă omenească aflată în nevoie şi suferinŃă. 
Şi-a scos haina, ca să-l acopere. Uleiul şi vinul luate pentru propria 
călătorie le-a folosit ca să aline suferinŃa şi să întărească pe cel rănit. L-
a aşezat apoi pe asinul lui şi a pornit încet, cu pas domol, aşa încât 
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străinul să nu fie mişcat şi să sufere mai mult. L-a dus la un han şi a 
avut toată noaptea grijă de el, supraveghindu-l cu multă atenŃie. 
DimineaŃa, întrucât străinul se mai întremase, samariteanul s-a hotărât 
să meargă mai departe, pe drumul său. Dar, înainte de a face lucrul 
acesta, l-a dat în grija hangiului, a plătit totul şi a mai lăsat şi o sumă de 
rezervă pentru străin; şi, nefiind mulŃumit numai cu atât, a luat măsuri 
şi pentru oricare alte nevoi ….” – Hristos Lumina Lumii.  503. 

 
Urmând un bun exemplu 
6. Cât de greu este de a identifica aproapele cuiva după ascultarea 
pildei Bunului Samaritean? Ce putem învăŃa din atitudinea generoasă 
a omului care a trecut peste prejudecăŃile sociale? Luca 10:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În felul acesta, s-a răspuns pentru totdeauna la întrebarea: "Cine 
este aproapele meu?" Hristos a arătat că aproapele nostru nu înseamnă 
numai cineva din biserică sau de credinŃa noastră. Nu trebuie să facem 
nici o deosebire de rasă, culoare sau clasă. Aproapele nostru este orice 
persoană care are nevoie de ajutorul nostru. Aproapele nostru este orice 
suflet rănit şi zdrobit de vrăjmaşul. Aproapele nostru este oricine este 
proprietatea lui Dumnezeu. 

“În parabola despre samariteanul milos, Isus a prezentat tabloul Său 
şi al misiunii Sale. Omul a fost înşelat, rănit, jefuit şi ruinat de Satana şi 
lăsat să piară, dar Mântuitorul a avut milă de starea noastră neajutorată. 
El a părăsit slava Sa, pentru a veni să ne mântuiască. El ne-a găsit când 
eram aproape de moarte şi S-a ocupat de cazul nostru. Ne-a vindecat 
rănile. Ne-a acoperit cu haina neprihănirii Sale. Ne-a oferit un loc de 
scăpare şi a luat toate măsurile pentru noi, prin preŃul plătit de El. A 
murit ca să ne răscumpere. Arătând către propriul exemplu, El zice 
către urmaşii Săi: "V ă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiŃi unii pe 
alŃii". "Cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiŃi şi voi unii pe alŃii.’ Ioan 
15:17; 13:34.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 503, 504. 

 

7. Ce a repetat de aceea Isus învăŃătorului legii? Ce lecŃie specială 
suntem îndemnaŃi să învăŃăm de la Bunului Samaritean în această 
ilustra Ńie? Luca 10:28, ultima parte. Luca 10:37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Samariteanul ascultase de îndemnurile unei inimi bune şi iubitoare, 
dovedindu-se astfel un împlinitor al legii. Hristos l-a îndemnat pe 
învăŃătorul legii: "Du-te de fă şi tu la fel". De la copiii lui Dumnezeu se 
aşteaptă să facă, nu numai să zică: "Cine zice că rămâne în El trebuie să 
trăiască şi el cum a trăit Isus.’ 1 Ioan 2:6. 

“ÎnvăŃătura aceasta nu este mai puŃin necesară astăzi decât pe 
vremea când a dat-o Isus. Egoismul şi formalismul rece aproape au 
stins focul iubirii şi au îndepărtat însuşirile plăcute, care trebuie să 
înfrumuseŃeze caracterul. MulŃi dintre cei care mărturisesc Numele Lui 
au pierdut din vedere faptul că toŃi creştinii trebuie să-L reprezinte pe 
Hristos. Dacă nu se dă pe faŃă jertfire de sine pentru binele altora, în 
cercul familiei, între vecini, în biserică şi oriunde am fi, atunci, oricare 
ar fi mărturisirea gurii, noi nu suntem creştini.” – Hristos Lumina 
Lumii, p. 504. 

 
Pentru meditaŃie 

“Dacă suntem creştini, nu trebuie să trecem pe alături, Ńinându-ne cât 
mai departe tocmai de aceia care au mai multă nevoie de ajutorul 
nostru. Când vedem fiinŃe omeneşti în suferinŃă, fie din cauza bolilor, 
fie din cauza păcatului, să nu zicem niciodată: "Aceasta nu mă 
priveşte"…. 

“Prin credinŃă şi rugăciune, puterea vrăjmaşului este dată înapoi. 
SpuneŃi cuvinte de credinŃă şi curaj, care vor fi ca un balsam vindecător 
pentru cel zdrobit şi rănit. MulŃi, foarte mulŃi, au slăbit şi şi-au pierdut 
curajul în marea bătălie a vieŃii; un cuvânt de amabilă îmbărbătare i-ar 
întări ca să biruie. Niciodată să nu trecem pe lângă un suflet suferind, 
fără a căuta să-i dăm mângâierea cu care suntem mângâiaŃi de 
Dumnezeu. 

“Toate acestea sunt numai împlinirea principiului legii, principiu 
ilustrat prin parabola samariteanului milos şi manifestat în viaŃa lui 
Isus. Caracterul Său descoperă adevărata însemnătate a legii şi ne arată 
ce înseamnă a iubi pe aproapele nostru ca pe noi înşine. Şi, când copiii 
lui Dumnezeu manifestă îndurare, bunătate şi iubire faŃă de toŃi 
oamenii, ei dovedesc caracterul rânduielilor cerului.” – Hristos Lumina 
Lumii, pp. 504, 505. 

 
* * * 
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3       S.A. CT 20.42, B. 20.50, 
Sabatul din 20 Iulie, 2013          MS 21.06, AR 21.17 

 
OAMENI PE CARE I-A BINECUVÂNTAT ISUS 

 
“Isus a iubit totdeauna copiii. El primea simpatia lor copilărească şi 

iubirea lor sinceră, neprefăcută. Laudele recunoscătoare de pe buzele 
lor curate erau ca o muzică pentru urechile Sale şi Îi înviorau inima, 
atunci când era abătut din cauza oamenilor vicleni şi făŃarnici cu care 
venea în contact. Oriunde mergea Mântuitorul, bunătatea înfăŃişării 
Sale şi purtarea Sa delicată şi amabilă câştigau iubirea şi încrederea 
copiilor.” – Hristos Lumina Lumii, p. 511. 

 
Apreciere faŃă de copii 
1. Cum au fost considerate de către preoŃi şi cărturari strig ătul şi 
cântecele de laudă ale copiilor în templu? Sunt Scripturile de acord cu 
această laudă la adresa Mântuitorului? Matei 21:15,16 Psalmii 8:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Odinioară, atunci când Isus Se apropia de Ierusalim, aşteptat de 
mulŃimile care-L aclamau şi care cu strigăte de biruinŃă şi cu ramuri de 
palmier Îl salutau ca fiind Fiul lui David, fariseii invidioşi I-au cerut să-
i aducă la tăcere; dar Isus a răspuns că toate acestea erau o împlinire a 
profeŃiei şi, dacă aceştia vor tăcea, pietrele urmau să strige. Oamenii, 
intimidaŃi de ameninŃările preoŃilor şi conducătorilor, au încetat vestirea 
lor plină de bucurie când au intrat pe porŃile Ierusalimului, dar copiii, în 
curŃile templului, au reluat refrenul şi, fluturând ramurile lor de 
palmier, strigau: "Osana, Fiul lui David!" (Matei 21,8-16). Când 
Fariseii şi-au manifestat nemulŃumirea şi I-au spus: "Auzi ce spun 
aceştia?", Isus a răspuns: "Da, oare n-aŃi citit 'din gura pruncilor şi a 
celor ce sug ai scos laude'?" După cum Dumnezeu a lucrat prin copii la 
prima venire a lui Hristos, tot astfel a lucrat El prin ei vestind solia celei 
de a doua veniri a Sa. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească 
pentru ca vestirea venirii Mântuitorului să fie adresată tuturor 
oamenilor, limbilor şi naŃiunilor.” – Tragedia Veacurilor, pp. 367, 368.  

 

Aprecierea lui Isus faŃă de copii 
2. Ce comparaŃie a prezentat Isus atunci când ucenicii se certau care 
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să fie cel mai mare? Cum a apreciat El copiii micuŃi, deosebindu-se în 
mare măsură de cărturari şi ucenici? Marcu 9:33-37.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceia care au spiritul lui Hristos, nu vor avea ambiŃia de a ocupa un 
loc mai presus de fraŃii lor. Numai cei care sunt mici în ochii lor vor fi 
socotiŃi mari în ochii lui Dumnezeu. „Şi a luat un copilaş şi l-a aşezat în 
mijlocul lor; apoi l-a luat în braŃe şi le-a zis: „Oricine primeşte pe unul 
din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine 
Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis 
pe Mine.”Marcu 9:36,37.” – VieŃi SfinŃite, pp. 55, 56. 

“Este adevărat şi azi faptul că cei mai receptivi la învăŃăturile 
Evangheliei sunt copiii; inima lor este deschisă faŃă de influenŃele 
divine şi este în stare să reŃină învăŃăturile primite. Şi copiii mici pot să 
fie creştini şi să aibă o experienŃă potrivită cu vârsta lor. Ei au nevoie să 
fie educaŃi în lucrurile spirituale şi părinŃii ar trebui să îi ajute, prin 
orice mijloc, pentru a-şi forma caracterul după asemănarea lui Hristos.” 
– Hristos Lumina Lumii, p. 515. 

 

3. Ce L-a rugat Isus pe Tatăl cu privire la sinceritatea şi bunăvoinŃa 
copiilor? Ce a văzut în copiii care au fost aduşi la El pentru 
binecuvântare, în de acord cu Spiritul Profetic? Matei 11:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“FrumuseŃea şi valoarea adevărurilor, care sunt ascunse de cei 
înŃelepŃi în felul lumii, sunt desfăşurate fără încetare înaintea acelora 
care au o dorinŃă încrezătoare, copilărească, de a cunoaşte şi de a face 
voia lui Dumnezeu. Noi înŃelegem adevărul atunci când noi înşine 
ajungem părtaşi de fire dumnezeiască.” – Cugetări de pe muntele 
Fericirilor,  pp. 26, 27. 

“În copiii aduşi la El, Isus vedea bărbaŃi şi femei ce urmau să fie 
moştenitori ai harului Său şi supuşi ai ÎmpărăŃiei Sale, dintre care unii 
aveau să devină martiri pentru Numele Său. El ştia că aceşti copii 
urmau să-L asculte şi să-L primească drept Mântuitor al lor mult mai 
repede decât persoanele adulte, dintre care mulŃi erau înŃelepŃi în felul 
lumii şi cu inima împietrită. În învăŃăturile Sale, S-a coborât până la 
nivelul lor. El, Domnul cerului, nu a socotit ca un lucru neînsemnat să 
răspundă la întrebările lor şi să simplifice învăŃăturile Lui importante, 
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pentru a fi înŃelese de mintea lor de copii. El a pus în inima lor 
seminŃele adevărului, care urmau să răsară peste mulŃi ani şi să aducă 
roade pentru viaŃa veşnică.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 512, 515. 

 
Dorin Ńa mamelor pentru copiii lor 
4. Ce dorinŃă nobilă au avut unele mame pentru copiii lor, după ce au 
preŃuit contactul cu Domnul? Îi prezentăm în mod constant pe copiii 
noştri la altarul Domnului în rug ăciune pentru ca El să îi îndrume şi 
binecuvânteze? Luca 18:15, prima parte. Matei 19:13, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La iudei era obiceiul ca să fie aduşi copiii la un rabin, pentru a-şi 
pune mâinile asupra lor şi a-i binecuvânta….” – Hristos Lumina Lumii, 
p. 511. 

“Pe vremea Domnului Hristos, mamele şi-au adus copiii la El, 
pentru ca El să-Şi pună mâinile asupra lor şi să-i binecuvânteze. Prin 
acest act, ele îşi arătau credinŃa în Isus şi profunda îngrijorare a inimii 
lor cu privire la binele prezent şi viitor al celor mici, încredinŃaŃi grijii 
lor.” – Căminul Adventist, p. 273. 

“Să vină dar mamele cu greutăŃile lor la Isus. Vor găsi har 
îndestulător ca să le ajute la creşterea copiilor. PorŃile sunt deschise 
pentru oricare mamă care vrea să-şi depună poverile la picioarele 
Mântuitorului. Acela care a zis: "LăsaŃi copilaşii să vină la Mine şi nu-i 
opriŃi" le invită fără încetare pe mame să-i aducă pe copilaşii lor să fie 
binecuvântaŃi de El. Până şi copilul din braŃele mamei poate să 
locuiască la umbra Celui Atotputernic, prin credinŃa mamei care se 
roagă. Ioan Botezătorul a fost plin de Duhul Sfânt chiar de la naştere. 
Dacă trăim în comuniune cu Dumnezeu, şi noi putem aştepta ca Duhul 
Sfânt să-i modeleze pe micuŃii noştri chiar din primele clipe.” – Hristos 
Lumina Lumii, pp. 514. 

 
Nevoia de delicateŃe creştină 
5. A fost Isus mulŃumit de felul în care au tratat ucenicii copiii? Cum 
este situaŃia noastră azi? Îi atragem pe copii şi tineri la Isus prin 
cuvintele şi acŃiunile noastre sau îi îndepărt ăm? Matei 19:13, ultima 
parte. Luca 18:15. Marcu 10:14, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“… dar ucenicii considerau că lucrarea Mântuitorului era prea 
importantă pentru a fi întreruptă în felul acesta. Când mamele şi-au 
adus copilaşii, ucenicii le-au privit cu neplăcere. Ei credeau că aceşti 
copii sunt prea mici pentru a avea un folos dintr-o întâlnire cu Isus şi 
apoi presupuneau că Lui Îi este neplăcută prezenŃa lor. Dar El era 
nemulŃumit tocmai de ucenici. Mântuitorul înŃelegea grija şi povara 
mamelor, care căutau să le dea copiilor o educaŃie după Cuvântul lui 
Dumnezeu. El ascultase rugăciunile lor. El le atrăsese la Sine.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 511. 

 

AtenŃie specială pentru copii şi tineri  
6. Cât de dornic a fost Isus să dea atenŃie copiilor, considerându-i 
potenŃiali candidaŃi ai cerului? Cum ar trebui să primim împ ărăŃia 
cerului? Matei 19:14. Marcu 10:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“O mamă şi copilul ei plecaseră de acasă pentru a-L găsi pe Isus. Pe 
drum, ea a spus unei vecine unde merge şi vecina a dorit ca şi copiii ei 
să fie binecuvântaŃi. În felul acesta, au venit multe mame şi copiii lor. 
Unii copii trecuseră de anii prunciei, la copilărie şi tinereŃe. Când 
mamele şi-au exprimat dorinŃa, Isus a ascultat cu plăcere cererea timidă 
şi înlăcrimată. Dar El aştepta să vadă cum le vor trata ucenicii. Când i-a 
văzut că le îndepărtează pe mame, crezând că Îi fac o favoare, El le-a 
arătat greşeala, zicând: "LăsaŃi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriŃi, 
căci ÎmpărăŃia cerului este a celor ca ei.’” – Hristos Lumina Lumii, pp. 
511, 512. 

“Când le-a spus ucenicilor să nu-i împiedice pe copii să vină la El, 
Isus Se adresa ucenicilor din toate veacurile: slujbaşilor bisericii, 
predicatorilor, îngrijitorilor şi tuturor creştinilor. Isus îi atrage pe copii 
la Sine şi ne îndeamnă: "LăsaŃi-i să vină", ca şi cum ar zice: Ei ar veni 
dacă nu i-aŃi împiedica voi.” – Hristos Lumina Lumii, p. 517. 

 
7. Ce a fost Isus foarte încântat sa facă şi cu câtă delicateŃe? Urmând 
exemplul Mântuitorului, cât timp, atenŃie şi dragoste trebuie să 
dedicăm copiilor şi tinerilor din familie şi biserică, în special în acest 
timp dificil? Matei 19:15. Marcu 10:16. Isaia 8:18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“El i-a luat pe copii în braŃe, Şi-a pus mâinile peste ei şi le-a dat 
binecuvântarea pentru care veniseră. 

“Mamele au fost mângâiate. Ele s-au întors acasă întărite şi 
binecuvântate de cuvintele lui Hristos. Au fost încurajate să-şi ducă 
poverile cu o nouă bucurie şi să lucreze cu nădejde pentru copiii lor. 
Mamele de astăzi trebuie să primească şi ele cuvintele Lui cu aceeaşi 
credinŃă. Hristos este şi astăzi un Mântuitor personal, ca pe vremea 
când a trăit ca om între oameni. El este şi azi ajutorul mamelor, ca pe 
vremea când i-a strâns pe cei mici în braŃele Sale, pe când era în Iudea. 
Copiii căminelor noastre sunt răscumpăraŃi prin sângele Său, ca şi 
copiii de pe timpuri.” – Hristos Lumina Lumii, p. 512. 

 
Pentru meditaŃie 

“TaŃii şi mamele ar trebui să privească la copiii lor ca la cei mai 
tineri membri ai familiei Domnului, încredinŃaŃi lor spre a-i pregăti 
pentru cer. ÎnvăŃăturile pe care noi înşine le primim de la Hristos 
trebuie să le dăm copiilor noştri, aşa cum pot înŃelege minŃile lor tinere, 
dezvăluindu-le puŃin câte puŃin din frumuseŃea principiilor cerului. În 
felul acesta căminul creştin devine o şcoală, în care părinŃii au rolul de 
suplinitori, în timp ce Hristos este ÎnvăŃătorul.” – Hristos Lumina 
Lumii, p. 515. 

 
* * * 

 
4      S.A. CT 20.35, B. 20.43, 
Sabatul din 27 Iulie, 2013          MS 20.57, AR 21.09 

 

BOGAT ŞI TOTU ŞI SĂRAC 
 

“Purtarea lui Hristos faŃă de acest tânăr este o pildă pentru noi. 
Dumnezeu ne-a dat o regulă de purtare, pe care trebuie s-o urmeze 
fiecare slujitor al Lui. Este vorba de ascultarea de Legea Sa şi nu numai 
de o ascultare legalistă, ci de o ascultare care pătrunde în viaŃă şi este 
ilustrată în caracter. Dumnezeu a prezentat caracterul Său ca model 
pentru toŃi cei care vor să devină supuşi ai ÎmpărăŃiei Sale. Numai cei 
care vor deveni conlucrători cu Hristos, numai cei care vor zice: 
"Doamne, tot ce am şi tot ce sunt este al Tău", numai aceia vor fi 
recunoscuŃi ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. ToŃi trebuie să-şi dea seama 
ce înseamnă a dori cerul şi totuşi să renunŃe la el din cauza condiŃiilor 



pentru Semestrul II, 2013 33

puse. GândiŃi-vă ce înseamnă a zice "nu" lui Hristos.” – Hristos Lumina 
Lumii, p. 523. 

 
Ar ătând interes şi umilin Ńă 
1. Ce întrebare i-a pus un tânăr învăŃător al legii Mântuitorului lumii? 
Cât de respectuoase au fost vorbirea şi comportamentul său? Matei 
19:16. Luca 18:18. Marcu 10:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“El era un membru onorat al consiliului Iudeilor…. 
“Tânărul care pusese această întrebare era un conducător. Avea 

multe avuŃii şi deŃinea o poziŃie de răspundere. El văzuse iubirea 
manifestată de Hristos faŃă de copiii aduşi la El, văzuse cât de duios îi 
primise, cum îi luase în braŃe şi inima lui se aprinse de iubire pentru 
Mântuitorul. El simŃea dorinŃa de a fi ucenicul Lui. Fusese mişcat atât 
de adânc, încât, atunci când Isus era gata să pornească la drum, a 
alergat la El şi, îngenunchind la picioarele Lui, a pus, cu sinceritate şi 
stăruinŃă, întrebarea aceasta atât de însemnată pentru sufletul său şi 
pentru sufletul oricărei fiinŃe omeneşti: "Bunule ÎnvăŃător, ce trebuie să 
fac ca să moştenesc viaŃa veşnică?’” Hristos Lumina Lumii 520,518 

 
2. Către cine a condus Isus mintea tânărului? Cum a răspuns 
întrebării lui? Marcu 10:18. Matei 19:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus a fost liber de orice păcat şi eroare; nu a fost nici o urmă de 
nedesăvârşire în viaŃa sau caracterul Lui. El a păstrat o curăŃie nepătată 
în cele mai grele împrejurări. Cu adevărat El a declarat: „Nimeni nu 
este bun decât Unul singur: Dumnezeu”; dar iarăşi a zis: „Eu şi Tatăl 
una suntem”. Isus vorbeşte despre Sine ca şi despre Tatăl ca fiind 
Dumnezeu şi pretinde pentru Sine deplină neprihănire.” –(MS 141, 
1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 929. 

„"Pentru ce Mă numeşti bun?" i-a zis Hristos. "Nimeni nu este bun 
decât Unul singur: Dumnezeu." Isus dorea să încerce sinceritatea 
tânărului şi să afle de la el în ce chip Îl socotea bun. Îşi dădea el seama 
că Acela cu care vorbea era Fiul lui Dumnezeu? Care era adevăratul 
sentiment al inimii lui?” – Hristos Lumina Lumii, p. 518. 
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Temelia şi scopul poruncilor 
3. Ce au în comun cele cinci porunci menŃionate de Isus? De ce a pus 
porunca de a iubi pe aproapele ca pe sine la sfârşitul r ăspunsului Său? 
Matei 19:18, 19. Romani 13:8, 9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Dacă vrei să intri în viaŃă, păzeşte poruncile" (Matei 19,17). Foarte 
mulŃi, care mărturisesc a fi urmaşii lui Hristos, după cât s-ar părea, vor 
să treacă uşor prin această lume şi să fie priviŃi ca oameni cinstiŃi, 
evlavioşi, când, în fond, ei au un focar de infecŃie, care le pătează tot 
caracterul şi le strică experienŃa creştină. "Să iubeşti pe aproapele tău, 
ca pe tine însuŃi." Aceasta ne interzice să profităm de semenii noştri, cu 
scopul de a ne avantaja pe noi. Ni se interzice să facem rău semenului 
nostru în orice privinŃă. Noi nu trebuie să privim problema din punct de 
vedere lumesc. A-i trata pe semenii noştri în orice împrejurare, exact 
aşa cum am dori noi să fim trataŃi, este o regulă care trebuie să fie 
aplicată nouă înşine, în mod practic. Legile lui Dumnezeu trebuie păzite 
întocmai. În toate relaŃiile şi afacerile cu semenii noştri, fie că sunt 
credincioşi sau necredincioşi, această regulă trebuie să fie aplicată: "Să 
iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuŃi.’” – Mărturii,  vol. 2, p. 43. 

 

Î Ńi mai lipseşte un lucru 
4. Putem înŃelege din acest răspuns, că tânărul era mul Ńumit cu viaŃa 
sa? A înŃeles el mesajul adânc al lui Isus? Marcu 10:20. Matei 19:20.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Conducătorul acesta punea foarte mare preŃ pe propria neprihănire. 
El nu se gândea că într-adevăr i-ar lipsi ceva, dar tot nu era pe deplin 
mulŃumit. El simŃea că mai lipseşte ceva. Nu s-ar fi putut ca Isus să-l 
binecuvânteze şi pe el cum îi binecuvântase pe copii şi să satisfacă lipsa 
din sufletul său?… 

“PretenŃia lui că păzise Legea lui Dumnezeu era o amăgire. El 
dovedise că avuŃiile erau idolul lui. El nu putea să Ńină poruncile lui 
Dumnezeu, câtă vreme lumea avea locul cel dintâi în inima lui. Iubea 
mai mult darurile lui Dumnezeu decât pe Dătător.” – Hristos Lumina 
Lumii, pp. 518, 520. 
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5. Nu era suficientă păzirea celor Zece Porunci prin harul şi ajutorul 
Domnului pentru a da cuiva viaŃa veşnică? De ce a mai adăugat Isus 
cerinŃa suplimentară? Matei 19:21. Marcu 10:21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

“Hristos era atras către acest tânăr. El ştia că este sincer în afirmaŃia 
lui: "Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinereŃea mea". 
Mântuitorul dorea să-i ofere acea putere de discernământ care să-l facă 
în stare să-şi vadă nevoia de consacrare a inimii şi de bunătate creştină. 
Dorea mult să vadă în el o inimă umilă şi zdrobită, conştientă că iubirea 
cea mai mare I se cuvine lui Dumnezeu, să-l vadă ascunzându-şi lipsa 
în desăvârşirea lui Hristos…. 

“‘Un lucru îŃi lipseşte", a zis Isus. "Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te 
de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino 
şi urmează-Mă." Hristos a citit în inima fruntaşului. Numai un lucru îi 
lipsea, dar acesta era un principiu vital. El avea nevoie de iubirea lui 
Dumnezeu în suflet. Dacă golul acesta nu era umplut, era fatal pentru 
el; întreaga lui fiinŃă avea să se schimbe în rău. Prin îngăduinŃă, 
egoismul s-ar fi întărit. Dar, ca să primească iubirea lui Dumnezeu, 
trebuia să renunŃe la iubirea de sine.” – Hristos Lumina Lumii, p. 519. 

 

SemnificaŃia deciziei tânărului  
6. Ce ne descoperă decizia luată de tânăr atunci când a auzit 
răspunsul Mântuitorului? Nu facem şi noi la fel când ne agăŃăm de 
ideile şi atitudinile noastre? Matei 19:22. Luca 18:23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos l-a pus la încercare pe acest om. L-a invitat să aleagă între 
slava pământească şi comorile cereşti. Comoara cerească îi era 
asigurată, dacă Îl urma pe Hristos. Dar eul trebuia înfrânt; voinŃa sa 
trebuia pusă sub conducerea lui Hristos. Însăşi sfinŃenia lui Dumnezeu 
îi era oferită tânărului conducător. El avea privilegiul să devină un fiu 
al lui Dumnezeu şi împreună-moştenitor cu Hristos la comoara 
cerească. Dar trebuia să-şi ia crucea şi să-L urmeze pe Mântuitorul pe 
cărarea lepădării de sine.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 519, 520. 

“Cuvintele lui Hristos erau echivalente cu această invitaŃie: "AlegeŃi 
astăzi cui vreŃi să slujiŃi" (Iosua 24,15). Alegerea era lăsată pe seama 
lui. Isus dorea cu ardoare convertirea lui. El îi arătase punctul slab din 
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caracter şi cu profund interes urmărea problema, în timp ce tânărul 
gândea asupra problemei. Dacă se hotăra să-L urmeze pe Hristos, 
trebuia să asculte în totul de cuvintele Lui. Trebuia să părăsească 
planurile sale ambiŃioase. Cu câtă nerăbdare, cu câtă îngrijorare privea 
Mântuitorul la tânăr, nădăjduind că va da curs invitaŃiei Duhului lui 
Dumnezeu!” – Hristos Lumina Lumii, p. 520. 

 

7. Ce reprezintă o problemă serioasă pentru cei bogaŃi? Ce sfat a dat 
Isus astfel încât cineva să poată învinge aceasta şi alte obstacole pe 
calea spre cer? Matei 19:23. Luca 18:24, 25. Matei 6:20, prima parte, 
21. Matei 6:33, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos arătase singurele condiŃii care-l puteau aşeza pe fruntaş în 
situaŃia de a-şi desăvârşi un caracter creştin. Cuvintele Lui erau pline de 
înŃelepciune, deşi păreau severe şi pretenŃioase. Singura nădejde de 
scăpare pentru fruntaş era să le primească şi să le asculte. PoziŃia lui 
înaltă şi averile lui aveau o subtilă influenŃă spre rău asupra caracterului 
său. Dacă se lega de ele, acestea urmau să-L îndepărteze pe Dumnezeu 
din inima lui. ReŃinând mult sau puŃin din ce trebuie dat lui Dumnezeu, 
înseamnă a reŃine ceea ce slăbeşte forŃa morală şi puterea de lucru; căci 
dacă sunt cultivate lucrurile acestei lumi, oricât sunt de nesigure şi fără 
valoare, vor ajunge să absoarbă sufletul cu totul…. 

“Când urmaşii lui Hristos înapoiază Domnului ce este al Lui, ei 
adună o comoară care li se va da când vor auzi cuvintele: "Bine, rob 
bun şi credincios... intră în bucuria stăpânului tău". "Care pentru 
bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreŃuit ruşinea şi 
şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.’ Matei 25:23; 
Evrei 12:2.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 520, 523. 

 
Pentru meditaŃie 

“Hristos îi dăruise tânărului comuniunea cu Sine. "Urmează-Mă", a 
spus El. Dar Mântuitorul nu valora pentru el atât cât valora numele pe 
care îl avea între oameni sau avuŃiile lui. Să renunŃe la comoara 
pământească, vizibilă, pentru comoara cerească, nevăzută, era un risc 
prea mare. El a refuzat darul vieŃii veşnice şi a plecat; de aici înainte, 
lumea avea să pună cu totul stăpânire pe el. 
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„Mii de oameni trec prin aceleaşi experienŃe, având de ales între 
Hristos şi lume; şi mulŃi aleg lumea. Asemenea tânărului fruntaş, ei se 
îndepărtează de Mântuitorul, zicând în inima lor: "Nu vreau ca Omul 
acesta să-mi fie conducător.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 520, 523. 

 
* * * 

 
5      S.A. CT 20.27, B. 20.35, 
Sabatul din 3 August, 2013                          MS 20.48, AR 21.00 
 

 
DE CE EXISTĂ BOALĂ? 

 
“Virtu Ńile şi credinŃa noastră sunt încercate prin suferinŃă. În ziua 

încercării simŃim cât de preŃios este Isus. Ni se va da ocazia să spunem: 
‘Chiar de mă va ucide, tot mă voi încrede în El”(Iov 13:15). O, e atât de 
minunat a şti că ocaziile ne sunt date pentru a ne mărturisi credinŃa 
înaintea pericolului, încercării, bolii, durerii şi morŃii ….” –Selected 
Messages, book 1, pp. 117, 118. 

 
O încercare într-o familie iubită 
1. Ce mesaj I-au transmis lui Isus într-o zi Maria şi Marta din 
Betania? Care a fost motivul pentru a face aceasta? Ioan 11:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Întristarea a intrat în casa paşnică în care Se odihnea Isus. Lazăr s-a 
îmbolnăvit dintr-o dată şi surorile lui au trimis la Mântuitorul să-I 
spună: "Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav". Ele au 
văzut gravitatea bolii fratelui lor, dar ştiau că Hristos Se dovedise în 
stare să vindece tot felul de boli. Credeau că El va simŃi împreună cu 
ele în durere, de aceea n-au stăruit ca El să vină numaidecât, ci au 
trimis numai vestea care arăta cât de mult se încredeau în El: "Acela pe 
care-l iubeşti este bolnav". Ele credeau că Domnul va răspunde îndată 
la înştiinŃarea lor şi că va veni în cel mai scurt timp la Betania.” – 
Hristos Lumina Lumii, pp. 525, 526. 
Întârzierea vizitei 
2. Poate fi considerată boala întotdeauna consecinŃa acŃiunilor 
nepotrivite a persoanei în cauză? Omeneşte vorbind, ce ar crede 
cineva despre întârzierea ÎnvăŃătorului în a r ăspunde după ce a primit 
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acest mesaj? Ioan 9:2. Ioan 11:4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Boala nu vine niciodată fără o cauză. Calea este pregătită şi boala 
este chemată prin nesocotirea legilor sănătăŃii. Mul Ńi suferă 
consecinŃele păcătuirii părinŃilor lor. Deşi ei nu sunt răspunzători pentru 
ceea ce au făcut părinŃii lor, este totuşi de datoria lor să descopere ce 
constituie o încălcare a legilor sănătăŃii şi ce nu. Ei ar trebui să evite 
obiceiurile greşite ale părinŃilor lor şi, printr-o vieŃuire corectă, să-şi 
asigure condiŃii mai bune. 

“Totuşi, cei mai mulŃi suferă din cauza propriului lor comportament 
greşit.” –Divina Vindecare, p. 234. 

“Pline de nerăbdare, aşteptau veşti de la Isus. Câtă vreme scânteia de 
viaŃă mai era încă vie în fratele lor, ele s-au rugat şi au tot aşteptat 
venirea lui Isus. Dar trimisul s-a întors fără El. Totuşi, a adus solia: 
"Boala aceasta nu este spre moarte", şi ele s-au agăŃat de nădejdea că 
Lazăr va trăi. Cu duioşie, au încercat să-i spună cuvinte de mângâiere şi 
încurajare suferindului aproape inconştient. Când Lazăr a murit, ele au 
fost amar dezamăgite; dar au simŃit harul întăritor al lui Hristos şi 
acesta le-a ferit să gândească rău despre Mântuitorul.” – Hristos 
Lumina Lumii, 526. 

 
Moartea îşi ia victima 
3. Ce s-a decis Isus să facă după câteva zile, cu toate că regiunea Iudeii 
nu era un loc binevenit pentru El? Ce şi-au amintit ucenicii? Ioan 
11:7-10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Întârzierea aceasta era o taină pentru ucenici. Ce mângâiere ar fi 
fost prezenŃa Lui pentru familia întristată! gândeau ei. Marea Lui iubire 
pentru familia din Betania era bine cunoscută de ucenici şi ei erau 
surprinşi că nu a răspuns imediat la vestea tristă: "Acela pe care-l 
iubeşti este bolnav.’ 

“În timpul celor două zile, părea că Hristos nici nu Se mai gândea la 
vestea adusă, deoarece nu vorbea despre Lazăr. Ucenicii s-au gândit la 
Ioan Botezătorul, înainte-mergătorul lui Isus. Ei se miraseră că Isus, 
care avea atât de mare putere de a săvârşi minuni, îngăduise ca Ioan să 
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zacă în închisoare şi să moară de o moarte năprasnică…. Mântuitorul îi 
avertizase pe ucenici că vor avea de suferit încercări, pierderi şi 
persecuŃii. Îi va uita El oare şi pe ei în vreme de încercare? Unii se 
întrebau dacă nu cumva s-au înşelat în ce priveşte misiunea Lui. ToŃi 
erau profund tulburaŃi…. 

“Acela care merge pe o cărare aleasă de el şi unde nu l-a chemat 
Dumnezeu se va poticni. Pentru el, ziua se schimbă în noapte şi, 
oriunde s-ar afla, nu este sigur.” – Hristos Lumina Lumii, 526, 527. 

 

4. Ce s-a întâmplat între timp cu Lazăr, prietenul iubit al lui Isus? Au 
înŃeles ucenicii ce s-a întâmplat? Ioan 11:11-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ucenicii s-au simŃit mustraŃi. Fuseseră dezamăgiŃi pentru că Hristos 
nu răspunsese mai grabnic la înştiinŃare. Fuseseră ispitiŃi să creadă că El 
n-avea acea călduroasă iubire pentru Lazăr şi surorile lui cum crezuseră 
ei, căci altfel S-ar fi grăbit să meargă cu cel care adusese vestea. Dar 
cuvintele: "Lazăr, prietenul nostru, doarme" au trezit în mintea lor 
sentimente mai bune. Erau convinşi că Hristos nu-i uitase pe prietenii 
Lui în suferinŃă. 

“Hristos le prezintă copiilor Săi credincioşi moartea, ca fiind un 
somn. ViaŃa lor e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi, până va suna 
ultima trâmbiŃă, cei care mor vor dormi în El.” – HLL, p. 527. 
ÎncredeŃi-vă în Isus, chiar şi în circumstanŃele dureroase 
5. Având puterea de a vindeca prin doar câteva cuvinte, de ce nu a 
mers Isus imediat să îşi ajute prietenul şi să le mângâie pe surorile lui? 
Ce ocazie a fost moartea lui Lazăr pentru ucenici? Ioan 11:15,16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pentru binele (ucenici)lor a îngăduit El ca Lazăr să moară. Dacă l-
ar fi vindecat de boala lui, minunea, care era cea mai puternică dovadă 
a naturii Sale divine, nu s-ar fi putut săvârşi …. 

“De aceea Hristos a stat departe…. El a îngăduit ca Lazăr să treacă 
sub stăpânirea morŃii; şi surorile îndurerate l-au văzut pe fratele lor pus 
în mormânt. Hristos ştia că, atunci când ele aveau să privească faŃa 
neînsufleŃită a fratelui lor, credinŃa în Răscumpărătorul lor avea să fie 
greu încercată. Dar ştia că, datorită luptei prin care treceau acum, 
credinŃa lor urma să strălucească şi mai puternic… 
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“Pentru toŃi aceia care caută să simtă mâna călăuzitoare a lui 
Dumnezeu, clipa celei mai mari descurajări este timpul când ajutorul 
divin este cel mai aproape…. 

“Întârziind să meargă la Lazăr, Hristos avea un plan de îndurare faŃă 
de aceia care nu-L primiseră. El a zăbovit pentru ca, prin învierea lui 
Lazăr din morŃi, să poată da poporului Său încăpăŃânat şi necredincios o 
nouă dovadă că El era într-adevăr ’învierea şi viaŃa.’… Această minune 
culminantă, învierea lui Lazăr, trebuia să pună sigiliul lui Dumnezeu 
asupra lucrării şi afirmaŃiilor Sale cu privire la originea Sa divină.” – 
Hristos Lumina Lumii, 528, 529. 

 

6. Ce încercau unii iudei să facă atunci când Isus şi ucenicii Săi au 
ajuns în Betania? Ce convingere şi-a exprimat Marta înaintea 
Mântuitorului? Ioan 11:17-21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Marile ceremonii pe care iudeii obişnuiau să le îndeplinească la 
moartea prietenilor şi rudelor nu se potriveau cu spiritul lui Hristos. El 
a auzit vaietele bocitorilor plătiŃi şi nu dorea să le întâlnească pe surori 
în mijlocul zgomotului. Printre prietenii care luau parte la doliu erau şi 
rude ale familiei, dintre care unii deŃineau posturi de răspundere în 
Ierusalim. Printre aceştia, erau chiar vrăjmaşi foarte înverşunaŃi ai lui 
Hristos. El le cunoştea planurile şi de aceea nu S-a făcut îndată 
cunoscut. 

“Marta a mers grăbită să-L întâmpine pe Isus, având inima 
frământată de emoŃii contradictorii…. Cu mare durere în inimă pentru 
faptul că Hristos nu venise mai înainte, totuşi cu nădejdea că şi acum 
putea să facă ceva pentru mângâierea lor, ea a zis: "Doamne, dacă ai fi 
fost aici, n-ar fi murit fratele meu". Iarăşi şi iarăşi repetaseră surorile 
aceste cuvinte, printre strigătele bocitorilor…. Dar, privind faŃa Sa plină 
de iubire, a adăugat: "Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la 
Dumnezeu, ÎŃi va da Dumnezeu.” – Hristos Lumina Lumii, p. 529. 

 
7. A fost vizita Lui cu adevărat prea târzie pentru a experimenta o 
mare manifestare a puterii lui Dumnezeu? Ce afirmaŃie hotărâtă a 
făcut Isus? Ioan 11:22,23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Isus i-a îmbărbătat credinŃa, zicând: "Fratele tău va învia". 
Răspunsul Lui nu urmărea să-i dea speranŃa unei schimbări apropiate. 
El a dus gândurile Martei dincolo de apropiata înviere a fratelui ei şi le-
a aŃintit asupra învierii drepŃilor. A făcut lucrul acesta pentru ca ea să 
vadă în învierea lui Lazăr o garanŃie pentru învierea tuturor 
neprihăniŃilor morŃi şi o asigurare că lucrul acesta se va face prin 
puterea Mântuitorului.” Hristos Lumina Lumii, 530. 

 
Pentru meditaŃie 

“Trebuie să ne încredem în Domul şi să aşteptăm cu răbdare 
răspunsul Lui. Răspunsul la rugăciunile noastre poate nu vine atât de 
repede pe cât îl dorim şi poate nu este exact ceea ce am cerut, dar Cel 
ce cunoaşte binele cel mai mare al copiilor Lui, le va da un bine mult 
mai mare decât cel pe care l-au cerut, dacă nu ne pierdem credinŃa şi 
încrederea …. 

“Celor care îşi întind mâinile pentru a simŃi mâna conducătoare a lui 
Dumnezeu, momentul celei mai mari descurajări este timpul în care 
ajutorul divin este cel mai aproape…. Din orice încercare şi ispită, El îi 
va aduce cu o mai mare credinŃă şi o experienŃă mai bogată.” –Sons and 
Daughters of God, p. 92. 

“Mul Ńi aşteaptă ca Dumnezeu să îi ocrotească de boală doar pentru 
că I-au cerut acest lucru. Dar Dumnezeu nu le-a ascultat rugăciunile 
pentru că credinŃa lor nu era însoŃită de fapte. Dumnezeu nu va face o 
minune pentru a-i proteja de boală pe cei care nu se îngrijesc pe ei 
înşişi….” –Dietă şi Hrană, p. 261. 

 
* * * 
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6      S.A. CT 20.17, B. 20.25, 
Sabatul din 10 August, 2013         MS 20.38, AR 20.50 

 
DE LA MOARTE LA VIA łĂ 

 
“Dumnezeu nu spune: CereŃi o dată şi vi se va da. El invită să cerem, 

să stăruim neobosit în rugăciune. Cererea stăruitoare aduce pe cel ce 
cere într-o atitudine mult mai serioasă, mai plină de zel şi face să 
crească dorinŃa de a primi lucrurile pentru care se roagă. Domnul 
Hristos a spus Martei la mormântul fratelui ei Lazăr: "Nu Ńi-am spus că, 
dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?’ Ioan 11:40.” – 
Parabolele Domnului Hristos, p. 145. 

 
SperanŃă pentru surorile înlăcrimate 
1. Ce speranŃă a dat Isus minŃii şi inimii surorii lovit ă de mâhnire? 
După cum vedem în răspunsul ei, ce credinŃă avea Marta? Ioan 11:24-
27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“În Hristos e viaŃa originară, neîmprumutată, pe care o are prin Sine 

Însuşi. "Cine are pe Fiul are viaŃă" (1 Ioan 5,12). Dumnezeirea lui 
Hristos este o asigurare pentru cel credincios că va avea viaŃa veşnică. 
"Cine crede în Mine", a zis Isus, "chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi 
oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul 
acesta?" Hristos privea acum la a doua Sa venire. Atunci, drepŃii cei 
morŃi vor învia în corp nesupus putrezirii, iar drepŃii cei vii vor fi duşi 
în cer fără să vadă moartea. Minunea pe care Hristos era gata să o 
săvârşească, prin învierea lui Lazăr din morŃi, urma să reprezinte 
învierea tuturor celor neprihăniŃi…. Acela care în curând trebuia să 
moară pe cruce avea cheile morŃii, ca biruitor asupra mormântului, şi-a 
afirmat dreptul şi puterea Sa de a da viaŃă veşnică…. 

“Ea nu înŃelesese toată însemnătatea cuvintelor lui Hristos, dar şi-a 
mărturisit credinŃa în divinitatea Lui şi încrederea că El putea să facă tot 
ce dorea.” – Hristos Lumina Lumii, p. 530. 

 

2. Ce încredere a exprimat Maria în ciuda întristării sale? De ce s-a 
tulburat şi înfiorat Isus? Ioan 11:28-33. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Plânsetul bocitorilor o tulburau, deoarece ea ar fi dorit să vorbească 
în linişte câteva cuvinte cu Isus. Dar cunoştea invidia şi pizma unora 
dintre cei de faŃă împotriva lui Hristos şi lucrul acesta o împiedica să-şi 
exprime durerea. 

“…El citea inimile celor adunaŃi. Vedea la mulŃi că ceea ce trece 
drept durere era numai făŃărnicie. Ştia că unii dintre cei de faŃă, care 
acum dovedeau o făŃarnică întristare, vor plănui în curând să omoare nu 
numai pe puternicul Făcător de minuni, dar şi pe cel care trebuia să fie 
înviat din morŃi. Hristos ar fi putut să le smulgă haina de pretinsă 
întristare. Dar Şi-a înfrânat indignarea îndreptăŃită. Cuvintele pe care 
le-ar fi putut spune, pe bună dreptate, nu le-a rostit din cauza celor 
iubite, îngenuncheate la picioarele Lui cu întristare, care credeau cu 
adevărat în El.” – Hristos Lumina Lumii, p. 533. 

 

La mormânt 
3. Ce simŃăminte a avut Mântuitorul când a văzut unde era 
înmormântat Lazăr? În acelaşi timp, ce au spus unii din cei prezenŃi? 
Ioan 11:34-37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“…Dar Isus nu a plâns numai din cauza simpatiei Lui faŃă de Maria 
şi Marta. În lacrimile Sale era o întristare tot aşa de adâncă faŃă de 
întristarea omenească, pe cât e cerul de înalt faŃă de pământ. Hristos nu 
plângea pentru Lazăr, căci El era gata să-l cheme afară din mormânt. El 
plângea pentru că mulŃi dintre cei care plângeau acum pentru Lazăr 
urmau să plănuiască în curând moartea Lui, a Aceluia care era învierea 
şi viaŃa…. AlŃii, căutând să arunce sămânŃa îndoielii în inima celor 
prezenŃi, au spus în batjocură: "El, care a deschis ochii orbului, nu 
putea face ca nici omul acesta să nu moară?" Dacă Hristos ar fi putut 
să-l salveze pe Lazăr, atunci de ce a îngăduit să moară?… 

“…Îl apăsa povara durerii veacurilor. El vedea grozavele urmări ale 
călcării Legii lui Dumnezeu. Vedea că în istoria lumii, începând cu 
moartea lui Abel, lupta dintre bine şi rău nu încetase nici o clipă. 
Privind prin anii ce urmau să vină, vedea suferinŃa şi întristarea, 
lacrimile şi moartea care trebuiau să fie partea oamenilor…. Durerile 
neamului păcătos apăsau greu asupra sufletului Său şi, în timp ce dorea 
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să aline toate suferinŃele lor, ochii Săi erau plini de lacrimi.” – Hristos 
Lumina Lumii, 533, 534. 

 

4. Avea vreo idee Marta de scopul lui Isus? Se poate manifesta slava 
lui Dumnezeu numai atunci când o persoană este în viaŃă? Ioan 11:38-
40.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos a mustrat-o pe Marta, dar cuvintele Lui erau rostite cu cea 
mai mare duioşie: "Nu Ńi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui 
Dumnezeu?" Pentru ce te îndoieşti de puterea Mea? De ce te 
împotriveşti cererilor Mele? Ai cuvântul Meu. Dacă vei crede, vei 
vedea slava lui Dumnezeu. Piedicile naturale nu pot să oprească 
lucrarea Celui Atotputernic. Îndoiala şi necredinŃa nu sunt umilinŃă. 
CredinŃa neclintită în cuvântul lui Hristos - iată adevărata umilinŃă, 
adevărata predare de sine.” – Hristos Lumina Lumii, 535. 

 

Descoperirea slavei lui Dumnezeu  
5. Ce a făcut Isus când a fost deschisă intrarea în mormânt? Pentru 
cine s-a rugat chiar şi în acest moment? Ioan 11:41,42. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos stătea liniştit în faŃa mormântului…. Nu demult, vrăjmaşii 
lui Hristos Îl acuzaseră de hulă şi luaseră pietre să dea în El, pentru că 
pretinsese că este Fiul lui Dumnezeu. Îl acuzau că face minunile cu 
puterea lui Satana. Dar acum, Hristos pretindea că Dumnezeu e Tatăl 
Său şi, cu o încredere desăvârşită, Se declara drept Fiu al lui 
Dumnezeu. 

“În tot ce făcea, Hristos conlucra cu Tatăl Său. Totdeauna El avusese 
grijă să dea dovadă că nu lucrează independent. El săvârşise minunile 
prin credinŃă şi rugăciune. Hristos dorea ca toŃi să cunoască legătura Sa 
cu Tatăl…. Aici trebuia să se dea poporului şi ucenicilor cea mai 
convingătoare dovadă cu privire la legătura care există între Hristos şi 
Dumnezeu. Trebuia să li se arate că susŃinerile lui Hristos nu erau 
false.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 535, 536. 

 

6. Ce a strigat Mântuitorul dătător de viaŃă în loc să continue să 
jelească şi să plângă? Spre surprinderea tuturor, ce s-a întâmplat 
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când a poruncit El? Ioan 11:43, 44. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Glasul Lui clar şi pătrunzător străbătu urechea mortului. În timp ce 
vorbea, dumnezeirea străfulgeră prin natura omenească. Pe faŃa Sa, 
luminată de slava lui Dumnezeu, oamenii I-au văzut puterea. Fiecare 
ochi era aŃintit spre intrarea peşterii. Fiecare ureche era atentă să prindă 
şi cel mai slab sunet. Cu interes încordat şi dureros, toŃi aşteptau 
dovada dumnezeirii lui Hristos, dovada care trebuia să susŃină 
pretenŃiile Lui că e Fiul lui Dumnezeu sau să stingă nădejdea pentru 
totdeauna. 

“În mormântul tăcut se făcu mişcare şi cel care fusese mort apăru la 
intrarea peşterii. Mişcările lui erau împiedicate de îmbrăcămintea cu 
care fusese înmormântat, iar Isus le-a spus spectatorilor înmărmuriŃi: 
‚DezlegaŃi-l şi lăsaŃi-l să meargă.’ …Fiind dezlegat, Lazăr a stat 
înaintea celor adunaŃi nu ca un om ros de boală, nu cu membrele slabe 
şi tremurânde, ci ca un om în floarea vieŃii şi în puterea unei bărbăŃii 
nobile. Ochii lui străluceau de inteligenŃă şi de iubire pentru 
Mântuitorul lui. În adorare, el se aruncă la picioarele lui Isus.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 536. 

 

7. Pe cine au acceptat uimiŃi şi şocaŃi mulŃi dintre cei prezenŃi, în timp 
ce surorile şi-au primit înapoi fratele? A convins această manifestare a 
puterii lui Dumnezeu pe toŃi cei prezenŃi acolo? Ioan 11:45, 46. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La început, privitorii au rămas muŃi de mirare. Apoi a urmat o 
scenă de bucurie şi recunoştinŃă ce nu se poate exprima. Surorile l-au 
primit pe fratele lor înviat ca pe un dar de la Dumnezeu şi, cu lacrimi de 
bucurie, au izbucnit în mulŃumiri faŃă de Mântuitorul. Dar, în timp ce 
fratele, surorile şi prietenii se bucurau de această întâlnire, Isus Se 
retrase. Când L-au căutat pe Dătătorul vieŃii, nu L-au mai găsit.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 536. 

 
Pentru meditaŃie 

“În timpul slujirii Sale, Isus a înviat morŃii. L-a înviat pe fiul 
văduvei din Nain, fiica lui Iair şi pe Lazăr, dar aceştia nu au fost 
îmbrăcaŃi cu nemurirea. După ce au fost înviaŃi, au continuat să fie 
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supuşi morŃii. Dar cei care au înviat la învierea lui Hristos, au fost 
înviaŃi la viaŃa veşnică. Aceştia au fost mulŃimea de robi care s-au suit 
cu El ca trofeu a biruinŃei Sale asupra morŃii şi mormântului.” –Selected 
Messages, book 1, pp. 304, 305. 

 
 

* * * 
 

7      S.A. CT 20.05, B. 20.13, 
Sabatul din 17 August, 2013         MS 20.25, AR 20.37 

 
UNDE CONDUCE ÎMPIETRIREA INIMII  

 
"‘Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proorocii săi, nu vor crede nici 

chiar dacă ar învia cineva din morŃi." Aceste cuvinte s-au dovedit a fi 
adevărate în istoria poporului iudeu. Ultima minune a Domnului 
Hristos, şi care încoronează activitatea Lui, a fost învierea lui Lazăr din 
Betania, după patru zile de la moartea lui. Iudeilor le-a fost dată această 
minunată dovadă a divinităŃii Domnului Hristos, dar ei au respins-o. 
Lazăr s-a sculat din morŃi şi a dat mărturie în mijlocul lor, dar ei şi-au 
împietrit inima faŃă de toate aceste dovezi şi chiar au căutat să-i ia viaŃa. 
Ioan 12:9-11.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 265. 

 
Dovezile divine nepreŃuite 
1. A fost marea minune a învierii lui Lazăr suficientă pentru a-i 
convinge pe toŃi despre divinitatea Mântuitorului? Care a fost 
interesul principal al unor conducători iudei în loc de a mulŃumi lui 
Dumnezeu pentru minunatul semn? Ioan 11:46,47. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Betania era aproape de Ierusalim, aşa că vestea învierii lui Lazăr a 
ajuns repede în cetate. Iscoadele, care au fost de faŃă la săvârşirea 
minunii, i-au informat imediat pe conducătorii iudei de tot ce se 
întâmplase. A fost imediat convocată o adunare a Sinedriului, pentru a 
hotărî ce era de făcut. Hristos dovedise acum că avea putere asupra 
morŃii şi mormântului. Minunea aceasta mare era dovada culminantă, 
dată de Dumnezeu oamenilor, că El L-a trimis pe Fiul Său în lume 
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pentru mântuirea lor… MulŃi dintre cei care fuseseră de faŃă la învierea 
lui Lazăr au ajuns să creadă în Isus. Dar ura preoŃilor împotriva Lui a 
crescut. Ei lepădaseră toate dovezile mai mici ale dumnezeirii Lui, iar 
această nouă minune îi făcea să turbeze…. Cu toată iscusinŃa lor, nu 
puteau să înlăture o asemenea dovadă. Tocmai din motivul acesta 
vrăjmăşia preoŃilor a crescut şi mai mult. Mai mult ca oricând, acum 
erau hotărâŃi să pună capăt lucrării lui Hristos.” – Hristos Lumina 
Lumii, p. 537. 

 

2. De ce le era atât de teamă conducătorilor iudei de creşterea 
influenŃei lui Isus între oameni? Era vreun pericol în acŃiunile Sale 
care să provoace vreo intervenŃie sângeroasă a Romanilor? Ioan 
11:48. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ei (fariseii) au încercat să-i ridice pe irodieni împotriva Lui. Îl 
acuzaseră că voia să formeze un regat rival şi se sfătuiseră cu ei cum să-
L distrugă. Pentru a-i aŃâŃa pe romani împotriva Lui, Îl acuzaseră că 
vrea să le răstoarne autoritatea. Încercaseră orice mijloc pentru a-I 
distruge influenŃa pe care o avea asupra poporului. Dar, până la data 
aceasta, încercările lor fuseseră zadarnice. MulŃimea, care fusese de faŃă 
la faptele Lui pline de îndurare şi auzise învăŃăturile Lui curate şi sfinte, 
ştia că acestea nu erau cuvintele şi faptele unui călcător de Sabat sau ale 
unui hulitor. Până şi slujbaşii trimi şi de farisei fuseseră atât de 
impresionaŃi de cuvintele Lui, încât n-au putut să pună mâna pe El. În 
disperarea lor, iudeii dăduseră în cele din urmă dispoziŃia ca, dacă un 
om va mărturisi credinŃa în Isus, să fie dat afară din sinagogă.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 538. 

 
Cea mai teribilă hotărâre din istorie 
3. Care a fost în final propunerea celui mai influent vorbitor al 
Sinedriului? Ce raŃionament a prezentat el pentru a constrânge 
consiliul să ajungă la acordul general pe care-l dorea cu privire la 
Isus? Ioan 11:49, 50. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Când consiliul a ajuns în culmea tulburării, Caiafa, marele preot s-a 
ridicat. Caiafa era un om îngâmfat şi crud, poruncitor şi intolerant…. 
Caiafa studiase profeŃiile şi, cu toate că nu cunoştea adevăratul lor 
înŃeles, vorbi cu multă autoritate şi siguranŃă…. Chiar dacă Isus n-ar fi 
vinovat, susŃinea marele preot, El trebuie să fie dat la o parte. Îi tulbura 
pentru că atrăgea poporul la Sine şi slăbea autoritatea conducătorilor. El 
era numai unul singur; era mai bine ca El să moară decât să slăbească 
puterea conducătorilor. Dacă oamenii îşi pierdeau încrederea în 
conducători, puterea naŃională era distrusă. Caiafa susŃinea că, după 
minunea aceasta, urmaşii lui Isus se vor ridica la răscoală. Atunci vor 
veni romanii, spunea el, ne vor închide templul, ne vor desfiinŃa legile 
şi ne vor distruge ca naŃiune. Ce valoare are viaŃa unui galilean în 
comparaŃie cu viaŃa unei naŃiuni? Dacă El stă în drumul fericirii 
neamului, nu înseamnă că Îi facem un serviciu lui Dumnezeu dacă Îl 
dăm la o parte? Mai bine să piară un singur om decât să fie distrusă 
naŃiunea.”Hristos Lumina Lumii 539. 

 
4. Cum trebuia înŃeleasă a doua parte a motivului lui Caiafa? Ce 
semnificaŃie adâncă a văzut evanghelistul în această propunere de a-L 
condamna pe Isus la moarte? Ioan 11:51, 52. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Spunând că un om ar trebui să moară pentru popor, Caiafa dovedea 

că avea oarecare cunoştinŃă despre profeŃii, deşi cunoştinŃa sa era foarte 
limitată. Dar Ioan, raportând scena, ia profeŃia şi-i arată însemnătatea 
largă şi adâncă…. 

“Pe buzele lui Caiafa, adevărul acesta atât de preŃios era transformat 
într-o minciună. Planul susŃinut de el era întemeiat pe un principiu 
împrumutat de la păgânism. La păgâni, conştiinŃa obscură că unul 
trebuia să moară pentru neamul omenesc dusese la aducerea de jertfe 
omeneşti, aşa că acum Caiafa propunea să-L sacrifice pe Isus ca să 
salveze un popor vinovat, nu din nelegiuirea lui, ci în nelegiuire, ca să 
poată continua în păcat. Şi el spera să liniştească prin acest raŃionament 
remuşcările acelora care ar fi îndrăznit să spună că până acum nu se 
găsise în Isus nimic vrednic de moarte.” – Hristos Lumina Lumii, p. 
540. 
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5. La ce concluzie a ajuns consiliul la finalul întrunirii lor 
fundamentându-se pe asemenea idei? Ioan 11:53. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sinedriul nu era la data aceea o adunare legală. Exista numai pentru 
că era tolerat. Unii dintre ei se întrebau dacă era înŃelept să-L condamne 
pe Hristos la moarte. Se temeau că lucrul acesta va provoca o răscoală 
în popor şi va face ca romanii să retragă de la preoŃi şi alte favoruri şi să 
le ia şi puterea pe care o mai deŃineau…. 

“Satana le-a şoptit că, pentru a-şi menŃine autoritatea, trebuie să-L 
omoare pe Isus. Ei urmau sfatul acesta. Faptul că puteau să-şi piardă 
puterea era, credeau ei, un motiv destul de puternic pentru a-i duce la o 
anumită hotărâre. Cu excepŃia câtorva, care nu îndrăzneau să-şi spună 
părerea, Sinedriul a primit cuvintele lui Caiafa ca fiind cuvintele lui 
Dumnezeu. Consiliul s-a simŃit uşurat; discordia a încetat. Ei s-au 
hotărât să-L omoare pe Hristos la prima ocazie favorabilă. Lepădând 
dovada dumnezeirii lui Isus, preoŃii şi conducătorii aceştia se 
închiseseră singuri într-un întuneric de nepătruns. Ei ajunseseră cu totul 
sub influenŃa lui Satana, care urma să-i împingă cu grabă dincolo de 
pragul ruinei veşnice. Dar înşelăciunea era de aşa natură, încât erau 
mulŃumiŃi de ei înşişi. Se socoteau nişte patrioŃi care căutau salvarea 
naŃiunii.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 539, 541. 

 

Ce să faci în caz de pericol 
6. A fost intenŃia lui Isus să grăbească criza? Ce a făcut în aceste 
circumstanŃe în acord cu instrucŃiunile pe care le-a dat ucenicilor Săi? 
Matei 10:23. Ioan 11:54. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sinedriul s-a temut totuşi să ia măsuri pripite împotriva lui Isus, ca 
nu cumva poporul să fie aŃâŃat şi crima plănuită împotriva Lui să se 
întoarcă asupra lor. Din cauza aceasta, consiliul a amânat executarea 
sentinŃei pronunŃate. Mântuitorul a înŃeles uneltirea preoŃilor. El ştia că 
voiau să-L îndepărteze şi că planul lor trebuia să se împlinească în 
curând. Dar nu era partea Lui să grăbească criza, aşa că S-a retras din 
locul acela, luându-i şi pe ucenici cu El. Astfel, prin pilda Sa, El a 
întărit învăŃătura pe care o dăduse ucenicilor: "Când vă vor prigoni într-
o cetate, să fugiŃi în alta" (Matei 10,23). Câmpul în care putea să 
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lucreze pentru salvarea de suflete era întins; şi în afară de cazul că 
lucrul acesta ar fi fost cerut de credincioşia faŃă de El, servii Domnului 
nu trebuiau să-şi primejduiască viaŃa.” – Hristos Lumina Lumii, p. 541. 

 
7. Ce ordin s-a emis astfel încât Mântuitorul să cadă în mâinile lor? 
Ce mărturie le-a dat în timpul anilor Săi de slujire, în timp ce Îl 
ispiteau şi complotau împotriva Lui? Ioan 11:55-57. Faptele Ap.  
10:38, 39. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lucrarea publică a lui Isus în favoarea lumii pierdute începuse în 
urmă cu trei ani. Pilda Sa de lepădare de Sine şi bunătatea Lui 
dezinteresată stăteau în faŃa lor. ViaŃa Lui de curăŃie, suferinŃă şi 
devoŃiune era cunoscută de toŃi. Totuşi, această scurtă vreme de trei ani 
era exact atât cât putea lumea să îndure prezenŃa Mântuitorului.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 541. 

 
Pentru meditaŃie 

“Via Ńa Lui a fost marcată de persecuŃie şi insultă. Izgonit din 
Betleem de un rege gelos, respins de ai Săi din Nazaret, condamnat la 
moarte la Ierusalim fără să fie vinovat, Isus şi puŃinii Săi urmaşi 
credincioşi au găsit un adăpost vremelnic într-un oraş străin. El, care 
fusese totdeauna impresionat de durerea oamenilor, care îi vindecase pe 
bolnavi, redase orbilor vederea, auzul surzilor şi muŃilor graiul, care îi 
hrănise pe cei flămânzi şi mângâiase pe cei întristaŃi, era izgonit de 
poporul pentru mântuirea căruia lucrase. El, care umblase pe valurile 
înalte şi lini ştise mugetul lor înfuriat printr-un cuvânt, care izgonise 
demonii şi îi făcuse să-L recunoască drept Fiu al lui Dumnezeu, El, care 
sfărâmase somnul morŃii, care Ńinuse mii de oameni extaziaŃi, ascultând 
cuvântul înŃelepciunii Sale, nu putea să mişte inima celor orbiŃi de 
prejudecată şi ură, care respingeau cu încăpăŃânare lumina.” – Hristos 
Lumina Lumii, pp. 541, 542. 
 

*** 
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8      S.A. CT 19.55 B. 20.03, 
Sabatul din 24 August, 2013       MS 20.14, AR 20.25 

 
FĂRĂ RECOMANDĂRI 

 
“Cel mai aproape de Hristos va sta acela care pe pământ a fost 

pătruns cel mai mult de spiritul iubirii Sale pline de jertfire - iubirea 
care "nu se laudă, nu se umflă de mândrie... nu caută folosul său, nu se 
mânie, nu se gândeşte la rău" (1 Cor. 13,4-5) - iubire care îl îndeamnă 
pe ucenic, aşa cum L-a îndemnat şi pe Domnul nostru, să dea totul, să 
trăiască, să lucreze şi să Se sacrifice, chiar până la moarte, pentru 
mântuirea omenirii.” – Hristos Lumina Lumii, p. 549. 

 
Ambi Ńii omeneşti între ucenici 
1. Ce discuŃie s-a desfăşurat între ucenici de mai multe ori? Au ajuns 
la vreo înŃelegere sau şi-au extins speculaŃiile dincolo de acest pământ, 
în împărăŃia cerurilor? Luca 9:46. Matei 18:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

“Aceste cuvinte erau atât de solemne şi impresionante, dar ucenicii 
erau departe de a le înŃelege. Ei nu puteau să vadă ceea ce înŃelegea 
Hristos. Nu înŃelegeau natura ÎmpărăŃiei lui Hristos şi această neştiinŃă 
era cauza aparentă a certurilor lor. Dar adevărata cauză era mai 
profundă. Explicând natura ÎmpărăŃiei Sale, Hristos ar fi putut stinge 
cearta; dar aceasta n-ar fi înlăturat cauza. Chiar după ce ar fi primit 
cunoştinŃă deplină, problema cu privire la întâietate ar fi reînnoit 
neînŃelegerea. În felul acesta ar fi adus dezastru asupra bisericii, după 
plecarea lui Hristos. Cearta pentru locul cel mai de frunte era lucrarea 
aceluiaşi spirit care începuse marea luptă în lumile de sus şi care 
coborâse pe Hristos din cer, ca să moară.” – Hristos Lumina Lumii, p. 
435. 

 
2. Cum i-a pregătit Isus pe ucenici pentru zilele grele ce le stăteau 
înainte? Au înŃeles ei încercările prin care trebuiau să treacă? Marcu 
10:32-34. Luca 18:34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 52

“Nu vestiseră ei cu puŃin timp mai înainte, pretutindeni: "ÎmpărăŃia 
cerului s-a apropiat?" Nu făgăduise chiar Hristos că mulŃi vor şedea cu 
Avraam, Isaac şi Iacov în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu? Nu făgăduise El 
tuturor celor ce renunŃaseră la ceva pentru Numele Lui că urmau să 
primească însutit în viaŃa aceasta şi că vor avea parte de ÎmpărăŃia Sa? 
Şi nu dăduse El celor doisprezece făgăduinŃa deosebită că vor avea un 
loc de mare cinste în ÎmpărăŃia Sa - că aveau să stea pe tronuri şi să 
judece cele douăsprezece seminŃii ale lui Israel? Chiar şi acum spusese 
că toate lucrurile scrise în profeŃii cu privire la El aveau să se 
împlinească. Şi nu au profetizat proorocii despre slava domniei lui 
Mesia? În lumina acestor gânduri, cuvintele Lui despre trădare, 
persecuŃie şi moarte păreau vagi şi întunecate. Ei credeau că, oricare ar 
fi fost greutăŃile care urmau să intervină, împărăŃia trebuia să fie 
întemeiată în curând.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 547, 548. 

 
Cererea unei poziŃii  
3. Ce le trecea prin minte unor ucenici în timp ce Domnul îi instruia 
pentru a face faŃă la ceea ce urma să vină? Ce cerere specială a 
adresat mama a doi ucenici? Matei 20:20, 21. Marcu 10:35-37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ioan, fiul lui Zebedei, fusese unul dintre primii doi ucenici care Îl 
urmaseră pe Isus. El şi fratele său Iacov formaseră cea dintâi grupă care 
părăsise totul pentru a-L sluji. Ei îşi părăsiseră familia şi prietenii cu 
bucurie, numai ca să poată fi împreună cu El; au umblat şi au vorbit cu 
El; fuseseră cu El atât în intimitatea familiei, cât şi în adunările publice. 
El le liniştise temerile, îi scăpase de primejdie, le alinase suferinŃele, îi 
mângâiase în dureri şi, plin de răbdare şi bunătate, îi învăŃase până când 
inima lor părea înlănŃuită de a Lui şi, în căldura iubirii lor, doreau să fie 
cât mai aproape de El în ÎmpărăŃia Sa. Ori de câte ori se ivea o ocazie, 
Ioan se aşeza chiar lângă Mântuitorul său şi Iacov dorea şi el să fie 
onorat cu o legătură tot atât de strânsă. 
Şi mama lor Îl urmase pe Hristos şi de multe ori Îl slujise cu dărnicie 

din avutul ei. Cu iubire de mamă şi plină de ambiŃie pentru fiii ei, ea 
dorea pentru aceştia locul cel mai onorat în noua ÎmpărăŃie. De aceea ea 
i-a încurajat să-l ceară. 

“Mama a venit împreună cu fiii ei la Isus, cerând să le împlinească 
dorinŃa inimii.” – Hristos Lumina Lumii, p. 548. 
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4. Ce a clarificat Isus înainte de a răspunde? Cu ce trebuiau să se 
confrunte ucenicii înainte de a avea privilegiul de a sta pe tronul 
slavei? Matei 20:22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus S-a purtat blând cu ei şi nu le-a mustrat egoismul, când căutau 
să fie aşezaŃi mai presus de fraŃii lor. El le-a citit inimile şi a cunoscut 
profunzimea ataşamentului lor faŃă de El. Iubirea lor nu era doar un 
sentiment omenesc; deşi pervertită de egoismul naturii omeneşti prin 
care se manifesta, ea era o revărsare din izvorul iubirii Sale 
răscumpărătoare. El nu voia să mustre, ci să adâncească şi să cruŃe. El a 
zis: "PuteŃi voi să beŃi paharul pe care am să-l beau Eu şi să fi Ńi botezaŃi 
cu botezul cu care am să fiu botezat?" Ei şi-au adus aminte de cuvintele 
Lui tainice, care arătau spre încercare şi suferinŃă, şi totuşi au răspuns 
plini de încredere: "Putem". Ei ar fi socotit drept cea mai mare cinste 
să-şi arate credincioşia, împărtăşindu-se de toate câte trebuia să sufere 
Domnul lor. 

“‘Este adevărat că veŃi bea paharul Meu şi veŃi fi botezaŃi cu botezul 
cu care am să fiu botezat Eu", a spus El; în faŃa Lui era o cruce în loc de 
tron şi doi răufăcători ca tovarăşi, la dreapta şi la stânga Lui. Iacov şi 
Ioan aveau să împărtăşească suferinŃa cu Domnul lor; unul, primul 
dintre fraŃi, avea să piară de sabie, celălalt avea să îndure mai mult ca 
toŃi truda, ocara şi persecuŃia.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 548, 549. 

 

5. Ce putem învăŃa din a doua parte a răspunsului Său? Va fi garantat 
un loc şi un tron în ceruri ca rezultat al vreunei recomandări sau 
favoritism din partea cuiva? Matei 20:23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Dar cinstea de a şedea la dreapta şi la stânga Mea", a continuat El, 
"nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a 
fost pregătită de Tatăl Meu." În ÎmpărăŃia lui Dumnezeu nimeni nu 
poate câştiga o anumită poziŃie prin favoritisme. Ea nu este câştigată şi 
nici nu este primită printr-o hotărâre arbitrară. Este un rezultat al 
caracterului. Coroana şi tronul sunt semnele exterioare ale împlinirii 
unei condiŃii; ele sunt semnele biruinŃei câştigate asupra eului prin 
Domnul Isus Hristos.” – Hristos Lumina Lumii, p. 549. 
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Principiile împărăŃiei cereşti  
6. Pe ce principii divine este întemeiată împărăŃia lui Hristos? De 
aceea, ce exemplu trebuie să urmăm? Matei 20:25-28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În împărăŃiile lumii, o poziŃie înaltă înseamnă înălŃare de sine. S-ar 
fi putut spune că oamenii de rând nu trăiau decât pentru folosul claselor 
conducătoare. InfluenŃa, bogăŃia, educaŃia erau tot atâtea mijloace de a 
subjuga masele în folosul conducătorilor. Clasele de sus aveau dreptul 
să gândească, să hotărască, să se bucure şi să stăpânească; cele de jos, 
doar să asculte şi să slujească. Religia, ca şi toate celelalte lucruri, era o 
chestiune de autoritate. Se aştepta ca poporul să creadă şi să facă aşa 
cum le spuneau mai marii lor. Dreptul omului ca om, să gândească şi să 
acŃioneze pentru sine, era în întregime nerecunoscut. 

“Hristos Îşi întemeia împărăŃia pe principii cu totul diferite. El îi 
chema pe oameni nu să stăpânească, ci să slujească, cel mai tare să 
poarte neputinŃele celui slab. Puterea, poziŃia, talentul, educaŃia îl 
puneau pe posesorul lor sub o mai mare obligaŃie de a sluji semenilor 
săi…. 

“…Principiul pe baza căruia lucra Hristos, trebuia să fie îndemnul la 
lucru şi pentru membrii bisericii, care este trupul Său. Iubirea este 
planul şi temelia mântuirii. În ÎmpărăŃia lui Hristos, mai mari sunt aceia 
care urmează pilda pe care a dat-o El şi lucrează ca păstori ai turmei 
Sale.” – Hristos Lumina Lumii, p. 550. 

 
7. Ce a fost descoperit mai târziu lui Ioan despre cei care vor avea 
privilegiul de a sta pe tronul lui Hristos? Apocalipsa 3:21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mult timp după aceea, când ucenicii au fost aduşi să simtă 
împreună cu Hristos prin împărtăşirea cu suferinŃele Lui, Domnul i-a 
descoperit lui Ioan care era legea ÎmpărăŃiei Lui. "Celui ce va birui", a 
zis Hristos, "îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după 
cum Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie." 
"Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu, şi 
nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi 
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Numele Meu cel nou" (Apocalipsa 3,21.12). Tot astfel scria şi apostolul 
Pavel: "Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa 
plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit 
alergarea, am păzit credinŃa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, 
pe care mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept.’ 2 
Timotei 4:6-8.” – Hristos Lumina Lumii, p. 549. 

 

Pentru meditaŃie 
“Principiile şi chiar cuvintele Mântuitorului, în frumuseŃea lor 

dumnezeiască, au rămas în memoria ucenicului iubit. În ultimele sale 
zile, povara mărturiei lui Ioan către biserici era: "Vestirea pe care aŃi 
auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alŃii". "Noi am 
cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaŃa pentru noi; şi noi 
deci trebuie să ne dăm viaŃa pentru fraŃi.’ 1 Ioan 3:11, 16.” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 551. 

 
 

* * * 
 

9      S.A. CT 19.43 B. 19.51, 
Sabatul din 31 August, 2013         MS 20.00, AR 20.12 
 

AM DORI SĂ ÎL VEDEM PE ISUS 
 

“Atunci când Hristos e primit ca Mântuitor personal, omul ajunge să 
cunoască mântuirea. Zacheu nu L-a primit pe Isus numai ca pe un 
oaspete trecător în casa sa, ci ca pe Cineva care rămâne în templul 
sufletului. Cărturarii şi fariseii îl acuzau că este păcătos, ei murmurau 
împotriva lui Hristos că i-a fost oaspete, dar Domnul l-a recunoscut ca 
fiu al lui Avraam. Fiindcă "fii ai lui Avraam sunt acei ce au credinŃă.’ 
Galateni 3:7.” – Hristos Lumina Lumii, p. 556. 

 
Păcătos, dar nu insensibil 
1. Cine trăia în Ierihon? Cum era considerat de către concetăŃenii săi? 
Luca 19:1, 2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ierihonul era una din cetăŃile puse deoparte pe vremuri pentru 
preoŃi şi, în vremea aceasta, mulŃi preoŃi locuiau acolo. Dar cetatea avea 
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o populaŃie foarte împestriŃată. Era un mare centru comercial, se găseau 
acolo slujbaşi şi soldaŃi romani şi străini de tot felul, în timp ce 
adunarea impozitelor şi taxelor vamale făcea ca în această cetate să 
locuiască mulŃi vameşi. 

“‘Mai marele vameşilor", Zacheu, era iudeu, dar conaŃionalii săi îl 
urau. Rangul şi averea lui erau răsplata pentru o meserie pe care ei o 
dispreŃuiau şi care pentru ei era totuna cu nedreptatea şi silnicia. Cu 
toate acestea, vameşul bogat nu era un om lumesc, cu totul împietrit, 
cum părea.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 552, 553. 

 
2. Ce a făcut când a auzit că Domnul urma să treacă prin Ierihon? 
Era simplă curiozitate ceea ce l-a motivat să se suie într-un dud 
pentru a-l vedea pe Isus? Luca 19:3, 4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sub aparenŃa de trufie şi iubire de lume, se ascundea o inimă 
sensibilă la îndemnurile dumnezeieşti. Zacheu auzise de Isus. Vestea 
despre Acela care Se purta cu amabilitate şi bunăvoinŃă faŃă de clasele 
neluate în seamă se răspândise în toate părŃile. În acest mai mare al 
vameşilor s-a trezit dorinŃa după o viaŃă mai bună. Numai la câŃiva 
kilometri de Ierihon, Ioan Botezătorul predicase la Iordan şi Zacheu 
auzise chemarea la pocăinŃă. ÎnvăŃătura dată vameşilor: "Să nu cereŃi 
nimic peste ce v-a fost poruncit să luaŃi" (Luca 3,13), deşi aparent 
neluată în seamă, făcuse impresie asupra minŃii lui. El cunoştea 
Scripturile şi era convins că faptele lui erau nedrepte. Acum, auzind 
cuvintele care se spunea că erau rostite de Marele ÎnvăŃător, şi-a dat 
seama că înaintea lui Dumnezeu el era un păcătos. Şi cu toate acestea, 
ceea ce auzise despre Isus i-a aprins nădejdea în inimă. PocăinŃa şi 
schimbarea vieŃii erau cu putinŃă şi pentru el; nu era vameş chiar unul 
dintre cei mai de încredere ucenici ai noului ÎnvăŃător?” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 552. 

 

3. Ce experienŃă minunată a avut în timp ce se temea că nu va putea 
să îl vadă pe Isus? Şi-ar fi putut imagina vreodată că Isus ar putea fi 
interesat în el? Luca 19:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Străzile erau aglomerate şi Zacheu, care era mic de statură, nu 
putea să vadă nimic peste capetele oamenilor. Nimeni nu voia să-i facă 
loc; de aceea, bogatul perceptor a fugit înaintea mulŃimii, până la un loc 
unde se afla un smochin cu ramurile întinse larg deasupra drumului; 
bogatul strângător de biruri s-a căŃărat până sus şi s-a aşezat în frunzişul 
ramurilor, aşa ca să poată privi procesiunea în timp ce trecea pe 
dedesubt. MulŃimea se apropie ca să treacă pe alături, iar Zacheu căută 
cu ochi nerăbdători să deosebească faŃa Aceluia pe care dorea să-L 
vadă…. 

“Peste larma făcută de preoŃi şi rabini, mai tare ca strigătele de bun-
venit ale mulŃimii, dorinŃa neexprimată a mai marelui vameşilor a 
vorbit inimii lui Isus. Deodată, un grup se opreşte chiar sub smochin, 
cei care Îl înconjoară pe Isus se opresc şi ei, iar Cineva, ai cărui ochi 
par să citească în suflet, priveşte în sus. Omului căŃărat în pom aproape 
că nu-i vine să creadă când aude cuvintele: "Zachee, dă-te jos degrabă, 
căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 
553, 554. 

 

Un răspuns fericit, imediat 
4. Cât de repede a răspuns Zacheu ofertei lui Isus de a-l vizita? Ce fel 
de primire I-a făcut Maestrului în căminul său? Luca 19:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mul Ńimea face loc şi Zacheu, mergând ca în vis, arată drumul spre 
casa lui…. Zacheu a fost copleşit şi a rămas mut de uimire, văzând 
iubirea şi bunăvoinŃa lui Hristos, care Se plecase spre el, cel atât de 
nevrednic.” – Hristos Lumina Lumii, p. 554. 

 

5. Cum erau vameşii privi Ńi de public? Ce ocazie au avut de aceea 
fariseii când l-au văzut pe Isus că a intrat în casa lui Zacheu şi a 
mâncat cu el, un păcătos? Matei 9:11. Luca 19:7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dintre toŃi slujbaşii romani ai Palestinei, cei mai nesuferiŃi erau 
vameşii. Faptul că birurile erau impuse de o putere străină era totdeauna 
o iritare pentru iudei, deoarece le amintea despre pierderea 
independenŃei lor. Afară de aceasta, cei care adunau birurile nu se 
mulŃumeau să fie numai agenŃi ai opresiunii romane; ei căutau ca prin 
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înşelăciune să se îmbogăŃească în dauna oamenilor. Un iudeu care 
primea această slujbă de la romani era privit ca unul care a trădat 
onoarea neamului său. El era dispreŃuit ca un apostaziat şi aşezat pe cea 
mai de jos treaptă a societăŃii…. 

“Vameşii f ăcuseră o înŃelegere între ei, ca să-i poată înşela pe 
oameni, şi se sprijineau unul pe altul în aceste practici frauduloase. Prin 
silnicia lor, nu făceau altceva decât să exercite un obicei care ajunsese 
universal.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 272, 255. 
O viaŃă complet schimbată 
6. Ce descoperă pocăinŃa acestui om sub influenŃa Duhului Sfânt? Ce 
principiu Biblic aplica el prin înapoierea oricărui lucru furat? Luca 
19:8. Exodul 22:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar acum iubirea şi credincioşia faŃă de ÎnvăŃătorul său de curând 
găsit îi deschid gura. El dorea să îşi mărturisească public pocăinŃa…. 

“În faŃa mulŃimii, "Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: 'Iată, 
Doamne, jumătate din avuŃia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit 
pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.’…  

“El şi-a mărturisit păcatul înainte ca oamenii să-l fi acuzat. El s-a 
supus influenŃei Duhului Sfânt şi a început să împlinească învăŃătura 
cuvintelor scrise atât pentru vechiul Israel, cât şi pentru noi. Cu multă 
vreme înainte, Domnul spusese: "Dacă fratele tău sărăceşte şi nu mai 
poate munci lângă tine, să-l sprijini, fie ca străin, fie ca venetic, ca să 
trăiască împreună cu tine. Să nu iei de la el nici dobândă, nici camătă, 
să te temi de Dumnezeul tău, şi fratele tău să trăiască împreună cu tine. 
Să nu-i împrumuŃi banii tăi cu dobândă şi să nu-i împrumuŃi merindele 
tale pe camătă". "Nici unul dintre voi să nu înşele deci pe aproapele lui, 
şi să te temi de Dumnezeul tău" (Lev. 25,35-37.17). Cuvintele acestea 
fuseseră rostite chiar de Hristos, când Se găsea în stâlpul de nor, şi cel 
dintâi răspuns al lui Zacheu la iubirea lui Hristos a fost de a da pe faŃă 
milă pentru cei săraci şi suferinzi.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 554, 
555. 

 
7. Ce va intra în casa fiecărui păcătos pocăit sincer atunci când intră 
Isus în ea, la fel ca în minunata experienŃă a lui Zacheu? Ce rezultat 
măreŃ aduce prezenŃa lui Isus în viaŃa celui care se pocăieşte? Luca 
19:9. Luca 19:10. 



pentru Semestrul II, 2013 59

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“… Dar, îndată ce s-a predat influenŃei Duhului Sfânt, Zacheu a 
lepădat orice deprindere necinstită. 

“PocăinŃa în care nu se vede schimbare nu este adevărată. 
Neprihănirea lui Hristos este… un principiu de viaŃă care transformă 
caracterul şi stăpâneşte purtarea. SfinŃenia este o predare deplină lui 
Dumnezeu; este o totală supunere a inimii şi vieŃii faŃă de principiile 
cerului…. 

“Creştinul, în toate preocupările vieŃii lui, trebuie să prezinte lumii 
modul în care Domnul nostru ar conduce afacerile. În orice tranzacŃie, 
creştinul trebuie să arate faptul că Dumnezeu este ÎnvăŃătorul lui. 
"SfinŃit Domnului" trebuie să fie scris pe agenda de lucru şi pe registrul 
de contabilitate, pe contracte, bonuri şi chitanŃe. Cei care pretind că 
sunt urmaşi ai lui Hristos şi care totuşi se poartă necinstit dau o 
mărturie falsă despre caracterul unui Dumnezeu drept şi îndurător. 
Fiecare suflet pocăit ca Zacheu va dovedi că Hristos a pătruns în suflet, 
dacă va da la o parte deprinderile necinstite, care i-au caracterizat viaŃa. 
Asemenea mai marelui vameşilor, el îşi va dovedi sinceritatea dând 
înapoi cele luate.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 555, 556. 

 
Pentru meditaŃie 

“Dacă am păgubit pe cineva prin afaceri necinstite, dacă i-am înşelat 
buna-credinŃă sau dacă am furat ceva, chiar dacă lucrul s-a făcut fără a 
ieşi din graniŃele legii, trebuie să mărturisim nedreptatea şi să dăm 
înapoi atât cât ne stă în putere. E drept să dăm înapoi nu numai ceea ce 
am luat, ci şi ceea ce s-ar fi putut aduna, dacă ar fi fost bine şi înŃelept 
folosit în tot timpul cât a fost în stăpânirea noastră.” – Hristos Lumina 
Lumii, p. 556. 

 

 
Vă rugăm citiŃi Raportul Misionar al 

DEPARTAMENTULUI DE FAMILIE  
A CONFERINłEI GENERALE  

de la pagina 59 
 
 

* * * 
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RAPORTUL MISIONAR AL DEPARTAMENTULUI  
DE FAMILIE A CONFERIN łEI GENERALE 

 
A fi citit în Sabatul din 31 August, 2013 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi strânsă în  
Sabatul din 7 Septembrie, 2013 

 
Prin Harul lui Dumnezeu, Întrunirea Mondială a delegaŃilor adunaŃi 

în Africa de Sud în 2012 a înfiinŃat Departamentul Familiei al 
ConferinŃei Generale. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru ocazia  de a 
prezenta gândurile lui Iosua 24:15: - “…cât despre mine, eu şi casa mea 
vom sluji Domnului.” – ca obiectiv de urmat al acestui nou 
departament.  

Această instituŃie nouă a ConferinŃei Generale trebuie să dea 
nucleului societăŃii – familia – asistenŃă, sfat, sprijin şi instruire astfel 
încât să se poată înfiinŃa cămine orientate spre Hristos, căci, „Hristos… 
a venit pentru a restaura, susŃine, curăŃa şi înnobila fiecare curent al 
afecŃiunii pure, ca familia de pe pământ să devină un simbol al familiei 
din ceruri.” –(Manuscript 22, 1898) Christ Triumphant, p. 230. 

Departamentul Familiei are următoarele responsabilităŃi principale: 
A restabili instituŃia familiei în fiecare dintre diferitele ei domenii: 

spiritual, interpersonal, filial, social, material şi cultural; 
A ridica calitatea relaŃiei de familie cu Dumnezeu între membrii, 

biserică şi societate.  
A curăŃa sentimentele şi a fundamenta dragostea divină ca principiu 

vital al familiei. 
A înnobila fiecare relaŃie de familie în de acord cu perspectiva 

Biblică şi a Spiritului Profetic. 
Pentru a începe aplicarea acestor responsabilităŃi, se vor organiza 

seminarii, vor fi formulate proiecte, vor fi pregătite manuale şi diferite 
publicaŃii şi vor fi coordonate activităŃi cu alte departamente ale 
uniunilor şi câmpurilor. Se va organiza un departament al familiei la 
fiecare nivel de organizare al bisericii Şi vor fi susŃinute activităŃi 
pentru adunarea de fonduri în scopul susŃinerii departamentul şi pentru 
sprijinirea fiecărei familii ca un model de viaŃă creştină într-o societate 
în care instituŃia aceasta divină este pe cale de dispariŃie.  
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Vrem să solicităm darurile generoase ale inimii voastre pentru a 
putea pune în practică îmbunătăŃirea, îmbogăŃirea, restaurarea şi 
sprijinul familiei în biserică şi în final, în societate. Darurile generoase 
primite cu această ocazie vor avea o influenŃă înnobilatoare pentru 
fiecare dintre noi, căci această ramură a cauzei ne implică pe fiecare 
dintre noi, ne îndeamnă la acŃiune şi ne face fericiŃi împreună cu cei 
dragi nouă. “Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui 
Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în 
ceruri şi pe pământ.” Efeseni 3:14, 15. 

“Prin credinŃă Noe, când a fost înştiinŃat de Dumnezeu despre lucruri 
care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă Sfântă, a făcut un chivot ca 
să-şi scape casa (familia).” Evrei 11:7, Holman Christian Standard 
Bible. Mântuirea familiei noastre şi a tuturor celor care doresc să îl 
întâlnească pe Mântuitor ar trebui să fie grija fiecăruia dintre noi ca 
părinŃi. De aceea, fie ca aceste daruri să salveze familia şi să sprijine 
binele societăŃii prin cuvânt şi darul mântuirii în Isus Hristos, 
Mântuitorul nostru. 

 
Raquel Orce, Responsabilul Departamentului de  

Familie al ConferinŃei Generale 
 

* * * 
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10      S.A. CT 19.29, B. 19.37 
Sabatul din 7 Septembrie, 2013        MS 19.47, AR 19.59 

 
O FAPTĂ BUNĂ FĂCUTĂ PENTRU ISUS 

 
“Hristos apreciază faptele de amabilitate făcute din toată inima. De 

câte ori cineva Îi făcea un serviciu, El îl binecuvânta pe făcător cu 
generozitate cerească. El nu refuza nici cea mai simplă floare culeasă 
de mâna unui copil şi oferită Lui din iubire. Primea darurile copiilor şi 
îi binecuvânta pe dătători, scriindu-le numele în cartea vieŃii. În 
Scripturi se aminteşte că Maria L-a uns cu mir pe Isus, şi această 
menŃiune o deosebeşte de celelalte Marii. Faptele de iubire şi respect 
pentru Isus sunt o dovadă a credinŃei în El ca Fiu al lui Dumnezeu. Iar 
Duhul Sfânt menŃionează între dovezile credincioşiei unei femei faŃă de 
Hristos: "Să fi spălat picioarele sfinŃilor, să fi ajutat pe cei nenorociŃi, să 
fi dat ajutor la orice faptă bună.’ 1 Timotei 5:10.” – Hristos Lumina 
Lumii, p. 564. 

 
Maestrul invitat de cineva care a fost vindecat 
1. Cine era Simon din Betania? Ce a pregătit în căminul său ca 
mulŃumire pentru vindecarea leprei sale de către Isus? Matei 26:6. 
Marcu 14:3, prima parte. Luca 7:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Simon din Betania era socotit ucenic al lui Isus. El era unul dintre 

puŃinii farisei care se alăturaseră pe faŃă urmaşilor lui Hristos. Îl 
recunoştea pe Isus ca învăŃător şi spera că El ar putea fi Mesia, dar nu-L 
primise ca Mântuitor. Caracterul lui nu era transformat; principiile lui 
erau neschimbate.” – Hristos Lumina Lumii, p. 557. 

“Simon fusese vindecat de lepră şi tocmai lucrul acesta îl atrăsese 
spre Isus. El dorea să-şi arate recunoştinŃa şi, când Isus a vizitat pentru 
ultima dată Betania, el a dat un ospăŃ pentru Mântuitorul şi ucenicii 
Lui. La masa aceasta s-au strâns mulŃi iudei. În vremea aceasta, la 
Ierusalim era multă frământare. Hristos şi lucrarea Lui atrăgeau atenŃia 
tot mai mult. Aceia care veniseră la masă Îi urmăreau de aproape toate 
mişcările, iar unii dintre ei nu Îl priveau deloc prietenos.” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 557. 
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Gestul amabil al oaspetelui 
2. Cine a venit în camera unde şedea Isus? Ce slujbă specială a adus 
această femeie lui Isus? Matei 26:7. Marcu 14:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La masă, Mântuitorul avea de o parte pe Simon, pe care-l vindecase 
de o boală dezgustătoare şi în cealaltă parte pe Lazăr, pe care-l înviase 
din morŃi. Marta servea la masă, în timp ce Maria asculta cu râvnă 
fiecare cuvânt ce pornea de pe buzele lui Isus. În mila Sa, Isus îi iertase 
păcatele, îl readuse la viaŃă pe fratele ei iubit şi inima Mariei era plină 
de recunoştinŃă. Ea Îl auzise pe Isus vorbind despre moartea Lui 
apropiată şi, în iubirea şi întristarea ei adâncă, dorise să-L onoreze. Cu 
mari sacrificii personale, cumpărase un vas de alabastru "cu mir de nard 
de mare preŃ", cu care să-I ungă corpul. Dar acum mulŃi spuneau că în 
curând El avea să fie încoronat ca rege. Durerea ei s-a preschimbat în 
bucurie şi era nerăbdătoare să fie ea cea dintâi care să dea onoare 
Domnului ei. Spărgând vasul cu mir, ea a vărsat conŃinutul pe capul şi 
picioarele lui Isus; apoi, a îngenuncheat plângând, a umezit picioarele 
Lui cu lacrimile ei şi le-a şters cu părul ei lung şi despletit.” – Hristos 
Lumina Lumii, pp. 558, 559. 

 
Judecarea motivelor şi acŃiunilor altora  
3. A fost apreciată de toŃi această ungere a lui Isus? Ce comentarii 
negative au făcut unii? Marcu 14:4,5. Matei 26:8,9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ea căutase să rămână neobservată şi mişcările ei poate nu ar fi fost 
luate în seamă, dar mirosul nardului a umplut casa şi a făcut cunoscută 
fapta ei tuturor celor de faŃă. Iuda a privit cu foarte multă neplăcere 
lucrul acesta. În loc să aştepte să audă ce va zice Hristos, el a început să 
şoptească celor din jur nemulŃumirile sale, acuzându-L pe Hristos că 
îngăduie o asemenea risipă. Cu şiretenie, a strecurat cuvinte care puteau 
să producă nemulŃumire…. 

“Dar fapta aceasta a Mariei era într-un contrast atât de izbitor cu 
egoismul lui, încât a fost dat de ruşine; şi, după obiceiul său, a căutat 
să-şi argumenteze împotrivirea faŃă de darul ei printr-un motiv serios... 
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Iuda n-avea inimă pentru săraci. Dacă nardul Mariei s-ar fi vândut şi 
preŃul ar fi căzut pe mâinile lui, săracii n-ar fi avut de aici nici un folos. 

“Iuda avea o părere înaltă despre spiritul său practic…. El le 
câştigase încrederea şi avea o puternică influenŃă asupra lor. Pretinsa lui 
simpatie pentru săraci îi înşelase, iar insinuările lui şirete îi făcuseră să 
privească neîncrezători la devoŃiunea Mariei. Murmurul acesta a făcut 
înconjurul casei: "Ce rost are risipa aceasta?…’” – Hristos Lumina 
Lumii, pp. 559, 560. 

 
4. Putem afirma că negativismul şi critica au fost probleme doar în 
vremea aceea şi numai în acest caz? Ce ne învaŃă Cuvântul Sfânt al lui 
Dumnezeu despre gândirea şi vorbirea de rău? 1 Corinteni 13:4, 5. 
Filipeni 4:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Răspândirea de rumori este cea care de multe ori distruge unitatea 
dintre fraŃi. Sunt unii care urmăresc nerăbdători să prindă din zbor 
vreun scandal. Ei adună incidente mici, fără importanŃă, dar care sunt 
repetate şi exagerate până aduc unui om o ofensă dintr-un cuvânt. … 
Aceşti bârfitori fac lucrarea Satanei cu un devotament surprinzător, 
cunoscând prea puŃin cât de jignitoare este calea lor înaintea lui 
Dumnezeu. … Uşa minŃii ar trebui să fie închisă înaintea „Mi s-a spus” 
sau „Am auzit.” De ce, în loc să îngăduim geloziei sau vorbirii de rău a 
intra în inimile noastre, să nu mergem mai degrabă la fraŃii noştri şi 
după ce le spunem direct, dar blând, greşelile caracterului şi influenŃei 
lor, să ne rugăm cu şi pentru ei?... 

„Să cultivăm cu grijă principiile pure ale Evangheliei lui Hristos – 
religiunea, nu a aprecierii de sine, ci a dragostei, umilinŃei şi blândeŃii 
inimii. Atunci ne vom iubi fraŃii şi îi vom aprecia ca fiind mai buni 
decât noi. MinŃile noastre nu se vor opri asupra scandalurilor sau a 
veştilor care zboară.” –Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 
pp. 504, 505. 
5. Ce efect au avut criticile asupra Mariei? Ce a spus Isus, dând un 
caracter complet diferit acŃiunilor ei? Matei 26:10. Marcu 14:6 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 



pentru Semestrul II, 2013 65

“Maria a auzit cuvintele de critică. Inima îi tremura în piept. Ea se 
temea că sora ei o va certa că a făcut lucruri extravagante. Şi 
ÎnvăŃătorul putea să creadă despre ea că este nechibzuită. Fără să se 
apere sau să se scuze, era să se retragă, când se auzi glasul Domnului 
ei: "LăsaŃi-o în pace, de ce îi faceŃi supărare?" El văzuse că era 
încurcată şi tulburată. Ştia că în actul acesta de servire ea îşi arătase 
recunoştinŃa pentru iertarea păcatelor şi El i-a liniştit temerile. 
Ridicându-Şi glasul mai presus de murmurul criticii, El a zis: "Ea a 
făcut un lucru frumos faŃă de Mine; căci pe săraci îi aveŃi totdeauna cu 
voi şi le puteŃi face bine oricând voiŃi, dar pe Mine nu Mă aveŃi 
totdeauna. Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai înainte, pentru 
îngropare.” – Hristos Lumina Lumii, p. 560. 

 
În Ńelegerea faptelor bune şi proclamarea veştii bune 
6. Ce a spus Isus pentru al ajuta pe fiecare să înŃeleagă şi să aprecieze 
motivul acŃiunilor Mariei? Au fost mul Ńi oameni care să facă astfel de 
lucruri frumoase pentru Isus? Matei 26:11, 12. Marcu 14:7, 8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Ce tăioasă învăŃătură ar fi putut să dea Hristos aceluia care aruncase 

sămânŃa criticii şi a gândurilor rele în mintea ucenicilor!… PretenŃia 
deşartă, pe care Iuda îşi întemeia cuvintele, putea să fie demascată; 
deoarece, în loc de a simpatiza cu săracii, el îi jefuia de sumele 
destinate spre a fi ajutaŃi…. 

“Darul frumos mirositor, pe care Maria se gândise să-l împrăştie pe 
trupul mort al Mântuitorului, a fost turnat pe trupul Lui viu. La 
înmormântare, dulceaŃa parfumului I-ar fi umplut numai mormântul; 
acum, Îi înveselea inima, asigurându-L de credinŃa şi iubirea ei. Iosif 
din Arimatea şi Nicodim n-au adus darul lor de iubire lui Isus cât a fost 
în viaŃă. Cu lacrimi amare, ei au adus miresmele şi mirurile lor 
costisitoare pentru trupul Lui rece, inconştient. Femeile care au adus 
balsamuri la mormânt au făcut drumul zadarnic, deoarece El înviase. 
Dar Maria, revărsându-şi iubirea asupra Mântuitorului în timp ce El era 
conştient de devoŃiunea ei, L-a uns pentru înmormântare. Şi când a 
pătruns în întunericul marii Lui încercări, El a luat cu Sine amintirea 
acelei fapte, o arvună din iubirea pe care urma să o aibă pentru veşnicie 
de la cei mântuiŃi ai Lui.” – Hristos Lumina Lumii, 563, 560. 
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7. Care este roada acestui act sincer de preŃuire al acestei femei, în de 
acord cu cuvintele lui Isus? Cât de atenŃi vom fi, păstrând în minte 
această istorisire, să nu judecăm acŃiunile altora sau să nu răspândim 
bârfe? Matei 26:13. Marcu 14:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
"‘Adevărat vă spun", a declarat Hristos, "că oriunde va fi 

propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi şi ce a 
făcut femeia aceasta spre pomenirea ei." Privind în viitor, Mântuitorul a 
vorbit cu siguranŃă despre Evanghelia Sa. Ea trebuia să fie 
propovăduită în toată lumea. Şi până acolo unde avea să ajungă 
Evanghelia, darul Mariei urma să-şi răspândească parfumul şi inimile 
să fie binecuvântate prin fapta ei spontană. ÎmpărăŃii urmau să se ridice 
şi să cadă; numele monarhilor şi cuceritorilor aveau să fie uitate; dar 
fapta acestei femei urma să fie imortalizată pe paginile istoriei sacre. 
Până la sfârşitul timpului, vasul de alabastru sfărâmat va spune 
povestea iubirii nemărginite a lui Dumnezeu pentru un neam căzut.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 563. 

 
Pentru meditaŃie 

“Hristos a fost încântat văzând dorinŃa plină de râvnă a Mariei de a 
împlini voinŃa Domnului ei. El a primit bogăŃia afecŃiunii curate, pe 
care ucenicii Săi nu o înŃelegeau şi nici nu voiau s-o înŃeleagă. DorinŃa 
Mariei de a face acest serviciu Domnului ei era mai valoroasă pentru 
Hristos decât toate balsamurile preŃioase din lume, deoarece exprima 
aprecierea ei faŃă de Răscumpărătorul lumii. Iubirea lui Hristos era cea 
care o constrângea. FrumuseŃea neîntrecută a caracterului lui Hristos îi 
umplea sufletul. Ungerea aceasta era un simbol al inimii dăruitorului. 
Era arătarea în afară a unei iubiri hrănite de izvoare cereşti până a ajuns 
să se reverse.” – Hristos Lumina Lumii, p. 564.  

 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat este pentru 

DEPARTAMENTUL DE FAMILIE  
A CONFERINłEI GENERALE  

Darurile voastre vor sprijini dezvoltarea familiilor creştine 
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DACĂ AR ŞTI 
 

“Nimeni nu este practic mai neajutorat, dar de fapt invincibil, ca 
sufletul care îşi simte nimicnicia şi se bizuie total pe meritele 
Mântuitorului. Prin rugăciune, prin studierea Cuvântului Său, prin 
credinŃa în prezenŃa Sa constantă, cea mai slabă fiinŃă omenească poate 
trăi în continuare cu Hristos cel viu, iar El o va Ńine cu o mână care nu-i 
va da drumul niciodată.” – Divina Vindecare, p. 182. 

 

Ispita de a-i judeca pe alŃii  
1. Ilustrând imaginea pocăinŃei şi recunoştin Ńei Mariei, cum a descris 
Luca jertfirea vasului ei de alabastru cu mir în casa lui Simon? Luca 
7:36-38. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Maria Îl iubea pe Domnul ei. El îi iertase păcatele, care erau multe, 
şi îl înviase din morŃi pe mult-iubitul ei frate, iar ea simŃea că nimic nu 
era prea scump pentru a-l oferi lui Isus. Cu cât era mai scump mirul, cu 
atât îşi putea exprima mai bine recunoştinŃa faŃă de Mântuitorul ei, 
consacrându-l Lui.” –Scrieri Timpurii, p. 165. 
2. Se gândea Simon la pocăinŃa ei adâncă văzând jertfa Mariei? Cât 
de departe a mers în condamnarea sa? Luca 7:39. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Simon, gazda, fusese influenŃat de critica lui Iuda cu privire la darul 
Mariei şi era surprins de purtarea lui Isus. Mândria lui fariseică a fost 
ofensată. El ştia că mulŃi dintre oaspeŃii lui priveau la Hristos cu 
neîncredere şi neplăcere …. 

“Vindecându-l pe Simon de lepră, Hristos îl salvase de la o moarte 
lentă. Dar acum Simon se îndoia că Mântuitorul este profet. Pentru că 
Hristos îi îngăduise acestei femei să se apropie de El, pentru că El nu o 
îndepărtase indignat cu piciorul, ca pe una ale cărei păcate erau prea 
mari ca să fie iertate, pentru că El nu arăta că-Şi dă seama de decăderea 
ei, Simon era ispitit să creadă că El nu era profet. Isus nu ştia nimic 
despre femeia aceasta care e aşa de îndrăzneaŃă în manifestările ei, 
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gândea el, căci altfel nu i-ar îngădui să-L atingă.” – Hristos Lumina 
Lumii, p. 566. 

“Dar tocmai neştiinŃa l-a făcut pe Simon să gândească astfel cu 
privire la Dumnezeu şi la Hristos. El nu şi-a dat seama că Fiul lui 
Dumnezeu trebuie să Se poarte ca Dumnezeu, cu milă, duioşie şi 
îndurare.” – Hristos Lumina Lumii, p. 566. 

 

Tratând gândurile secrete 
3. Cu toate că Simon nu a acŃionat ca Iuda vociferându-şi opinia, cine 
o cunoştea? L-a abordat Isus ca cineva care a fost insultat? Luca 7:40. 
Matei 18:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"‘Îndelunga răbdare este răbdătoare cu insulta; îndelung răbdătoare. 
Dacă eşti îndelung răbdător, nu vei împărtăşi altora presupusa ta 
cunoştinŃă despre greşelile şi erorile fratelui tău. Vei căuta să îl 
mântuieşti şi să îl salvezi pentru că a fost cumpărat cu sângele lui Isus 
Hristos…. A fi îndelung răbdător nu înseamnă să fi posomorât şi trist, 
acru şi împietrit, ci exact opusul….  

“Încearcă să trăieşti în pace cu toŃi oamenii, iar atmosfera din jurul 
sufletului tău să fie dulce şi parfumată. Domnul aude orice cuvânt 
neînŃelept care se spune. Dacă vei lupta împotriva naturii umane 
egoiste, vei înainta constant în lucrarea de biruinŃă a tendinŃelor 
moştenite şi cultivate de a face răul. Prin răbdare, îndelungă răbdare şi 
îngăduinŃă vei putea împlini mult. Aminteşte-Ńi că nu poŃi fi umilit de 
vorbirea neînŃeleaptă a altcuiva, dar când răspunzi neînŃelept, pierzi o 
victorie pe care ai fi putut-o câştiga. AveŃi mare grijă cu cuvintele 
voastre!” –My Life Today, p. 52. 

 

4. Ce exemplu a prezentat Isus citind gândurile lui Simon ca într-o 
carte deschisă, pentru a-l convinge pe Simon de greşeala sa dublă? Ce 
tendinŃă umană au descoperit gândurile lui? Luca 7:41-43. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A şa cum a făcut Natan cu David, Hristos a ascuns acuzaŃia Sa sub 
vălul unei parabole. El a lăsat în seama gazdei Sale răspunderea de a-şi 
pronunŃa singur sentinŃa. Simon o amăgise la păcat pe femeia pe care o 
dispreŃuia acum. El îi făcuse mult rău. Cei doi datornici din parabolă 
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reprezentau pe Simon şi pe femeie. Isus nu voia să dea învăŃătura că 
cele două persoane trebuiau să simtă grade diferite de obligaŃie, 
deoarece fiecare datora o recunoştinŃă pe care niciodată nu o putea 
plăti. Dar Simon se credea mai drept decât Maria şi Isus dorea ca el să 
vadă într-adevăr cât de mare era vinovăŃia lui. El voia să-i arate că 
păcatul lui era mai mare ca al ei, după cum datoria de cinci sute de lei o 
întrecea pe aceea de cincizeci de lei.” – Hristos Lumina Lumii, 566, 
567. 

 
Ajutându-i pe amândoi 
5. Cum i-a deschis Isus ochii lui Simon să îşi vadă greşeala? Ce a 
arătat comportamentul lui Simon în comparaŃie cu cel al Mariei? 
Luca 7:44, 55. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Răceala şi neglijenŃa lui Simon faŃă de Mântuitorul arătaseră cât de 
puŃin apreciase el harul pe care-l primise. Socotise că Îl onora îndeajuns 
pe Isus invitându-L acasă. Acum s-a văzut aşa cum era într-adevăr. El 
credea că citeşte în inima Oaspetelui său, dar Oaspetele îi citise inima. 
Şi-a dat seama cât de adevărată era judecata lui Hristos despre el. 
Religia sa fusese o haină de fariseism. El dispreŃuise compătimirea lui 
Isus. Nu-L recunoscuse ca reprezentant al lui Dumnezeu. Pe când 
Maria era o păcătoasă iertată, el era un păcătos neiertat. Legea aspră a 
dreptăŃii, pe care dorise să o impună faŃă de ea, îl condamna.” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 567. 

 
6. Cum a ilustrat Isus pocăinŃa şi mulŃumirea Mariei pentru a atinge 
inima lui Simon? De ce a fost nevoie să îi spună că Maria a fost 
iertată? Luca 7:46, 47. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Simon a început să se vadă acum într-o nouă lumină. A văzut cum 
era privită Maria de Acela care era mai mult decât un prooroc. A văzut 
că Hristos, cu pătrunzători ochi profetici, citise inima ei plină de iubire 
şi devoŃiune. L-a cuprins ruşinea şi el şi-a dat seama că se află înaintea 
Unuia mai mare ca el… 

“Hristos a enumerat ocaziile pe care le avusese Simon de a-şi arăta 
iubirea pentru Domnul său şi aprecierea faŃă de ceea ce făcuse pentru 
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el. Limpede, dar cu delicată amabilitate, Mântuitorul le-a arătat 
ucenicilor că inima Lui este rănită atunci când copiii Săi neglijează să-I 
arate recunoştinŃă prin cuvinte şi fapte pornite din iubire.” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 567. 

 
7. Ce solie vindecătoare i-a dat Isus păcătoasei pocăite în timp ce 
oamenii criticau atât ce a făcut, cât şi cine era? Chiar dacă păcatele 
unora sunt multe, ce este posibil prin credinŃă sinceră? Luca 7:48-50. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu uitaŃi că … fiecare suflet care este înclinat să greşească şi este 
uşor ispitit constituie subiectul mijlocirii speciale a lui Hristos în 
favoarea sa. Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. 
Mijlocitorul plin de milă pledează în favoarea lui şi oare omul păcătos 
şi limitat să respingă chiar şi un suflet?  

“Să fie oare omul indiferent tocmai faŃă de sufletele pentru care 
Domnul Hristos mijloceşte în curŃile din ceruri? Îi veŃi imita voi pe 
farisei, care nu aveau pic de milă, şi pe Satana, care nu face altceva 
decât să acuze şi să distrugă? Sau fiecare, individual, vă veŃi umili 
sufletele înaintea lui Dumnezeu şi veŃi lăsa ca fierul îngâmfării voastre 
să fie supus şi zdrobit?” – Principii fundamentale ale educaŃiei 
creştine, p. 275. 

 
Pentru meditaŃie 

“Simon era mişcat de bunătatea lui Isus, care nu l-a mustrat pe faŃă 
înaintea oaspeŃilor. El nu fusese tratat aşa cum dorise să fie tratată 
Maria. El a văzut că Isus nu dorea să expună în faŃa altora vinovăŃia sa, 
ci a căutat ca, printr-o dreaptă expunere a cazului, să-i convingă mintea 
şi, prin milă şi bunătate, să-i înmoaie inima. O denunŃare aspră l-ar fi 
înăsprit pe Simon, împiedicându-l să se pocăiască, dar un avertisment 
plin de răbdare l-a convins de greşeală. A văzut mărimea datoriei pe 
care o avea faŃă de Domnul său. Mândria i-a fost umilită, s-a pocăit, şi 
mândrul fariseu a devenit un ucenic umil, gata de sacrificiu.” – Hristos 
Lumina Lumii, pp. 567, 568. 

 
 

* * * 
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IAT Ă ÎMPĂRATUL VINE! 

 

“Când Hristos a intrat triumfal în Ierusalim, mulŃimea era exaltată. 
Osana era pe buzele tuturor oamenilor, dar Mântuitorul nu era 
bucuros…. Cât de adânci trebuie să fi fost simŃămintele Sale gândindu-
se la naŃiunea care şi-a făurit propriile cătuşe, care şi-a pecetluit 
distrugerea şi a adunat asupra sa norii mâniei lui Dumnezeu. ‚V-aŃi 
împotrivit sfidător chemărilor Mele’, a spus El. ‚Din nou şi din nou am 
îndepărtat fulgerele dreptăŃii. Cu iubire am aşteptat părerea voastră de 
rău şi pocăinŃa. V-am îndrumat cum îşi îndrumă un tată fiul ce îi 
slujeşte. Şi nu vreŃi să veniŃi la Mine, ca să aveŃi viaŃa!’” –Review and 
Herald, Decembrie 3, 1901. 
Intrarea în oraş în umilin Ńă 
1. Ce cerere a făcut Isus ucenicilor în timp ce se apropiau de 
Ierusalim? Ce au descoperit aceste instrucŃiuni? Matei 21:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Având de gând să meargă la Ierusalim călare, Isus îi trimise pe doi 
dintre ucenicii Săi să aducă o măgăriŃă cu mânzul ei…. Cu toate că 
vieŃuitoarele de pe miile de dealuri sunt ale Lui, acum depindea de 
bunătatea unui străin ca să aibă un animal pe care să intre în Ierusalim 
ca împărat. Dar din nou s-a descoperit dumnezeirea Lui până şi în 
îndrumările amănunŃite date ucenicilor pentru această călătorie. După 
cum El a spus mai dinainte, cererea: "Domnul are trebuinŃă de ei" a fost 
împlinită imediat. Isus a ales să folosească mânzul pe care nimeni nu 
călărise. Ucenicii, plini de voie bună şi entuziasm, şi-au aşezat hainele 
pe mânz şi L-au aşezat apoi pe el pe ÎnvăŃătorul lor. Până aici, Isus 
umblase totdeauna pe jos şi ucenicii s-au mirat la început că El a ales să 
meargă călare.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 569, 570. 

 

2. Ce imagine le-a descoperit Isus ucenicilor, oamenilor şi 
conducătorilor prin intrarea Sa triumfal ă în oraş? Ce trebuia să dea 
poporului Său conform profeŃiei? Zaharia 9:9* 

 

*Notă: Traducerea acestui verset din ebraică, în unele versiuni 
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subliniază umilinŃa lui Isus. O astfel de traducere spune: “Bucură-te 
foarte mult, fiică a Sionului. Strigă fiică a Ierusalimului, iată Împăratul 
tău vine la tine; el este drept şi având salvare; umil şi călărind pe o 
măgăriŃă şi un măgăruş, mânzul unei măgăriŃe.” –Biblia Fidelă 
(English Standard Version © 2001). 
Matei 21:4, 5. Ioan 12:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos a urmat obiceiul iudeilor în ce priveşte intrarea 
împărătească. Animalul pe care călărea era acela pe care călăreau regii 
lui Israel, iar profeŃia prevestise că în felul acesta trebuia să vină şi 
Mesia în ÎmpărăŃia Sa. De-abia S-a aşezat pe mânz şi un puternic strigăt 
de triumf a umplut aerul. Cei din mulŃime Îl onorau ca pe Mesia, 
Împăratul lor. De astă dată, Isus a primit omagiul pe care nu-l îngăduise 
niciodată mai înainte, iar ucenicii au văzut în aceasta o dovadă că 
fericita lor nădejde urma să se împlinească şi Îl vor vedea aşezat pe 
tron….” – Hristos Lumina Lumii, p. 570. 

 

Bucurie la intrarea Sa 
3. Ce strigăte de bucurie au auzit ucenicii şi mulŃimea în aceste 
momente ale slujirii Lui? Matei 21:6-8. Luca 19:37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Întrebările lor au fost aduse la tăcere de un strigăt de biruinŃă. 
MulŃimea nerăbdătoare l-a repetat de câteva ori; apoi, oamenii din 
depărtare au prins acest strigăt şi au făcut să răsune dealurile şi văile 
vecine de glasurile lor. În clipa aceasta, s-au adăugat procesiunii şi 
mulŃimile din Ierusalim. Din sumedenia de oameni adunaŃi pentru a lua 
parte la sărbătorile Paştelor, mii de oameni au mers să-L întâmpine pe 
Isus. Ei L-au salutat fluturând ramuri de palmier şi cu explozii de 
cântece sfinte. 

“Niciodată mai înainte, în viaŃa pământească, Isus nu îngăduise o 
astfel de demonstraŃie…. Dar scopul Său era să Se prezinte în felul 
acesta ca Răscumpărător înaintea mulŃimii. El dorea să atragă atenŃia la 
sacrificiul care urma să încoroneze lucrarea Sa pentru o lume căzută. În 
timp ce oamenii erau adunaŃi la Ierusalim să sărbătorească Paştele, El, 
Mielul antitipic, S-a oferit de bunăvoie ca jertfă…. Era necesar, prin 
urmare, ca ochii tuturor oamenilor să fie îndreptaŃi către El; 
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evenimentele care au precedat jertfa Lui cea mare trebuiau să fie de aşa 
natură, încât să atragă atenŃia în mod direct asupra jertfei Lui.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 571. 

 

4. Cum a fost primit şi mărit de mul Ńime? Cine a mai fost slăvit 
pentru lucrările minunate la care au fost martori? Matei 21:9-11. 
Luca 19:37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ziua aceasta, care li s-a părut ucenicilor ziua de culme a vieŃii lor, 
ar fi fost umbrită de nori întunecoşi, dacă ei ar fi ştiut că această scenă 
de bucurie era numai un preludiu al suferinŃei şi morŃii ÎnvăŃătorului 
lor. Cu toate că El le vorbise adesea despre jertfa Sa ca despre ceva 
sigur şi inevitabil, totuşi, în voiosul triumf de faŃă, uitaseră cuvintele 
Lui triste şi aşteptau să vadă domnia Lui prosperă pe tronul lui David 
…. 

“Niciodată nu văzuse lumea o scenă triumfală ca aceasta. Ea nu 
semăna cu cele ale cuceritorilor vestiŃi ai lumii…. Dar în jurul 
Mântuitorului erau trofeele glorioase ale activităŃii Sale pline de iubire 
pentru omul păcătos. Se găseau acolo robii pe care îi eliberase de sub 
puterea lui Satana, lăudându-L acum pe Dumnezeu pentru eliberarea 
lor. Orbii cărora le dăduse vederea se găseau în frunte şi deschideau 
drumul. MuŃii a căror limbă El o eliberase strigau osanale cu cea mai 
mare putere, ologii pe care îi vindecase săltau de bucurie şi erau cei mai 
grabnici să rupă ramuri de palmier şi să le fluture înaintea 
Mântuitorului.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 571, 572. 

 

Nu toŃi au fost mulŃumiŃi 
5. Care a fost atitudinea unora dintre Farisei când l-au văzut pe Isus 
înălŃat ca un Împărat? Ce I-au spus să facă? Luca 19:38, 39. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mul Ńi farisei erau martori la scenă şi, arzând de invidie şi răutate, 
căutau să întoarcă în altă direcŃie curentul sentimentelor poporului. 
Folosindu-şi toată autoritatea, au încercat să aducă la tăcere poporul; 
dar apelurile şi ameninŃările lor făceau numai să crească entuziasmul. 
Se temeau că mulŃimea aceasta, prin tăria numărului ei, Îl va face pe 
Hristos rege. Cu o ultimă încercare, s-au îmbulzit în mulŃimea unde era 
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Mântuitorul şi L-au oprit, folosind cuvinte de mustrare şi ameninŃare: 
"ÎnvăŃătorule, ceartă-łi ucenicii". Ei susŃineau că demonstraŃiile 
zgomotoase de felul acesta erau ilegale şi că nu erau îngăduite de 
autorităŃi.” –  Hristos Lumina Lumii, p. 572. 

 

Adevărata bucurie în Domnul 
6. Dacă ucenicii şi copiii nu l-ar fi slăvit pe Domnul, cine ar fi făcut-o? 
Ce însemnătate are acest răspuns al lui Isus pentru noi? Luca 19:40. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar au fost aduşi la tăcere de răspunsul lui Isus: "Vă spun că, dacă 
vor tăcea ei, pietrele vor striga". Scena aceasta de triumf era rânduită 
chiar de Dumnezeu. Ea fusese vestită mai dinainte de profet, şi omul nu 
putea să înlăture planul lui Dumnezeu. Dacă oamenii nu ar fi fost în 
stare să împlinească planul Său, El ar fi dat glas pietrelor neînsufleŃite, 
care L-ar fi salutat pe Fiul Său cu aclamaŃii de laudă. În timp ce fariseii 
se retrăgeau amuŃiŃi, sute de glasuri începură să repete cuvintele lui 
Zaharia: "Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica 
Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi 
biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei 
măgăriŃe.’” – Hristos Lumina Lumii, pp. 572, 575. 

 

7. De a fost Isus întristat cu privire la condiŃia spirituală a lui Israel în 
ciuda acestui bun venit călduros? Care este atitudinea noastră 
spiritual ă când vine Isus la noi? Luca 19:41-44. Ioan 7:38. Ioan 6:47. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De pe creasta dealului, unde stăteau Isus şi cei ce-L urmau, templul 
avea înfăŃişarea unei clădiri masive de zăpadă, împodobită cu 
acoperişuri ascuŃite de aur…. 

“Toate privirile se îndreptau către Mântuitorul, aşteptând să vadă pe 
faŃa Lui admiraŃia pe care o simŃeau ei. Dar, în loc de aceasta, ei 
observau un nor de întristare… Dar această bruscă întristare era ca o 
notă de jale într-un măreŃ cor triumfal …. Împăratul lui Israel era în 
lacrimi; nu lacrimi tăcute de bucurie, ci lacrimi şi suspine de mare 
suferinŃă, ce nu puteau fi stăpânite…. 

“Lacrimile lui Isus nu curgeau din cauza suferinŃei Sale viitoare…. 
Priveliştea Ierusalimului era aceea care a străpuns inima lui Isus - 
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Ierusalimul care Îl lepădase pe Fiul lui Dumnezeu şi batjocorise iubirea 
Lui, care refuzase să fie convins de minunile Lui puternice şi se 
pregătea să-I ia viaŃa. A văzut ce era cetatea aceasta în vinovăŃia ei de 
a-L lepăda pe Răscumpărătorul şi ce ar fi putut să fie, dacă L-ar fi 
primit pe Acela care era singurul în stare să-i vindece rana. El venise să 
o mântuiască; cum putea să o părăsească?” – Hristos Lumina Lumii, pp. 
575, 576. 

 
Pentru meditaŃie 

“IsraeliŃii fuseseră o naŃiune privilegiată; Dumnezeu făcuse din 
templul lor locuinŃa Sa; Sionul era "frumoasa înălŃime, bucuria 
întregului pământ" (Ps. 48,2). Acolo se afla templul care de mai bine de 
o mie de ani stătea ca o dovadă a purtării de grijă şi a iubirii duioase a 
lui Hristos, care Se îngrijise de ei aşa cum se îngrijeşte un tată de 
singurul său copil. În templul acesta îşi rostiseră profeŃii solemnele lor 
avertismente. Acolo, parfumul frumos mirositor al tămâiei se ridicase 
spre Dumnezeu din cădelniŃele de aur, amestecându-se cu rugăciunile 
credincioşilor. Acolo cursese sângele animalelor ca un simbol al 
sângelui ispăşitor al lui Hristos. Acolo, deasupra capacului ispăşirii din 
Sfânta Sfintelor, se manifestase slava lui Dumnezeu. Acolo slujiseră 
preoŃii şi, timp de secole, se perindase strălucirea simbolurilor şi 
ceremoniilor. Dar toate acestea trebuiau să se sfârşească. 

“Dacă ar fi cunoscut ceea ce avusese privilegiul să cunoască şi ar fi 
luat seama la lumina pe care o trimisese Cerul, cetatea ar fi putut să 
rămână în picioare, în mândria prosperităŃii, împărăteasa naŃiunilor, 
liberă în puterea dată de Dumnezeu. La porŃile sale, n-ar fi stat ostaşi 
înarmaŃi şi nici steaguri romane n-ar fi fluturat pe zidurile sale. Soarta 
fericită care ar fi binecuvântat Ierusalimul, dacă L-ar fi primit pe 
Răscumpărătorul lui, s-a înălŃat în faŃa Fiului lui Dumnezeu. El a văzut 
că prin El cetatea ar fi putut să fie vindecată de dureroasa ei boală, ar fi 
fost eliberată din sclavie şi ar fi fost întărită ca o puternică metropolă a 
pământului. De pe zidurile ei, porumbelul păcii ar fi zburat la toate 
naŃiunile. Ea ar fi fost diadema plină de slavă a lumii.” – Hristos 
Lumina Lumii, 576. 

 
* * * 
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POMUL FĂRĂ ROADE 
 
“Dacă aduceŃi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi 

voi veŃi fi astfel ucenicii Mei.” Ioan 15:8. 
 

Căutând roade 
1. Ce a simŃit Maestrul pe drumul din Betania spre Ierusalim? Matei 
21:17, 18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Un scurt timp Isus a rămas la templu, privind la el cu ochi întristaŃi. 
Apoi S-a retras cu ucenicii şi a revenit la Betania. Când oamenii L-au 
căutat ca să-L aşeze pe tron, nu L-au găsit. 

“Isus a petrecut toată noaptea în rugăciune, iar dimineaŃa a venit 
iarăşi la templu. În drum, a trecut pe lângă o livadă de smochini. Îi era 
foame,…” – Hristos Lumina Lumii, p. 581. 

 
2. Ce a observat pe marginea drumului? Care a fost dorin Ńa Sa 
naturală văzându-l? Matei 21:19, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Nimic în afară de frunze 
3. Cât de mare I-a fost dezamăgirea văzând doar frunze? A fost 
îndreptăŃită aceasta, dat fiind faptul că nu era sezonul potrivit? Matei 
21:19, partea a doua. Marcu 11:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu era încă vremea smochinelor coapte, afară de anumite localităŃi; 
şi despre unele podişuri din jurul Ierusalimului se putea spune pe drept 
"n-a venit încă vremea smochinelor". Dar, în livada la care a venit Isus, 
un pom părea să fie înaintea celorlalŃi. El era deja acoperit cu frunze. 
Specificul smochinului este că apar mai întâi fructele şi apoi frunzele. 
De aceea, acest pom plin de frunze promitea şi fructe coapte. Dar 
înfăŃişarea lui era înşelătoare. Cercetându-i ramurile de la cea mai de 
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jos până la lăstarii din vârf, Isus "n-a găsit decât frunze". Numai un 
frunziş bogat şi nimic mai mult.” – Hristos Lumina Lumii, p. 581. 

 

4. Ce sentinŃă drastică a pronunŃat asupra copacului când a găsit doar 
frunzi ş, o aparenŃă frumoasă, dar fără roade? A fost ceva obişnuit la 
Isus cel iubitor? Matei 21:19, 20, partea a treia. Marcu 11:14, 20, 21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Faptul că Hristos blestemase smochinul îi umpluse pe ucenici de 
uimire. Lucrul acesta li se părea cu totul nepotrivit cu deprinderile şi 
lucrările Lui. Adesea Îl auziseră spunând că El n-a venit să condamne 
lumea, ci pentru ca lumea să fie mântuită prin El. Îşi aminteau 
cuvintele: "Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să 
le mântuiască" (Luca 9,56). Minunile Lui fuseseră săvârşite ca să 
refacă, nicidecum să distrugă. Ucenicii Îl cunoscuseră numai vindecător 
şi restaurator. Faptul acesta era neobişnuit. Şi se întrebau care să fie 
rostul lui.  

“Lui Dumnezeu "Îi place îndurarea". "Pe viaŃa Mea, zice Domnul 
Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului" (Mica 7,18; Ezech. 
33,11). Pentru El, lucrarea de nimicire şi rostire de judecăŃi este "o 
lucrare străină" (Is. 28,21). Dar, cu îndurare şi iubire, El ridică vălul 
viitorului şi le descoperă oamenilor urmările unei vieŃi păcătoase.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 582. 

 

Smochinul este o pildă 
5. Pe cine reprezenta smochinul ce avea doar frunze, la fel ca via din 
profeŃie? Isaia 5:1, 2, 5-7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Blestemarea smochinului a fost o parabolă trăită. Pomul acesta 
neroditor, etalându-şi frunzişul pretenŃios chiar în faŃa lui Hristos, era 
un simbol al naŃiunii iudaice. Mântuitorul dorea ca ucenicii Săi să 
înŃeleagă de ce avea să cadă blestemul asupra Ierusalimului şi că, de 
acum, pedeapsa era de neînlăturat. În scopul acesta, El îi atribuise 
smochinului însuşiri morale, făcându-l un exponent al adevărului divin. 
Iudeii erau deosebiŃi de toate naŃiunile celelalte, susŃinând că sunt 
supuşi lui Dumnezeu. Ei fuseseră favorizaŃi de El şi pretindeau că sunt 
mai neprihăniŃi decât oricare alt popor. Dar se stricaseră din cauza 
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iubirii de lume şi a dorinŃei de câştig. Se lăudau cu toate cunoştinŃele 
lor, dar erau neştiutori în ce priveşte cerinŃele lui Dumnezeu şi plini de 
făŃărnicie. Ca şi pomul neroditor, ei îşi întindeau departe ramurile lor 
pretenŃioase, bogate în aparenŃă şi frumoase la privit, dar care nu aveau 
decât frunze. Religia iudeilor, cu templul ei măreŃ, cu altarele ei sfinte, 
cu preoŃii ei care purtau mitră şi cu ceremoniile ei impresionante, era cu 
adevărat frumoasă la înfăŃişare, dar umilinŃa, iubirea şi mila lipseau.” 
Hristos Lumina Lumii, 582, 583. 

 

Ce se aşteaptă de la noi 
6. Ce aşteaptă Domnul de la fiecare copac? Ce se va întâmpla unui 
pom ce nu aduce roade? Luca 13:6-9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Parabola smochinului, spusă de Hristos înainte de a merge la 
Ierusalim, avea o legătură directă cu învăŃătura dată de El când a 
blestemat smochinul neroditor. Pentru pomul neroditor din parabolă, 
grădinarul a insistat. "Mai lasă-l şi anul acesta, până îl voi săpa 
împrejur, şi-i voi pune îngrăşăminte; şi dacă aduce roade, bine; iar dacă 
nu, să-l tăiem." Pomul neroditor trebuia să fie îngrijit şi mai bine. 
Trebuia să se facă tot ce era cu putinŃă pentru el. Dar, dacă rămânea 
neroditor, nimic nu-l mai putea salva de la distrugere. În parabolă nu 
este precizat rezultatul lucrării grădinarului. El depindea de oamenii 
cărora le vorbise Hristos. Ei erau reprezentaŃi prin pomul neroditor şi 
rămânea ca ei să-şi hotărască singuri soarta. Li se dăduse orice avantaj 
pe care-l putea da Cerul, dar nu au câştigat nimic din multele lor 
binecuvântări. Prin faptul că Hristos a blestemat smochinul neroditor, s-
a văzut rezultatul. Ei îşi hotărâră propria nimicire.” – Hristos Lumina 
Lumii, p. 584. 

 
 

7. Ce sfat inspirat ni se dă pentru a ne ajuta să aducem roade? Ioan 
15:5, Matei 7:21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Un exemplu pios va spune mai mult în favoarea adevărului decât 
cea mai mare elocvenŃă neînsoŃită de o viaŃă bine ordonată. AprindeŃi 
lampa sufletului şi împrospătaŃi-o cu uleiul Duhului. CăutaŃi la Hristos 
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acel har, acea înŃelegere curată care să vă dea succes în lucrare. ÎnvăŃaŃi 
de la El ce înseamnă să munceşti pentru cei pentru care El şi-a dat 
viaŃa. Cel mai talentat lucrător poate face puŃin dacă Hristos nu ia fiinŃă 
în el, speranŃa şi puterea vieŃii. Pomul trebuie să fie bun pentru a aduce 
roade bune.” –Australasian Union Conference Record, Iulie 15, 1902. 

 
Pentru meditaŃie 

“Avertismentul este pentru toate timpurile. Faptul că Hristos a 
blestemat pomul pe care cu propria putere îl crease, stă ca o avertizare 
pentru toate bisericile şi pentru toŃi creştinii. Nimeni nu poate trăi 
Legea lui Dumnezeu fără să slujească altora. Dar sunt mulŃi oameni 
care nu trăiesc viaŃa neegoistă, plină de milă a lui Hristos. Unii, care 
cred despre ei că sunt creştini excelenŃi, nu înŃeleg ce înseamnă slujire 
pentru Dumnezeu…. Aceasta le este Ńinta în toate împrejurările vieŃii. 
Ei nu servesc altora, ci numai lor. Dumnezeu i-a creat să trăiască într-o 
lume unde trebuie îndeplinită o slujire neegoistă. El a intenŃionat ca ei 
să-i ajute pe semenii lor pe orice cale. Dar eul este atât de mare, încât 
nu mai pot să vadă altceva. Ei nu au legături cu omenirea. Aceia care 
trăiesc în felul acesta sunt asemenea smochinului care avea tot felul de 
pretenŃii, dar nu avea rod. Ei Ńin formele închinării, dar fără pocăinŃă 
sau credinŃă. Onorează Legea lui Dumnezeu cu buzele, dar le lipseşte 
ascultarea. Zic, dar nu fac. În sentinŃa rostită asupra smochinului, 
Hristos demonstrează cât de urâtă este în ochii Lui această pretenŃie 
deşartă.” –  Hristos Lumina Lumii, p. 584. 
 

* * * 
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A DOUA CURĂłIRE 
 

“Dumnezeu Îşi cheamă poporul să intre în rânduri. Există o mare 
lucrare ce trebuie făcută într-un timp scurt şi nu e timp de zăbavă. 
CereŃi lui Dumnezeu, spunând: ‚Mă supun deplin. Mă predau łie.’ 
Apoi fi Ńi voioşi. Cuvântul este în voi, curăŃindu-vă caracterul. 
Dumnezeu nu Îşi vrea copiii îngrijoraŃi şi întristaŃi. El doreşte ca 
expresia chipului Său drăgăstos să se descopere în fiecare dintre noi 
care suntem părtaşi ai naturii divine, căci avem putere de a scăpa de 
întinarea lumii.” –Sermon and Talks, vol. 2, pp. 297, 298. 

 

Un templu curat 
1. Ce scene neplăcute a întâmpinat Isus la intrarea în curtea de afară 
a templului la încheierea misiunii Sale? Ce a făcut, fără ezitare, la 
vederea acestei negustorii nesfinte? Luca 19:45. Marcu 11:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La începutul lucrării Sale, Hristos izgonise din templu pe aceia care 
îl spurcau prin negustoria lor nesfântă; iar înfăŃişarea Sa hotărâtă şi 
dumnezeiască adusese groază în inima negustorilor înşelători. La 
sfârşitul lucrării Sale, El a mers din nou la templu şi l-a găsit mai 
profanat ca înainte. Curtea din afara templului era ca un întins obor de 
vite. Certurile mânioase dintre negustori se amestecau cu mugetele 
animalelor şi cu zăngănitul banilor; printre ele, se auzea glasul celor 
care oficiau slujba sfântă. Demnitarii templului erau ei înşişi angajaŃi în 
vânzări, cumpărări şi schimburi de bani. Erau stăpâniŃi atât de mult de 
lăcomia lor de bani, încât în ochii lui Dumnezeu nu erau mai buni decât 
hoŃii.” –  Hristos Lumina Lumii, p. 589. 

 

2. Care a fost făgăduinŃa minunată a lui Dumnezeu pentru templu? 
Ce s-a întâmplat în casa de rugăciune în care se presupunea că 
prezenŃa lui Dumnezeu va rămâne şi va binecuvânta poporul? Matei 
21:13. Luca 19:46. Marcu 11:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Încă o dată privirea pătrunzătoare a lui Isus a trecut pe deasupra 
curŃii profanate a templului. ToŃi ochii s-au întors spre El. PreoŃi şi 
conducători, farisei şi neamuri L-au privit cu uimire şi teamă pe Acela 
care stătea în faŃa lor în măreŃia Împăratului cerului. Dumnezeirea a 
străfulgerat natura omenească, învestindu-L pe Hristos cu o demnitate 
şi o slavă pe care El nu le mai manifestase înainte. Aceia care stăteau 
mai aproape de El s-au dat înapoi atât cât le-a îngăduit mulŃimea. Afară 
de câŃiva dintre ucenicii Săi, toŃi s-au retras şi Mântuitorul a rămas 
singur. Orice zgomot încetase. Tăcerea adâncă părea insuportabilă. 
Hristos vorbi cu o putere care îi zgudui pe oameni ca o furtună 
puternică. "Este scris: 'Casa Mea se va chema o casă de rugăciune', dar 
voi aŃi făcut din ea o peşteră de tâlhari." Glasul Lui părea un foc care 
mistuie. A poruncit cu autoritate: "RidicaŃi acestea de aici.’ Ioan 
2:16…. 

“Isus luase poziŃia de păzitor al templului. Niciodată mai înainte nu-
Şi însuşise o autoritate regală ca acum. Niciodată nu avuseseră 
cuvintele şi faptele Lui o putere atât de mare. El făcuse minuni în tot 
Ierusalimul, dar niciodată într-un chip atât de solemn şi impresionant.” 
– Hristos Lumina Lumii, pp. 590, 591, 593. 

 
CurăŃirea templului 
3. Ce a oprit Maestrul prin acŃiunea Sa hotărâtă? Noi ştim ce e permis 
în Casa lui Dumnezeu şi ce este interzis? Marcu 11:16. Maleahi 3:1-3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Templul acela, înălŃat pentru ca Domnul să sălăşluiască în el prin 
prezenŃa Lui, avea ca scop să fie o învăŃătură vie pentru Israel şi pentru 
lume. Scopul lui Dumnezeu din veacurile veşnice a fost ca fiecare fiinŃă 
creată, de la serafimul luminos şi sfânt până la om, să fie un templu în 
care Creatorul să locuiască. Din cauza păcatului, omul a încetat să mai 
fie un templu al lui Dumnezeu.... Dumnezeu voia ca Templul din 
Ierusalim să fie o mărturie continuă despre destinul înalt pus în faŃa 
fiecărei fiinŃe. Dar iudeii n-au înŃeles însemnătatea clădirii la care 
priveau cu atâta mândrie. Ei nu s-au consacrat pentru a fi temple sfinte 
ale Spiritului lui Dumnezeu. CurŃile Templului din Ierusalim, pline de 
zgomot şi negustorie nesfântă, reprezentau prea bine templul inimii, 
întinat de prezenŃa patimilor senzuale şi de gânduri nesfinte. Prin 
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curăŃirea templului de cumpărătorii şi vânzătorii lumii, Isus a făcut 
cunoscută misiunea Lui de a curăŃa inima de mânjirea păcatului - de 
dorinŃele pământeşti, de plăcerile egoiste şi de obiceiurile rele, care 
strică sufletul…. 

“…Numai Hristos poate curăŃi templul sufletului. Dar El nu va forŃa 
intrarea. În inimă, El nu vine ca în templul de pe vremuri, ci zice: "Iată, 
Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi 
intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.’ Apocalipsa 3:20.” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 161. 

 

Întrebare de meditaŃie: Ce trebuie să facem pentru a îndepărta orice 
lucru străin şi nesfânt din inimile şi minŃile noastre şi din casa de 
rugăciune a lui Dumnezeu? 

 

O imagine complet schimbată 
4. Cine a intrat în curtea templului pentru a primi mari 
binecuvântări, în timp ce negustorii şi mărfurile lor nu erau bineveni Ńi 
acolo? Matei 21:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În drumul lor, au fost întâlniŃi de o mulŃime de oameni care veneau 
cu bolnavii lor şi întrebau de Marele Vindecător. Vestea adusă de 
oamenii care fugeau i-a făcut pe câŃiva dintre ei să se întoarcă. Se 
temeau să-L întâlnească pe Acela atât de puternic, a cărui simplă privire 
îi izgonise din faŃa Lui pe preoŃi şi pe conducători. Dar un mare număr 
de oameni se îmbulzeau prin mulŃimea grăbită, doritori să ajungă la 
Acela care era unica lor nădejde. Când mulŃimea a fugit din templu, 
mulŃi rămăseseră în urmă. Acestora li s-au adăugat acum nou-veniŃii. 
Din nou s-a umplut curtea templului de bolnavi şi muribunzi, din nou 
Isus i-a ajutat.” – Hristos Lumina Lumii, p. 592. 

 

5. Ce voci nevinovate s-au auzit în curtea sfântă după ce Maestrul a 
curăŃit-o? Matei 21:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După un timp, preoŃii şi conducătorii au îndrăznit să se întoarcă la 
templu. Îndată ce a trecut panica, au fost cuprinşi de nelinişte, vrând să 
cunoască următorul pas al lui Isus. Se aşteptau ca El să ia tronul lui 
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David. Revenind încet la templu, au auzit glasurile bărbaŃilor, femeilor 
şi copiilor care Îl lăudau pe Dumnezeu. O dată intraŃi, au rămas uimiŃi 
de priveliştea minunată. Ei au văzut că bolnavii erau vindecaŃi, orbii 
căpătau vederea, surzii auzeau şi ologii săreau de bucurie. Copiii mai 
ales îi întreceau pe toŃi în voie bună. Isus îi vindecase de bolile lor. El îi 
luase în braŃe, primise sărutul lor de iubire, plin de recunoştinŃă, iar unii 
dintre ei adormiseră la pieptul Lui, pe când îi învăŃa pe oameni. Acum, 
cu glasuri voioase, Îi aduceau cinste. Repetau osanalele din ziua trecută 
şi fluturau biruitori ramuri de finic înaintea Mântuitorului. Templul 
suna şi răsuna de strigătele lor….” – Hristos Lumina Lumii, p. 592. 

 
6. Ce lucrare binecuvântată a făcut permanent Isus în locul pe care 
iudeii l-au pângărit cu afacerile lor? Care religie conduce la 
Dumnezeu? Luca 19:47, Luca 20:1, Luca 21:37. Marcu 14:49. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“L ăsaŃi ca Isus să domnească în templul sufletului şi toate lucrurile 
vor fi după voia lui Dumnezeu.” –Fii şi Fiice a lui Dumnezeu, p. 168. 

“Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care duce la 
Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie să fim născuŃi din Duhul 
Sfânt. Acesta va curăŃi inima şi va înnoi mintea, dându-ne o nouă 
putere de a-L cunoaşte şi a-L iubi pe Dumnezeu. Acesta ne va face să 
ascultăm de bunăvoie de toate cerinŃele Lui. Aceasta este adevărata 
închinare. Ea este fructul lucrării Duhului Sfânt. Toate rugăciunile 
sincere sunt inspirate de Duhul şi asemenea rugăciuni sunt plăcute lui 
Dumnezeu. Oriunde un suflet caută pe Dumnezeu, se dă pe faŃă 
lucrarea Duhului şi Dumnezeu Se descoperă acelui suflet. Deoarece 
asemenea închinători caută, El aşteaptă să-i primească şi să facă din ei 
fiii şi fiicele Lui.” – Hristos Lumina Lumii, p. 189. 

 
BunăvoinŃă de a accepta lucrarea lui Dumnezeu în noi 
7. În timp ce preoŃii şi conducătorii nu erau deranjaŃi de strigătele şi 
afacerile speculanŃilor, ce îi deranja totuşi? Erau dispuşi a asculta 
adevărurile purificatoare ale lui Isus? Matei 21:16, Matei 23:37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

“PreoŃii au încercat să îi oprească. Ei afirmau că aceşti copii 
profanau templul şi l-au întrebat pe Isus motivul acestor strigăte. Ei I-au 
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zis: „Auzi ce zic aceştia?” „Da” le-a răspuns Isus. „Oare n-aŃi citit 
niciodată cuvintele acestea: „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din 
gura celor ce sug?” –Review and Herald, April 9, 1889 [par. 4]. 

“Evreii au ştiut că curăŃirea templului de speculanŃii corupŃi făcută 
de Isus nu a fost o manifestare a puterii omeneşti. Autoritatea divină 
care L-a inspirat pe Isus şi L-a ridicat deasupra umanităŃii a fost simŃită 
şi cunoscută lor, iar aceasta era o dovadă suficientă să îi convingă să 
vină la picioarele Lui ca închinători. Dar erau hotărâŃi să nu creadă în 
El.” Spirit of Prophecy, vol.2,120. 

 
Întrebare de meditaŃie: Cu ce scop a fost menŃionat evenimentul 
acesta?  
Pentru meditaŃie 

“Există o lucrare ce trebuie făcută şi nu a fost făcută până acum. 
CurŃile templului nu sunt curăŃite aşa cum ar trebui înainte ca lucrarea 
pe care Hristos a făcut-o după curăŃirea templului să fie îndeplinită. 
Atunci, toŃi bolnavii au fost aduşi la El, El şi-a pus mâinile peste ei şi i-
a vindecat pe toŃi.” –Spalding and Magan Collection, p. 139; vezi şi 
General Conference Daily Bulletin, February 24, 1899 [par. 7]. 

 
* * * 
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15                  S.A. CT 18.25, B. 18.33 
Sabatul din 12 Octombrie, 2013         MS 18.39, AR 18.51 
 

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 
 
“Mul Ńi au încercat să fie neutri în timp de criză, dar au dat greş. 

Nimeni nu poate sta într-o poziŃie neutră. Cei care vor încerca să facă 
aceasta, vor împlini cuvintele lui Isus: ‘Nimeni nu poate sluji la doi 
stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celalt; sau va Ńine la unul, 
şi va nesocoti pe celalt: Nu puteŃi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” 
(Matei 6:24). Cei care îşi încep viaŃa de creştin cu jumătăŃi de măsură, 
oricare ar fi intenŃiile lor, se vor trezi la sfârşit înscrişi de partea 
vrăjmaşului.” –This Day with God, p. 240. 

 
Interogarea lui Isus de către preoŃii cei mai de seamă  
1. Ce întrebare intimidantă au adresat preoŃii cei mai de seamă şi 
bătrânii norodului lui Isus, descoperindu-şi dezacordul faŃă de 
acŃiunile Sale în a-i alunga pe speculanŃi din templu? Erau dispuşi să-I 
accepte răspunsul? Matei 21:23  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mergând la templu, unde El îi învăŃa pe oameni, au început să-L 
întrebe: "Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea? Şi cine łi-a dat puterea 
aceasta?" Ei se aşteptau ca El să susŃină că autoritatea Lui era de la 
Dumnezeu. O susŃinere de felul acesta intenŃionau să o nege.” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 593. 

 
O întrebare adresată conştiin Ńei 
2. Le-a răspuns Domnul direct la întrebare, aŞa cum a făcut-o de 
multe ori înainte? Ce întrebare serioasă, importantă le-a pus 
cunoscându-le intenŃiile? Marcu 11:29, 30. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar Isus i-a primit cu o întrebare care, în aparenŃă, aparŃinea unui 
alt subiect şi a pus condiŃia că le va răspunde dacă şi ei vor răspunde la 
întrebarea aceasta: "Botezul lui Ioan", a zis El, "de unde venea? Din cer 
sau de la oameni?’” – HLL, p. 593. 
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Răspunsuri contradictorii  
3. Era uşor pentru conducători să răspundă la întrebarea lui Isus? 
Care ar fi fost consecinŃele unui răspuns pozitiv? Marcu 11:31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“PreoŃii au văzut că se găsesc într-o dilemă din care nici un artificiu 
nu putea să-i scoată. Dacă ziceau că botezul lui Ioan era din cer, 
inconsecvenŃa lor urma să apară cu şi mai multă putere. Hristos ar fi 
zis: De ce n-aŃi crezut atunci în el? Ioan mărturiseşte despre Hristos: 
"Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii" (Ioan 1,29). Dacă 
preoŃii credeau mărturia lui Ioan, cum puteau să nege mesianitatea lui 
Hristos?” –  Hristos Lumina Lumii, pp. 593, 594. 

“‘Cine îşi iubeşte viaŃa, o va pierde’ (Ioan 12:25). Când un om 
pierde scutul unei bune conştiinŃe, pierde colaborarea îngerilor cereşti. 
Dumnezeu nu lucrează în el. Un alt spirit îl conduce. Iar a fi un 
apostaziat, un trădător al cauzei lui Dumnezeu este mult mai grav decât 
moartea, înseamnă pierderea vieŃii veşnice.” –(Manuscript 87, Aug. 19, 
1897, “ToŃi cei care vor trăi în temere de Dumnezeu în Isus Hristos vor 
fi PersecutaŃi”) This Day with God, p. 240. 

 
4. Era celălalt r ăspuns o opŃiune bună pentru ei? Care ar fi fost 
consecinŃele dacă ar fi negat originea divină a slujirii şi botezului lui 
Ioan? Marcu 11:32. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dacă declarau adevărata lor poziŃie, că lucrarea lui Ioan era de la 
oameni, provocau o furtună de nemulŃumire, deoarece poporul Ńinea la 
Ioan ca la un profet.” – Hristos Lumina Lumii, p. 593. 

 
5. Ce răspuns bine calculat au dat, prinşi într-o încurcătur ă? Au fost 
ei sinceri? Luca 20:7. Ioan 9:29. Iacov 1:8.   
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu viu interes, mulŃimea aştepta hotărârea. Ei ştiau că preoŃii 
susŃinuseră că primesc lucrarea lui Ioan şi aşteptau ca aceştia să 
recunoască fără rezerve că el era trimis de Dumnezeu. Dar, după ce s-
au sfătuit în taină, preoŃii au hotărât să nu îşi asume vreo obligaŃie. 
FăŃarnici, voind să pară ignoranŃi, ei au zis: "Nu ştim". "Nici Eu nu vă 
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voi spune cu ce putere fac lucrurile acestea", a zis Hristos.’” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 594. 

 
Întrebare de meditaŃie: A putut Domnul să îi binecuvânteze în lipsa 
lor de sinceritate? 

“Sunt mulŃi care I-ar servi lui Hristos dacă ar putea să îşi servească 
şi lor înşişi. Dar aceasta nu poate fi. Domnul nu poate accepta laşi în 
armata Sa. Nu se pot preface. Urmaşii lui Hristos trebuie să fie gata să 
Îl slujească oricând şi în orice ar fi nevoie. Dumnezeu va accepta doar 
oameni dedicaŃi din toată inima, cu minte echilibrată şi corecŃi. ‘Cine 
nu este cu Mine, a spus Isus, este împotriva Mea, şi cine nu strânge cu 
Mine, risipeşte.’ Matei 12:30.” –This Day with God, p. 240. 

 
Rezultatul compromisului 
6. Cu ce alte ocazii serioase nu a luat poporul Israel o poziŃie clară? 
Ce demonstrează neutralitatea şi încropeala când Domnul a 
descoperit clar adevărul? 1 ÎmpăraŃi 18:21. Apocalipsa 3:15,16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ce amăgire uimitoare şi ce orbire înfricoşătoare acoperiseră 
Israelul, asemenea unui nor întunecat! Orbirea aceasta şi apostazia nu a 
căzut asupra lor dintr-o dată; s-a aşezat peste ei treptat, pe măsură ce 
refuzaseră să ia aminte la cuvântul de mustrare şi avertizare pe care li-l 
trimisese Domnul, din pricina mândriei şi păcatelor lor. Iar acum, în 
această criză înfricoşătoare, în prezenŃa preoŃilor idolatri şi a 
împăratului apostat, ei au rămas neutri. Dacă Domnul este scârbit de un 
păcat mai mult decât de altele de care se fac vinovaŃi cei din poporul 
Său, atunci acela este păcatul de a nu face nimic într-un caz de urgenŃă. 
IndiferenŃa şi neutralitatea într-o criză religioasă este privită de 
Dumnezeu ca fiind o crimă îngrozitoare şi echivalentă cu gradul cel 
mai înalt de ostilitate faŃă de Dumnezeu.” –Mărturii, vol. 3, pp. 280, 
281. 
7. Ce a răspuns Isus preoŃilor descoperind nesinceritatea şi refuzul lor 
de a accepta adevărul? Luca 20:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cărturarii, preoŃii şi conducătorii au fost aduşi cu toŃii la tăcere. 
ÎnfrânŃi şi dezamăgiŃi, stăteau cu fruntea încruntată, neîndrăznind să-I 
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mai pună lui Hristos şi alte întrebări. Prin laşitate şi nehotărâre, ei 
pierduseră în mare parte respectul poporului, care acum se amuza 
văzând cum oamenii aceştia încrezuŃi şi plini de îndreptăŃire de sine 
fuseseră înfrânŃi. 

“Toate aceste cuvine şi fapte ale lui Isus erau de mare însemnătate şi 
influenŃa lor urma să se simtă tot mai mult după răstignirea şi înălŃarea 
Lui. MulŃi dintre cei care cu nerăbdare aşteptaseră rezultatul întrebării 
lui Isus aveau să devină, în cele din urmă, ucenici ai Săi şi ei fuseseră 
atraşi prima dată spre El de cuvintele Lui din ziua aceea plină de 
evenimente. Scena din curtea templului urma să nu se şteargă din 
mintea lor. Contrastul dintre Isus şi marele preot, când vorbeau, era 
puternic… Din momentul acela, mulŃi dintre cei care au fost martori ai 
cuvintelor şi faptelor lui Isus în templu L-au preŃuit în inima lor ca pe 
un profet al lui Dumnezeu. Dar, pe măsură ce sentimentele poporului se 
întorceau de partea Lui, ura preoŃilor faŃă de Isus creştea. ÎnŃelepciunea, 
cu care scăpase din cursele întinse pentru picioarele Lui, fiind o nouă 
dovadă a dumnezeirii Lui, a aprins şi mai mult mânia lor.” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 594. 

 
Pentru meditaŃie 

“Oamenii duali sunt cei mai buni aliaŃi ai lui Satana.  Oricât de mult 
s-ar aprecia pe ei înşişi, ei sunt doar nişte prefăcuŃi. ToŃi cei care sunt 
credincioşi lui Dumnezeu şi adevărului trebuie să stea tari pentru 
adevăr căci aşa este corect. A lupta împreună cu cei neconsacraŃi şi în 
acelaşi timp a fi dedicat adevărului este imposibil. Nu ne putem uni cu 
cei care îşi servesc lor înşişi, care lucrează după metode lumeşti, fără să 
pierdem legătura cu Sfătuitorul ceresc. Putem să scăpăm din ispitele 
vrăjmaşului, dar vom fi zdrobiŃi şi răniŃi, iar experienŃa noastră va fi 
slabă. ‘Nu ştiŃi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că 
cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.’ (Iacov 
4:4).” –This Day with God, p. 240. 

 
 

* * * 
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16      S.A. CT 18.15, B. 18.23,  
Sabatul din 19 Octombrie, 2013         MS 18.28, AR 18.40 

 
DIN ÎNGRIJITORI - D ĂRÂMĂTORI  

 
“Domnul Hristos doreşte foarte mult să primească din via Sa roadele 

sfinŃeniei şi ale altruismului. El aşteaptă să vadă la lucru principiile 
iubirii şi ale bunătăŃii. Toată frumuseŃea artei nu poate fi comparată cu 
frumuseŃea unui temperament şi a unui caracter ce trebuie manifestat în 
aceia care sunt reprezentanŃi ai Domnului Hristos. Ceea ce face pe un 
credincios să fie un miros de viaŃă spre viaŃă şi determină pe Dumnezeu 
să binecuvânteze lucrarea Sa, este atmosfera de har care îl înconjoară şi 
lucrarea Duhului Sfânt asupra minŃii şi inimii sale.” – Parabolele 
Domnului Hristos, p. 298. 

 
Încredin Ńarea viei 
1. Ce pildă a spus Isus pentru a ilustra privilegiile şi responsabilităŃile 
gospodarului? Matei 21:33. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În parabolă, gospodarul Îl înfăŃişa pe Dumnezeu, via reprezenta 
naŃiunea iudeilor, iar gardul era legea divină, care îi apăra. Turnul era 
un simbol al templului. Stăpânul viei făcuse toate cele necesare pentru 
înmulŃirea rodului viei. "Ce-aş mai fi putut face viei mele", zice el, "şi 
nu i-am făcut?" (Is. 5,4). Astfel era reprezentată grija neobosită a lui 
Dumnezeu pentru Israel.” – Hristos Lumina Lumii, p. 596. 

 
Aşteptând să aducă roade 
2. Ce se aşteaptă în mod normal de la o vie după o perioadă de timp Şi 
îngrijire? Ce a făcut gospodarul la vremea culesului strugurilor? 
Matei 21:34, 35. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Întrebare de meditaŃie: Pe cine se aşteaptă să onoreze şi reprezinte 
servii Domnului? 

“Şi după cum vierii trebuiau să înapoieze stăpânului partea cuvenită 
din roadele viei, tot aşa şi poporul lui Dumnezeu trebuia să-L onoreze 
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printr-o vieŃuire corespunzătoare cu privilegiile lor sfinte.” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 596. 

“Asupra acestui popor Dumnezeu a revărsat mari privilegii, 
binecuvântându-l nespus din abundenŃa bunătăŃii Sale. Şi El aştepta de 
la ei să-L onoreze, aducând roade. Ei trebuie să reprezinte în viaŃa lor 
principiile ÎmpărăŃiei Sale. În mijlocul unei lumi căzute în păcat, 
stricate, ei trebuiau să reprezinte caracterul lui Dumnezeu. 

“Ca vie a Domnului, ei trebuiau să aducă roade cu totul diferite de 
cel ale naŃiunilor păgâne înconjurătoare…. A fost privilegiul naŃiunii 
iudaice, acela de a reprezenta caracterul lui Dumnezeu aşa cum a fost el 
descoperit lui Moise.... Acesta este rodul pe care Dumnezeu dorea ca 
poporul Său să-l aducă. În curăŃirea caracterului lor şi în sfinŃenia vieŃii 
lor, în mila, bunătatea şi împreuna lor simŃire, ei trebuiau să arate că 
"Legea lui Dumnezeu este desăvârşită şi înviorează sufletul.’ Psalmii 
19:7.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 285. 

 

3. Au dat îngrijitorii partea st ăpânului când acesta a trimis mai mulŃi 
servi pentru a le primi? Matei 21:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar, după cum vierii i-au omorât pe robii trimişi de stăpân ca să 
ceară roadele, iudeii i-au ucis pe profeŃii trimi şi de Dumnezeu ca să-i 
cheme la pocăinŃă. ToŃi trimişii, unul după altul, au fost omorâŃi. Până 
la punctul acesta, parabola nu putea să fie pusă la îndoială şi, în cele ce 
au urmat, lucrurile nu erau mai puŃin evidente.” – Hristos Lumina 
Lumii, p. 596. 

“Gospodarii, care fuseseră aşezaŃi să aibă grijă de via Domnului, au 
fost necredincioşi faŃă de lucrarea ce le-a fost încredinŃată. PreoŃii şi 
învăŃătorii n-au fost credincioşi în a învăŃa poporul. Ei n-au înălŃat 
înaintea lor bunătatea şi mila lui Dumnezeu, cum şi dreptul Său la 
iubire şi slujirea lor. Aceşti gospodari au urmărit numai propria lor 
slavă.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 292. 

 

Cum L-au tratat r ăsculaŃii pe Fiul 
4. Ce s-a întâmplat când Stăpânul divin al viei L-a trimis pe 
reprezentantul Său cel mai nobil, Fiul Său? Matei 21:37-39. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Ca o ultimă soluŃie, Dumnezeu Şi-a trimis Fiul, spunând: „Îl vor 
respecta pe Fiul Meu.” Dar împotrivirea lor i-a făcut mai răsculaŃi…. 

“Conducătorii iudei nu iubeau pe Dumnezeu; de aceea, ei s-au 
îndepărtat de El, şi au respins toate eforturile oferite de El pentru o 
rezolvare dreaptă a problemei. Domnul Hristos, Fiul cel iubit al lui 
Dumnezeu, a venit să revendice cele ce se cuveneau de drept 
Stăpânului viei; dar vierii L-au tratat cu un vădit dispreŃ, spunând: "Nu 
vrem ca acest om să domnească peste noi…. Ei urau nivelul înalt al 
neprihănirii pe care Domnul Hristos o prezenta mereu…. şi când timpul 
probei finale a venit, proba care de fapt însemna ascultare şi viaŃă 
veşnică sau neascultare şi moarte veşnică, ei au respins pe Sfântul lui 
Israel.”Parabolele Domnului Hristos 293,294 

“În fiul cel iubit, pe care stăpânul viei l-a trimis în cele din urmă la 
servii neascultători, pe care aceştia au pus mâna şi l-au omorât, preoŃii 
şi conducătorii au văzut un tablou clar al lui Isus şi cele ce puteau să I 
se întâmple. Chiar atunci ei plănuiau să-L omoare pe Acela pe care 
Tatăl Îl trimisese ca ultimă chemare. În pedeapsa rânduită asupra 
vierilor nerecunoscători, era zugrăvită soarta acelora care aveau să-L 
omoare pe Hristos.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 596, 597. 

 

5. Ajungând la acest punct critic, ce meritau vierii?Matei 21:40,41 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Întrebându-i: "Când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor 
acelora?", Hristos urmărea ca fariseii să răspundă aşa cum au făcut. El 
intenŃiona ca ei singuri să se osândească. Avertismentele Lui, care n-au 
izbutit să-i trezească la pocăinŃă, aveau să le pecetluiască soarta şi El 
dorea ca ei să vadă că singuri îşi atrăseseră ruina. El intenŃiona să le 
arate că Dumnezeu avea dreptate retrăgându-le privilegiile naŃionale, 
lucru care şi începuse şi care trebuia să se termine nu numai cu 
distrugerea templului şi a cetăŃii lor, dar şi cu împrăştierea naŃiunii.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 597. 

 

Servul credincios 
6. Ce a mai spus Domnul, referindu-se direct ca naŃiune, la 
ascultătorii săi nerăbdători şi la popor? Ce este scris despre servul 
necredincios? Matei 21:43. Matei 24:48-51. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Domnul Hristos ar fi îndepărtat nenorocirea de la naŃiunea iudaică, 
dacă poporul L-ar fi primit. Dar invidia şi gelozia au făcut ca aceasta să 
fie inevitabilă. Ei au hotărât să nu primească pe Isus din Nazaret ca pe 
Mesia; au respins Lumina lumii şi de aici înainte, viaŃa lor a fost de un 
întuneric asemănător întunericului miezului nopŃii…. 

“Ca popor, iudeii au dat greş în a aduce la îndeplinire planurile lui 
Dumnezeu şi, de aceea, via a fost luată de la ei. Privilegiile de care ei 
au abuzat, lucrarea pe care ei n-au preŃuit-o, au fost încredinŃate altora. 

“Parabola viei nu se aplică numai naŃiunii iudaice. Ea este o lecŃie şi 
pentru noi. Biserica din această generaŃie a fost înzestrată de Dumnezeu 
cu mari privilegii şi binecuvântări şi El aşteaptă ca aceasta să aducă 
roadele corespunzătoare.” – Parabolele Domnului Hristos, pp. 295, 
296. 

 
7. Pe ce fundament sfânt clădesc toŃi servii buni şi credincioşi? Cu ce 
cuvinte minunate vor fi primi Ńi în împărăŃia Domnului lor? Matei 
21:42. 1 Petru 2:6. Matei 24:45, 46. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Citând profeŃia despre piatra lepădată, Hristos S-a referit la o 
situaŃie reală din istoria lui Israel. Întâmplarea avusese loc la clădirea 
primului templu. Cu toate că avea o aplicaŃie deosebită în timpul primei 
veniri a lui Hristos şi ar fi trebuit să-i impresioneze cu putere deosebită 
pe iudei, ea are şi o învăŃătură pentru noi…. 

“În înŃelepciunea Lui nemărginită, Dumnezeu a ales piatra de 
temelie şi a aşezat-o. El a numit-o "temelie puternică". Întreaga lume 
poate aşeza pe ea poverile şi durerile ei; ea le suportă. Cu deplină 
siguranŃă, toŃi pot clădi pe ea. Hristos este "o piatră încercată". Cei care 
se încred în El nu vor fi dezamăgiŃi. El a suportat toate probele. 
VinovăŃia lui Adam şi a urmaşilor lui a apăsat asupra Sa şi El a ieşit 
mai mult decât biruitor asupra puterilor răului. El a dus poverile 
aruncate asupra Lui de toŃi păcătoşii care s-au pocăit. În Hristos, inima 
vinovată a aflat odihnă. El este temelia sigură. ToŃi cei care se sprijină 
pe El se odihnesc în deplină siguranŃă.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 
597-599. 

 
Pentru meditaŃie 
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“Biserica este foarte preŃioasă înaintea lui Dumnezeu. El o preŃuieşte 
nu pentru avantajele ei exterioare, ci pentru sfinŃenia ei sinceră, care 
trebuie s-o deosebească de lume. El o apreciază după creşterea 
membrilor ei în cunoaşterea Domnului Hristos, după progresul lor în 
experienŃe spirituale.” –  Parabolele Domnului Hristos, p. 298. 

 
 
 

* * * 
 
 

17       S.A. CT 18.04, B. 18.12,  
Sabatul din 26 Octombrie, 2013         MS 18.16, AR 18.28 

 

DAłI DAR CEZARULUI CE ESTE AL CEZARULUI 
 

“Răspunsul lui Hristos n-a fost ales ca o cale uşoară de scăpare, ci 
era un răspuns sincer la întrebare. łinând în mână banul roman, pe care 
erau imprimate numele şi chipul Cezarului, El a declarat că, întrucât 
trăiau sub ocrotirea puterii romane, ei trebuiau să dea acelei puteri 
sprijinul cerut, atâta vreme cât acesta nu venea în conflict cu o datorie 
mai înaltă. Deşi supuşi paşnici faŃă de legile Ńării, ei trebuiau să dea 
ascultare în primul rând lui Dumnezeu.” – Hristos Lumina Lumii, p. 
602. 

 

O capcană 
1. Ce plan au conceput fariseii pentru a-L prinde în capcană pe 
Domnul şi a-I condamna învăŃăturile? Ce au făcut agenŃii lor? Matei 
22:15. Luca 20:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“PreoŃii şi conducătorii ascultaseră în tăcere mustrările atât de 
pătrunzătoare ale lui Hristos. Ei nu puteau să respingă acuzaŃiile. Dar 
erau cu atât mai hotărâŃi să-L prindă în cursă şi, urmărind aceasta, au 
trimis la El iscoade, unii "care se prefăceau că sunt neprihăniŃi, ca să-L 
prindă cu vorba şi să-L dea pe mâna stăpânirii şi pe mâna puterii 
dregătorului.’” – Hristos Lumina Lumii, p. 601. 

 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 94

2. Pe cine au trimis ca spioni? Cu ce linguşire L-au abordat pe 
ÎnvăŃător? Marcu 12:13. Matei 22:16. Luca 20:21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ei … au trimis… tineri zeloşi şi înflăcăraŃi, crezând că Hristos nu-i 
cunoştea. Aceştia erau însoŃiŃi de câŃiva irodieni, care trebuiau să 
asculte cuvintele lui Hristos, ca să poată mărturisi împotriva Lui la 
judecată. Fariseii şi irodienii fuseseră vrăjmaşi neîmpăcaŃi, dar acum se 
uniseră împotriva lui Hristos …. 

“Cuvintele: "Ştim că vorbeşti şi că înveŃi pe oameni drept", dacă ar 
fi fost sincere, ar fi fost o minunată recunoaştere. Dar erau rostite 
pentru a înşela; cu toate acestea, mărturisirea lor era adevărată. Fariseii 
ştiau că Hristos vorbea şi învăŃa pe oameni adevărul şi după 
mărturisirea lor vor fi judecaŃi.” – Hristos Lumina Lumii, 601, 602. 

 

Tribut pl ătit autorit ăŃilor păgâne  
3. Ce întrebări şirete I-au pus? Erau de acord fariseii cu acest lucru? 
Matei 22:17. Luca 20:22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cei care-L întrebaseră pe Isus credeau că îşi ascunseseră scopul 
destul de bine; dar Isus a citit în inima lor ca într-o carte deschisă şi le-a 
descoperit făŃărnicia….” 

“Fariseii murmuraseră totdeauna împotriva tributului pe care 
romanii îl cereau de la ei. Ei socoteau plătirea tributului ca fiind 
împotriva Legii lui Dumnezeu. Acum au avut ocazia de a-I întinde o 
cursă lui Isus. Iscoditorii au venit la El şi, cu o aparentă sinceritate, ca 
şi cum ar fi dorit să-şi cunoască datoria, au spus: "ÎnvăŃătorule, ştim că 
vorbeşti şi înveŃi pe oameni drept şi că nu cauŃi la faŃa oamenilor, că-i 
înveŃi calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir Cezarului 
sau nu?’” – Hristos Lumina Lumii, pp. 602, 601. 

 

4. Ce I-a întrebat El Ştiind că intenŃionat Îi întindeau o cursă? Luca 
20:23. Marcu 12:15. Matei 22:18, 19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iscoditorii se aşteptau ca Isus să răspundă la întrebarea lor direct, 
într-un fel sau altul. Dacă El ar fi zis: Nu se cade să plătiŃi bir cezarului, 
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ar fi fost pârât la autorităŃile romane şi arestat ca instigator la rebeliune. 
Iar în cazul în care ar fi zis: Se cade să plătiŃi bir, aveau de gând să-L 
acuze înaintea poporului că Se împotriveşte Legii lui Dumnezeu. Acum 
însă se simŃeau înfrânŃi şi încurcaŃi. Planurile le fuseseră zădărnicite. 
Răspunsul scurt, primit la întrebarea lor, i-a lăsat fără cuvânt.” Hristos 
Lumina Lumii, 602. 
Principiile divine  
5. Ce i-a întrebat El după ce a primit moneda? Ce au trebuit să 
accepte? Matei 22:20. Marcu 12:16. Luca 20:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Întrebare de meditaŃie: Care ar trebui să fie atitudinea noastră dacă 
vrem să ne răspundă Domnul? 

“Nu aşteptaŃi să simŃiŃi emoŃii speciale înainte de a crede că Domnul 
vă răspunde. Nu trasaŃi o cale anume prin care să răspundă Domnul 
înainte de a crede că veŃi primi lucrurile pe care I le cereŃi, ci încredeŃi-
vă în Cuvântul Său şi lăsaŃi toate lucrurile în mâinile Domnului, cu 
credinŃa deplină că rugăciunea voastră va fi onorată, iar răspunsul va 
veni la timpul şi în momentul în care Tatăl ceresc va considera că este 
spre binele vostru, apoi puneŃi în practică rugăciunile voastre. ÎnaintaŃi 
continuu în umilinŃă.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 289. 

 
6. Ce explicaŃie minunat echilibrată şi inspirată a dat Domnul? Este 
acceptabilă evitarea taxelor pentru copiii lui Dumnezeu? Luca 20:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Întrebare de meditaŃie: Ce principiu este încă actual? 
“łinând în mână banul roman, Isus a zis: „DaŃi, deci, Cezarului ce 

este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”…. 
“Cuvintele lui Hristos: "DaŃi... lui Dumnezeu ce este al lui 

Dumnezeu" era o aspră mustrare pentru iudeii intriganŃi. Dacă şi-ar fi 
împlinit cu credincioşie datoriile faŃă de Dumnezeu, ei n-ar fi ajuns o 
naŃiune lepădată, supusă unei puteri străine. Nici un steag roman n-ar fi 
fluturat deasupra Ierusalimului, nici o santinelă romană n-ar fi stat la 
porŃile lui, nici un guvernator roman n-ar fi dormit înăuntrul zidurilor 
lui. NaŃiunea iudaică plătea pedeapsa îndepărtării de Dumnezeu.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 602. 
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7. Ce au făcut ei după ascultarea acestui răspuns hotărât? Cât de clar 
distingem ceea ce Îi aparŃine lui Dumnezeu Şi niciodată nu trebuie dat 
Cezarului? Matei 22:22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Întrebare de meditaŃie: Ce alte exemple arată diferenŃa dintre sacru şi 
obişnuit? 

“Când fariseii au auzit răspunsul lui Hristos, "miraŃi de cuvintele 
acestea, ei L-au lăsat şi au plecat". El le-a mustrat făŃărnicia şi 
îngâmfarea şi, în acelaşi timp, a stabilit un mare principiu, un principiu 
care precizează lămurit limitele datoriei omului faŃă de cârmuirea civilă 
şi datoriile lui faŃă de Dumnezeu. În mintea multora, o chestiune 
încurcată a fost lămurită. De aici înainte, ei au păstrat mereu principiul 
cel drept. Şi cu toate că mulŃi au plecat nemulŃumiŃi, ei au văzut că 
principiul care se afla la baza întrebării a fost clar stabilit şi s-au mirat 
de discernământul lui Isus.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 602, 603. 

 
Pentru meditaŃie 

“Nu ar trebui să ne surprindă când presupuneri rele sunt prezentate 
ca fapte de netăgăduit de către cei care sunt înclinaŃi spre falsitate. 
Împotrivitorii lui Hristos au fost puşi în confuzie rând pe rând şi aduşi 
la tăcere de înŃelepciunea cuvintelor Lui. Totuşi, ascultau cu atenŃie 
fiecare rumoare pentru a găsi vreun pretext să Îl acuze pe nedrept. Erau 
hotărâŃi să nu îşi abandoneze scopul. Ştiau prea bine că dacă Isus îşi va 
continua lucrarea, mulŃi vor crede în El, iar cărturarii şi fariseii îşi vor 
pierde puterea asupra poporului. Ei erau gata a se coborî şi a accepta 
orice măsură oricât de rea sau sfidătoare pentru a-şi atinge intenŃiile lor 
rele contra lui Isus. Îi urau pe Irodieni, totuşi s-au unit cu aceşti 
vrăjmaşi crunŃi pentru a inventa vreun plan de a scăpa de Hristos.” –
Selected Messages, book 1, p. 71. 

 
* * * 

 
Vă rugăm citiŃi  

Raportul Misionar din MYANMAR  
de la pagina 96 
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RAPORTUL MISIONAR DIN MYANMAR 
A fi citit în Sabatul din 26 Octombrie, 2013 

 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi strânsă 
în Sabatul din 2 Noiembrie, 2013 

 

Dragi fraŃi din întreaga lume, 
 
Vă salut în numele Împăratului şi Domnului nostru Isus Hristos ce va veni 

în curând, cu cuvintele următoare ale scripturii: "MulŃumesc Dumnezeului 
meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate 
rugăciunile mele mă rog pentru voi toŃi, cu bucurie pentru partea pe care o 
luaŃi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. Sunt încredinŃat că Acela care 
a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. 
Filipeni 1:3-6. 

Este un mare privilegiu a avea această posibilitate de a vă spune despre 
înaintarea SocietăŃii Misionare InternaŃionale în Myanmar. Înainte de toate, aş 
vrea să menŃionez puŃin din istoria acestei Ńări. Myanmar este o Ńară asiatică, 
se învecinează cu Tailanda la est, Laos şi China la nord, India la vest, 
Bangladeş la sud-vest şi golful Bengalez la sud. A fost o colonie independentă 
a Marii Britanii până în 1948. După independenŃă, Ńara a fost mulŃi ani sub 
control militar. Dar începând cu 2010, democraŃia se dezvoltă şi a crescut 
mult mai mult decât oricând înainte. O estimare recentă a populaŃiei a fost de 
70 de milioane.  

În Myanmar sunt patru religii majore: Budism, Creştinism, Islamism şi 
Hinduism. Majoritatea sunt budişti, iar creştinii al doilea grup ca mărime, cu 
aproximativ 8% din populaŃie. Între creştini, biserica Adventistă de ziua a 
Şaptea a fost una dintre primele biserici stabilite în Myanmar. Conform cu un 
pastor adventist, sunt în prezent în Ńară mai mult de 30 000 de adventişti. 

Mişcarea de Reformă nu a existat aici înainte de sfârşitul lui 2011, când 
pastorul Leonardo Jastiva din Filipine a botezat şapte membrii, inclusiv un 
pastor de la biserica Prezbiteriană, în data de 12 Decembrie. De atunci 
încoace, Domnul a făcut să crească misiunea umilă din Myanmar. Pe 4 martie 
2012, opt suflete au fost botezate de pastorul Cortes în Yangon. Pe 1 mai 
2012, nouă membrii au fost adăugaŃi prin botez în Matupi de prezbiterul Suan 
Kan Thang. Pe 15 August, alŃi nouă membrii au fost adăugaŃi prin botez de 
prezbiterul Suan Kan Thang. Pe 28 şi 29 Septembrie, unsprezece membrii au 
fost botezaŃi în satul Ngente, din nou de către prezbiterul Suan Kan Thang. Pe 
13 octombrie 2012 a mai fost adăugat un membru la biserica din Yangon. 
Deci, acum sunt 45 de membrii botezaŃi şi trei biserici locale. Şi în fiecare 
Sabat, sufletele interesate vin la şcoala de sabat şi serviciul divin. Biserica a 
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lucrat din greu şi s-a luptat cu doi lucrători dedicaŃi cu normă întreagă şi doi 
misionari cu jumătate de normă.  

În prezent, biserica din Myanmar este stabilă şi înaintează în mijlocul 
greutăŃilor puse nu doar de Adventişti, ci şi de bisericile protestante care ne 
consideră întorşi la iudaism şi sub lege. Pentru a ajuta la rezolvarea acestei 
probleme, istoria Mişcării de Reformă este în curs de traducere în dialectele 
Burmese şi Tedim. Dar biserica din Myanmar are o dorinŃă fermă de a apăra 
şi predica adevărul prezent în întreaga Ńară Myanmar, cât Şi în alte Ńări.  

De asemenea, mai avem o altă problemă datorată mutării sediului şi a 
locurilor de adunare dintr-un loc în altul. De multe ori am strâns un grup de 
interesaŃi într-o regiune, iar după un timp a trebuit să îi lăsăm pentru că am 
închiriat o altă casă ca sediu. De aceea, este foarte important pentru noi să 
avem un sediu permanent, nu doar pentru birouri, ci şi pentru slujirea 
sufletelor interesate.  

Membrii Câmpului Misionar Myanmar cer cu umilinŃă tuturor membrilor 
SMI din întreaga lume să se roage  pentru noi, cel puŃin o jumătate de minut 
în fiecare zi. De asemenea, invităm pe toŃi credincioşii din lume: pastori, 
lucrători şi membrii să ne vizite şi să împărtăşească talanŃii în numele lui Isus 
cu fraŃii şi surorile din Myanmar. 

Darurile pe care le veŃi oferi Domnului în Sabatul viitor, pentru Myanmar, 
vor face lucruri mari, pe care nu vi le puteŃi imagina. Ofertele voastre 
generoase vor schimba condiŃiile lucrării lui Dumnezeu în Myanmar. " Să 
ştiŃi: cine seamănă puŃin, puŃin va secera; iar cine seamănă mult, mult va 
secera. Fiecare să dea după cum a Hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau 
de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.” Şi Dumnezeu poate 
să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din 
destul, să prisosiŃi în orice faptă bună." 2 Corinteni 9:6-8. 

–pentru Câmpul Misionar Myanmar   
Suan Kam Thang 

* * * 
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18      S.A. CT 16.54, B. 17.02,  
Sabatul din 2 Noiembrie, 2013         MS 17.06, AR 17.18 

 

CE SE VA ÎNTÂMPLA LA ÎNVIERE? 
 

“Mii de oameni devin necredincioşi, pentru că mintea lor mărginită 
nu poate cuprinde tainele lui Dumnezeu. Ei nu pot să explice minunata 
putere dumnezeiască ce se vede în lucrările Sale, de aceea leapădă 
dovezile unei asemenea puteri, atribuindu-le forŃelor naturale, pe care le 
înŃeleg şi mai puŃin. Singura cheie a tainelor care ne înconjoară este 
recunoaşterea prezenŃei şi puterii lui Dumnezeu în tot ce ne înconjoară. 
Oamenii au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu ca fiind Creatorul 
universului, Acela care porunceşte şi face totul. Ei au nevoie de o 
viziune mai largă asupra caracterului, tainelor şi mijloacelor folosite de 
El.” – Hristos Lumina Lumii, p. 606. 

 

SperanŃa patriarhilor  
1. Este învierea amintită în căr Ńile scrise înainte de naşterea lui Isus? 
ExplicaŃi versetele din Vechiul Testament care menŃionează învierea. 
Iov 19:25-27. Daniel 12:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Din ziua în care prima pereche de oameni a părăsit cu durere 
Edenul, copiii credinŃei au aşteptat venirea Celui Făgăduit pentru a 
doborî puterea nimicitorului şi a-i aduce iarăşi în paradisul pierdut. 
BărbaŃii sfinŃi din vechime priveau înainte către venirea lui Mesia în 
slavă, ca împlinire a nădejdii lor. Lui Enoh, al şaptelea urmaş al acelora 
care locuiseră în Eden, cel care timp de trei secole de vieŃuire pe 
pământ umblase cu Dumnezeu, i s-a îngăduit să privească de departe 
venirea Eliberatorului. "Iată", zicea el, "că a venit Domnul cu zecile de 
mii de sfinŃi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor." (Iuda 
14,15). Patriarhul Iov, în noaptea suferinŃei lui, exclama cu o încredere 
neclintită: "Ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte şi că Se va arăta la 
urmă pe pământ...voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Ochii mei Îl vor vedea 
şi nu ai altuia.’ Iov 19:25-27.” – Tragedia Veacurilor, 299. 
SpeculaŃiile Saducheilor 
2. Totuşi ce credeau Saducheii despre aceasta în zilele lui Isus? Luca 
20:27. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Saducheii respingeau tradiŃiile fariseilor. Mărturiseau că ei cred cea 
mai mare parte din Scripturi şi fac din ele o regulă de viaŃă; dar, de fapt, 
erau necredincioşi şi materialişti. 

“Saducheii tăgăduiau existenŃa îngerilor, învierea morŃilor şi 
doctrina despre viaŃa viitoare, cu răsplata şi pedeapsa ei. În toate 
punctele acestea se deosebeau de farisei. Între cele două partide, 
învierea era îndeosebi un subiect de conflict. Fariseii credeau cu putere 
în înviere, dar, în discuŃiile acestea, vederile lor cu privire la viaŃa 
viitoare îşi pierduseră toată claritatea. Moartea devenise pentru ei o 
taină inexplicabilă. NeputinŃa lor de a răspunde la argumentele 
saducheilor dădea naştere la o iritare continuă. DiscuŃiile dintre cele 
două partide duceau adesea la certuri grele, care îi lăsau mai înstrăinaŃi 
decât înainte.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 603, 604. 

 

3. Ce argument au adus ca obiecŃie împotriva învierii? Exista vreo 
dovadă Biblică în sprijinul acestei credinŃe? Luca 20:28-33. 
Deuteronomul 25:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Saducheii erau hotărâŃi să discrediteze această învăŃătură (a 
învierii). Căutând o dispută cu Isus, au fost siguri că puteau să-L facă 
să-Şi piardă reputaŃia, chiar dacă nu izbuteau să-L condamne. Subiectul 
ales pentru dispută a fost învierea. Dacă era de acord cu ei, atunci era în 
şi mai mare vrăjmăşie cu fariseii. Dacă Se deosebea de ei, intenŃionau 
să-I ia învăŃătura în râs.  

“Saducheii voiau să spună că, dacă trupul se compune din aceleaşi 
particule de materie şi în starea nemuritoare, şi în cea muritoare, atunci 
când învie din morŃi va trebui să aibă carne şi sânge şi să reia viaŃa 
întreruptă pe pământ. În cazul acesta, conchideau ei, va trebui ca 
legăturile de pe pământ să fie reluate şi toate lucrurile să se unească din 
nou, căsătoriile să fie continuate şi toate lucrurile să aibă loc la fel ca 
înainte de moarte, slăbiciunile şi pasiunile acestei vieŃi fiind continuate 
în viaŃa viitoare.” – Hristos Lumina Lumii, p. 605. 

 

Isus răspunde provocării  
4. Cum a răspuns Isus obiecŃiei lor, după ce le-a ascultat argumentul? 
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Matei 22:29, 30. Luca 20:34, 35. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“El a arătat că saducheii erau greşiŃi în credinŃa lor. Bazele 
raŃionamentului lor erau false. "Vă rătăciŃi", a adăugat El, "pentru că nu 
cunoaşteŃi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu." El nu i-a acuzat 
cum i-a acuzat pe farisei de făŃărnicie, ci de necredinŃă…. 

“Saducheii se lăudau că, dintre toŃi oamenii, ei Ńin cel mai mult la 
Scripturi. Dar Isus a arătat că ei nu cunoscuseră adevăratul lor înŃeles. 
CunoştinŃa aceasta trebuia să fie explicată prin lumina dată de Duhul 
Sfânt. El le-a declarat că lipsa lor de cunoştinŃe cu privire la Scripturi şi 
la puterea lui Dumnezeu era cauza confuziei lor asupra credinŃei şi a 
întunecimii lor spirituale. Ei căutau să reducă tainele lui Dumnezeu la 
măsura raŃiunii lor mărginite. Hristos i-a invitat să-şi deschidă mintea 
faŃă de adevărurile sfinte, care puteau să le lărgească şi să le întărească 
înŃelegerea.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 605, 606. 

 

5. Va continua viaŃa de căsnicie după înviere? Ce natură vor avea cei 
răscumpăraŃi? Luca 20:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceia care la judecată sunt "socotiŃi vrednici" vor avea parte de 
învierea drepŃilor. Isus spunea: "dar cei ce vor fi găsiŃi vrednici să aibă 
parte de veacul viitor şi de învierea dintre cei morŃi... vor fi ca îngerii. 
Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii" (Luca 20,35.36). Şi mai 
spunea: "şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia 
pentru viaŃă" (Ioan 5,29). DrepŃii cei morŃi nu vor fi înviaŃi decât după 
judecata la care vor fi socotiŃi vrednici de "înviere şi viaŃă". De aceea, 
nu vor fi prezenŃi în persoană la tribunal atunci când sunt cercetate 
rapoartele şi când cazul lor este hotărât.” – Tragedia Veacurilor, 482. 

 

Dovezi Biblice 
6. Ce a afirmat Maestrul pentru a întări învăŃătura despre înviere? Ar 
avea logică ca Domnul Să se proclame „Dumnezeul lui Avraam, Isaac 
şi Iacov, dacă după moarte nu ar exista nici o înviere? Matei 22:31. 
Luca 20:37, 38. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Hristos le-a declarat ascultătorilor Săi că, dacă nu ar fi fost învierea 
din morŃi, Scripturile în care ei mărturiseau a crede nu ar fi fost de nici 
o valoare…. Dumnezeu priveşte lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi. 
El vede de la început sfârşitul şi priveşte rezultatul lucrării Sale ca şi 
când ar fi deja realizat. PreŃioşi în ochii lui Dumnezeu sunt aceia care 
au murit, începând cu Adam, şi toŃi sfinŃii care vor mai muri vor auzi 
glasul Fiului lui Dumnezeu şi vor ieşi din mormânt la viaŃa 
nemuritoare. Dumnezeu va fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Său. 
Între Dumnezeu şi sfinŃii înviaŃi va fi o legătură duioasă şi strânsă. 
Starea aceasta, prevăzută în planul Său, pentru El există deja. Pentru El, 
morŃii trăiesc.” – Hristos Lumina Lumii, p. 606. 

 
7. După ce au auzit acest răspuns, ce au recunoscut unii cărturari şi 
poporul? Matei 22:33. Luca 20:39, 40. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin cuvintele lui Hristos, saducheii au fost aduşi la tăcere. Ei nu 
mai puteau să-I răspundă. Nu rostise nici un cuvânt de care ei să se 
poată folosi în vreun fel pentru a-L condamna. Adversarii Lui nu 
câştigaseră altceva decât dispreŃul oamenilor.” – Hristos Lumina Lumii, 
p. 606. 

 
Pentru meditaŃie 
Întrebare de meditaŃie: Are vreo valoare a specula asupra naturii 
fizice a celor răscumpăraŃi de după înviere? 

“Teorii false, fără vreo autoritate a Cuvântului lui Dumnezeu vor 
veni din stânga şi din dreapta, iar celor slabi li se vor părea că aceste 
teorii îi fac înŃelepŃi. Dar ele sunt nimicuri. Şi totuşi, mulŃi membrii ai 
bisericii sunt satisfăcuŃi cu hrana ieftină a unei religii anemice. De ce 
vor bărbaŃii şi femeile să îşi micşoreze experienŃa religioasă prin 
strângerea de fabule fără importanŃă şi prezentarea lor ca lucruri 
importante? Poporul lui Dumnezeu nu are timp să se ocupe cu întrebări 
frivole, neimportante, care nu au nimic de a face cu cerinŃele lui 
Dumnezeu. 

”Dumnezeu are nevoie de bărbaŃi şi femei care să gândească cu 
înŃelepciune şi sinceritate. Ei trebuie să urce tot mai sus şi să deschidă 
mereu un orizont tot mai larg. Privind la Isus, trebuie să fie schimbaŃi 
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după chipul Său. Ei trebuie să îşi petreacă timpul căutând cereştile 
adevăruri profunde şi veşnice. Atunci nu va fi nimic uşuratic în 
experienŃa lor religioasă. În timp ce studiază marile adevăruri ale 
adevărurilor Cuvântului lui Dumnezeu, îl vor contempla pe Cel 
invizibil. Vor vedea că adevărurile cele mai înălŃătoare şi înnobilatoare 
sunt acelea care sunt cele mai strâns legate cu Sursa întregului adevăr. 
Şi când învaŃă de la Dumnezeu, scopurile şi atenŃia lor devin de 
neschimbat şi neclintite, căci amprenta pusă de Cel AtotînŃelept este de 
durată şi solidă.” –Selected Messages, book 1, pp. 171, 172. 

 
* * * 

 
Darurile Speciale ale Şcolii de Sabat sunt pentru MYANMAR  

AduceŃi darurile voastre cu dragoste şi mulŃumire faŃă de Creator! 
 
 

* * * 
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19      S.A. CT 16.45, B. 16.53,  
Sabatul din 9 Noiembrie, 2013         MS 16.56, AR 17.07 

 
CEA MAI MARE PORUNC Ă 

 
“Fariseii înălŃaseră primele patru porunci, care arată datoria omului 

faŃă de Creatorul lui, ca fiind de o însemnătate mai mare decât celelalte 
şase, care definesc datoria omului faŃă de semenul său. Drept urmare, 
stăteau destul de rău în ce priveşte evlavia practică. Isus le arătase 
oamenilor marea lor lipsă şi-i învăŃase că au nevoie de fapte bune, 
declarând că pomul se cunoaşte după roade. Pentru motivul acesta, El 
fusese acuzat că înalŃă ultimele şase porunci deasupra primelor patru.” 
– Hristos Lumina Lumii, pp. 606, 607. 

 
O altă încercare 
1. Erau fariseii convinşi că solia lui Isus venea din cer? Ce întrebare i-
a pus un învăŃător al legii pentru a-L ispiti din nou? Marcu 12:28. 
Matei 22:34, 35. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Temelia poruncilor 
2. Cum a răspuns Domnul la această întrebare? ExplicaŃi textul 
menŃionat de El. Marcu 12:29. Deuteronomul 6:4. Exodul 20:2, 3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Poruncile lui Dumnezeu sunt uşor de înŃeles şi complexe. În câteva 
cuvinte descoperă întreaga datorie a omului.” –Selected Messages, 
book 1, p. 320. 

 
Întrebare de meditaŃie: Ce iese în evidenŃă comparând acest verset cu 
prima poruncă? 

“El, care a proclamat Legea pe Sinai şi care i-a dat lui Moise 
preceptele legii ceremoniale, este acelaşi care a rostit Predica de pe 
Munte. Marile principii ale iubirii lui Dumnezeu, pe care le-a prezentat 
ca temelie a Legii şi profeŃilor, sunt numai o repetare a ceea ce i-a spus 
prin Moise, poporului evreu: "Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul 
nostru, este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta". "Să iubeşti pe 
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aproapele tău ca pe tine însuŃi" (Deuteronomul 6,4.5; Leveticul 19,18). 
În ambele dispensaŃiuni, ÎnvăŃătorul este acelaşi. CerinŃele lui 
Dumnezeu sunt aceleaşi. Căci toate pornesc de la Cel, "în care nu este 
nici schimbare, nici umbră de mutare.’ Iacov 1:17.” – Patriarhii şi 
ProfeŃii,  p. 373. 

 

3. În de acord cu Biblia, care este rezultatul acceptării Domnului ca 
singurul şi adevăratul Dumnezeu? Ce loc ar trebui să aibă Domnul în 
vieŃile noastre, dat fiind faptul că aceasta este prima poruncă? 
Deuteronomul  6:4, 5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar cei care aşteaptă o schimbare miraculoasă a caracterului lor 
fără vreun efort hotărât din partea lor de a învinge păcatul, vor fi 
dezamăgiŃi. Nu avem nici un motiv să ne temem cât timp privim la 
Isus, nici un motiv de îndoială că nu ar putea să mântuiască pe cei care 
vin la El, dar trebuie să ne temem încontinuu ca nu cumva natura 
noastră veche să recâştige supremaŃia, ca duşmanul să nu inventeze 
vreo cursă prin care să devenim din nou captivii săi. Trebuie să ne 
ducem la îndeplinire propria noastră mântuire cu frică şi cutremur, căci 
Dumnezeu este cel ce lucrează în voi şi voinŃa şi înfăptuirea după buna 
Sa plăcere. Cu puterile noastre limitate trebuie să fim la fel de sfinŃi în 
sfera noastră, cum este Dumnezeu în sfera Sa. Noi trebuie să scoatem în 
evidenŃă adevărul şi dragostea şi perfecŃiunea caracterului divin cu 
toată puterea noastră. Aşa cum ceara preia forma sigiliului, la fel 
sufletul trebuie să preia modelul Duhului lui Dumnezeu şi să păstreze 
imaginea lui Hristos. Trebuie să creştem zilnic în bunătate spirituală.” –
Selected Messages, book 1, pp. 336, 337. 

 

4. În armonie cu aceste versete, cum trebuie să îl iubim pe Dumnezeu? 
Îl considerăm cu adevărat ca Cel Mai Mare şi Cel Dintâi în vieŃile 
noastre? Marcu 12:30. Matei 22:37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Primele patru din Cele Zece Porunci arată datoria noastră faŃă de 
Făcătorul nostru. Cel care e nesincer faŃă de Dumnezeul său nu poate fi 
sincer faŃă de aproapele său. Acela care-L iubeşte pe Dumnezeu mai 
presus de orice va iubi pe aproapele său ca pe sine însuşi. Mândria se 
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înalŃă până la slăvirea de sine, ducând fiinŃa omenească să facă un zeu 
din sine. Evanghelia lui Hristos sfinŃeşte sufletul, alungând iubirea de 
sine.” –Mărturii,  vol. 9, pp. 211, 212. 

“Tot astfel, creştinii sunt îndemnaŃi să aducă trupurile lor "ca o jertfă 
vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu". Pentru ca să facă lucrul acesta, toate 
puterile trebuie să fie păstrate în cea mai bună stare cu putinŃă. Orice 
obicei care slăbeşte puterea fizică sau mintală îl face pe om neînstare 
pentru slujirea Creatorului Său... Aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu cu 
toată inima vor dori să-I dea cea mai bună slujire din viaŃa lor şi vor 
căuta să aducă încontinuu orice putere a fiinŃei lor în armonie cu legile 
care le vor încuraja priceperea să facă voia Sa. Ei nu vor slăbi şi nici nu 
vor întina, prin îngăduirea apetitului sau pasiunii, jertfa pe care o aduc 
înaintea Tatălui ceresc.” – Tragedia Veacurilor, pp. 473, 474. 

 

ConsecinŃa punerii lui Dumnezeu ca Cel Dintâi 
5. Pe cine altcineva va iubi cu sinceritate cineva care îl iubeşte pe 
Domnul din toată inima? Matei 22:39. Marcu 12:31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Întrebare de meditaŃie: În ce sens nu este o altă poruncă mai mare ca 
aceasta? 

“Primele patru porunci din Cele Zece sunt rezumate în această mare 
învăŃătură: "Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta". 
Ultimele şase sunt cuprinse în cealaltă: "Să iubeşti pe aproapele tău ca 
pe tine însuŃi". Aceste două porunci sunt o expresie a principiului 
iubirii. Cea dintâi nu poate fi Ńinută, iar a doua să fie călcată; nici a 
doua nu poate fi Ńinută, iar cea dintâi călcată. Dacă Dumnezeu are locul 
ce I se cuvine în inima noastră, atunci şi semenului nostru îi vom da 
locul potrivit şi îl vom iubi ca pe noi înşine. Numai atunci când Îl iubim 
pe Dumnezeu mai presus de orice vom putea să-l iubim pe semenul 
nostru fără părtinire.” – Hristos Lumina Lumii, p. 607. 
6. Câte lucruri depind de aceste două porunci? Ce înseamnă aceasta? 
Matei 22:40. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Întrebare de meditaŃie: Prin darea acestor două porunci, a desfiinŃat 
Domnul toate celelalte porunci, aşa cum cred unii? 
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“Întrucât toate poruncile sunt cuprinse în iubirea faŃă de Dumnezeu 
şi om, încălcarea oricărui precept al legii înseamnă nesocotirea acestui 
principiu. În felul acesta, Hristos i-a învăŃat pe ascultătorii Săi că Legea 
lui Dumnezeu nu este o sumă de precepte despărŃite unul de altul, 
dintre care unele sunt de mai mare însemnătate, pe când altele sunt de 
mai mică însemnătate, putând fi trecute cu vederea fără a atrage 
pedeapsa. Domnul nostru prezintă primele patru şi ultimele şase 
porunci ca un tot dumnezeiesc şi spune că iubirea de Dumnezeu va fi 
arătată prin ascultarea de toate poruncile Lui.” – Hristos Lumina Lumii, 
p. 607. 

 

7. Ce a recunoscut un învăŃător al legii în compararea celor două mari 
porunci cu sistemul jertfelor? De aceea, care ar trebui să fie în viaŃă 
motivul oricărei acŃiuni? Marcu 12:32-34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cărturarul care-L întrebase pe Isus cunoştea bine legea şi a rămas 
uimit de cuvintele Lui. El nu se aştepta ca Isus să dovedească o 
cunoaştere atât de adâncă şi desăvârşită din Scriptură. El câştigase o 
mai cuprinzătoare înŃelegere a principiilor care stau la baza preceptelor 
sfinte. Înaintea preoŃilor şi conducătorilor adunaŃi, el a recunoscut cu 
sinceritate că Hristos dăduse o dreaptă interpretare legii….” Hristos 
Lumina Lumii, 607. 

 
Pentru meditaŃie 

“Cărturarul era aproape de ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, în sensul că 
recunoştea că faptele neprihănirii sunt mai plăcute înaintea lui 
Dumnezeu decât arderile de tot şi jertfele. Dar avea nevoie să 
recunoască, de asemenea, caracterul divin al lui Hristos şi, prin credinŃa 
în El, să primească putere pentru a face faptele neprihănirii. Serviciul 
ritual nu era de nici o valoare, dacă nu era legat de Hristos prin credinŃă 
vie. Nici Legea Morală nu-şi ajunge scopul, dacă nu este înŃeleasă în 
legătura ei cu Mântuitorul. Hristos a arătat de repetate ori că Legea 
Tatălui Său conŃine ceva mai adânc decât porunci pline de autoritate. În 
lege este întrupat acelaşi principiu care este descoperit în Evanghelie. 
Legea scoate în evidenŃă datoria omului şi-i descoperă vinovăŃia. El 
trebuie să caute la Hristos atât iertarea, cât şi puterea de a împlini ceea 
ce cere Legea.” – Hristos Lumina Lumii, p. 608. 
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* * * 

 

20      S.A. CT 16.38, B. 16.46,  
Sabatul din 16 Noiembrie, 2013         MS 16.49, AR 17.01 
 

FIUL ŞI DOMNUL LUI DAVID 
 

“Glasul lui Dumnezeu se auzise la botezul lui Isus, la începutul 
lucrării Lui, şi, din nou, pe munte, cu ocazia schimbării la faŃă. Acum, 
la încheierea lucrării, a fost auzit pentru a treia oară, de un număr mai 
mare de oameni şi în împrejurări deosebite. Isus tocmai rostise cel mai 
solemn adevăr cu privire la starea iudeilor. El făcuse ultimul apel şi 
pronunŃase sentinŃa. Acum Dumnezeu a pus din nou sigiliul asupra 
misiunii Fiului Său. El a recunoscut pe Acela pe care Israel Îl lepădase. 
"Nu pentru Mine", a zis Isus, "s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi." Era 
dovada supremă a mesianităŃii Lui, semn de la Tatăl că Isus spunea 
adevărul şi că era Fiul lui Dumnezeu.” – Hristos Lumina Lumii, p. 625. 

 
O întrebare provocatoare 
1. În contrast cu alte cazuri, cine a pus o întrebare de data aceasta? 
Cu ce ocazie a pus-o? Matei 22:41. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În loc să se aplece atent asupra celor învăŃate de rabini de-a lungul 
secolelor, Domnul Isus, călăuzit de ÎnvăŃătorul Divin, a studiat 
cuvintele lui Dumnezeu, curate şi neîntinate, şi a studiat de asemenea 
marea carte a naturii. Cuvintele "Aşa vorbeşte Domnul" erau 
întotdeauna pe buzele Sale şi "Stă scris" era motivaŃia adusă pentru 
orice faptă care se deosebea de obiceiurile familiei. El a adus o 
atmosferă mai curată în viaŃa de familie. Deşi nu S-a lăsat învăŃat de 
rabini, neducându-Se la şcolile lor, totuşi adesea ajungea în contact cu 
ei şi întrebările pe care le punea El, ca şi când ar fi fost unul care 
frecventa anumite şcoli, îi punea în încurcătură pe oamenii învăŃaŃi; 
căci practicile lor nu erau în armonie cu Scripturile şi ei nu aveau 
înŃelepciunea care vine de la Dumnezeu.” – Principii fundamentale ale 
educaŃiei creştine, pp. 439, 440. 

 
2. Ce întrebare similară i-a întrebat Domnul? Ce profeŃie a sugerat, 
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care spune că Mesia este un descendent al împăratului David? Matei 
22:42. 2 Samuel 7:12, 13, 15, 16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Un cor de glasuri răspunse: "Fiul lui David!" Acesta era titlul pe 
care profeŃia îl dăduse lui Mesia. Când Isus Şi-a descoperit divinitatea 
prin minunile Sale puternice, când i-a vindecat pe bolnavi şi i-a înviat 
pe morŃi, oamenii s-au întrebat unul pe altul: "Nu este acesta Fiul lui 
David?" Femeia siro-feniciană, orbul Bartimeu şi mulŃi alŃii strigaseră 
la El după ajutor: "Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David" (Mat. 
15,22). În timp ce intra călare în Ierusalim, El fusese proslăvit cu 
strigăte voioase: "Osana, Fiul lui David; binecuvântat este Cel ce vine 
în Numele Domnului" (Mat. 21,9). Iar copilaşii din templu repetaseră în 
ziua aceea strigătele pline de voie bună. Dar mulŃi dintre cei care-L 
numeau pe Isus Fiul lui David nu recunoşteau divinitatea Lui. Ei nu 
înŃelegeau că Fiul lui David era şi Fiul lui Dumnezeu.” – Hristos 
Lumina Lumii, pp. 608, 609. 

 
O întrebare mai profundă 
3. Care a fost cea de a doua Lui întrebare? Care a fost motivul în a le 
pune aceste două întrebări esenŃiale fariseilor? Matei 22:43. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Fariseii se apropiaseră de Hristos când El a răspuns la întrebarea 
cărturarului. Acum, întorcându-Se către ei, le-a pus o întrebare: "Ce 
credeŃi voi despre Hristos? Al cui fiu este?" Întrebarea aceasta urmărea 
să-i determine să-şi exprime convingerile cu privire la Mesia - să arate 
că Îl priveau doar ca pe un om sau ca pe Fiul lui Dumnezeu.” – Hristos 
Lumina Lumii, 608. 

 

4. În Psalmi, L-a numit David în duhul pe Fiul omului un simplu 
”Domn„ sau a adăugat şi alte puncte adiŃionale? Psalmii 110:1. Marcu 
12:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De-a lungul tuturor generaŃiilor din trecut a vorbit Hristos. Hristos 
şi-a condus poporul şi a fost lumina lumii. Când Dumnezeu l-a ales pe 
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Avraam ca reprezentant al adevărului Lui, l-a scos afară din Ńara sa, din 
rudenia sa şi l-a pus deoparte. El a dorit să îl modeleze după tiparul 
Său. El a dorit să îl înveŃe după planul Său. Tiparul lumii nu trebuia să 
îl modeleze. El trebuia să  fie învăŃat să poruncească casei sale după el 
să păzească calea Domnului, să păzească dreptatea şi judecata. Aceasta 
este lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facem.  El vrea să înŃelegem 
cum să ne conducem familiile, cum să îi controlăm pe copii, cum să 
poruncim căminelor noastre să păzească calea Domnului.” –Selected 
Messages, book 1, pp. 496, 410. 

 

A treia întrebare 
5. Ce argument a folosit Isus pentru a ajuta oamenii să înŃeleagă că 
Fiul omului era şi este Fiul lui Dumnezeu? Matei 22:45. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ca răspuns la declaraŃia că Hristos era Fiul lui David, Isus a zis: 
"Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul [Duhul InspiraŃiei de la 
Dumnezeu], Îl numeşte Domn, când zice: Domnul a zis Domnului 
Meu: 'Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub 
picioarele Tale'? Deci dacă David Îl numeşte Domn, cum este El Fiul 
lui? Nimeni nu I-a putut răspunde un cuvânt. Şi, din ziua aceea, n-a 
îndrăznit nimeni să-I mai pună întrebări.” Hristos Lumina Lumii, 609 

 

Fiul lui David şi Fiul lui Dumnezeu  
6. Au putut să răspundă întrebării a treia? Ce a descoperit 
incompetenŃa lor, cu toate că răspunsul era clar în Psalmi? Matei 
22:46. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Întrebare de meditaŃie: Urmând exemplul lui Isus, ce sfat găsim în 
Mărturii despre aceste întrebări? 

“Ori de câte ori este posibil, orice conversaŃie importantă trebuie 
urmată de un studiu biblic. Aici se pot aplica punctele prezentate, se pot 
pune întrebări şi se pot pune bazele ideilor corecte. Ar trebui dedicat 
mai mult timp educării cu răbdare a oamenilor, dându-le ocazia de a se 
exprima şi ei. Oamenii au nevoie de educare, poruncă peste poruncă, 
puŃin aici, puŃin acolo.” –Evangelism, p. 153. 
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7. Ce alte profeŃii  mărturisesc despre natura divină a Fiului lui 
Dumnezeu? Ce voce s-a auzit din cer, dând o confirmare similară în 
timpul vieŃii lui Isus? Isaia 7:14. Isaia 9:6. Mica 5:2. Matei 3:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Adam vă va spune: El este sămânŃa femeii care trebuia să sfărâme 
capul şarpelui. ÎntrebaŃi pe Avraam, şi el vă va spune: Este 
"Melhisedec, Împăratul Salemului", Împăratul păcii (Geneza 14,18). 
Iacov vă va spune: El este Silo din seminŃia lui Iuda. Isaia vă va spune: 
"Emanuel", "Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare; Părintele veşniciilor, 
Domn al păcii" (Isaia 7,14; 9,6). Ieremia vă va spune: Odrasla lui 
David, "Domnul, Neprihănirea noastră" (Ieremia 23,6). Daniel vă va 
spune: El este Mesia. Osea vă va spune: El este "Domnul oştirilor; 
Numele Lui este Domnul" (Osea 12,5). Ioan Botezătorul vă va spune: 
El este "Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii" (Ioan 1,29). 
“Marele Iehova a proclamat de pe tronul Lui: "Acesta este Fiul Meu 
preaiubit" (Matei 3,17). Noi, ucenicii Lui, declarăm: "Acesta este Isus, 
Mesia, Domnul vieŃii, Răscumpărătorul lumii". Iar domnul puterilor 
întunericului Îl recunoaşte, zicând: "Ştiu cine eşti, Sfântul lui 
Dumnezeu.’ Marcu 1:24.” Hristos Lumina Lumii,578, 579. 

 
Pentru meditaŃie 

“‘Emanuel, Dumnezeu cu noi,’ înseamnă totul pentru noi. Ce 
fundaŃie puternică oferă credinŃei noastre. Ce speranŃă plină de 
nemurire pune înaintea sufletului care crede. Dumnezeu cu noi în Isus 
Hristos, să ne însoŃească la fiecare pas în călătoria spre ceruri. Duhul 
sfânt este un Mângâietor pentru noi, un ghid în nelămuririle noastre, 
mângâietorul suferinŃelor noastre şi scutul nostru în ispite. ‘O, 
adâncimile bogăŃiei înŃelepciunii şi cunoştinŃei lui Dumnezeu!’“ –My 
Life Today, p. 290. 

 
* * * 
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21      S.A. CT 16.33, B. 16.41,  
Sabatul din 23 Noiembrie, 2013         MS 16.43, AR 16.55 

 

VINA FARISEILOR - PARTEA 1-A 
 

“Acei care sunt în poziŃii de răspundere, care îşi urmează propriile 
căi sunt responsabili pentru greşelile celor care sunt îndepărtaŃi de 
exemplul lor.” –(Review and Herald, Septembrie 14, 1905) Christian 
Leadership, p. 10. 

“Nimeni nu este obligat să imite greşelile pretinşilor creştini. Dacă 
vede greşelile şi defectele altora, el va fi răspunzător înaintea lui 
Dumnezeu şi înaintea semenilor lui dacă nu dă un exemplu mai bun. 
Dar unii fac din defectele altora o scuză pentru propriile lor defecte de 
caracter şi imită tocmai trăsăturile de caracter neplăcute pe care ei le 
condamnă. Astfel de persoane îi întăresc pe cei de care se plâng că 
urmează o cale necreştină. Ei merg cu ochii deschişi în plasa 
vrăjmaşului.” –Mărturii,  vol. 4, p. 650. 

 

A zice şi a face 
1. Cum şi-a început Domnul avertizarea despre conducătorii religio şi 
ai lui Israel? Ce era corect a păzi dintre toate învăŃăturile lor? Matei 
23:2, 3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

“‘C ărturarii şi fariseii", a zis El, "şed pe scaunul lui Moise. Deci 
toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziŃi, păziŃi-le şi faceŃi-le; dar 
după faptele lor să nu faceŃi. Căci ei zic, dar nu fac." Cărturarii şi 
fariseii pretindeau că sunt învestiŃi cu autoritate dumnezeiască 
asemănătoare cu aceea a lui Moise. Ei susŃineau că-i Ńin locul ca 
tâlcuitori ai legii şi judecători ai poporului. În această calitate, 
pretindeau din partea oamenilor respect şi ascultare deplină. Isus îi 
îndemna pe ascultătorii Săi să facă ce îi învăŃau rabinii potrivit legii, 
dar să nu le urmeze exemplul. Ei înşişi nu îşi trăiau învăŃătura.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 612. 

 
Un standard dublu 
2. Ce discrepanŃă serioasă se putea vedea în acŃiunile lor? Nu suntem 
tentaŃi uneori să avem două standarde, în special când ne sunt în joc 
reputaŃia sau interesele personale? Matei 23:4. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mare parte din învăŃăturile lor erau contrare Scripturilor. Isus zicea: 
"Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii 
oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte". Fariseii 
prescriseseră o mulŃime de rânduieli întemeiate pe tradiŃii şi care 
restrângeau fără nici un rost libertatea personală. Iar anumite părŃi din 
lege le explicau în aşa fel, încât le impuneau oamenilor să se supună 
unor rânduieli pe care, în ascuns, ei le nesocoteau şi faŃă de care, atunci 
când le convenea, pretindeau că sunt scutiŃi.” – Hristos Lumina Lumii, 
p. 612. 

 
RătăciŃi 
3. Cum a fost modificată o învăŃătur ă veche care ar fi trebuit să aducă 
aminte poporului voia lui Dumnezeu? Cum ne poate ameninŃa astăzi 
şi pe noi acest pericol? Deuteronomul  6:6, 8. Matei 23:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“łinta pe care o urmăreau era să-i impresioneze neîncetat pe toŃi cu 
evlavia lor. Nimic nu era socotit prea sfânt pentru a servi acest scop…. 
Cuvintele acestea (Deuteronomul 6,8) au o adâncă însemnătate. Când 
omul cugetă la Cuvântul lui Dumnezeu şi îl practică, el va fi înnobilat 
în întregime. În fapte de dreptate şi pline de îndurare, mâinile vor da la 
iveală, ca un semn, principiile Legii lui Dumnezeu. Ele vor fi Ńinute 
curate faŃă de mită şi de tot ceea ce este corupt şi înşelător. Ele vor fi 
active în fapte de iubire şi milă. Ochii, îndreptaŃi către o Ńintă nobilă, 
vor fi curaŃi şi sinceri. Expresia feŃei, limbajul ochilor vor mărturisi 
despre caracterul nepătat al aceluia care iubeşte şi onorează Cuvântul 
lui Dumnezeu. Dar iudeii din zilele lui Hristos nu vedeau nimic din 
toate acestea. Porunca dată lui Moise a fost interpretată în sensul că era 
necesar ca preceptele Scripturii să fie purtate de fiecare. De aceea, ele 
erau scrise pe bucăŃi de pergament şi legate în jurul capului şi al 
încheieturii mâinii, într-un fel care să atragă privirile. Dar aceasta nu 
făcea ca Legea lui Dumnezeu să pună mai multă stăpânire asupra minŃii 
şi inimii. Pergamentele acestea erau purtate mai mult ca nişte distincŃii 
care să atragă atenŃia. Ele aveau drept scop să dea celui care le purta o 
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aureolă de evlavie care să atragă respectul poporului.” – Hristos 
Lumina Lumii, pp. 612, 613. 

 
Ambi Ńii pentru poziŃie 
4. Ce îi scotea în evidenŃă pe aceşti conducători în loc de a cultiva 
modestia şi umilin Ńa? Cum poate îndreptăŃirea de sine să devină o 
problemă similară pentru noi? Matei 23:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În cuvinte atât de clare, Hristos a descoperit ambiŃia egoistă, care 
căuta neîncetat onoare şi putere, afişând o falsă umilinŃă, în timp ce 
inima era plină de lăcomie şi invidie. Când oamenii erau chemaŃi la o 
masă, oaspeŃii erau aşezaŃi după rangul lor, şi aceia cărora li se dădea 
locul de cea mai mare onoare primeau cea dintâi atenŃie şi favoruri 
deosebite. Fariseii căutau mereu să-şi însuşească aceste onoruri. Isus a 
mustrat practica aceasta. 

“El a mustrat deşertăciunea dată pe faŃă în căutarea titlului de rabin 
sau dascăl. Un titlu ca acesta, a declarat El, nu aparŃinea oamenilor, ci 
lui Hristos. PreoŃii, cărturarii şi conducătorii, interpreŃii şi 
administratorii legii erau toŃi fraŃi, copii ai aceluiaşi Tată. Isus i-a făcut 
pe oameni să înŃeleagă că ei nu trebuie să dea nimănui un titlu de 
onoare care să arate că are dreptul să stăpânească asupra conştiinŃei sau 
credinŃei lor.” – Hristos Lumina Lumii, p. 613. 

 
5. A fost ambiŃia pentru titluri şi poziŃie limitată doar la conducătorii 
din timpul lui Isus? Cu toate că nu folosim aceleaşi cuvinte azi, cu ce 
ne putem face vinovaŃi prin promovare? Matei 23:7-10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dacă Hristos ar fi astăzi pe pământ, înconjurat de aceia care poartă 
titlul "cucernicul" sau "preasfinŃitul", n-ar repeta El cuvintele: "Să nu 
vă numiŃi 'Dascăli', căci Unul singur este dascălul vostru: Hristosul"? 
Scriptura spune despre Dumnezeu: "Sfânt şi înfricoşat este Numele 
Lui" (Psalmii 119,9). Cărei fiinŃe omeneşti i se potriveşte acest titlu? 
Cât de puŃin din înŃelepciunea şi neprihănirea pe care le arată titlul dă 
pe faŃă omul! CâŃi dintre cei care îşi iau titlul acesta reprezintă greşit 
Numele şi caracterul lui Dumnezeu! Vai, de câte ori ambiŃia lumească, 
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despotismul şi păcatele cele mai josnice au fost ascunse sub veşmintele 
pompoase ale unei slujbe înalte şi sfinte!” – Hristos Lumina Lumii, p. 
613. 

 

Aplicarea antidotului potrivit  
6. Care va fi sfârşitul mândriei? Care este rezultatul umilinŃei? 
Proverbele 18:12, prima parte. Proverbele 15:33. Matei 20:26, 27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De repetate ori, Hristos îi învăŃase pe oameni că adevărata măreŃie 
se măsoară prin valoarea morală. După aprecierea cerului, măreŃia de 
caracter constă din a trăi pentru binele semenilor noştri, a săvârşi fapte 
de iubire şi de milă. Hristos, Împăratul slavei, a fost un slujitor al 
oamenilor căzuŃi.” – Hristos Lumina Lumii, 613, 614. 

 
Întrebare de meditaŃie: Cum este posibil a fi umil în gândire, simŃire 
şi acŃiune pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu? 

“Cu cât contemplăm mai mult caracterul lui Dumnezeu, cu atât 
devenim mai umili şi cu atât va fi mai scăzută aprecierea de sine. 
Aceasta este o dovadă că privim la Dumnezeu, că suntem în comuniune 
cu Isus Hristos. Dacă nu vom fi umili şi modeşti, nu putem pretinde în 
adevăr că înŃelegem puŃin din caracterul lui Dumnezeu. Oamenii pot 
crede că au calificări înalte. Talentele lor deosebite, învăŃătura înaltă, 
elocvenŃa, activităŃile şi zelul pot încânta ochiul, delecta fantezia şi 
deştepta admiraŃia celor care nu pot citi decât la suprafaŃă. Dar dacă 
umilinŃa şi modestia nu este conectată cu celelalte daruri, va ieşi în 
evidenŃă mândria şi înălŃarea de sine. Dacă orice calificare nu este 
consacrată Domnului, dacă cei care au primit daruri de la El nu caută 
singurul har care poate face calificările acestea acceptabile înaintea lui 
Dumnezeu, aceştia sunt priviŃi de Domnul ca nişte ... slujitori 
netrebnici.” – Fii şi Fiice a lui Dumnezeu, p. 68. 

 
7. Ce ne poate transforma într-o piatră de poticnire pentru viaŃa 
spiritual ă a altora, în loc de a fi un ajutor? Cum poate fi evitat un 
astfel de pericol? Matei 23:13. Luca 11:52. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Răstălmăcind Scripturile, preoŃii şi cărturarii orbeau mintea acelora 
care altfel ar fi primit cunoaşterea ÎmpărăŃiei lui Hristos şi acea viaŃă 
lăuntrică, dumnezeiască, esenŃială pentru adevărata sfinŃenie.” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 614; vezi şi Istoria Mântuirii, p. 361. 

 
Pentru meditaŃie 

“Mustrarea Domnului Hristos adresată fariseilor este aplicabilă şi 
acelora care au pierdut dragostea dintâi din inimile lor. O religie rece, 
legalistă nu poate conduce niciodată sufletele la Hristos, pentru că este 
o religie fără iubire, fără Hristos. Când postul şi rugăciunea sunt 
practicate într-un spirit de îndreptăŃire de sine, acestea sunt o scârbă 
înaintea lui Dumnezeu. Adunarea solemnă pentru închinare, 
nesfârşitele ceremonii religioase, smerenia exterioară, sacrificiile 
impuse, toate acestea proclamă lumii faptul că cel care îndeplineşte 
aceste lucruri dau lumii mărturia că cel ce face aceste lucruri se 
consideră ca fiind neprihănit. Aceste lucruri atrag atenŃia la cel ce 
observă cu rigurozitate aceste îndatoriri, spunând: „Acest om este 
îndreptăŃit să meargă la cer. Dar totul nu este decât o înşelătorie. 
Faptele nu ne vor cumpăra intrarea în ÎmpărăŃia cerului. Singura mare 
jertfă ce a fost adusă este suficientă pentru toŃi cei ce vor crede.” –(MS 
154, 1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol 5, 1098 

 
* * * 

 
22      S.A. CT 16.30, B. 16.38,  
Sabatul din 30 Noiembrie, 2013         MS 16.39, AR 16.51 

 

VINA FARISEILOR - PARTEA A 2-A 
 

“Domnul aşteaptă de la slujitorii Săi să-i depăşească pe alŃii în trăire 
şi caracter. El a pus toate mijloacele necesare la îndemâna celor care Îl 
slujesc. Creştinul este privit de întregul univers ca o persoană care se 
luptă pentru obŃinerea perfecŃiunii, alergând în cursa care se află 
înaintea lui pentru a obŃine premiul, care constă chiar în coroana 
nemuririi. Însă, dacă acela care mărturiseşte că îl urmează pe Hristos nu 
face dovada că motivele sale sunt deasupra acelora ale lumii, în această 
mare întrecere în care poŃi câştiga totul sau pierde totul, el nu va putea 
fi vreodată victorios. El trebuie să folosească fiecare putere ce i s-a 
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încredinŃat pentru a birui lumea, firea pământească şi pe diavol prin 
puterea Duhului Sfânt, prin harul revărsat din abundenŃă….” – Harul 
uimitor al lui Dumnezeu, p. 271 (20 septembrie). 

 

AcŃionând în interes personal 
1. Cât de departe au ajuns fariseii în relaŃia cu văduvele? Ce spune 
profeŃia despre afişarea formelor şi aparenŃelor religioase în ultimele 
zile? Matei 23:14. 2 Timotei 3:1. 2 Timotei 3:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Fariseii aveau o mare influenŃă asupra poporului şi o foloseau 
pentru interesele lor. Ei câştigau încrederea femeilor văduve pioase şi 
apoi prezentau lucrurile ca şi când pentru ele era o datorie să-şi 
consacre averea pentru scopuri religioase. O dată ajunşi în stăpânirea 
banilor lor, şireŃii uneltitori îi foloseau pentru interesul lor. Pentru a-şi 
ascunde necinstea, făceau rugăciuni lungi în faŃa oamenilor şi mare 
paradă de evlavie. Hristos a spus că această făŃărnicie le va aduce o şi 
mai mare condamnare. Aceeaşi mustrare cade asupra multora din zilele 
noastre, care fac mare caz de evlavia lor. ViaŃa le este întinată de 
egoism şi lăcomie, dar ei le ascund sub o haină care să dea o înfăŃişare 
de curăŃie şi, în felul acesta, pentru un timp, să înşele pe semenii lor. 
Dar nu pot să înşele pe Dumnezeu. El citeşte toate intenŃiile inimii şi va 
judeca pe fiecare om după faptele sale.” – Hristos Lumina Lumii, p. 
614. 

 
Roade după felul pomului  
2. Puteau avea rezultate bune activităŃile misionare ale fariseilor în 
aducerea oamenilor la Domnul, nefiind cu adevărat convertiŃi? Este 
astăzi de valoare pentru cineva să predice o solie puternică care să 
convingă pe alŃii dacă el însuşi nu este convertit? Matei 23:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“În cuvintele pe care le adresăm oamenilor, în rugăciunile înălŃate 

pentru ei, Dumnezeu doreşte să dăm o dovadă de netăgăduit că avem 
viaŃă spirituală. Noi nu ne bucurăm de plinătatea binecuvântărilor pe 
care ni le-a pregătit Domnul pentru noi, pentru că nu cerem cu credinŃă. 
Dacă am avea credinŃă în cuvântul viului Dumnezeu, am avea cele mai 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 118 

bogate binecuvântări. Noi dezonorăm pe Dumnezeu prin lipsa noastră 
de credinŃă, de aceea nu putem împărtăşi viaŃă altora prin prezentarea 
unei mărturii vi, înălŃătoare. Nu putem da ceea ce nu avem.” –PH130–
Camp Meetings, Their Object, and How to Conduct Them, p. 34. 

“Domnul a învăŃat pe poporul Său, că El era Stăpânul viei şi că tot 
ceea ce ei aveau le era dat în păstrare şi administrare, spre a fi folosite 
pentru El în slujba Lui. Dar preoŃii şi mai marii norodului nu 
îndeplineau lucrarea slujbei lor sfinte conştienŃi că mânuiau bunurile lui 
Dumnezeu. Ei îl jefuiau în mod sistematic de resursele ce le-au fost 
încredinŃate pentru înaintarea lucrării Sale. Lăcomia şi dorinŃa lor avidă 
după câştig au făcut ca ei să fie dispreŃuiŃi chiar de către păgâni. În 
acest fel, Neamurilor li s-a dat ocazia să interpreteze greşit caracterul 
lui Dumnezeu şi legile împărăŃiei Sale.” – Parabolele Domnului 
Hristos, pp. 292, 293. 

 

Adaptare după comfort 
3. Cu câtă seriozitate respectau anumite jurăminte? Care va fi 
rezultatul astăzi dacă considerăm ca fiind relativ ceea ce ar trebui să 
fie obligatoriu? Matei 23:16-19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“PreoŃii iudei interpretau cerinŃele lui Dumnezeu după măsurile lor 
strâmte şi mincinoase. Ei se încumetau să facă deosebiri amănunŃite în 
ce priveşte compararea vinovăŃiei diferitelor păcate, trecând cu uşurinŃă 
peste unele şi tratând altele, poate de mai mică importanŃă, ca fiind de 
neiertat. Pentru bani, ei dezlegau pe unii de legămintele lor. Iar pentru 
sume mari uneori treceau cu vederea fărădelegi grozave. În acelaşi 
timp, preoŃii şi conducătorii aceştia pronunŃau judecăŃi aspre pentru 
greşelile de rând.” – Hristos Lumina Lumii, p. 616. 

 

Fanatism şi uşurătate 
4. Ce a spus Mântuitorul despre împovărătorul lor calcul şi plătire a 
zecimii din lucrurile mici şi nesemnificative, în timp ce neglijau 
lucrurile importante? Matei 23:23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În aceste cuvinte, Domnul Hristos condamna abuzul în cazul unei 
datorii sfinte. El n-a dat-o la o parte obligaŃia în sine. Sistemul zecimii 
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era rânduit de Dumnezeu şi a fost păzit din cele mai vechi timpuri. 
Avraam, părintele credincioşilor, a plătit zecime din tot ce avea. 
Conducătorii iudeilor recunoşteau obligaŃia plătirii zecimii, şi lucrul 
acesta era bun; dar nu-i lăsau pe oameni să lucreze după convingerile 
lor în ce priveşte îndeplinirea acestei datorii. Reguli arbitrare erau puse 
pentru fiecare caz. CerinŃele deveniseră atât de complicate, încât era cu 
neputinŃă să fie împlinite. Nimeni nu ştia când şi-a făcut datoria. Aşa 
cum îl dăduse Dumnezeu, principiul era drept şi raŃional, dar preoŃii şi 
rabinii făcuseră din el o povară obositoare.  

“Tot ce porunceşte Dumnezeu are o însemnătate. Hristos a 
recunoscut plătirea zecimii ca o datorie; dar El a arătat că aceasta nu 
putea să scuze neglijarea altor obligaŃii. Fariseii erau foarte scrupuloşi 
în zecimea verdeŃurilor din grădină, ca de pildă izma, mărarul şi 
chimenul; lucrul acesta îi costa puŃin şi le dădea o reputaŃie de oameni 
scrupuloşi şi sfinŃi. În acelaşi timp, restricŃiile lor fără rost îi apăsau pe 
oameni şi distrugeau respectul faŃă de principiul sfânt, rânduit chiar de 
Dumnezeu. Ei ocupau mintea oamenilor cu amănunte lipsite de 
importanŃă şi le îndepărtau atenŃia de la adevărurile esenŃiale.” – 
Hristos Lumina Lumii, pp. 616, 617. 

 

5. Ce se întâmplă când cineva pierde simŃământul standardului divin 
şi începe să introducă propriile concepte şi valori? Cât de departe au 
ajuns fariseii? Matei 23:24. Ioan 7:21-24. Ioan 18:28. 
………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………   
 

“Şi alte legi fuseseră în acelaşi fel răstălmăcite de rabini. În 
îndrumările date lor prin Moise, era interzis să se mănânce ceva 
necurat. Folosirea cărnii de porc şi a cărnii altor animale era oprită, 
deoarece putea să umple sângele de necurăŃii şi să scurteze viaŃa. Dar 
fariseii n-au lăsat aceste restricŃii aşa cum le dăduse Dumnezeu. Ei 
cădeau în extreme nejustificate. Între alte lucruri, li se cerea oamenilor 
să strecoare toată apa pe care o foloseau, ca nu cumva să conŃină vreo 
insectă cât de mică dintre acelea clasificate între animalele necurate. 
Isus, arătând contrastul dintre aceste pretenŃii privind lucruri 
neînsemnate şi mărimea păcatelor pe care le săvârşeau, a zis către 
farisei: "PovăŃuitori orbi, care strecuraŃi ŃânŃarul şi înghiŃiŃi cămila!’” –  
Hristos Lumina Lumii, p. 617. 
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Mărturisirea comparată cu adevărata evlavie 
6. Este preŃuită de Domnul o simplă declarare a religiei? În ce condiŃie 
ne aflăm dacă afişăm o aparenŃă bună în timp ce inimile noastre sunt 
dominate de pasiuni nesfinte? Matei 23:25, 26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“O simplă mărturisire de evlavie e fără valoare. Numai acela care 
este în Hristos este un creştin… Dacă gândul lui Dumnezeu nu ajunge 
şi gândul oamenilor, orice efort de a se curăŃi va fi fără folos; căci nu e 
cu putinŃă de a ridica pe om la un nivel mai înalt decât prin cunoaşterea 
de Dumnezeu.” – (Letter 13, 1893) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 951. 

“Cei care vor să învingă trebuie să ia în considerare costul mântuirii. 
Puternicele pasiuni umane trebuie supuse, dorinŃa de independenŃă 
trebuie adusă captivă lui Hristos. Creştinul trebuie să îşi dea seama că 
nu îşi aparŃine. El trebuie să reziste ispitelor şi să lupte împotriva 
propriilor înclinaŃii, căci Domnul nu va accepta o slujire de jumătate. 
Prefacerea este un lucru dezgustător înaintea Lui. Urmaşul lui Hristos 
trebuie să umble prin credinŃă, ca şi cum ar vedea pe Cel de nevăzut. 
Hristos va fi comoara lui cea mai scumpă, totul şi în toate.” – Harul 
uimitor al lui Dumnezeu, p. 271. (20 septembrie). 

 
7. Ce se va întâmpla celor care par oameni religioşi, dar nu sunt? Ce 
dreptate trebuie să căutăm zilnic, în loc de a corecta înfăŃişarea 
exterioară? Matei 23:27, 28. Matei 7:21, 22. Matei 5:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După cum mormântul văruit şi frumos împodobit ascundea resturile 
putrede dinăuntru, tot astfel şi sfinŃenia exterioară a preoŃilor şi 
conducătorilor iudei ascundea nelegiuirea.” – Hristos Lumina Lumii, p. 
617. 

“Strălucirea din afară poate fi îmbrăcată şi oamenii pot fi aşa cum 
erau fariseii pe care Isus îi descrie ca „morminte văruite” pline de 
corupŃie şi de oase de oameni morŃi. Dar orice diformitate a sufletului 
este descoperită pentru Acela care judecă în neprihănire, şi dacă 
adevărul nu e sădit în inimă, el nu poate stăpâni viaŃa. CurăŃirea din 
afară a paharului nu va face niciodată un vas să fie curat pe dinăuntru. 
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O primire cu numele a adevărului e bună până la o anumită măsură, şi 
capacitatea de a prezenta motivele credinŃei noastre este o bună 
realizare, dar dacă adevărul nu merge mai departe de atât, cel în cauză 
nu va fi mântuit. Inima trebuie să fie curăŃită de orice întinare morală.” 
–(Letter 13, 1893) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 
951. 
Pentru meditaŃie 

“Această experienŃă este esenŃială pentru cei care mărturisesc 
numele lui Hristos, căci influenŃa ei se face simŃită în comportament şi 
sfinŃeşte înrâurirea vieŃii creştine în efectul ei asupra altora. Legăturile 
de afaceri şi dialogul creştinilor cu oamenii din lume vor fi sfinŃite prin 
harul lui Hristos şi oriunde s-ar afla se va crea o atmosferă morală care 
va avea o putere spre bine, căci ea va inspira spiritul Maestrului.   

“Cel care are gândul lui Hristos ştie că singura lui cale sigură este să 
se Ńină aproape de Isus, mergând după Lumina vieŃii. El nu va accepta o 
slujbă sau o afacere care îl va împiedica să atingă desăvârşirea 
caracterului creştin …. ‘Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieŃii, 
dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.’ 2 Timotei 2:4.” – Harul 
uimitor al lui Dumnezeu, p. 271. (20 septembrie). 

 
 

* * * 
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NEASCULTAREA ŞI CONSECINłELE EI 
 

“Starea iudeilor necredincioşi ilustrează starea de neglijenŃă şi 
necredinŃă a acelora care pretind că sunt creştini şi care sunt neştiutori 
de bunăvoie cu privire la lucrarea milosului nostru Mare Preot. În 
serviciul simbolic, când marele preot intra în Locul preasfânt, întregului 
Israel i se cerea să se adune în jurul sanctuarului şi, în modul cel mai 
solemn, să-şi umilească sufletele înaintea lui Dumnezeu, ca să 
primească iertarea păcatelor lor pentru a nu fi daŃi afară din adunare. 
Deci, cu mult mai important este ca, în această zi reală a ispăşirii, să 
înŃelegem lucrarea Marelui nostru Preot şi să ştim ce ni se cere să 
facem.” – Tragedia Veacurilor, pp. 430, 431. 

 

Cinste faŃă de profeŃi 
1. Este construirea de monumente sau morminte pentru profeŃi o 
dovadă a acceptării şi ascultării înv ăŃăturilor lor? Care este cea mai 
bună dovadă că soliile profeŃilor au fost acceptate? Matei 23:29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ca să-şi arate stima faŃă de profeŃii morŃi, iudeii erau foarte zeloşi 
să le înfrumuseŃeze mormintele, dar n-au câştigat din învăŃăturile lor, 
nici nu au luat seama la mustrările lor…. 

“În zilele lui Hristos, se cultiva un respect superstiŃios pentru 
locurile de odihnă ale morŃilor şi sume mari de bani erau risipite pentru 
împodobirea lor. Înaintea lui Dumnezeu, lucrările acestea erau o 
idolatrie. În respectul lor necuvenit pentru cei morŃi, oamenii arătau că 
nu iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice şi nici pe semenii lor ca pe 
ei înşişi. Aceeaşi idolatrie se vede pe scară întinsă şi în zilele noastre. 
MulŃi sunt vinovaŃi de neglijarea văduvelor şi a orfanilor, a bolnavilor 
şi a săracilor, pentru a clădi monumentele costisitoare pentru cei morŃi. 
Timp, bani şi muncă sunt din belşug folosite pentru acest scop, în timp 
ce datoriile pentru cei vii - datorii pe care Hristos le-a poruncit foarte 
clar - sunt lăsate neîmplinite.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 617, 618. 
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O comparaŃie greşită 
2. Ce au făcut fariseii cu cel mai mare dintre toŃi profeŃii şi cu solia Sa, 
în timp ce se considerau mai buni decât părin Ńi lor? Are vreun 
beneficiu spiritual compararea proprie cu alte persoane care sunt tot 
păcătoase? Matei 23:30. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Fariseii clădeau mormintele profeŃilor, le împodobeau gropile şi 
ziceau unul către altul: "Dacă am fi trăit noi în zilele părinŃilor noştri, 
nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui slujitorului lui Dumnezeu". 
Dar, în acelaşi timp, ei plănuiau să ia viaŃa Fiului Său. Aceasta ar trebui 
să fie o învăŃătură pentru noi. Ar trebui să ne deschidă ochii faŃă de 
puterea lui Satana de a înşela mintea care se îndepărtează de la lumina 
adevărului. MulŃi urmează calea fariseilor. Ei cinstesc pe aceia care au 
murit pentru credinŃa lor. Se miră de orbirea iudeilor care L-au lepădat 
pe Hristos. Dacă am fi trăit noi în zilele Lui, declară ei, cu mare bucurie 
am fi primit învăŃătura Lui; nicidecum nu ne-am fi făcut părtaşi la 
vinovăŃia acelora care L-au lepădat pe Mântuitorul. Dar atunci când 
ascultarea de Dumnezeu cere sacrificiu de sine şi umilinŃă, tocmai 
persoanele acestea înăbuşă convingerile lor şi refuză să dea ascultare. 
În felul acesta, ei manifestă acelaşi spirit ca fariseii pe care i-a 
condamnat Isus.” – Hristos Lumina Lumii, p. 618. 

 

Călcând pe aceleaşi urme de paşi  
3. Au fost conducătorii conştienŃi de marea lor responsabilitate? Ce 
urma să se întâmple curând creştinilor care se închinau în sinagogile 
iudee? Matei 23:31-34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Întrebare de meditaŃie: Cum putem evita comiterea greşelilor 
oamenilor care au trăit în trecut? 

“Prea puŃin îşi dădeau iudeii seama de răspunderea care le revenea 
pentru că L-au lepădat pe Hristos. Din timpul când cel dintâi sânge 
nevinovat a fost vărsat, de când neprihănitul Abel a căzut prin mâna lui 
Cain, s-a repetat aceeaşi istorie, cu vinovăŃie tot mai mare. În fiecare 
secol, profeŃii şi-au înălŃat glasul împotriva păcatelor împăraŃilor, 
conducătorilor şi poporului, transmiŃând cuvintele pe care le-a dat 
Dumnezeu şi ascultând de voinŃa Lui cu preŃul vieŃii. Din generaŃie în 
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generaŃie s-a îngrămădit o îngrozitoare pedeapsă pentru cei care 
lepădau lumina şi adevărul. Vrăjmaşii lui Hristos îşi atrăgeau această 
pedeapsă asupra capului lor. Păcatul preoŃilor şi conducătorilor era mai 
mare decât al oricărei generaŃii de mai înainte. Prin lepădarea 
Mântuitorului, ei se făceau răspunzători de sângele tuturor oamenilor 
neprihăniŃi, omorâŃi de la Abel până la Hristos. Erau gata să umple cupa 
nelegiuirii. Şi în curând avea să se reverse peste capetele lor ca o 
pedeapsă dreaptă.” – Hristos Lumina Lumii,618, 619. 

 
Atitudinea faŃă de profeŃi 
4. Şi-au schimbat conducătorii iudei atitudinea având în vedere 
comportamentul strămoşilor lor? Unde îşi avea originea această 
oribil ă purtare? Matei 23:35. 2 Cronici 24:18-21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cărturarii şi fariseii care Îl ascultau pe Isus ştiau că aceste cuvinte 
erau adevărate. Ei ştiau cum fusese ucis profetul Zaharia. În timp ce 
cuvintele de avertizare din partea lui Dumnezeu erau pe buzele 
acestuia, o furie demonică l-a apucat pe regele decăzut şi, la porunca 
lui, profetul a fost omorât. Sângele lui a curs pe pietrele din curtea 
templului şi n-a putut fi şters; a rămas acolo pentru a mărturisi 
împotriva Israelului apostaziat. Câtă vreme urma să dureze templul, 
urma să fie acolo pata aceea de sânge neprihănit, strigând către 
Dumnezeu după răzbunare. Când Isus S-a referit la aceste păcate 
îngrozitoare, un tremur de groază a străbătut prin mulŃime.  

“Privind înainte, Isus a declarat că nepocăinŃa iudeilor şi intoleranŃa 
lor faŃă de servii lui Dumnezeu urmau să fie în viitor la fel ca în trecut.  

“…ProfeŃi şi înŃelepŃi plini de credinŃă şi de Duhul Sfânt - Ştefan, 
Iacov şi mulŃi alŃii - urmau să fie condamnaŃi şi ucişi. Cu mâna ridicată 
către cer, învăluit în lumină dumnezeiască, Hristos a vorbit ca un 
judecător celor din faŃa Lui. Glasul Lui, care se auzise de atâtea ori plin 
de bunătate şi îndemn, s-a auzit acum în mustrare aspră şi condamnare. 
Ascultătorii s-au cutremurat. Impresia făcută de cuvintele şi privirea 
Lui nu avea să fie ştearsă niciodată.” – Hristos Lumina Lumii, p. 619. 

 
În timpul judec ăŃii  
5. Ce a văzut Isus venind asupra acelei generaŃii după ce a făcut atâtea 
apeluri către conducători ca să se pocăiască, fără vreun răspuns 
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pozitiv din partea lor? Cu ce ton al vocii a anunŃat El aceste 
avertizări? Matei 23:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Întrebare de meditaŃie: Cu ce spirit se va confrunta un creştin cu 
situaŃiile dificile? 

“Indignarea lui Hristos era îndreptată împotriva făŃărniciei şi a 
păcatelor grosolane, prin care oamenii îşi distrugeau sufletul, înşelau pe 
semeni şi dezonorau pe Dumnezeu. În raŃionamentele amăgitoare şi 
făŃarnice ale preoŃilor şi conducătorilor, El a văzut lucrarea trimişilor 
lui Satana. Felul în care a denunŃat păcatul era puternic şi pătrunzător, 
dar El n-a rostit nici un cuvânt de răzbunare. Avea o mânie sfântă 
împotriva domnului întunericului; dar n-a manifestat deloc iritare sau 
lipsă de răbdare. Tot astfel şi creştinul care trăieşte în armonie cu 
Dumnezeu, având plăcutele însuşiri ale iubirii şi milei, va simŃi o 
dreaptă indignare împotriva păcatului, dar nu va fi mânat de pasiune să 
insulte pe acela pe care-l mustră. Chiar când întâlneşte pe cei care, 
mânaŃi de o putere din adânc, susŃin minciuna, în Hristos el îşi va păstra 
liniştea şi stăpânirea de sine.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 619, 620. 

 

Despăr Ńirea de dragostea ce suferă totul 
6. Cu ce mare tristeŃe a vorbit Isus în acest moment privind la 
neascultarea de neclintit a evreilor? Cum poate fi întoarsă o cale 
răzvrătit ă? Matei 23:37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“O milă dumnezeiască s-a arătat pe faŃa Fiului lui Dumnezeu când a 
aruncat o lungă privire de regret asupra templului şi apoi asupra 
ascultătorilor Lui. Cu vocea înecată de durere şi de lacrimi amare, a 
exclamat: "Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu 
pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, 
cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aŃi vrut". Aceasta este lupta 
dinaintea despărŃirii. În plângerile lui Isus se revărsa însăşi inima lui 
Dumnezeu. Acesta fusese tainicul rămas-bun al iubirii îndelung 
răbdătoare a Dumnezeirii.  

“Fariseii şi saducheii amuŃiseră şi ei. Isus i-a chemat pe ucenici şi S-
a pregătit să părăsească templul nu ca Unul înfrânt şi silit să plece din 
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faŃa adversarilor Lui, ci ca Unul care-Şi terminase lucrarea. S-a retras 
din luptă ca biruitor.” – Hristos Lumina Lumii, p. 620. 

 
Până va fi o schimbare totală 
7. Ce urma să se întâmple cu templul pentru că conducătorii şi 
poporul nu doreau să îl accepte pe Fiul? Cât timp trebuiau să rămână 
pustiiŃi? Matei 23:38, 39. 2 Tesaloniceni 2:10, ultima parte, 11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Întrebare de meditaŃie: Ce trebuie să învăŃăm din avertizările serioase 
ale Domnului? 

“… Dar Israel, ca naŃiune, se despărŃise de Dumnezeu. Ramurile 
naturale ale măslinului fuseseră rupte. Privind pentru ultima dată la 
interiorul templului, Isus a spus cu multă jale: "Iată că vi se lasă casa 
pustie, căci vă spun că de acum încolo nu Mă veŃi mai vedea până când 
veŃi zice: 'Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului'". Până 
acum, El dăduse templului numele de casa Tatălui Său, dar acum, când 
Fiul lui Dumnezeu trebuia să plece dintre zidurile lui, prezenŃa lui 
Dumnezeu urma să se retragă pentru totdeauna din templul clădit spre 
slava Sa. De aici înainte, ceremoniile lui aveau să-şi piardă orice 
semnificaŃie, iar slujbele lui aveau să ajungă o batjocură.” – Hristos 
Lumina Lumii, p. 620. 

 
Pentru meditaŃie 

“Oamenii nu pot lepăda avertizările pe care Dumnezeu le trimite în 
mila Sa şi să rămână nepedepsiŃi. O solie a fost trimisă din cer lumii din 
zilele lui Noe şi salvarea lor a depins de felul în care ei au tratat solia. 
Pentru că au lepădat avertizarea, Duhul lui Dumnezeu a fost retras de la 
cei păcătoşi, care au pierit în apele potopului. În timpul lui Avraam, 
mila a încetat să mai stăruie pe lângă locuitorii vinovaŃi ai Sodomei şi 
toŃi, în afară de Lot împreună cu soŃia şi cele două fiice, au fost mistuiŃi 
de focul trimis din cer. Tot aşa a fost şi în zilele lui Hristos. Fiul lui 
Dumnezeu le-a declarat iudeilor necredincioşi din generaŃia aceea: "Vi 
se lasă casa pustie" (Matei 23,38). Privind spre zilele de pe urmă, 
aceeaşi Putere infinită declară cu privire la aceia care "n-au primit 
dragostea adevărului ca să fie mântuiŃi": "Din această pricină, 
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună; 
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pentru ca toŃi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcerea în 
nelegiuire, să fie osândiŃi" (2 Tesaloniceni 2,10-12). Când ei leapădă 
învăŃăturile Cuvântului Său, Dumnezeu Îşi retrage Duhul de la ei şi-i 
lasă pradă amăgirilor pe care le iubesc.” – Tragedia Veacurilor, p. 431. 

 
 
 

* * * 
 

24      S.A. CT 16.30, B. 16.38,  
Sabatul din 14 Decembrie, 2013         MS 16.39, AR 16.51 

 
DIALOGUL CU GRECII 

 
“Cum putea să aducă Hristos aceste biete suflete la acea stare, încât 

Satana să nu câştige asupra lor o biruinŃă definitivă? Cum putea El să le 
arate că o simplă mărturisire a uceniciei nu făcea din ei adevăraŃi 
ucenici şi nici nu le asigura un loc în ÎmpărăŃia Lui? Cum putea El să le 
arate că adevărata măreŃie constă într-o slujire din iubire, într-o reală 
umilinŃă? Cum putea El să aprindă iubirea în inima lor şi să-i facă în 
stare să înŃeleagă ce dorea să le spună?” – Hristos Lumina Lumii, p. 
644. 

 
Legătura cu sufletele care îl caută pe Isus 
1. Care a fost dorinŃa unor greci care au venit să se închine în timpul 
sărbătorii? Sunt astăzi mulŃi cei care vor să-L întâlnească pe Isus şi 
solia Sa? Ioan 12:20-22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“… Dar Hristos Se apropia de încheierea lucrării Sale. Marele 
eveniment, care îi interesa nu numai pe iudei, ci şi lumea întreagă, era 
gata să aibă loc. Când Hristos a auzit cererea stăruitoare: "Vrem să 
vedem pe Isus", ca un ecou al strigătului lumii flămânde, faŃa Lui s-a 
luminat şi a zis: "A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului". În cererea 
grecilor, El a văzut primele roade aduse de jertfa Sa cea mare.  

“… Tot astfel, aceşti greci, reprezentând naŃiunile, seminŃiile şi 
popoarele lumii, au venit să-L vadă pe Isus. În felul acesta, oamenii din 
toate Ńările şi din toate timpurile urmau să fie atraşi de crucea 
Mântuitorului. La fel "vor veni mulŃi de la răsărit şi de la apus, şi vor 
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sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în ÎmpărăŃia cerurilor.’ Matei 
8:11.” – Hristos Lumina Lumii, p. 621. 

 
Prezentarea planului lui Dumnezeu  
2. Ce a spus Isus când a prezentat poporului cel mai important 
subiect? Ce a văzut în interesul celor ce L-au căutat? Ioan 12:23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Venise ceasul proslăvirii lui Hristos. El Se afla deja în umbra 
crucii, iar cererea grecilor Îi arăta că jertfa pe care El urma să o aducă 
avea să atragă pe mulŃi la Dumnezeu. Ştia că grecii Îl vor vedea în 
curând într-o situaŃie pe care n-o visau atunci…. Făcând această 
ispăşire pentru păcatele oamenilor, Hristos ştia că ÎmpărăŃia Lui va fi 
desăvârşită şi se va răspândi pe întregul pământ. El urma să lucreze ca 
Unul care reface, şi Spiritul Lui urma să biruie…. El a văzut în străinii 
aceştia făgăduinŃa unui seceriş bogat, când despărŃirea dintre iudei şi 
neamuri urma să fie dată la o parte şi când toate neamurile, limbile şi 
popoarele vor auzi solia mântuirii. Ca o anticipare a acestora, ca o 
împlinire a nădejdii Sale, a rostit cuvintele: "A sosit ceasul ca Fiul 
omului să fie proslăvit!" Dar Hristos nu uita deloc modul în care trebuia 
să aibă loc această proslăvire. Adunarea neamurilor trebuia să vină 
după apropiata Lui moarte. Numai prin moartea Lui putea să fie 
mântuită lumea. Ca o sămânŃă de grâu, Fiul omului trebuia să fie 
aruncat în pământ, să moară şi să fie înmormântat departe de oameni; 
dar avea să învie.” – Hristos Lumina Lumii, pp. 622, 623. 

 

Necesitatea morŃii  
3. Ce urmează după moarte? Ce ilustraŃie din natură a folosit Isus 
pentru a zugrăvi roadele abundente pe care le va aduce moartea Sa? 
Ioan 12:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos S-a servit de lucrurile din natură pentru prezentarea 
viitorului Său, astfel încât ucenicii să poată înŃelege. Adevăratele 
rezultate ale lucrării Sale aveau să se realizeze prin moartea Sa. 
"Adevărat, adevărat vă spun", a zis El, "că dacă grăuntele de grâu, care 
a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce 
multă roadă." Când grăuntele de grâu cade pe pământ şi moare, răsare 
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şi aduce roadă. Tot astfel şi moartea lui Hristos urma să aibă ca rezultat 
roade pentru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Potrivit cu legea din lumea 
plantelor, viaŃa trebuia să fie rezultatul morŃii Lui…. 

“Grăuntele de grâu care-şi păstrează viaŃa nu poate aduce roadă. 
Rămâne singur. Hristos putea, dacă alegea aceasta, să-Şi cruŃe viaŃa şi 
să nu moară. Dar, dacă ar fi făcut aşa, ar fi rămas singur. N-ar fi putut 
aduce fii şi fiice la Dumnezeu. Numai dându-Şi viaŃa putea să dea viaŃă 
omenirii. Numai căzând pe pământ pentru a muri putea El să devină 
sămânŃă pentru acea nemăsurată recoltă - mulŃimea aceea, care este 
mântuită pentru Dumnezeu din orice naŃiune, seminŃie, limbă şi popor.” 
– Hristos Lumina Lumii, p. 623. 

 
4. Care este principiul conservării în de acord cu această explicaŃie? 
Care este rezultatul trăirii pentru sine? Ioan 12:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Întrebare de meditaŃie: Doar Isus a trebuit să moară sau e nevoie de 
acelaşi lucru şi cu privire la tendinŃele noastre păcătoase? 

“Hristos pune acest adevăr în legătură cu învăŃătura jertfirii de sine, 
pe care toŃi trebuie să o înveŃe: "Cine îşi iubeşte viaŃa, o va pierde; şi 
cine îşi urăşte viaŃa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaŃa veşnică". 
ToŃi cei care doresc să aducă roade ca lucrători împreună cu Hristos 
trebuie mai întâi să cadă pe pământ şi să moară. ViaŃa trebuie să fie 
aruncată în brazda nevoilor lumii. Iubirea de sine, interesul egoist 
trebuie să piară. Legea jertfirii de sine este în acelaşi timp legea 
păstrării de sine. Gospodarul îşi păstrează grăunŃele aruncându-le. Tot 
aşa este şi în viaŃa omului. A da înseamnă a trăi. ViaŃa care va fi 
păstrată este viaŃa dăruită cu generozitate în serviciul lui Dumnezeu şi 
al omului. Aceia care, pentru Numele lui Hristos, îşi vor jertfi viaŃa în 
lumea aceasta o vor păstra pentru viaŃa veşnică. 

“Via Ńa trăită pentru sine e ca un grăunte mâncat. Dispare, dar nu 
sporeşte. Un om poate să adune cât se poate de mult pentru sine; el 
poate trăi, gândi şi plănui pentru sine; dar viaŃa lui piere şi nu-i mai 
rămâne nimic. Legea slujirii eului este legea distrugerii de sine.” – 
Hristos Lumina Lumii, pp. 623, 624. 
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Slujire şi ucenicie 
5. Ce este implicat în adevărata ucenicie? Este părt ăşia parŃială 
suficientă? Care este urmarea naturală a uceniciei consacrate total? 
Ioan 12:26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Dacă Îmi slujeşte cineva", a zis Isus, "să Mă urmeze, şi unde sunt 
Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va 
cinsti." ToŃi cei care au purtat împreună cu Hristos crucea sacrificiului 
vor fi părtaşi cu El la slavă. Bucuria lui Hristos, atunci când era umilit 
şi în chinuri, era că ucenicii vor fi proslăviŃi împreună cu El. Ei sunt 
roadele jertfei Sale. Reproducerea caracterului şi spiritului Său în ei 
este răsplata Lui şi va fi bucuria Lui în toată veşnicia. Ei împărtăşesc 
bucuria aceasta cu El, atunci când roada lucrării şi jertfei lor se vede în 
inima şi viaŃa altora. Ei sunt lucrători împreună cu Hristos şi Tatăl îi va 
onora aşa cum Îl onorează pe Fiul Său.” – Hristos Lumina Lumii, p. 
624. 

 

Înaintea jertfei  
6. Ce povară copleşitoare a început să simtă Mântuitorul din acest 
moment? Doar unde a putut găsi ajutor pentru încercarea dificilă 
care se apropia? Ioan 12:27, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Solia grecilor, prefigurând adunarea neamurilor, aducea în mintea 
lui Hristos întreaga Sa misiune. El a revăzut lucrarea de mântuire din 
momentul când s-a făcut planul în cer, până la moartea care era acum 
atât de aproape. Un nor tainic părea că învăluie pe Fiul lui Dumnezeu. 
Apăsarea Lui a fost simŃită de cei care-I erau aproape. El era adâncit în 
gânduri. În cele din urmă, tăcerea a fost ruptă de glasul Lui îndurerat. 
"Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?... Tată, izbăveşte-Mă 
din ceasul acesta?" Hristos începuse deja să bea din cupa amărăciunii. 
Natura Sa omenească se cutremura în faŃa părăsirii, când, în aparenŃă, 
urma să fie lepădat chiar şi de Dumnezeu, când toŃi urmau să-L vadă 
lovit, bătut de Dumnezeu şi în suferinŃă. El Se cutremura la gândul că 
va fi o privelişte pentru lume, că va fi tratat mai rău ca un criminal şi că 
va avea o moarte ruşinoasă şi dezonorantă. Presentimentul luptei Sale 
cu puterile întunericului, un simŃ al grozavei poveri a nelegiuirii 
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omeneşti şi a mâniei Tatălui din cauza păcatului făceau să slăbească 
duhul lui Hristos şi să se întindă pe faŃa Lui paloarea morŃii.” –  Hristos 
Lumina Lumii, p. 624. 

 
7. Asupra cărui fapt era pe deplin conştient Isus în împlinirea misiunii 
Sale? A avut nevoie de ajutorul Tatălui Său, cu cât mai mult ar trebui 
noi să cerem un astfel de ajutor pentru a înfrunta încercările şi a 
îndeplini misiunea Lui? Ioan 12:27, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A urmat atunci supunerea faŃă de voinŃa Tatălui Său. "Tocmai 
pentru aceasta", a zis El, "am venit până la ceasul acesta. Tată, 
proslăveşte Numele Tău!" Numai prin moartea lui Hristos putea să fie 
răsturnată domnia lui Satana. Numai în felul acesta putea să fie 
răscumpărat omul, iar Dumnezeu să fie proslăvit. Isus a consimŃit să 
sufere, a acceptat jertfa. Maiestatea cerului a consimŃit să sufere ca 
Purtător de păcate.” – Hristos Lumina Lumii, p. 624. 

 
Pentru meditaŃie 

“Există unii care mimează sfinŃenia, care declară că sunt sfinŃi 
Domnului, care pretind dreptul la promisiunile lui Dumnezeu, în timp 
ce nu se supun poruncilor Lui. Aceşti călcători ai Legii pretind tot ceea 
ce este promis copiilor lui Dumnezeu, dar aceasta este doar o 
încumetare, căci Ioan ne spune că ‚Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte 
poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el. Dar cine 
păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; 
prin aceasta ştim că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să 
trăiască şi el cum a trăit Isus.’ Isus a spus: ‚Eu am păzit poruncile 
Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.’ Ioan 15:10. Ascultarea este 
adevăratul semn al uceniciei.  ‘Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, 
Doamne!” va intra în ÎmpărăŃia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui 
Meu care este în ceruri.’ Matei 7:21.” –Gospel Workers (1892), pp. 
226, 227. 

 
 

* * * 
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25      S.A. CT 16.33, B. 16.41,  
Sabatul din 21 Decembrie, 2013         MS 16.42, AR 16.54 
 

ÎNVĂłĂTURI MAI PROFUNDE 
 

“Mi-a fost arătat că poporul lui Dumnezeu rămâne prea mult în 
întuneric. Nu este voia Lui ca ei să trăiască în necredinŃă. Isus este 
lumină şi în El nu este întuneric deloc. Copiii Lui sunt copii ai luminii. 
Ei sunt reînnoiŃi după chipul Lui şi chemaŃi din întuneric la lumina Sa 
minunată. El este Lumina lumii şi tot aşa sunt şi cei ce-L urmează. Ei 
nu vor umbla în întuneric, ci vor avea lumina vieŃii. Cu cât poporul lui 
Dumnezeu se străduieşte mai mult să-L imite pe Domnul Hristos, cu 
atât vor fi urmăriŃi mai aprig de vrăjmaş; dar apropierea de Hristos îi 
întăreşte pentru a se împotrivi eforturilor vrăjmaşului nostru viclean de 
a-i îndepărta de Hristos.” – Mărturii,  vol. 1, pp. 405, 406. 

 
Vocea din cer 
1. Ce a cerut Isus de la Tatăl Său chiar înainte de încercarea Sa? Cum 
a putut fi onorat şi slăvit numele Tatălui? Ioan 12: 28, 29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Întrebare de meditaŃie: Cum onorează şi slăveşte viaŃa mea pe Tatăl 
ceresc? 

“‘Tată, proslăveşte Numele Tău!" a zis El. În timp ce Hristos a rostit 
aceste cuvinte, din norul care plutea deasupra Lui a venit un răspuns: 
"L-am proslăvit, şi-l voi mai proslăvi". În întreaga Sa viaŃă, de la staul 
până la momentul când se rosteau aceste cuvinte, El proslăvise pe 
Dumnezeu; iar în încercarea ce urma să vină, suferinŃele Sale divino-
umane aveau cu adevărat să proslăvească Numele Tatălui Său. 

“Când s-a auzit glasul, o lumină s-a coborât din nor şi L-a înconjurat 
pe Hristos, ca şi cum braŃele Puterii nemărginite ar fi fost întinse în 
jurul Lui ca un zid de foc. Oamenii priveau scena aceasta cu groază şi 
uimire. Nimeni nu îndrăznea să vorbească. AmuŃiŃi şi cu respiraŃia 
tăiată, toŃi stăteau cu ochii Ńintă la Isus. După ce s-a dat mărturia 
Tatălui, norul s-a ridicat şi s-a împrăştiat pe cer. Pentru un timp, 
legătura vizibilă între Tatăl şi Fiul a fost întreruptă.” – Hristos Lumina 
Lumii, pp. 624, 625. 
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2. Ce a spus Isus când s-a auzit vocea, confirmând cererea Sa? Ce 
înseamnă faptul că vocea s-a auzit pentru cei ce-L căutau? Ioan 12:30. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Norodul care stătea acolo şi care auzise glasul a zis că a fost un 
tunet. AlŃii ziceau: 'Un înger a vorbit cu El'." Dar grecii veniŃi să-L 
caute pe Isus au văzut norul, au auzit vocea, înŃelegând însemnătatea ei 
şi L-au văzut pe Hristos; lor le-a fost descoperit ca fiind Trimisul lui 
Dumnezeu. 

“Glasul lui Dumnezeu se auzise la botezul lui Isus, la începutul 
lucrării Lui, şi, din nou, pe munte, cu ocazia schimbării la faŃă. Acum, 
la încheierea lucrării, a fost auzit pentru a treia oară, de un număr mai 
mare de oameni şi în împrejurări deosebite. Isus tocmai rostise cel mai 
solemn adevăr cu privire la starea iudeilor. El făcuse ultimul apel şi 
pronunŃase sentinŃa. Acum Dumnezeu a pus din nou sigiliul asupra 
misiunii Fiului Său. El a recunoscut pe Acela pe care Israel Îl lepădase. 
"Nu pentru Mine", a zis Isus, "s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi." Era 
dovada supremă a mesianităŃii Lui, semn de la Tatăl că Isus spunea 
adevărul şi că era Fiul lui Dumnezeu.” – Hristos Lumina Lumii, p. 625. 

 

Evenimentele din preajma jertfei Sale  
3. Ce a considerat Mântuitorul timpul suferinŃelor Lui care îi stătea 
înainte? Ce urma să se decidă prin judecata, moartea şi învierea Lui? 
Luca 22:53, ultima parte. Ioan 12:31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Acum are loc judecata lumii acesteia", a continuat Hristos, "acum 
stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Şi după ce voi fi înălŃat 
de pe pământ, voi atrage la Mine pe toŃi oamenii. Vorbind astfel, arăta 
cu ce moarte avea să moară." Aceasta era criza lumii. Dacă Eu devin 
ispăşire pentru păcatele oamenilor, lumea va fi luminată. Stăpânirea lui 
Satana asupra sufletelor oamenilor va fi zdrobită. Chipul lui Dumnezeu, 
deformat din cauza păcatului, va fi refăcut în oameni şi o familie de 
sfinŃi credincioşi va moşteni în cele din urmă căminul ceresc. Aceasta 
va fi urmarea morŃii lui Hristos. Mântuitorul era adâncit în 
contemplarea scenei de triumf aduse în faŃa Lui. El vedea crucea, cruda 
şi înjositoarea cruce, strălucind de slavă în ciuda grozăviilor ei.” – 
Hristos Lumina Lumii, p. 625. 
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4. Ce face Domnul pentru oricine vine la El? În timp ce crucea a fost 
marea încercare, care a fost rezultatul ei pentru fiecare credincios? 
Ioan 6:44. Ioan 12:32, 33. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar lucrarea de mântuire a oamenilor nu e singurul lucru realizat 
prin cruce. Iubirea lui Dumnezeu se manifestă în univers. Domnul 
acestei lumi este alungat. AcuzaŃiile aduse de Satana împotriva lui 
Dumnezeu se dovedesc a fi mincinoase. Ocara pe care el o aruncase 
este îndepărtată pentru totdeauna. Atât îngerii, cât şi oamenii sunt atraşi 
către Mântuitorul. "După ce voi fi înălŃat de pe pământ", a zis El, "voi 
atrage la Mine pe toŃi oamenii.” – Hristos Lumina Lumii. 626. 

 
Nevoia de lumină divină 
5. Au înŃeles ascultătorii că Mesia va fi oferit jertfă ca Mielul lui 
Dumnezeu, înviat din morŃi şi ridicat la cer? De aceea, ce invitaŃie le-a 
dat? Ioan 12:34-36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Poporul trebuie să fie instruit că Hristos este pentru ei mântuire şi 
dreptate. Este scopul lui Satana acela de a îndepărta sufletele în a crede 
în Hristos ca singura lor speranŃă, căci sângele lui Hristos care ne curăŃă 
de orice păcat poate fi invocat doar de cei care cred în meritele lui şi 
care îl prezintă înaintea Tatălui aşa cum l-a prezentat Abel în jertfa sa.” 
–Gospel Workers, p. 162. 

“‘UmblaŃi ca unii care aveŃi lumina". (Ioan 12,35). Aceia care întorc 
spatele luminii pe care Dumnezeu le-a dat-o sau care neglijează să o 
caute atunci când ea este la îndemâna lor, sunt lăsaŃi în întuneric. Iar 
Mântuitorul declară: "Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vieŃii". (Ioan 8,12). ToŃi aceia care caută 
având un singur scop, să facă voia lui Dumnezeu, luând seama la 
lumina dată deja, vor primi o lumină mai mare; o stea de lumină 
cerească va fi trimisă să călăuzească aceste suflete în tot adevărul.” – 
Tragedia Veacurilor, p. 312. 

 

6. Ce au făcut conducătorii şi oamenii, în ciuda învăŃăturilor, 
minunilor şi manifestărilor divine ale lui Isus, cu toate că mulŃi dintre 



pentru Semestrul II, 2013 135 

conducători au crezut în Isus? Ioan 12:37-43. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Se dăduseră semne nenumărate, dar ei închiseseră ochii şi îşi 
împietriseră inima. Acum, când Însuşi Tatăl vorbise şi nu mai puteau 
cere un alt semn, tot refuzau să creadă.” – Hristos Lumina Lumii, p. 
626. 

“Fariseii, cărturarii şi conducătorii erau hotărâŃi să nu vadă dovezile 
adevărului şi ei au evitat concluziile cele mai vădite, cele mai clare. 
Pentru a justifica atitudinea lor încăpăŃânată de necredinŃă, ei nu au 
pierdut nici o ocazie posibilă pentru a prinde ceva în învăŃătura 
Domnului Isus pe care ei să o poată interpreta greşit şi să o aplice greşit 
sau să o falsifice. Atunci când nu era nici o posibilitate de a aplica 
greşit adevărul din cuvintele Domnului Isus, aceşti oameni care au 
respins sfatul lui Dumnezeu rostit împotriva lor, au început să-I pună 
întrebări care nu aveau nici o legătură cu problema în discuŃie, astfel că 
pentru a atrage atenŃia oamenilor şi a o îndepărta de la lecŃia pe care 
Domnul Isus căuta să-i înveŃe şi cu îndemânare să evite adevărul. 
Fariseii nu se opuneau orbeşte învăŃăturilor Domnului Hristos, pentru 
că adevărul a făcut o profundă impresie asupra minŃii lor; dar ei s-au 
împotrivit, au rezistat adevărului şi au mers contrar convingerii lor, 
închizând ochii ca să nu vadă, împietrindu-i inima, ca să nu priceapă şi 
să se convertească şi Domnul Hristos să-i vindece.” –(Review and 
Herald, Octombrie  18, 1892) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 5, p. 1120. 

 

7. În cine ne încredem când credem în solia lui Isus? Ce se va 
întâmpla cu cei care se încred în El? Ioan 12:44-46. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Totuşi, chiar dintre fruntaşi, mulŃi au crezut în El; dar de frica 
fariseilor, nu-L mărturiseau pe faŃă, ca să nu fie daŃi afară din 
sinagogă." Ei preferau onoarea oamenilor decât aprobarea lui 
Dumnezeu. Pentru a scăpa de ocară şi ruşine, tăgăduiau pe Hristos şi 
lepădau darul vieŃii veşnice. Şi câŃi n-au făcut la fel de-a lungul 
veacurilor! Lor li se adresează toate cuvintele de avertisment ale 
Mântuitorului: "Cine îşi iubeşte viaŃa, o va pierde". "Pe cine Mă 
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nesocoteşte", a zis Isus, "şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l 
osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de 
apoi.’ Ioan 12:48.” – Hristos Lumina Lumii, p. 626. 

 
Pentru meditaŃie 

“Mul Ńi vor nesocoti cuvintele pe care le-a trimis Domnul şi vor primi 
ca lumină şi adevăr cuvintele pe care le-ar putea spune omul. 
ÎnŃelepciunea omenească va duce la îndepărtarea de o lepădare se sine, 
de consacrare şi va născoci multe lucruri care tind să facă fără de efect 
soliile lui Dumnezeu. Noi nu ne putem bizui în vreo măsură oarecare de 
siguranŃă pe oameni care nu sunt în strânsă legătură cu Dumnezeu. Ei 
primesc părerile oamenilor, dar nu pot distinge glasul Păstorului 
adevărat şi influenŃa lor va duce pe mulŃi în rătăcire cu toate că dovadă 
peste dovadă este grămădită înaintea ochilor lor, mărturisind despre 
adevărul pe care poporul lui Dumnezeu ar trebui să-l aibă pentru timpul 
acesta.” –(Letter 1f , 1890) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 4, p. 1147. 

* * * 

 
26      S.A. CT 16.37, B. 16.45,  
Sabatul din 28 Decembrie, 2013         MS 16.45, AR 16.59 

 

SEMNELE TIMPULUI 
 
“Fac un apel tuturor membrilor bisericii noastre să nu nesocotească 

semnele timpului, care ne anunŃă atât de clar că sfârşitul este 
aproape…. 

“Lucrurile care privesc bunăstarea noastră veşnică trebuie să ne 
absoarbă atenŃia acum. Nu ne putem permite să punem lucrurile cereşti 
pe al doilea loc…. JudecăŃile lui Dumnezeu cad asupra pământului. Ele 
anunŃă cu solemnitate, spunând: ‘Şi voi, deci, fiŃi gata, căci Fiul omului 
va veni în ceasul în care nu vă gândiŃi.” – Maranata, pp. 39, 106. 

 
Domnul vorbeşte prin semnele timpului  
1. Ce este deseori menŃionat în scrierile vechi ale profeŃilor? Ce a spus 
Ştefan despre ce a făcut Dumnezeu pe timpul exodului din Egipt? 
Exodul 10:2. Psalmii 135:9. Daniel 6:27. Faptele Ap.  7:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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Întrebare de meditaŃie: Care este scopul Domnului prin înfăptuirea 
acestor evenimente deosebite? 

“Fac un apel tuturor membrilor bisericii noastre să nu nesocotească 
semnele timpului, care ne anunŃă atât de clar că sfârşitul este aproape.  

“Sunt mulŃi, mulŃi în bisericile noastre care ştiu puŃin despre 
adevărata însemnătate a adevărului pentru acest timp. Îi rog să nu 
nesocotească semnele timpului, care ne anunŃă atât de clar că sfârşitul 
este aproape. O, cât de mulŃi care nu s-au gândit la salvarea sufletelor 
lor vor vărsa lacrimi amare: ‘Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit şi noi 
tot nu suntem mântuiŃi!’” –  Maranata, pp. 39, 106. 

 
Sfatul Domnului 
2. Ce este important când se întâmplă asemenea evenimente speciale, 
în de acord cu afirmaŃia lui Isus? Au înŃeles şi apreciat evreii aceste 
semne? Matei 16:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Avem nevoie de o înŃelepciune profundă şi sfinŃită. Această 
înŃelepciune nu trebuie folosită în a-i critica şi condamna pe alŃii, ci în 
înŃelegerea semnelor timpului. Trebuie să ne îngrijim inimile cu toată 
atenŃia pentru a nu suferi un naufragiu a credinŃei. Cei care neglijează 
să se roage şi să vegheze în aceste zile de pericol, cei care neglijează să 
se unească cu fraŃii lor pentru a-L căuta pe Domnul şi care stau 
deoparte de agenŃiile stabilite de Dumnezeu în biserică, sunt în mare 
pericol de a se întări în propriile căi, urmând impulsurile minŃii lor şi 
refuzând să asculte mustrările Domnului ….” – În locuri cereşti, 97. 

 

Interesul ucenicilor 
3. Ce au întrebat ucenicii pe Isus cu puŃin timp înainte de sfârşitul 
misiunii Sale? Ce a spus Isus că se va întâmpla cu templul iubit? 
Matei 24:1, 2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Care vor fi fost oare gândurile neexprimate ale lui Hristos, Cel 
lepădat, când I s-a atras atenŃia asupra măreŃiei templului? Cu adevărat, 
priveliştea din faŃa Lui era frumoasă, dar El a zis cu tristeŃe: Văd totul. 
Zidurile sunt cu adevărat minunate. Voi arătaŃi la zidurile acestea care, 
în aparenŃă, sunt indestructibile; dar ascultaŃi cuvintele Mele: Vine ziua 
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când "nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.’” –  
Hristos Lumina Lumii. 627. 

 

4. Ce afirmaŃie a lui Isus despre templu a atras, în mod deosebit, 
atenŃia ucenicilor? Ce L-au întrebat ei afară din cetate, pe muntele 
Măslinilor? Matei 24:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Întrebare de meditaŃie: Pentru cine a fost dată profeŃia? 
“Hristos vorbise unei mulŃimi de oameni; dar, când a rămas singur, 

Petru, Ioan, Iacov şi Andrei au venit la El, pe când stăteau pe Muntele 
Măslinilor, şi au zis: "Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi 
care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?" Isus 
nu le-a răspuns ucenicilor, făcând deosebire între distrugerea 
Ierusalimului şi ziua cea mare a venirii Sale. El a amestecat descrierea 
acestor două evenimente. Dacă le-ar fi descoperit ucenicilor 
evenimentele viitoare, aşa cum le vedea El, ei n-ar fi putut suporta 
priveliştea. Din milă pentru ei, El a amestecat descrierea celor două 
mari crize, lăsându-i pe ucenici să cerceteze ei înşişi înŃelesul. Făcând 
aluzie la distrugerea Ierusalimului, cuvintele Lui profetice au trecut de 
la acest eveniment la lupta finală, care va avea loc în ziua când Domnul 
Se va ridica din locul Său să pedepsească lumea pentru nelegiuirea ei şi 
când pământul va lăsa să se vadă sângele lui şi nu-şi va mai acoperi 
ucişii. Toată această cuvântare a fost Ńinută nu numai pentru ucenici, ci 
şi pentru aceia care vor trăi în timpul ultimelor momente ale istoriei 
pământului.” – Hristos Lumina Lumii, p. 628. 

 

Semne religioase 
5. Care a fost prima avertizare pe care le-a dat-o El ca răspuns la 
întrebările lor? Cine vor pretinde că sunt solii lui Dumnezeu? Matei 
24:4, 5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Întorcându-Se către ucenici, Hristos a zis: "BăgaŃi de seamă să nu 
vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulŃi în Numele Meu şi vor zice: 'Eu 
sunt Hristosul!' Şi vor înşela pe mulŃi". Mul Ńi hristoşi mincinoşi se vor 
arăta, pretinzând că fac minuni şi declarând că a sosit timpul eliberării 
naŃiunii iudeilor. Aceştia vor rătăci pe mulŃi. Cuvintele lui Hristos s-au 
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împlinit. Între moartea Sa şi asediul Ierusalimului, s-au arătat mulŃi 
hristoşi mincinoşi. Dar avertismentele au fost date şi pentru aceia care 
trăiesc în vremea de azi. Aceleaşi înşelăciuni care au fost înainte de 
distrugerea Ierusalimului au fost practicate de-a lungul veacurilor şi vor 
fi practicate din nou.” – Hristos Lumina Lumii, 628. 

 

Semne în societate 
6. Ce alte evenimente serioase vor avea loc, în de acord cu profeŃia 
dată de Isus? Matei 24:6-8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Înainte de distrugerea Ierusalimului, oamenii se luptau pentru 
supremaŃie. ÎmpăraŃii erau omorâŃi. Aceia despre care se credea că stau 
mai aproape de tron erau ucişi. Erau războaie şi veşti de războaie. 
"Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple", spunea Hristos, "dar 
sfârşitul [naŃiunii iudeilor ca stat] tot nu va fi atunci. Un neam se va 
scula împotriva altui neam şi o împărăŃie împotriva altei împărăŃii; şi, 
pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate 
aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor." Hristos a spus: Când 
vor vedea aceste semne, rabinii vor spune că sunt judecăŃile trimise de 
Dumnezeu asupra naŃiunilor, pentru motivul că Ńin în robie pe poporul 
Său ales. Ei vor declara că acestea sunt semnele venirii lui Mesia. Nu 
vă înşelaŃi: ele sunt începutul judecăŃilor Lui. Oamenii nu s-au gândit 
decât la ei înşişi. Nu s-au pocăit şi nu s-au convertit, ca să-i vindec. 
Semnele pe care ei le socotesc dovezile eliberării lor din sclavie sunt 
semnele nimicirii lor.” – Hristos Lumina Lumii,628, 629. 

 

Poporul lui Dumnezeu încercat 
7. Ce altceva a spus Mântuitorul ucenicilor Săi iubi Ńi că se va întâmpla 
înainte de distrugerea Ierusalimului? Ce ştim despre cum a fost urâtă 
şi persecutată biserica? Matei 24:9. Faptele Ap. 8:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Toate acestea le-au suferit creştinii. TaŃi şi mame şi-au trădat copiii. 
Copiii şi-au trădat părinŃii. Oamenii au dat pe mâna Sinedriului pe 
prietenii lor. Persecutorii şi-au împlinit scopul, omorând pe Ştefan, pe 
Iacov şi pe alŃi creştini.” – Hristos Lumina Lumii, p. 629. 
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“De pe Muntele Măslinilor, Mântuitorul privea furtunile care erau 
gata să se abată asupra bisericii apostolice; şi, pătrunzând adânc în 
viitor, ochii Săi vedeau furtunile furioase şi distrugătoare, ce aveau să 
bată peste urmaşii Săi din veacurile viitoare, de întuneric şi prigoană. În 
câteva cuvinte de o însemnătate înspăimântătoare, El a profetizat despre 
atitudinea ostilă pe care conducătorii lumii urmau să o aibă faŃă de 
biserica lui Dumnezeu (Matei 24,9.21.22). Urmaşii lui Hristos aveau să 
calce pe acelaşi drum al umilinŃei, al ruşinii şi al suferinŃei pe care a 
mers Domnul lor. Vrăjmăşia care a izbucnit împotriva 
Răscumpărătorului lumii se va manifesta împotriva tuturor acelora care 
urmau să creadă în Numele Său.” – Tragedia Veacurilor, p. 39. 

 

8. Totuşi, ce reasigurare mângâietoare a dat Domnul cu privire la 
această încercări serioase? Matei 5:10-12. Matei 24:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin încercări şi persecuŃie, slava - caracterul - lui Dumnezeu este 
descoperită în cei aleşi ai Săi. Biserica lui Dumnezeu, urâtă şi 
persecutată de lume, este educată şi disciplinată în şcoala lui Hristos. Pe 
pământ, ei umblă pe calea cea strâmtă şi sunt curăŃiŃi în cuptorul 
suferinŃei. Ei Îl urmează pe Hristos prin lupte dârze, dau dovadă de 
tăgăduire de sine şi suferă amarnice dezamăgiri, dar experienŃa lor 
chinuitoare îi învaŃă că vina şi nenorocirile sunt aduse de păcat şi 
privesc la el cu groază. Fiind părtaşi la suferinŃele lui Hristos, ei sunt 
sortiŃi să fie şi părtaşi ai slavei Sale. În viziune sfântă, profetul a văzut 
triumful poporului lui Dumnezeu.” – Cugetări de pe muntele 
Fericirilor,  p. 31. 

 
Pentru meditaŃie 

“Semnele timpului care se împlinesc peste tot în jurul nostru ne arată 
că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Trebuie să tratăm lucrurile 
cu multă seriozitate. Cu eforturi perseverente trebuie să ne trezim 
energiile adormite… 

“Cât de ciudat este că cei care au avut lumina adevărului atât de 
mulŃi ani nu au dus mai departe făclia adevărului în locurile întunecate 
ale pământului. Întreaga lume este agitată. Domnul îşi cheamă poporul 
să se trezească din somn. FraŃii şi surorile mele, opriŃi-vă din a-i critica 
pe ceilalŃi, ci criticaŃi-vă propriile cuvinte şi motive. Nu avem timp de 
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pierdut încercând metodele vrăjmaşului…. Invidia, răutatea, ura, 
necredinŃa care au crescut în grădina sufletului de atâta timp s-au 
transformat în plante viguroase, ce trebuie smulse din rădăcină şi 
aruncate, iar în locul lor trebuie pusă dragoste, răbdare, acceptare, 
bunătate, bunăvoinŃă, delicateŃe a inimii, umilinŃă ….” – Privirea în 
sus, p. 79. 

 
* * * 

 

Vă rugăm citiŃi  
Raportul Misionar din MAREA BRITANIE  

de la pagina 140 
 

 
* * * 

 
 

RAPORTUL MISIONAR DIN MAREA BRITANIE 
A fi citit în Sabatul din 28 Decembrie, 2013 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi strânsă 
în Sabatul din 4 Ianuarie, 2014 

 
Regatul Unit, cunoscut şi sub denumirea de Marea Britanie Şi 

Anglia, este o insulă mare pe partea de vest a continentului European. 
Din punct de vedere economic, este una din cele mai puternice Ńări ale 
Europei. Insula are o suprafaŃă de 243,610 km2, iar populaŃia este de 
62,7 milioane de oameni. 

Din punct de vedere politic, Regatul Unit este o alianŃă între Anglia, 
łara Galilor, ScoŃia şi Irlanda de Nord. Limba oficială este engleza, cu 
toate că sunt recunoscute şi alte limbi native, inclusiv scoŃiană, 
irlandeză, galeză. Britania este o naŃiune multirasială compusă din 
88,7% Caucazieni, 5.6% Indieni, 2.7% Negri, 1.6% Chinezi şi alŃii şi 
1.4% rase amestecate. 
łara este una creştină cu un grad înalt de libertate religioasă. 

ProtestanŃii sunt în procent de 60% din populaŃie, Catolici 14%, 
Musulmani 3%, Budişti şi Hinduşi 2%, în timp ce alte religii, ca evrei, 
Martori ai lui Iehova, Adventişti de ziua a şaptea şi altele împart 21%. 
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La fel ca în alte Ńări vestice, datorită bunăstării materiale şi a altor 
factori, interesul în materie de religie scade rapid în această Ńară.  

Anglia are o moştenire istorică bogată şi interesantă, inclusiv 
reforma protestantă. În timpul Evului Mediu Întunecat de supremaŃie 
Romano-Catolică, s-a ridicat unul dintre primii reformatori ai 
creştinismului în secolul al 14-lea în această Ńară. John Wycliffe, 
‚Luceafărul de dimineaŃă a reformaŃiunii,’ a deschis ochii multora spre 
Sfintele Scripturi, care în acest timp erau accesibile doar unor foarte 
puŃini învăŃaŃi. Într-un mod deosebit, el a demascat învăŃăturile false ale 
romanismului prin broşurile publicate de el. După el, urmează o listă 
lungă a altor reformatori iluştri care au ieşit din Anglia şi alte Ńări ale 
Europei. 

Urmând trezirea Adventistă din anii 1840, adevărul prezent al 
întreitei solii îngereşti a ajuns în Anglia în mijlocul anilor 1860, în timp 
ce solia Mişcării de ReformaŃiune a ajuns în 1925, când a şi fost 
organizată biserica. La început, această solie a fost bine primită în 
Britania, existând un bun număr de credincioşi, cei mai mulŃi din łara 
Galilor. Familia Charles a fost prima care a acceptat adevărul. AlŃii s-au 
alăturat ulterior, ajungând la un număr de 25 în łara Galilor. În 
Scarborough erau 10 membrii, iar în Stock din Trent era o familie cu 4 
membrii. În timp ce presiunea politică şi economică a crescut, a început 
să fie tot mai greu de prezentat solia în puterea ei deplină, iar membrii 
au îmbătrânit şi au murit, iar generaŃia nouă nu a putut trăi solia. Astăzi 
avem doar puŃini membrii în Anglia, în jur de 20, compuşi în majoritate 
din imigranŃi care se adună la biserica din Chelmsford, de unde se 
dirijează activităŃile din Câmpul Britanic.  

În prezent, conducerea bisericii din Anglia lucrează din greu să 
dirijeze energiile bisericii spre deschidere şi lucrare misionară, în 
special în Londra, unde au fost botezaŃi de curând trei membrii. Sora 
White a scris un mesaj special despre lucrarea misionară din acest oraş: 
“O mare lucrare trebuie făcută în Anglia. Lumina iradiind din Londra ar 
trebui să strălucească în raze clare şi distincte în regiunile mai 
îndepărtate. Dumnezeu a lucrat şi la inimile celor din Anglia, dar 
această lume de limbă engleză a fost teribil neglijată. Anglia are nevoie 
de mult mai mulŃi lucrători şi de mult mai multe mijloace. Londra 
aproape că nici nu a fost atinsă. Inima mea este adânc mişcată atunci 
când situaŃia din acel mare oraş îmi este prezentată. Mă doare sufletul 
când mă gândesc că nu sunt pregătite mijloace de ajutor mai mari 
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pentru lucrarea din întreaga Europă. Mă doare mult inima atunci când 
mă gândesc la lucrarea din ElveŃia, Germania, Norvegia şi Suedia. 
Acolo unde se găsesc doar unul sau doi oameni care se străduiesc să 
ducă mai departe diferitele ramuri ale lucrării, ar trebui să fie sute de 
persoane la lucru. Numai în oraşul Londra ar trebui să fie angajaŃi nu 
mai puŃin de o sută de oameni. Domnul notează neglijenŃa dată pe faŃă 
pentru lucrarea Lui şi în curând va ajunge la scadenŃă o grea notă de 
plată.” –Mărturii,  vol. 6, pp. 25, 26. Sperăm să facem tot ce ne stă în 
putere să împlinim această mărturie. 

Una dintre probleme este că doar recent s-a înregistrat oficial 
Câmpul Britanic. De asemenea, fiind un câmp nou, avem nevoie de o 
capelă şi un birou cu mobilierul, instalaŃiile şi echipamentele necesare 
coordonării activităŃilor prezente.  În trecut, biserica britanică a susŃinut 
consistent financiar ConferinŃa Generală în extinderea activităŃilor 
misionare în alte Ńări. Dar acum, datorită marii nevoi, solicităm ajutorul 
Câmpurilor surori şi a Uniunilor din întreaga lume să strângă mâna cu 
noi în efortul nostru de a înainta campania evanghelistică, cât şi de a 
reînfiinŃa biserica din această Ńară. Momentan, Câmpul Britanic, 
împreună cu ConferinŃa Generală este în proces de a obŃine un pastor 
permanent pentru Anglia, care să aibă grijă de lucrare. Astfel de planuri 
şi obligaŃii, care nu au existat în trecut, va pune acest câmp la o mai 
mare încercare financiară. De aceea, cerem ajutorul vostru financiar în 
Sabatul viitor. Darurile voastre generoase vor fi mult apreciate. Harul 
lui Dumnezeu şi mulŃimea binecuvântărilor Sale să se odihnească 
asupra voastră în timp ce veŃi răspunde acestui apel. 

 
Colaboratorul vostru în Hristos,  

Parmenas N. Shirima 
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Cu versete biblice, 
un gând inspirat al Spiritului Profetic 

şi un mesaj pentru fiecare zi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După structura cărŃii „Atât de mult ne-a iubit…” 
de Herbert Edgar Douglass. 
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MOTIVA łIE 
 
Ca şi patriarhii din vechime, cei ce pretind că Îl iubesc pe Dumnezeu 

trebuie să ridice un altar Domnului oriunde îşi întind cortul... TaŃii şi 
mamele trebuie să-şi înalŃe adesea inima către Dumnezeu cu umilinŃă, 
în rugăciuni fierbinŃi pentru ei şi pentru copiii lor. Tatăl, ca preot al 
familiei, să pună pe altarul lui Dumnezeu jertfa de dimineaŃă şi de 
seară, iar soŃia şi copiii să se unească în rugăciune şi laudă. Domnul 
Isus va dori să rămână într-o astfel de casă. (PP. p. 144) 

Membrii fiecărei familii să poarte în minte faptul că ei sunt strâns 
înrudiŃi cu cerul. Domnul are un interes deosebit în familiile copiilor 
Săi de aici de jos. Îngerii oferă fumul plăcut mirositor de tămâie pentru 
sfinŃii ce se roagă. Atunci rugăciunea să se înalŃe spre cer în fiecare 
familie dimineaŃa şi la ora răcoroasă a apusului, prezentând lui 
Dumnezeu meritele Mântuitorului în dreptul nostru. DimineaŃa şi seara 
universul ceresc ia notă de fiecare casă a rugăciunii. (MS. 19, 1900) 

Nu ştiu nimic altceva ce poate să-mi provoace o aşa de mare 
mâhnire ca un cămin fără rugăciune. Nu mă simt în siguranŃă într-o 
asemenea casă nici măcar pentru o singură noapte şi dacă n-ar fi pentru 
speranŃa de a-i ajuta pe părinŃi să realizeze nevoia lor şi trista lor 
neglijenŃă, n-aş rămâne acolo. Copiii arată rezultatele acestei neglijenŃe 
căci frica Domnului nu este înaintea lor.  

Dacă a existat vreodată un timp în care fiecare cămin să fie o casă de 
rugăciune, acel timp este acum. Lipsa de credincioşie şi de încredere 
predomină. Nelegiuirea abundă. CorupŃia curge prin curentul de viaŃă al 
sufletului, iar răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu izbucneşte în viaŃă. 
Înrobite de păcat, puterile morale se află sub tirania lui Satana. Sufletul 
devine o jucărie pentru ispitele lui şi dacă o mână puternică nu este 
întinsă ca să-l salveze, omul merge acolo unde îl conduce 
arhivrăjmaşul. Şi totuşi, în acest timp de primejdie înfricoşătoare, unii 
din cei ce mărturisesc a fi creştini nu practică închinarea în familie. Ei 
nu-L onorează pe Dumnezeu în cămin şi nu-şi învaŃă copiii să-L 
iubească şi să se teamă de El.  

{Îndrumarea Copilului. 517-519}. 
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1    iulie  luni     Matei 10:16 
„Ucenicii pot să vorbească fluent despre doctrine, pot să repete 
cuvintele lui Hristos, dar, dacă nu au o blândeŃe şi o iubire 
asemănătoare cu ale lui Hristos, ei nu mărturisesc despre El. Un spirit 
contrar spiritului lui Hristos Îl tăgăduieşte, oricare ar fi cuvintele. 
Oamenii pot să-L tăgăduiască pe Hristos prin vorbire neînŃeleaptă, prin 
cuvinte neadevărate şi lipsite de iubire. Ei pot să-L tăgăduiască atunci 
când nu-şi îndeplinesc obligaŃiile şi când urmăresc plăceri vinovate. Pot 
să-L tăgăduiască printr-o asemănare cu lumea, printr-un comportament 
lipsit de amabilitate, prin iubirea părerilor personale, prin îndreptăŃirea 
de sine, prin cultivarea îndoielii, prin adăugarea de griji de la alŃii şi 
prin rămânerea în întuneric. În toate aceste situaŃii, ei demonstrează că 
Hristos nu este în ei." (Hristos, Lumina Lumii, pag. 357) 
Mesajul zilei: Trebuie să ne cercetăm zilnic pentru a fi siguri că 
reprezentăm adevărul aşa cum este el în Domnul Isus. 
 
2 iulie marŃi    Marcu 6:31 
„Într-o viaŃă cu totul devotată pentru binele altora, Mântuitorul... 
trebuia să Se retragă din neîncetata activitate şi din contactul cu nevoile 
omeneşti, pentru a căuta un loc liniştit şi o comuniune neîntreruptă cu 
Tatăl Său. [...] El era cu totul dependent de Dumnezeu şi, în locul tainic 
al rugăciunii, căuta putere divină ca să poată merge mai departe înarmat 
pentru a-Şi împlini datoria şi pentru a înfrunta încercările. într-o lume 
de păcat, Isus a avut de suportat lupte şi chinuri sufleteşti. în 
comuniunea cu Dumnezeu, El a putut să Se despovăreze de întristările 
care îl zdrobeau. Aici, El găsea mângâiere şi bucurie." (Hristos, Lumina 
lumii, 362, 363) 
Mesajul zilei: Perioadele active trebuie alternate cu perioade adecvate 
de odihnă. Avem nevoie de ambele pentru a fi eficienŃi în lucrarea lui 
Dumnezeu. 
 
3 iulie miercuri    Marcu 6:43,44 
„Ucenicii erau elementul de legătură dintre Hristos şi oameni. Aceasta 
trebuie să fie o mare încurajare pentru ucenicii Săi de astăzi. Hristos 
este marele Centru, Sursa a toată puterea. Ucenicii Lui vor primi de la 
El tot ce le trebuie. Cei mai inteligenŃi şi cei mai spirituali nu pot să dea 
decât ce au primit. Nu pot să dea nimic de la ei pentru satisfacerea 
nevoilor sufletului. Noi suntem în stare să le dăm altora numai ce 
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primim de la Hristos şi nu putem primi, decât dacă le dăm şi altora. 
Dacă le vom da altora, atunci vom primi şi noi fără încetare şi, cu cât 
dăm mai mult, cu atât primim mai mult. în felul acesta putem să avem 
credinŃă şi încredere, putem primi şi putem da." (Hristos, Lumina lumii, 
pag. 370) 
Mesajul zilei: Este nevoie de hotărâre şi vigilenŃă pentru a ne feri de 
capcana îngăduinŃei de sine. 
 
4 iulie joi    Matei 14:27 
„Astăzi, poate vom zice că piciorul nostru este sigur şi că nici o dată nu 
ne vom clătina. Poate zicem: 'Ştiu în cine am crezut, nimic nu poate să 
zdruncine credinŃa mea în Dumnezeu şi în Cuvântul Lui.' Dar Satana 
plănuieşte să folosească trăsăturile de caracter moştenite sau cultivate şi 
să ne orbească în aşa fel încât să nu ne vedem nevoile şi defectele. 
Numai când ne dăm seama de propria slăbiciune şi privim tot timpul 
doar la Isus putem merge în siguranŃă." (Hristos, Lumina lumii, pag. 
382) 
Mesajul zilei: Trebuie să ne analizăm continuu motivaŃiile ca să fim 
siguri că ne raportăm corect la planul lui Dumnezeu pentru viaŃa 
noastră. 
 
5 iulie vineri S.A. CT 20.52, B. 21.00, MS 21.16, AR 21.27 
Ioan 6:26,27 
„Ei îl văzuseră pe Hristos prin mărturia dată de Duhul Sfânt, prin 
descoperirea dată de Dumnezeu sufletului lor. Dovezile vii ale puterii 
Sale fuseseră în faŃa lor zi după zi; totuşi cereau alt semn. Dacă li s-ar fi 
dat, ar fi rămas tot aşa de necredincioşi ca înainte. Dacă nu fuseseră 
convinşi prin ceea ce văzuseră şi auziseră, ar fi fost inutil să li se arate 
minuni şi mai mari. NecredinŃa va găsi întotdeauna o scuză pentru 
îndoială şi va căuta argumente care să răstoarne chiar şi dovada cea mai 
clară." (Hristos, Lumina lumii, pag. 386) 
Mesajul zilei: Poate că nu înŃelegem pe deplin modul în care Dumne-
zeu ne conduce viaŃa. Poate că vom trece prin dezamăgiri. Dar, la final, 
nu avem o alternativă mai bună decât aceea a încrederii în Isus. 
 
6 iulie sâmbătă S.A. CT 20.52, B. 21.00, MS 21.16, AR 21.27 
Matei 15:19,20 
„Ori de câte ori solia adevărului atinge sufletele cu o putere deosebită, 
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Satana îşi trimite agenŃii pentru a începe o luptă asupra lucrurilor de 
mică însemnătate. [...] Ori de câte ori se începe o lucrare bună, se 
găsesc şi batjocoritori gata să se certe cu privire la forme sau amănunte 
tehnice, pentru a îndepărta atenŃia de la realităŃile vii. Când simte că 
Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit pentru el, poporul lui 
Dumnezeu să nu se lase atras în controverse care vor aduce numai ruina 
sufletelor. Problemele care trebuie să ne preocupe sunt: Am eu o 
credinŃă mântuitoare în Fiul lui Dumnezeu? Este viaŃa mea în armonie 
cu Legea divină?" (Hristos, Lumina lumii, pag. 396) 
Mesajul zilei: Deşi există diferenŃe de context, şi astăzi este tot atât de 
uşor să ne concentrăm atenŃia asupra chestiunilor nesemnificative şi să 
neglijăm problemele spirituale importante.  
 
7 iulie duminică    Matei 15:28 
„Dumnezeu urăşte ideea de clasă privilegiată. El nu vrea să ştie nimic 
despre lucruri de felul acesta. înaintea Lui, viaŃa tuturor oamenilor are 
aceeaşi valoare. [...] Fără deosebire de vârstă, rang, naŃionalitate sau 
privilegiu religios, toŃi oamenii sunt invitaŃi să vină la El şi să trăiască." 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 403) 
Mesajul zilei: Urmaşii de astăzi ai Domnului Hristos au respon-
sabilitatea de a se opune în mod deschis prejudecăŃii şi oricărei forme 
de discriminare. 
 
8 iulie luni    Matei 16:12 
„Cât de răspândit este acest păcat subtil şi înşelător între urmaşii de 
astăzi ai Domnului, ca şi pe vremuri! De câte ori slujirea lui Hristos şi 
părtăşia noastră unul cu altul sunt întinate de dorinŃa tainică de a înălŃa 
eul! Cât de grăbit vine gândul ca eul să fie satisfăcut şi cât de mare este 
dorinŃa după aprobarea oamenilor! Iubirea de sine şi dorinŃa de a găsi o 
cale mai uşoară decât cea stabilită de Dumnezeu duc la înlocuirea 
preceptelor dumnezeieşti cu teorii şi tradiŃii omeneşti." (Hristos, 
Lumina lumii, pag. 409) 
Mesajul zilei: Numai puterea lui Dumnezeu primită în viaŃa noastră ne 
poate scăpa de dorinŃa după aprecierea altora şi de egoismul din inima 
noastră. 
 
9 iulie marŃi    Matei 16:24 
„După mărturisirea lui Petru, Isus le-a poruncit ucenicilor să nu spună 
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nimănui că El este Hristosul Porunca aceasta le-a fost dată din cauza 
împotrivirii hotărâte a cărturarilor şi a fariseilor, în plus, oamenii, chiar 
şi ucenicii, aveau o părere greşită despre Mesia, astfel că o proclamare 
în mod public nu le-ar fi dat o idee corectă despre caracterul sau 
lucrarea Lui. Dar, zi după zi, El li Se descoperea ca Mântuitor, în felul 
acesta dorind să le creeze o concepŃie corectă despre Sine ca Mesia." 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 414) 
Mesajul zilei: Ca urmaşi ai lui Isus, trebuie să mergem pe aceeaşi 
cărare a renunŃării de sine pe care El a mers pentru noi. 
 
10 iulie miercuri    Matei 17:3 
„Înainte de coroană, trebuia să vină crucea. Subiectul discuŃiei lor cu 
Isus nu era proclamarea lui Hristos ca împărat, ci moartea Sa la 
Ierusalim. [...] Moise şi Ilie [...] împărtăşiseră dorinŃa Lui de a-i salva 
pe oameni. [...] Aceşti bărbaŃi, aleşi mai presus de toŃi îngerii din jurul 
tronului, veniseră să stea de vorbă cu Isus despre suferinŃele Lui şi să-L 
mângâie cu asigurarea simpatiei Cerului." (Hristos, Lumina lumii, pag. 
422, 425) 
Mesajul zilei: Dacă am putea pătrunde dincolo de vălul care desparte 
cerul de pământ, am putea înŃelege cât de strânsă este legătura dintre 
ele şi cât de reală este lumea nevăzută. 
 
11 iulie joi    Matei 17:9 
„CredinŃa este cea care ne pune în legătură cu Cerul şi ne dă putere 
pentru a lupta cu forŃele întunericului. In Hristos, Dumnezeu i-a 
asigurat omului mijloacele pentru a birui orice trăsătură păcătoasă şi a 
rezista oricărei ispite, oricât de puternică ar fi. Dar mulŃi simt că le 
lipseşte credinŃa şi, din cauza aceasta, stau departe de Hristos. [...] 
Acela care i-a vindecat pe bolnavi şi a scos demoni când umbla printre 
oameni este acelaşi Mântuitor puternic şi astăzi. CredinŃa vine prin 
Cuvântul lui Dumnezeu." (Hristos, Lumina lumii, 429) 
Mesajul zilei: Neglijarea devoŃiunii zilnice şi a rugăciunii duce la eşec 
în lucrarea pentru Dumnezeu. 
 
12 iulie vineri S.A. CT 20.49, B. 20.57, MS 21.12, AR 21.23 
Matei 18:4 
„Înainte de onoare este umilinŃa. Pentru a sta într-un loc înalt înaintea 
oamenilor, Dumnezeu îl alege pe lucrătorul care, asemenea lui Ioan 
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Botezătorul, ia un loc umil în faŃa lui Dumnezeu. Ucenicul care 
seamănă mai mult cu un copil este lucrătorul care are mai mult succes 
în lucrarea lui Dumnezeu. InteligenŃele cereşti pot să conlucreze cu 
acela care nu caută să-şi înalŃe şinele, ci să salveze suflete. Acela care 
simte mai mult nevoia după ajutorul divin va stărui mai mult ca să-l 
aibă; iar Duhul Sfânt i-L va descoperi pe Isus, care îi va întări şi înălŃa 
sufletul. în urma comuniunii cu Hristos, el pleacă să lucreze [...] şi are 
succes acolo unde mulŃi învăŃaŃi şi intelectuali dau greş." (Hristos, 
Lumina lumii, pag. 436) 
Mesajul zilei: Păcatul ultim, obiceiul ultim, care trebuie biruit este 
dorinŃa de a fi primul, de a primi o onoare specială. Mândria este un de-
fect subtil şi cel mai greu de detectat.  
 
13 iulie sâmbătă  S.A. CT 20.49, B. 20.57, MS 21.12, AR 21.23 
Ioan 7:37 
„Isus cunoştea nevoile sufletului uman. Fastul, bogăŃiile şi onoarea nu 
pot mulŃumi inima. [...] Bogatul, săracul, cel de sus şi cel de jos sunt 
toŃi la fel de bine-veniŃi. [...] MulŃi dintre cei care II ascultau pe Isus 
erau întristaŃi din cauza speranŃelor spulberate, mulŃi aveau dureri 
ascunse, mulŃi căutau să-şi astâmpere dorinŃa inimii prin bucuriile lumii 
şi lauda oamenilor, dar, când totul era câştigat, vedeau că s-au străduit 
atât de mult numai pentru a ajunge la o fântână crăpată, din care nu 
puteau să-şi astâmpere setea. In acea atmosferă veselă şi strălucitoare, 
ei stăteau nemulŃumiŃi şi trişti. Dar cuvintele lui Isus: 'Dacă însetează 
cineva', i-au trezit brusc din meditaŃia lor tristă şi, în timp ce ascultau 
cuvintele care au urmat, mintea li s-a luminat de o nouă speranŃă. Duhul 
Sfânt le-a adus în atenŃie acest simbol, până când au văzut în el oferta 
darului nepreŃuit al mântuirii." (Hristos, Lumina lumii, pag. 454) 
Mesajul zilei: Apa este esenŃială pentru întreŃinerea vieŃii. Tot la fel. 
Domnul Isus, „Apa vieŃii", este esenŃial pentru viaŃa noastră spirituală. 
 
14 iulie duminică    Ioan 7:17 
„Mintea omului este înzestrată cu puterea de a distinge între bine şi rău. 
Dumnezeu nu vrea ca oamenii să ia hotărâri sub imperiul impulsurilor, 
ci din cântărirea dovezilor, comparând cu grijă text cu text. Dacă ar fi 
lăsat la o parte prejudecăŃile şi ar fi comparat profeŃia scrisă cu faptele 
ce caracterizau viaŃa lui Isus, iudeii ar fi observat o frumoasă armonie 
între profeŃii şi împlinirea lor în viaŃa şi activitatea umilului Galileean." 
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(Hristos, Lumina lumii, pag. 458) 
Mesajul zilei: Veridicitatea unui mesaj nu depinde de cine îl acceptă 
sau de câŃi îl acceptă. întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: 
„Mesajul acesta este în armonie cu tot Cuvântul lui Dumnezeu?" 
 
15 iulie luni    Ioan 8:12 
„Hristos venise pentru a le deschide ochii orbilor, pentru a le da lumină 
celor ce stăteau în întuneric. El declarase că este Lumina lumii. [...] 
Oamenii care L-au văzut pe Mântuitorul la prima venire erau favorizaŃi 
faŃă de cei de dinaintea lor, prin faptul că fuseseră martori la o mai 
mare manifestare a prezenŃei divine decât oricând până atunci. 
Cunoaşterea lui Dumnezeu se descoperise mai limpede. Dar, tocmai 
prin această descoperire, oamenii erau judecaŃi. Caracterul lor era 
încercat şi soarta lor, hotărâtă." (Hristos, Lumina lumii, pag. 475) 
Mesajul zilei: Urmarea luminii este o călătorie fără sfârşit prin care ne 
transformăm continuu în ceea ce Dumnezeu vrea să fim. 
 
16 iulie marŃi    Ioan 10:14 
„Nu teama de pedeapsă sau speranŃa răsplătirii veşnice îi face pe 
ucenicii lui Hristos să-L urmeze. Ei privesc iubirea incomparabilă a lui 
Hristos, manifestată în timpul vieŃii Sale pe pământ, de la staulul din 
Betleem până la crucea de pe Golgota, şi privirea Lui atrage, linişteşte 
şi supune sufletul. In inima celor ce privesc se aprinde iubirea. Ei aud 
glasul Lui şi-L urmează." (Hristos, Lumina lumii, pag. 480) 
Mesajul zilei: Când vremurile sunt grele, putem să fim siguri că Dom-
nul Isus ne va da ceea ce avem nevoie ca să rezistăm până la sfârşit. 
 
17 iulie miercuri    Luca 9:56 
„Fiecare avertizare, fiecare mustrare şi fiecare îndemn care ni se dau 
prin Cuvântul lui Dumnezeu sau prin trimişii Săi reprezintă o bătaie la 
uşa inimii. Este glasul lui Isus, care cere să intre. Cu fiecare bătaie 
neluată în seamă, dispoziŃia de a deschide slăbeşte. Dacă impresiile din 
partea Duhului Sfânt sunt dispreŃuite astăzi, ele nu vor mai fi aşa de 
puternice mâine. [...] Condamnarea noastră la judecată nu va fi urmarea 
faptului că am fost duşi în rătăcire, ci a faptului că am neglijat ocaziile 
trimise de Cer pentru a cunoaşte adevărul." (Hristos, Lumina lumii, 
pag. 490) 
Mesajul zilei: Poate că ne gândim prea mult la puterea lui Satana. 
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HaideŃi să vorbim, mai degrabă, despre dragostea minunată a Domnului 
Isus şi despre harul pe care El ni-l oferă! 
 
18 iulie joi    Luca 10:36 
„LecŃia aceasta nu este mai puŃin necesară astăzi decât pe vremea când 
a dat-o Isus. Egoismul şi formalismul rece aproape au stins focul iubirii 
şi au îndepărtat însuşirile plăcute care trebuie să înfrumuseŃeze 
caracterul. MulŃi dintre cei care mărturisesc Numele Lui au pierdut din 
vedere faptul că toŃi creştinii trebuie să-L reprezinte pe Hristos. Dacă 
nu se dă dovadă de jertfire de sine pentru binele altora, în cercul 
familiei, între vecini, în biserică şi oriunde am fi, atunci, oricare ar fi 
mărturisirea gurii, noi nu suntem creştini." (Hristos, Lumina lumii, 504) 
Mesajul zilei: Suntem creştini şi nu putem trece pe lângă fiinŃele 
omeneşti care au necazuri, considerând că problema lor nu ne priveşte. 
 
19 iulie vineri S.A. CT 20.41, B. 20.49, MS 21.05, AR 21.16 
Luca 17:20,21 
„ÎmpărăŃia lui Hristos nu va fi întemeiată prin hotărârile tribunalelor, 
consiliilor sau adunărilor legislative, nici prin patronajul oamenilor 
mari din lume, ci prin sădirea naturii lui Hristos în natura omenească, 
prin lucrarea Duhului Sfânt. [...] Aceasta este singura putere care poate 
duce la înălŃarea omenirii. Iar partea omului în acest proces este 
învăŃarea şi trăirea Cuvântului lui Dumnezeu." (Hristos, Lumina lumii, 
pag. 509, 510) 
Mesajul zilei: Dumnezeu intervine ca să schimbe societatea prin 
schimbarea inimii fiecărui individ în parte. 
 
20 iulie sâmbătă  S.A. CT 20.42, B. 20.50, MS 21.06, AR 21.17 
Matei 19:14 
„Nu lăsaŃi caracterul vostru necreştin să-L reprezinte greşit pe Isus. Nu-
i ŃineŃi pe copilaşi departe de El prin răceala şi asprimea voastră. Să nu-
i faceŃi să simtă că cerul nu va fi un loc plăcut, dacă voi veŃi fi acolo. 
Nu vorbiŃi despre religie ca despre ceva ce copiii nu ar putea înŃelege şi 
nici nu vă purtaŃi ca şi cum de la ei nu s-ar aştepta să-L primească pe 
Hristos. Nu le daŃi falsa impresie că religia lui Hristos este o religie a 
întristării şi că, venind la Mântuitorul, trebuie să renunŃe la tot ceea ce 
aduce bucurie în viaŃă." (Hristos, Lumina lumii, pag. 517) 
Mesajul zilei: PărinŃii trebuie să le ofere copiilor lor toate avantajele 
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spirituale care îi vor ajuta să-şi dezvolte un caracter creştin. Faptul că 
nu sunt încă maturi nu înseamnă că băieŃii şi fetele nu pot înŃelege dra-
gostea lui Dumnezeu şi că nu pot să răspundă la această dragoste. 
 
21 iulie duminică    Matei 19:22 
„Modul în care S-a purtat Hristos cu acest tânăr este o pildă pentru noi. 
Dumnezeu ne-a dat o regulă de purtare pe care trebuie s-o urmeze 
fiecare slujitor al Lui. Este vorba de ascultarea de Legea Sa, dar nu o 
ascultare legalistă, ci o ascultare care pătrunde în viaŃă şi este ilustrată 
în caracter. Dumnezeu a prezentat caracterul Său ca model pentru toŃi 
cei care vor să devină supuşi ai împărăŃiei Sale. Numai cei care vor 
deveni conlucrători cu Hristos, numai cei care vor zice: 'Doamne, tot ce 
am şi tot ce sunt este al Tău', numai aceia vor fi recunoscuŃi ca fii şi 
fiice ale lui Dumnezeu. [...] El ne pune la dispoziŃie toate mijloacele 
date nouă de Dumnezeu, pentru a duce mai departe lucrarea Sa în lume. 
Numai în felul acesta El ne poate mântui." (Hristos, Lumina lumii, pag. 
523) 
Mesajul zilei: Aceeaşi invitaŃie şi poruncă dată tânărului bogat ne este 
dată şi nouă. Isus nu face diferenŃe. 
 
22 iulie luni    Ioan 11:12,14 
„Isus plângea nu numai din cauza scenei din faŃa Sa. II apăsa povara 
durerii veacurilor. [...] Privind spre anii ce urmau să vină, vedea 
suferinŃa şi întristarea, lacrimile şi moartea care trebuiau să fie partea 
oamenilor. Inima Lui era străpunsă de durerea întregii familii umane 
din toate timpurile şi din toate părŃile lumii. Durerile omenirii păcătoase 
apăsau greu asupra sufletului Său şi, din dorinŃa de a alina toată 
suferinŃa, ochii I S-au umplut de lacrimi." (Hristos, Lumina lumii, pag. 
534) 
Mesajul zilei: învierea lui Lazăr este o pregustare a învierii care va 
avea loc la revenirea Domnului Isus pe pământ, când El îi va chema pe 
sfinŃii trecuŃi la odihnă, ca să le dea viaŃa veşnică. 
 
23 iulie marŃi    Ioan 11:57 
„La consiliul acesta, duşmanii lui Hristos fuseseră profund convinşi. 
Duhul Sfânt le impresionase mintea. Dar Satana se lupta să pună 
stăpânire pe ei. El le-a adus aminte greutăŃile pe care le suportaseră din 
cauza lui Hristos. [...] Ignorând formele şi ceremoniile lor, El [Isus] îi 
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încurajase pe păcătoşi să meargă direct la Dumnezeu, ca la un Tată 
milostiv, şi să-I spună ce nevoi au. Astfel, după părerea lor, El dăduse 
la o parte preoŃia. Refuzase să recunoască teologia şcolilor rabinice. 
Demascase practicile rele ale preoŃilor şi le compromisese iremediabil 
influenŃa. [...] Satana le amintea acum toate aceste lucruri. Satana le-a 
şoptit că, pentru a-şi menŃine autoritatea, trebuie să-L omoare pe Isus." 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 540, 541) 
Mesajul zilei: In marea luptă, invidia şi ura au condus întotdeauna la 
constrângere şi la negarea adevărului. 
 
24 iulie miercuri    Matei 20:26 
„Principiile şi chiar cuvintele Mântuitorului, în frumuseŃea lor divină, 
au rămas în memoria ucenicului iubit. In ultimele sale zile, povara 
mărturiei lui Ioan către biserici era: 'Vestirea pe care aŃi auzit-o de la 
început este aceasta: să ne iubim unii pe alŃii.' [1 Ioan 3,111 Acesta era 
spiritul care domnea în prima biserică. După revărsarea Duhului Sfânt, 
'mulŃimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Nici unul nu zicea 
că averile lui sunt ale lui'. 'Căci nu era nici unul printre ei care să ducă 
lipsă de ceva.' (Fapte 4,32.34)" {Hristos, Lumina lumii, pag. 551) 
Mesajul zilei: Principiul slujirii din inimă a fost ilustrat de Domnul Isus 
în viaŃa Sa pe pământ, iar noi trebuie să trăim urmând exemplul Său. 
 
25 iulie joi    Luca 19:9,10 
„Dar, îndată ce s-a predat influenŃei Duhului Sfânt, Zacheu a îndepărtat 
din viaŃa lui orice deprindere necinstită. PocăinŃa în care nu se vede 
schimbare nu este o pocăinŃă autentică. Neprihănirea lui Hristos nu este 
o haină care să acopere păcatele nemărturisite şi nepărăsite; este un 
principiu de viaŃă care transformă caracterul şi controlează purtarea. 
SfinŃenia este o predare deplină în faŃa lui Dumnezeu; este o totală 
supunere a inimii şi a vieŃii faŃă de principiile cerului." (Hristos, 
Lumina lumii, pag. 555, 556) 
Mesajul zilei: Creştinii trebuie să fie cunoscuŃi atât pentru onestitatea şi 
pentru relaŃiile lor de afaceri transparente, cât şi pentru integritatea lor 
strictă în toate domeniile vieŃii. 
 
26 iulie vineri S.A. CT 20.36, B. 20.44, MS 20.58, AR 21.10 
Matei 26:13 
„Simon era mişcat de bunătatea lui Isus, care nu 1-a mustrat pe faŃă 
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înaintea musafirilor. El nu fusese tratat aşa cum dorise să fie tratată 
Maria. El a văzut că Isus nu voia să expună în faŃa altora vinovăŃia lui, 
ci a căutat ca [...], prin milă şi bunătate, să-i înmoaie inima. [...] A văzut 
mărimea datoriei pe care o avea faŃă de Domnul său. Mândria i-a fost 
umilită, mândrul fariseu s-a pocăit şi a devenit un ucenic smerit, gata de 
sacrificiu." (Hristos, Lumina lumii, pag. 567, 568) 
Mesajul zilei: La fel ca Simon şi Maria, şi noi Ii datorăm Domnului 
Hristos cu mult mai multă recunoştinŃă decât reuşim să ne dăm seama 
sau decât suntem în stare să îi înapoiem. Tot ce-I putem da este inima 
noastră.  
 
27 iulie sâmbătă S.A. CT 20.35, B. 20.43, MS 20.57, AR 21.09 
Matei 21:11 
„Isus Şi-a ridicat mâna - care de atâtea ori îi binecuvântase pe bolnavi 
şi suferinzi şi, îndreptând-o către cetatea blestemată, a exclamat: [...] 
'Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-Ńi 
dea pacea!' Aici Mântuitorul S-a oprit şi a lăsat nerostit viitorul pe care 
l-ar fi avut Ierusalimul, dacă ar fi primit ajutorul pe care Dumnezeu 
dorea să i-l dea [...] Dacă ar fi cunoscut ceea ce avusese privilegiul să 
cunoască, [...] cetatea ar fi putut să rămână în picioare, în mândria 
prosperităŃii, împărăteasa naŃiunilor, liberă în puterea dată de 
Dumnezeu. [...] Soarta fericită care ar fi binecuvântat Ierusalimul, dacă 
L-ar fi primit pe Răscumpărătorul lui, a apărut în faŃa Fiului lui 
Dumnezeu. [...] De pe zidurile cetăŃii Ierusalim, porumbelul păcii ar fi 
zburat la toate naŃiunile. Ea ar fi fost diadema plină de slavă a lumii." 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 576, 577) 
Mesajul zilei: DorinŃa fierbinte a Domnului Isus este să ne strângă 
lângă El şi să ne binecuvânteze. Dacă nu ne împotrivim, El ne va Ńine în 
siguranŃă în mâna Sa. 
 
28 iulie duminică    Matei 21:19 
„Isus venise înfometat la smochin pentru a găsi hrană. Tot astfel venise 
la Israel, să găsească în el roadele neprihănirii. El revărsase asupra 
iudeilor darurile Sale, ca ei să poată aduce roade pentru binecuvântarea 
lumii. Le oferise nenumărate ocazii şi privilegii şi, în schimb, căuta 
simpatia şi colaborarea lor în lucrarea Sa milostivă. [...] Dacă ar fi Ńinut 
Legea lui Dumnezeu, ei ar fi îndeplinit aceeaşi lucrare neegoistă pe care 
a făcut-o Hristos. Dar iubirea faŃă de Dumnezeu şi faŃă de om era 
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eclipsată de îngâmfare şi mulŃumire de sine. [...] Ei nu împărŃeau lumii 
comorile de adevăr pe care li le încredinŃase Dumnezeu. In smochinul 
uscat, ei ar fi putut să vadă atât păcatul lor, cât şi pedeapsa lui. Uscat 
din cauza blestemului Mântuitorului, smochinul stătea ofilit şi bătut de 
vânt, uscat din rădăcini, arătând ce avea să fie poporul iudeu atunci 
când urma să fie retras harul lui Dumnezeu." (Hristos, Lumina lumii, 
pag, 583) 
Mesajul zilei: Există şi în biserica lui Hristos aşa-zişi creştini care 
mărturisesc a-L urma pe Hristos, dar cărora le lipsesc neprihănirea Sa şi 
roadele ei. 
 
29 iulie luni    Marcu 11:17 
„Oamenii care L-au respins pe Hristos urmau să vadă, curând, cum 
cetatea şi naŃiunea lor vor fi distruse. Slava lor urma să fie nimicită şi 
risipită ca praful în bătaia vântului. Şi ce anume i-a distrus pe iudei? 
Tocmai stânca pe care, dacă ar fi clădit, ar fi putut rămâne în siguranŃă. 
Bunătatea lui Dumnezeu fusese dispreŃuită, neprihănirea respinsă, iar 
harul neglijat. Oamenii s-au aşezat împotriva lui Dumnezeu şi tot ce ar 
fi fost spre mântuirea lor s-a întors spre distrugerea lor. [...] Aşa va fi şi 
în marea zi finală, când judecata va cădea asupra acelora care au 
respins harul lui Dumnezeu. Hristos, piatra lor de poticnire, Se va arăta 
atunci ca un munte răzbunător. [...] Pentru că a respins şi a dispreŃuit 
iubirea şi harul, păcătosul va fi distrus." (Hristos, Lumina lumii, pag. 
600) 
Mesajul zilei: Isus este ca un foc mistuitor pentru cei care se opun 
harului Său şi îi întorc spatele. însă El este un Răscumpărător îndurător 
şi un Vindecător pentru toŃi cei care acceptă mila Sa. 
 
30 iulie marŃi    Luca 20:39,40 
„Cărturarul era aproape de împărăŃia lui Dumnezeu, în sensul că 
recunoştea că faptele neprihănirii sunt mai plăcute înaintea lui 
Dumnezeu decât arderile de tot şi jertfele. Dar avea nevoie să 
recunoască, de asemenea, caracterul divin al lui Hristos şi, prin credinŃa 
în El, să primească putere pentru a face faptele neprihănirii. Ritualurile 
nu erau de nici o valoare, dacă nu erau legate de Hristos prin credinŃă 
vie. Nici Legea morală nu-şi atinge scopul, dacă nu este înŃeleasă în 
legătura ei cu Mântuitorul. Hristos a arătat de repetate ori că Legea 
Tatălui Său conŃine ceva mai adânc decât nişte porunci aspre. [...] 
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Legea scoate în evidenŃă datoria omului şi-i descoperă vinovăŃia. El 
trebuie să caute la Hristos atât iertarea, cât şi puterea de a împlini ceea 
ce cere Legea." (Hristos, Lumina lumii, pag. 608) 
Mesajul zilei: CredinŃa nu cere ca toate întrebările să primească 
răspuns, ca toate îndoielile să fie îndepărtate, înainte de a crede. 
 
31 iulie miercuri    Matei 23:38 
„O milă divină a cuprins faŃa Fiului lui Dumnezeu când a aruncat o 
lungă privire de regret asupra templului şi apoi asupra ascultătorilor 
Lui. Cu vocea înecată de durere şi de lacrimi amare, a exclamat: 
'Ierusalime, Ierusalime, care îi omori pe proroci şi îi ucizi cu pietre pe 
cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi, cum îşi 
strânge găina puii sub aripi, şi n-aŃi vrut.' Aceasta este lupta despărŃirii. 
In plângerile lui Isus se revărsa însăşi inima lui Dumnezeu. Acesta 
fusese tainicul rămas-bun al iubirii îndelung răbdătoare a Dumnezeirii." 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 620) 
Mesajul zilei: Valoarea darurilor pe care I le aducem Domnului Isus nu 
este dată de suma adusă, ci de motivul dăruirii şi de sacrificiul făcut. 
 
1 august joi    Ioan 12:20,21 
„Salvarea oamenilor nu e singurul lucru realizat prin cruce. Iubirea lui 
Dumnezeu se manifestă în univers. Domnul acestei lumi este alungat. 
AcuzaŃiile aduse de Satana împotriva lui Dumnezeu se dovedesc a fi 
mincinoase. Ocara pe care el o aruncase este îndepărtată pentru 
totdeauna. Atât îngerii, cât şi oamenii sunt atraşi către Mântuitorul. 
'După ce voi fi înălŃat de pe pământ', a zis El, 'voi atrage la Mine pe toŃi 
oamenii.'" (Hristos, Lumina lumii, 626) 
Mesajul zilei: Numai dacă punem sămânŃa în pământ ca să „moară", 
vom obŃine o viaŃă nouă. Domnul Hristos a murit pentru păcatele noas-
tre, iar noi trebuie să murim faŃă de păcatele noastre şi să-L lăsăm să ne 
dea o viaŃă nouă. 
 
2 august vineri S.A. CT 20.28, B. 20.36, MS 20.49, AR 21.01 
Matei 24:13 
„Criza se furişează asupra noastră. [...] Oamenii încă mai mănâncă şi 
beau, sădesc şi zidesc, se căsătoresc şi dau în căsătorie. Negustorii încă 
mai cumpără şi mai vând. [...] Deşi se manifestă cea mai mare agitaŃie, 
ceasul de probă este aproape să se încheie şi fiecare caz este pe punctul 
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de a fi hotărât pentru veşnicie. Satana vede că timpul lui este scurt. El 
şi-a pus toŃi agenŃii la lucru pentru ca oamenii să fie amăgiŃi, înşelaŃi, 
ocupaŃi şi vrăji Ńi până când trece ziua cercetării şi uşa milei se va 
închide pentru totdeauna." (Hristos, Lumina lumii, pag. 636) 
Mesajul zilei: Putem şti că revenirea Domnului Isus este aproape dacă 
privim la starea lumii contemporane. Sfatul Său este să fim vigilenŃi şi 
pregătiŃi. 
 
 
3 august sâmbătă S.A. CT 20.27, B. 20.35, MS 20.48, AR 21.00 
Matei 25:40 
„Când va veni Fiul Omului în slava Sa, cu toŃi sfinŃii îngeri, va şedea pe 
scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate 
înaintea Lui. El îi va despărŃi pe unii de alŃii...' în felul acesta a zugrăvit 
Hristos înaintea ucenicilor scena din ziua cea mare a judecăŃii. In 
momentul acela se aflau pe Muntele Măslinilor. El a spus că hotărârea 
ce se va lua atunci va depinde de un singur lucru. Când popoarele vor fi 
adunate înaintea Lui, acolo vor fi numai două categorii, şi viitorul lor în 
veşnicie va fi hotărât de ceea ce au făcut sau au neglijat să facă pentru 
El, în persoana celor săraci şi suferinzi. În ziua aceea, în loc să prezinte 
marea lucrare pe care El a făcut-o, dându-Şi viaŃa pentru mântuirea 
oamenilor, Hristos le va arăta lucrarea plină de credinŃă pe care ei au 
făcut-o pentru El." (Hristos, Lumina lumii, pag. 637) 
Mesajul zilei: Modul în care ne purtăm faŃă de ceilalŃi este modul în 
care ne purtăm faŃă de Domnul Hristos. El Se identifică cu cei nepri-
vilegiaŃi şi cu cei nevoiaşi. 
 
4 august duminică    Ioan 13:7 
„În om există tendinŃa să se respecte pe sine mai mult decât pe fratele 
lui, să lucreze pentru sine, să caute locul cel mai înalt; deseori, aceasta 
are ca rezultat suspiciune şi amărăciune. Ritualul care precede Cina 
Domnului are ca scop să îndepărteze neînŃelegerile acestea, să-l scoată 
pe om din egoismul lui, să-l coboare de pe picioroangele înălŃării de 
sine, să-l aducă la umilinŃa inimii, care îl va face să-l slujească pe 
fratele său." (Hristos, Lumina lumii, pag. 650) 
Mesajul zilei: Dintre toate păcatele, mândria este cel mai greu de 
conştientizat şi cel mai greu de eradicat din viaŃa noastră. 
 



pentru Semestrul II, 2013 159 

5 august luni    Matei 26:29 
„Domnul nostru zice: Când eşti convins de păcat, adu-Ńi aminte că Eu 
am murit pentru tine. Când eşti urmărit, persecutat şi întristat pentru 
Numele Meu şi pentru Evanghelie, adu-Ńi aminte de iubirea Mea atât de 
mare, încât pentru tine Mi-am dat viaŃa. Când îndatoririle îŃi par prea 
aspre şi dureroase şi poverile prea greu de purtat, adu-Ńi aminte că 
pentru tine am purtat crucea, dispreŃuind ruşinea. Când inima ta se 
strânge de teama celor ce-i stau în faŃă, aminteşte-Ńi că Răscumpărătorul 
tău trăieşte ca să mijlocească pentru tine." (Hristos, Lumina lumii, pag. 
659) 
Mesajul zilei: Cina Domnului este o ocazie în care putem să medităm 
mai profund la ceea ce a făcut şi va face Domnul Isus pentru noi. 
 
6 august marŃi    Ioan 14:13 
„Duhul trebuia să fie dat ea un agent de revigorare, deoarece fără El 
jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic. [...] Păcatul nu putea să fie 
oprit şi înfrânt decât prin mijlocirea celei de a treia Persoane a 
Dumnezeirii, care urma să vină nu cu o altfel de putere, ci cu plinătatea 
puterii divine. Doar Duhul face să aibă efect cele realizate de 
Mântuitorul lumii. Prin Duhul ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge 
credinciosul părtaş la natura divină. Hristos L-a trimis pe Duhul Său ca 
o putere divină de luptă împotriva înclinaŃiilor spre rău, moştenite şi 
cultivate, şi de imprimare a caracterului Său în biserică." (Hristos, 
Lumina lumii, pag. 671) 
Mesajul zilei: Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a reproduce în 
bărbaŃi şi în femei acelaşi caracter manifestat de Domnul Isus în viaŃa 
Sa pe pământ. 
 
7 august miercuri    Luca 22:42 
„Chinul Domnului Hristos n-a încetat, dar descurajarea şi dezamăgirea 
L-au părăsit. Furtuna n-a scăzut in nici un fel din intensitate, dar El, 
care era obiectul dezlănŃuirii ei, a fost întărit pentru a face faŃă furiei ei. 
A rămas calm şi senin. O pace cerească I-a cuprins faŃa pătată de sânge. 
Isus a îndurat ceea ce nici o  fiinŃă umană nu va putea îndura vreodată, 
căci El a gustat suferinŃele morŃii pentru fiecare om." (Hristos, Lumina 
lumii, pag. 694) 
Mesajul zilei: Domnul Isus a plătit preŃul pentru păcatul omenirii nu 
pentru a-L mulŃumi pe Dumnezeu, ci pentru a arăta universului că 
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Dumnezeu a fost corect în modul în care a rezolvat problema păcatului 
Isus a suferit moartea a doua pentru ca noi să fim scutiŃi de ea. 
 
8 august joi    Matei 26:67,68 
„[Caiafa] era furios pe el însuşi pentru că a crezut cuvintele Domnului 
Hristos, dar, în loc să-şi sfâşie inima ca urmare a unui profund 
simŃământ al adevărului şi să mărturisească faptul că Isus era Mesia, el 
şi-a sfâşiat hainele preoŃeşti, ca semn al împotrivirii categorice. Acest 
act avea profunde semnificaŃii, însă puŃin şi-a dat seama Caiafa de 
semnificaŃia lui. Prin acest gest, făcut spre a-i influenŃa pe judecători şi 
a obŃine condamnarea Domnului Hristos, marele preot s-a condamnat 
pe sine. Conform legii date de Dumnezeu, el s-a descalificat pentru 
slujba preoŃiei. Făcând astfel, el pronunŃase asupră-şi sentinŃa de 
condamnare la moarte." (Hristos, Lumina lumii, pag. 708) 
Mesajul zilei: Domnul Isus a permis să fie condamnat pe nedrept, ca să 
îndeplinească misiunea de a salva lumea din păcat. 
 
9 august vineri S.A. CT 20.18, B. 20.26, MS 20.39, AR 20.51 
Matei 27:4 
„Iuda s-a aruncat apoi la picioarele Domnului Hristos, recunoscându-L 
ca Fiu al lui Dumnezeu şi rugându-L să Se elibereze. Mântuitorul nu i-a 
reproşat nimic vânzătorului Său. El ştia că Iuda nu se pocăise; 
mărturisirea sa era stoarsă din sufletul lui vinovat de sentimentul 
îngrozitor al condamnării şi al judecăŃii viitoare, dar nu simŃea o durere 
profundă şi cumplită pentru că II vânduse pe Fiul nevinovat al lui 
Dumnezeu şi că II renegase pe Sfântul lui Israel. Cu toate acestea, 
Domnul Hristos n-a rostit nici un cuvânt de condamnare." (Hristos, 
Lumina lumii, pag. 722) 
Mesajul zilei: Iuda a ignorat continuu glasul Duhului Sfânt şi a ajuns sa 
nu mai poată să recunoască păcatul şi să se pocăiască de el. Şi noi ne 
putem confrunta cu acest pericol. 
 
10 august sâmbătă S.A. CT 20.17, B. 20.25, MS 20.38, AR 20.50 
Matei 27:17,18 
„Pilat voia foarte mult să-L elibereze pe Domnul Hristos, dar şi-a dat 
seama că nu va putea face acest lucru şi în acelaşi timp să-şi păstreze 
poziŃia şi onoarea. In loc să-şi piardă puterea lumească, a preferat să 
aleagă sacrificarea unei vieŃi nevinovate. [...] ConştiinŃa şi datoria arată 



pentru Semestrul II, 2013 161 

o cale, iar interesele personale, o altă cale. Curentul merge cu putere în 
direcŃia cea rea şi acela care acceptă compromisuri cu răul este atras în 
întunericul dens al vinovăŃiei." (Hristos, Lumina lumii, pag. 738) 
Mesajul zilei: La fel ca Pilat, din cauza unor considerente de ordin 
trecător, mulŃi oameni nu fac ceea ce ştiu că este bine. 
 
11 august duminică    Ioan 19:22 
„Satana frământa inima Domnului Hristos cu ispitele lui îngrozitoare. 
Mântuitorul nu putea vedea prin porŃile mormântului. SperanŃa nu-I 
înfăŃişa ieşirea din mormânt ca biruitor şi nici nu-I spunea că Tatăl a 
primit sacrificiul Său. El Se temea de faptul că păcatul era atât de 
neplăcut înaintea lui Dumnezeu, încât despărŃirea Lor avea să fie 
veşnică. Domnul Hristos simŃea groaza pe care o va simŃi păcătosul 
atunci când harul nu va mai mijloci deloc în favoarea omenirii 
vinovate." (HLL. 753) 
Mesajul zilei: PreŃul salvării noastre nu a constat numai în chinul fizic 
teribil pe care 1-a îndurat Isus pe cruce, ci şi în despărŃirea pe care a 
produs-o păcatul între El şi Tatăl Său. 
 
12 august luni    Ioan 19:30 
„Prin viaŃa şi moartea Sa, Hristos a dovedit că dreptatea lui Dumnezeu 
nu anulează mila Sa şi că păcatul poate fi iertat, că Legea este dreaptă şi 
că poate fi în mod desăvârşit ascultată. AcuzaŃiile lui Satana erau astfel 
respinse. Dumnezeu îi dăduse omului dovezi incontestabile despre 
iubirea Sa." (Hristos, Lumina lumii, pag. 762) 
Mesajul zilei: BiruinŃa asupra păcatului pe care a obŃinut-o Domnul 
Isus pe cruce a pus capăt problemelor aflate în controversă încă de la 
începutul răzvrătirii lui Satana împotriva lui Dumnezeu. 
 
13 august marŃi    Matei 27:65,66 
„Nici Iosif şi nici Nicodim nu-L acceptaseră în mod deschis pe 
Mântuitorul în timp ce Acesta era în viaŃă. Ei ştiau că un asemenea pas 
avea să-i excludă din Sinedriu şi au sperat că-L puteau proteja prin 
influenŃa lor în consfătuirile acestuia. Pentru un timp, păreau să fi 
reuşit; dar preoŃii cei şireŃi, văzând că ei Îl favorizează pe Hristos, le-au 
dejucat planurile. Isus a fost condamnat şi trimis să fie răstignit în 
absenŃa lor. Acum, văzând că era mort, nu şi-au mai ascuns deloc 
ataşamentul faŃă de El. În timp ce ucenicii se temeau să se declare pe 
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faŃă urmaşii Săi, Iosif şi Nicodim au venit plini de curaj în ajutorul lor. 
Sprijinul acestor oameni bogaŃi şi respectaŃi a fost de mare folos în acea 
perioadă." (Hristos, Lumina lumii, pag. 773, 774) 
Mesajul zilei: în ceasul în care ni se pare că suntem înfrânŃi şi învăluiŃi 
în întuneric, Dumnezeu îşi aduce încă la îndeplinire scopurile Sale 
veşnice. 
 
14 august miercuri    Matei 28:6 
„Pentru credincioşi, moartea este ceva puŃin important. Hristos vorbeşte 
despre ea ca şi cum ar fi o clipă. 'Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în 
veac nu va gusta moartea! Pentru creştini, moartea nu este decât un 
somn, o clipă de tăcere şi de întuneric. ViaŃa este ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu, şi 'când Se va arăta Hristos, viaŃa voastră, atunci vă veŃi 
arăta şi voi împreună cu El în slavă' (Ioan 8,51.52; Coloseni 3,4)." 
(Hristos, Lumina lumii, 787) 
Mesajul zilei: Creştinii pot avea pace pentru că ştiu că moartea nu este 
decât un somn scurt, până când vor auzi glasul Creatorului. 
 
15 august joi    Ioan 20:15,16 
„Isus a refuzat să primească închinarea apropiaŃilor Săi înainte de a Se 
asigura că jertfa Lui era primită de Tatăl. A urcat in curŃile cereşti şi 
chiar de la Dumnezeu a auzit asigurarea că ispăşirea Lui pentru 
păcatele oamenilor fusese suficientă şi că, prin sângele Lui, oricine 
poate câştiga viaŃa veşnică. Tatăl a întărit legământul făcut cu Hristos, 
că îi va primi pe oamenii care se pocăiesc şi sunt ascultători şi că-i va 
iubi aşa cum II iubeşte pe Fiul Său. Hristos urma să-Şi definitiveze 
lucrarea şi să-Şi împlinească jurământul de a-i 'face pe oameni mai 
preŃioşi decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir' (Isaia 
13,12)." (Hristos, Lumina lumii, 790) 
Mesajul zilei: Domnul Isus continuă să ne caute cu o dragoste deplină, 
chiar dacă L-am părăsit în momentele noastre de slăbiciune. 
 
16 august vineri S.A. CT 20.07, B. 20.15, MS 20.27, AR 20.39 
Luca 24:17 
„Începând de la Moise - adevăratul Alfa al istoriei biblice - Hristos le 
prezenta din toate Scripturile lucrurile cu privire la Sine însuşi. Dacă 
mai întâi li S-ar fi descoperit, inima lor ar fi fost satisfăcută. în 
plinătatea bucuriei lor, nu ar mai fi flămânzit după nimic. Dar era 
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nevoie ca ei să înŃeleagă mărturia adusă în favoarea Lui de către 
simbolurile şi profeŃiile din Vechiul Testament. Pe acestea trebuia să se 
întemeieze credinŃa lor. Hristos n-a săvârşit vreo minune pentru a-i 
convinge, ci primul lucru a fost să le explice Scripturile. Ei priviseră la 
moartea Lui ca la spulberarea tuturor speranŃelor lor. Acum, El le arăta 
din profeŃi că aceasta era dovada cea mai puternică în favoarea 
credinŃei lor." (Hristos, Lumina lumii, pag. 796, 799) 
Mesajul zilei: Se poate întâmpla să avem mintea plină de informaŃii dar 
să le înŃelegem prea puŃin. 
 
17 august sâmbătă S.A. CT 20.05, B. 20.13, MS 20.25, AR 20.37 
Luca 24:38 
„Duhul Sfânt este adierea vieŃii spirituale în suflet, împărtăşirea 
Duhului este împărtăşirea vieŃii lui Hristos. Pe cel care-L primeşte, îl 
umple cu însuşirile lui Hristos. Numai aceia care simt învăŃaŃi în felul 
acesta de Dumnezeu, aceia care se bucură de intervenŃia interioară a 
Duhului şi în a căror viaŃă se manifestă viaŃa lui Hristos urmează să stea 
ca reprezentanŃi [ai Săi] între oameni, pentru a sluji în folosul bisericii." 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 805) 
Mesajul zilei: Dumnezeu nu aşteaptă ca noi să credem fără să avem o 
temelie a credinŃei noastre, însă credinŃa care insistă să primească o 
dovadă absolută nu este credinŃă adevărată. 
 
18 august duminică    Ioan 21:1 
„Înainte de căderea lui, Petru vorbea totdeauna necugetat, pripit. Era 
totdeauna gata să-i corecteze pe alŃii, să-şi spună părerea, fără să 
înŃeleagă el însuşi despre ce este vorba sau ce trebuia să spună. Dar 
Petru cel pocăit era altfel. Şi-a păstrat fervoarea de pe vremuri, iar harul 
lui Hristos i-a călăuzit zelul. Nu mai era nici pripit, nici încrezut, ci 
liniştit, stăpân pe sine, gata să se lase învăŃat. Astfel, el putea să pască 
atât mieluşeii, cât şi oile turmei lui Hristos." (Hristos, Lumina lumii, 
pag. 812, 815) 
Mesajul zilei: Chiar şi cei care cad în păcate mari pot fi iertaŃi şi pot fi 
folosiŃi cu succes în lucrarea lui Dumnezeu. 
 
19 august luni   Matei 28:18-20 
„Evanghelia trebuie vestită nu ca o teorie lipsită de viaŃă, ci ca o putere 
vie, care schimbă viaŃa. Dumnezeu doreşte ca toŃi cei care vor accepta 
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harul Său să fie martori ai puterii Lui. El îi primeşte cu plăcere chiar pe 
aceia a căror purtare L-a supărat mai mult; dacă se pocăiesc, El le dă 
Duhul Său cel Sfânt. [...] El ar vrea ca slujitorii Săi să dea mărturie 
despre faptul că, prin harul Său, oamenii pot avea un caracter asemenea 
cu al lui Hristos şi se pot bucura, fiind siguri de marea Lui iubire. 
Dumnezeu ar vrea ca noi să dăm mărturie despre faptul că El nu poate 
fi mulŃumit până când oamenii nu sunt recâştigaŃi şi repuşi în sfintele 
drepturi de copii ai Lui." (Hristos, Lumina lumii, pag. 826) 
Mesajul zilei: EsenŃa Evangheliei constă în refacerea caracterului lui 
Dumnezeu în fiecare om în parte. 
 
 
20 august marŃi    Fapte 1:11 
„Hristos Se înălŃase la cer având chip de om. Ucenicii văzuseră norul 
care-L primise. Acelaşi Isus care umblase, vorbise şi Se rugase cu ei, 
care frânsese pâinea împreună cu ei, care fusese cu ei în bărcile lor pe 
lac şi care, în ziua aceea, obosise urcând împreună cu ei măslinişul, 
mergea acum să stea pe tron cu Tatăl Său. Şi îngerii i-au asigurat că 
Acelaşi pe care ei L-au văzut mergând la cer va reveni tot aşa cum S-a 
înălŃat. El va veni 'pe nori; şi orice ochi II va vedea' (Apocalipsa 1,7)." 
(Hristos, Lumina lumii, pag. 832) 
Mesajul zilei: Isus va păstra pentru totdeauna trăsăturile umane. În 
calitate de Mare Preot al nostru, ştie foarte bine ce avem nevoie fiecare 
dintre noi atunci când ne confruntăm cu ispita. 
 
21 august miercuri    Matei 5:1,2 
„Iubirea divină care radiază în inimă şi armonia creştină manifestată în 
viaŃă sunt ca o scânteiere a strălucirii cerului, dată oamenilor de pe 
pământ, ca să poată înŃelege şi să poată preŃui frumuseŃea şi 
desăvârşirea lui. Astfel, oamenii sunt ajutaŃi să creadă în 'dragostea pe 
care o are Dumnezeu faŃă de noi' (1 Ioan 4,16). Inimile care au fost 
cândva păcătoase şi imorale sunt purificate şi transformate, spre a fi 
prezentate 'fără prihană şi plin[e] de bucurie înaintea slavei Sale' (Iuda 
24)." (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 41, 42) 
Mesajul zilei: Planul lui Dumnezeu pentru fericirea noastră, atât în 
viaŃa aceasta, cât şi în viaŃa viitoare, este calea cea mai sigură şi mai 
plăcută de a trăi.  
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22 august joi    Matei 5:17 
 
„Deşi beneficiem de harul lui Dumnezeu, condiŃiile vieŃii veşnice sunt 
exact aceleaşi care au fost în Eden - neprihănirea desăvârşită, armonia 
cu Dumnezeu, conformarea deplină faŃă de principiile Legii Sale. 
Standardul moral prezentat în Vechiul Testament este acelaşi standard 
pe care îl prezintă Noul Testament. Acest standard nu face parte din 
categoria celor pe care nu le putem atinge. Fiecare poruncă sau 
instrucŃiune dată de Dumnezeu conŃine o făgăduinŃă cât se poate de 
sigură. Dumnezeu a pregătit mijloacele prin care putem deveni aseme-
nea Lui şi El va realiza această transformare pentru toŃi cei care nu se 
vor opune cu îndărătnicie, împiedicând astfel lucrarea harului Său." 
(Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 76) 
Mesajul zilei: Dumnezeu a promis că va pune legile Sale în inima 
noastră şi le va scrie în mintea noastră. 
 
23 august vineri S.A. CT 19.56 B. 20.04, MS 20.15, AR 20.27 
Matei 6:1 
„Dacă îl vei căuta pe Domnul şi te vei întoarce spre El zi de zi, dacă, 
prin alegerea ta spirituală deliberată, vrei să fii liber şi fericit în 
Dumnezeu, dacă vei răspunde cu bucurie în inimă la invitaŃia iubitoare 
a lui Hristos de a purta jugul Lui — jugul ascultării şi al slujirii - toate 
murmurările tale vor fi aduse la tăcere, toate nemulŃumirile tale vor fi 
îndepărtate şi toate problemele dificile cu care eşti confruntat în prezent 
vor fi rezolvate." (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 101) 
Mesajul zilei: MotivaŃia este cheia slujirii lui Dumnezeu. Când avem o 
motivaŃie bună, slujirea este o plăcere şi nu o povară. 
 
24 august sâmbătă S.A. CT 19.55 B. 20.03, MS 20.14, AR 20.25 
Luca 11:1 
„Ultima propoziŃie a Rugăciunii Domneşti, ca şi prima, ne îndreaptă 
atenŃia spre Tatăl nostru ca fiind mai presus de orice stăpânire, orice 
autoritate şi orice nume care ar putea fi rostit. Mântuitorul vedea 
viitorul ucenicilor Săi şi ştia că anii care urmau nu erau aşa cum visau 
ei, plini de strălucirea prosperităŃii şi a onoarei lumeşti, ci întunecaŃi de 
furtunile urii omeneşti şi ale furiei satanice. [...] În rugăciunea care 
exprimă nevoile lor zilnice, ucenicii Domnului Hristos erau îndrumaŃi 
să privească mai presus de orice putere şi stăpânire a răului, spre 
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Domnul Dumnezeul lor, a cărui împărăŃie guvernează totul şi care este 
Tatăl şi Prietenul lor veşnic." (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 120) 
Mesajul zilei: Avem privilegiul de a veni înaintea Tatălui, în rugăciune, 
ori de câte ori se iveşte o ocazie; Lui îi place să asculte laudele şi 
cererile noastre. 
 
25 august duminică    Matei 7:1 
„Doreşti să devii un urmaş al Domnului Hristos şi totuşi nu ştii cum să 
începi? Te afli în întuneric şi nu ştii cum să găseşti lumina? Urmează 
lumina pe care o ai. Hotărăşte-te să păzeşti ceea ce ştii din Cuvântul lui 
Dumnezeu. [...] Dacă accepŃi Cuvântul Său cu credinŃă, el îŃi va da 
puterea de a asculta. Când acorzi atenŃie luminii adevărului pe care o ai, 
vei primi o lumină mai mare. Tu clădeşti pe Cuvântul lui Dumnezeu, 
iar caracterul tău se va forma după modelul caracterului lui Hristos." 
(Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 150) 
Mesajul zilei: Obiceiul de a-i judeca pe alŃii, de a-i critica şi de a le găsi 
greşeli este un semn că viaŃa noastră nu este dreaptă şi că nu am simŃit, 
personal, harul iertător al lui Dumnezeu.   
 
26 august luni     Matei 13:23 
„De asemenea, semănătorii mai au de făcut o lucrare, pentru ca sămânŃa 
să nu ajungă înăbuşită de spini sau să moară, fiindcă solul nu a fost 
suficient de adânc. Credinciosul trebuie ajutat să cunoască principiile 
fundamentale ale vieŃii de creştin, încă de la primul pas pe care îl face 
pe acest drum. El trebuie învăŃat că nu este suficient să creadă că este 
mântuit prin jertfa Domnului Hristos, ci trebuie să trăiască o viaŃă 
asemenea vieŃii lui Isus şi să-şi formeze un caracter asemenea 
caracterului Său. ToŃi creştinii trebuie să ştie că li se cere să poarte 
răspunderi şi să-şi învingă înclinaŃiile rele. [...] Plugul adevărului îşi va 
face lucrarea." (Parabolele Domnului Hristos, pag. 57, 58) 
Mesajul zilei: Când studiem Scriptura, Dumnezeu sădeşte în mintea 
noastră seminŃe care ne vor schimba caracterul. 
 
27 august marŃi    Marcu 4:26-29 
„'Când este copt rodul, pune îndată secera în el, pentru că a venit 
secerişul.' Domnul Hristos aşteaptă cu nerăbdare manifestarea 
caracterului şi a vieŃii Sale în biserica Sa. Când caracterul lui Hristos va 
fi reprodus în mod desăvârşit în cei ce fac parte din poporul Său, El va 
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veni pentru a-i revendica drept copiii Săi. Este privilegiul fiecărui 
creştin nu numai să aştepte, ci să şi grăbească venirea Domnului Isus 
Hristos (2 Petru 3,12). Dacă toŃi cei care pretind că poartă Numele Său 
ar aduce roade spre slava Lui, cât de rapid ar fi semănată sămânŃa 
Evangheliei în întreaga lume!" (Parabolele Domnului Hristos, pag. 69) 
Mesajul zilei: Creşterea spirituală este rezultatul natural al locuirii 
Domnului Hristos în inimă. Dacă locuieşte în noi, El va reproduce 
caracterul Său în viaŃa noastră. 
 
28 august miercuri    Matei 13:27,28 
„Atâta timp cât tulpinile erau încă verzi, neghina se asemăna foarte 
mult cu grâul, dar când recolta a ajuns la maturitate, plantele 
dăunătoare şi fără valoare arătau complet diferit de grâu. [...] O vreme, 
păcătoşii care lasă impresia de pioşenie se aseamănă cu adevăraŃii 
urmaşi ai lui Hristos. [...] Dar la secerişul lumii nu va mai fi nici o 
asemănare între cei buni şi cei răi." (Parabolele Domnului Hristos, 74) 
Mesajul zilei: Scopul acestei pilde nu este acela de a ne învăŃa că ar 
trebui să îi judecăm şi să îi condamnăm pe ceilalŃi, ci acela de a ne 
îndrepta privirea asupra vieŃii personale ca să o analizăm cu umilinŃă şi 
neîncredere în sine. 
 
29 august joi   1 Corinteni 1:26,27 
„În această ultimă generaŃie, parabola seminŃei de muştar este pe 
punctul de a atinge o împlinire răsunătoare şi triumfală. SămânŃa cea 
mică va deveni un copac. Ultima solie de avertizare şi har trebuie să 
ajungă la 'orice neam, seminŃie, limbă şi norod' (Apocalipsa 14,6-14), 
'ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele' (Fapte 
15,14). 'Iar pământul va fi luminat de slava lui' (Apocalipsa 18,1)." 
(Parabolele Domnului Hristos, 79) 
Mesajul zilei: Dumnezeu are un adevăr special şi o lucrare specială 
pentru biserica Sa din fiecare generaŃie. Poate că la început lucrarea ei 
va fi mică, însă ea va creşte prin binecuvântarea Sa. 
 
30 august vineri S.A. CT 19.44 B. 19.52 MS 20.02, AR 20.14 
1 Corinteni 3:9 
„În legile lui Dumnezeu din natură, efectul urmează cauzei cu o 
certitudine care nu dă greş. Secerişul va arăta cum s-a realizat 
semănatul. Agricultorul leneş este condamnat chiar de lucrarea lui. 
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Recolta va fi o mărturie împotriva lui. Tot aşa este şi în domeniul 
spiritual: credincioşia fiecărui lucrător este evaluată prin rezultatele 
muncii sale. Recolta dezvăluie caracterul lucrării, arătând dacă a fost 
atentă sau neglijentă. Astfel, soarta lucrătorului se hotărăşte pentru 
veşnicie." (Parabolele Domnului Hristos, pag. 84) 
Mesajul zilei: Caracterul creştin nu este rezultatul întâmplării. Se-
minŃele semănate vor avea o recoltă sigură - fie pentru viaŃă, fie pentru 
moarte. 
 
31 august sâmbătă S.A. CT 19.43 B. 19.51 MS 20.00, AR 20.12 
Luca 13:20,21 
„Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să aibă un efect sfinŃitor asupra 
relaŃiilor noastre cu fiecare membru al familiei umane. Aluatul 
adevărului nu va da naştere unui spirit de rivalitate, ambiŃiei sau 
dorinŃei de a ocupa primul loc. Iubirea adevărată, de origine cerească, 
nu este instabilă şi egoistă. Ea nu depinde de laudele oamenilor. [...] Un 
asemenea credincios nu-i iubeşte pe semenii lui doar pentru că aceştia îl 
iubesc şi îi împlinesc dorinŃele sau pentru că îi apreciază meritele, ci 
pentru că aceştia sunt proprietatea răscumpărată a lui Hristos." 
(Parabole Domnului Hristos, 101,102) 
Mesajul zilei: Harul lui Dumnezeu acŃionează în noi precum aluatul: el 
pătrunde în fiecare domeniu al vieŃii noastre cu puterea Sa divină. 
 
1 septembrie duminică    Matei 13:44 
„Dacă ar fi ascultători, oamenii ar înŃelege planul guvernării lui 
Dumnezeu. [...] FiinŃele omeneşti ar fi întru totul diferite de ceea ce 
sunt acum, deoarece explorarea comorilor adevărului le înnobilează. 
Taina mântuirii, întruparea Domnului Hristos şi jertfa Sa ispăşitoare nu 
ar fi doar nişte idei vagi în mintea noastră, aşa cum sunt în prezent. Nu 
numai că am înŃelege mai bine aceste subiecte, dar le-am preŃui mai 
mult." (Parabolele Domnului Hristos, pag. 114) 
Mesajul zilei: Comoara Evangheliei se află la dispoziŃia tuturor celor 
care sunt dispuşi să facă orice sacrificiu pentru a intra în posesia ei. 
Pentru aceasta este nevoie de predarea completă a eului. 
 
2 septembrie luni    Matei 13:45,46 
„[La Cincizecime], Spiritul Domnului Hristos anima întreaga adunare, 
deoarece găsiseră Mărgăritarul de mare preŃ. Aceste scene urmează să 
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se repete cu o putere şi mai mare. [...] Puterea Duhului Sfânt II va 
descoperi încă o dată pe Domnul Hristos în plinătatea slavei Sale. 
Oamenii vor înŃelege valoarea Perlei de mare preŃ şi vor declara 
asemenea apostolului Pavel: 'Dar lucrurile care pentru mine erau 
câştiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos...' (Filipeni 
3,7.8)" (Parabolele Domnului Hristos, pag. 121 
Mesajul zilei: Evanghelia lui Hristos este o binecuvântare pe care o 
poate avea oricine - atât cei săraci, cât şi cei bogaŃi. 
 
3 septembrie marŃi   Matei 13:47-50 
„Dumnezeu nu doreşte să distrugă pe nimeni. [...] Pe întregul parcurs al 
timpului de probă, Duhul lui Dumnezeu îi îndeamnă pe oameni să 
accepte darul vieŃii. Numai cei care resping îndemnurile Sale sunt lăsaŃi 
să piară. Dumnezeu a declarat că păcatul trebuie nimicit din cauza 
influenŃei lui distrugătoare asupra universului. Cei care se ataşează de 
păcat vor pieri odată cu nimicirea acestuia." (Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 123) 
Mesajul zilei: Caracterul, nu declaraŃia de credinŃă, decide care va fi 
destinul nostru veşnic.  
 
4 septembrie miercuri    Matei 13:52 
„În fiecare perioadă are loc o nouă dezvoltare a adevărului. Dumnezeu 
adresează un mesaj special pentru fiecare generaŃie. Toate adevărurile 
vechi sunt esenŃiale. Un adevăr nou nu este independent de cele vechi, 
ci reprezintă o dezvăluire mai clară a acestora. Numai în măsura în care 
am înŃeles adevărurile vechi, le putem înŃelege pe cele noi. [...] Dar 
lumina care străluceşte în noua descoperire a adevărului le glorifică pe 
cele vechi. Acela care respinge sau neglijează adevărul nou nu le 
deŃine, de fapt, nici pe cele vechi. Pentru el, adevărul îşi pierde puterea 
vitală şi devine o formă lipsită de viaŃă." (Parabolele Domnului 
Hristos,127, 128) 
Mesajul zilei: Tema răscumpărării ne va umple mintea şi inima de-a 
lungul veşniciei. Vom descoperi neîncetat semnificaŃii mai profunde. 
 
5 septembrie joi    Isaia 50:4 
„Inima voastră trebuie să se frângă de dorinŃa arzătoare după 
Dumnezeul cel viu. ViaŃa Domnului Hristos a arătat ce poate face 
natura umană dacă este părtaşă la natura divină. Noi putem avea tot ce a 
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primit şi Domnul Hristos de la Dumnezeu. Aşadar, cereŃi şi veŃi primi. 
Cu o credinŃă perseverentă ca a lui Iacov, cu o insistenŃă fermă ca a lui 
Ilie, cereŃi-I lui Dumnezeu să împlinească pentru voi tot ce a promis." 
(Parabolele Domnului Hristos, pag. 149) 
Mesajul zilei: Rugăciunea nu produce o schimbare în Dumnezeu, ci ne 
aduce pe noi în armonie cu El. 
 
6 septembrie vineri S.A. CT 19.31 B. 19.39 MS 19.49, AR 20.01 
Luca 18:9 
„Via Ńa în care este cultivată temerea de Dumnezeu nu va fi tristă şi 
mohorâtă. AbsenŃa lui Hristos este cea care face ca faŃa să fie tristă, iar 
viaŃa, un şir neîntrerupt de oftaturi. Cei care simt plini de înălŃare şi 
iubire de sine nu simt nevoia unei legături vii, personale cu Domnul 
Hristos. [...] Ei vor să meargă pe o cale suficient de largă încât să-şi 
poată duce cu ei însuşirile nesfinte. Iubirea de sine, dorinŃa de 
popularitate şi plăcerea de a fi lăudaŃi II alungă pe Mântuitor din inima 
lor. [...] Când locuieşte în suflet, Domnul Hristos este un izvor de 
bucurie. Pentru toŃi cei care II primesc, nota dominantă a Cuvântului lui 
Dumnezeu este bucuria." (Parabolele Domnului Hristos, pag. 162) 
Mesajul zilei: Suntem mântuiŃi nu prin bunătatea noastră, ci numai prin 
harul infinit al lui Dumnezeu. 
 
7 septembrie sâmbătă S.A. CT 19.29 B. 19.37 MS 19.47, AR 19.59 
Luca 18:7,8 
„Nimic nu doreşte Domnul Hristos atât de mult cum doreşte să-Şi 
răscumpere moştenirea de sub stăpânirea lui Satana. Dar înainte de a fi 
eliberaŃi de sub puterea lui care acŃionează în afara noastră, trebuie să 
fim eliberaŃi de sub puterea lui care acŃionează înăuntrul nostru. 
Dumnezeu îngăduie încercările, ca să putem fi eliberaŃi de tot ce este 
firesc, de egoism şi de orice trăsături de caracter aspre şi necreştineşti. 
[...] Adesea intrăm în cuptorul încercărilor cu sufletul întunecat de 
egoism. Dar, dacă rămânem răbdători în încercarea crucială a vieŃii 
noastre, vom ieşi din ea reflectând caracterul divin." (Parabolele 
Domnului Hristos, 174, 175) 
Mesajul zilei: Dacă ne predăm viaŃa Domnului Isus, nu putem fi puşi 
nici o dată într-o situaŃie pentru care Dumnezeu să nu aibă o cale de 
ieşire. 
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8 septembrie duminică    Luca 15:1,2 
„Multe suflete merg spre ruină, deoarece nici o mână nu este întinsă 
pentru a le salva. Poate că aceia care greşesc par nepăsători şi aspri, dar, 
dacă ar fi beneficiat de aceleaşi avantaje pe care le-au avut alŃii, ar fi 
manifestat mult mai multă nobleŃe sufletească şi o aplecare mai mare 
pentru slujire. [...] îngerii plâng în timp ce ochii oamenilor sunt lipsiŃi 
de lacrimi şi inima lor este fără compasiune." (Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 191, 192) 
Mesajul zilei: Toate resursele cerului sunt puse la dispoziŃia acelora 
care lucrează pentru salvarea celor pierduŃi. 
 
9 septembrie luni    Luca 15:20 
„Ridică-te şi mergi la Tatăl tău. El te va întâmpina pe când vei fi încă 
foarte departe. Dacă faci măcar un pas spre El, în pocăinŃă, El Se va 
grăbi să te cuprindă în braŃele infinitei Sale iubiri. [...] Dumnezeu 
cunoaşte prima încercare a inimii de a se îndrepta spre Dumnezeu. Nici 
o rugăciune, oricât de şovăielnică ar fi, [...] nici o dorinŃă sinceră după 
Dumnezeu [...] nu este nutrită în suflet fără ca Duhul lui Dumnezeu să 
nu iasă în întâmpinarea ei." (Parabolele Domnului Hristos, pag. 206) 
Mesajul zilei: Fiecare păcătos care se întoarce este acoperit de Dum-
nezeu cu haina curată a neprihănirii lui Hristos şi este reprimit în fa-
milia cerească. 
 
10 septembrie marŃi    Luca 13:6 
„Inima care nu răspunde la influenŃele divine ajunge să fie tot mai 
împietrită, până când încetează să fie sensibilă la influenŃa Duhului 
Sfânt. Când ajunge astfel, sunt rostite cuvintele: Taie-l! La ce să mai 
cuprindă şi pământul degeaba?' (Luca 13,7)" (Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 218) 
Mesajul zilei: Deşi am neglijat oportunităŃile de a fi martori credin-
cioşi, El nu ne-a tăiat, ci vrea încă să ne cruŃe. 
 
11 septembrie miercuri    Luca 14:23 
„InvitaŃia Domnului Hristos îi va fi adresată fiecărui suflet. Solii spun: 
'VeniŃi, căci iată că toate sunt gata.' îngerii cereşti încă mai lucrează în 
cooperare cu slujitorii omeneşti. [...] îngerii aşteaptă să ducă la cer 
vestea că încă un păcătos pierdut a fost găsit. Oştirile cerului aşteaptă 
pregătite să-şi atingă harpele şi să intoneze cântecul de bucurie că încă 
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un suflet a acceptat invitaŃia la ospăŃul Evangheliei." (Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 237) 
Mesajul zilei: Trăim perioada când lumii îi este adresată ultima invi-
taŃie de îndurare din partea lui Dumnezeu. Aceasta este solia pe care 
ne-a dat-o s-o vestim.  
 
12 septembrie joi    Matei 18:21 
„Noi nu suntem iertaŃi pentru că îi iertăm pe alŃii, ci aşa cum îi iertăm 
pe alŃii. Temeiul oricărei iertări se află în iubirea nemeritată a lui 
Dumnezeu şi, prin atitudinea faŃă de alŃii, noi arătăm dacă ne-am însuşit 
sau nu această iubire. De aceea, Domnul Hristos spune: 'Căci cu ce 
judecată judecaŃi, veŃi fi judecaŃi şi cu ce măsură măsuraŃi, vi se va 
măsura' (Matei 7,2)." (Parabolele Domnului Hristos, pag. 251) 
Mesajul zilei: Dacă noi nu-i iertăm pe alŃii, nici Dumnezeu nu ne poate 
ierta pe noi. Aceasta nu pentru că El nu vrea să ne ierte, ci pentru că noi 
nu putem accepta iertarea Sa dacă nu avem o inimă iertătoare. 
 
13 septembrie vineri S.A. CT 19.18, B. 19.26 MS 19.35, AR 19.47 
Luca 12:20,21 
„Un gând inspirat:,Acest om trăia şi plănuia pentru sine. El vedea că 
viitorul îi este asigurat cu îmbelşugare şi că nu-i rămâne nimic de făcut, 
decât să depoziteze roadele muncii lui şi să se bucure de ele. Se 
considera favorizat mai presus de alŃii şi îşi asuma meritele pentru 
administrarea lui înŃeleaptă. Era onorat de concetăŃenii lui ca fiind un 
om cu judecată sănătoasă şi un cetăŃean prosper. [...] Bogatul nu 
dobândise acel unic lucru care ar fi putut avea valoare pentru el." 
(Parabolele Domnului Hristos, pag. 258) 
Mesajul zilei: Administratorii conştiincioşi îşi adună comori în cer prin 
împărtăşirea cu ceilalŃi a comorii trecătoare pe care le-a oferit-o 
Dumnezeu. 
 
14 septembrie sâmbătă S.A. CT 19.16 B. 19.24 MS 19.33, AR 19.45 
Luca 16:26 
„A învăŃa de la Domnul Hristos înseamnă a accepta harul Său, care este 
caracterul Său. Dar cei care nu preŃuiesc şi nu folosesc ocaziile 
valoroase şi influenŃele sfinte care le-au fost acordate pe pământ nu 
sunt pregătiŃi să ia parte la închinarea curată din cer. Caracterul lor nu 
este modelat după chipul divin. Prin propria neglijenŃă, au creat un abis 
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peste care nu se poate trece. Intre ei şi neprihănire este o prăpastie de 
netrecut." (Parabolele Domnului Hristos, pag. 271) 
Mesajul zilei: Noi ne formăm caracterul în zilele pe care le trăim pe 
acest pământ. Caracterul este cel care decide destinul nostru veşnic. 
 
15 septembrie duminică    Matei 7:21 
„Scopul principal al lucrărilor providenŃei lui Dumnezeu este acela de 
a-i încerca pe oameni, de a le da ocazia să-şi dezvolte caracterul. In 
felul acesta, El îi verifică pentru a vedea dacă sunt sau nu ascultători de 
poruncile Sale. Faptele bune nu cumpără iubirea lui Dumnezeu, dar 
arată că avem această iubire. Dacă ne supunem faŃă de voinŃa lui 
Dumnezeu, nu vom acŃiona pentru a câştiga iubirea lui Dumnezeu. 
Iubirea Sa este un dar care va fi primit în suflet şi, dacă vom fi motivaŃi 
de iubirea faŃă de El, vom simŃi plăcere să ascultăm de poruncile Sale." 
(Parabolele Domnului Hristos, 283) 
Mesajul zilei: Faptele, nu vorbele constituie adevăratul test al carac-
terului şi al dragostei noastre faŃă de Dumnezeu. 
 
16 septembrie luni    Matei 21:33 
„Oare vor fi avertizările lui Dumnezeu trecute cu vederea şi neluate în 
considerare? Vor fi urmaşii Domnului Hristos împiedicaŃi să-I 
slujească, din cauza dispreŃului lumii, a mândriei propriei raŃiuni şi a 
conformării cu obiceiurile şi tradiŃiile omeneşti? Vor respinge ei 
Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum l-au respins conducătorii iudei pe 
Domnul Hristos? Rezultatul păcatului poporului Israel este în faŃa 
noastră. Va accepta biserica din zilele noastre avertizarea care îi este 
adresată?" (Parabolele Domnului Hristos, pag. 306) 
Mesajul zilei: Hristos mai aşteaptă încă să manifeste înaintea omenirii 
caracterul Său şi principiile împărăŃiei Sale. 
17 septembrie marŃi    Matei 22:8 
„Fiecare suflet credincios va fi îmbrăcat de Domnul Hristos cu haina 
neprihănirii Sale. [...] Această haină, Ńesută în războiul cerului, nu 
conŃine nici un fir conceput de oameni. în natura Sa umană, Domnul 
Hristos Şi-a format un caracter desăvârşit şi Se oferă să ne dea şi nouă 
acest caracter." (Parabolele Domnului Hristos, pag. 311) 
Mesajul zilei: Nu putem să facem nimic pentru a ne acoperi păcatele. 
De aceea, Dumnezeu Se oferă să ne îmbrace în haina neprihănirii desă-
vârşite a lui Isus. 
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18 septembrie miercuri    Matei 25:15 
„Pentru slava Domnului, ambiŃionaŃi-vă să cultivaŃi fiecare trăsătură 
frumoasă a caracterului. [...] Un caracter format în conformitate cu 
modelul divin este singura comoară pe care o putem lua din lumea 
aceasta în cea viitoare. Cei care sunt conduşi de învăŃăturile Domnului 
Hristos în lumea aceasta vor lua cu ei în locaşurile cereşti fiecare 
reuşită spirituală. Iar în ceruri, vom continua să ne dezvoltăm neîncetat. 
Prin urmare, cât de importantă este formarea caracterului în viaŃa 
aceasta!" (Idem, pag. 332) 
Mesajul zilei: Putem să facem, prin puterea lui Dumnezeu, orice ne 
cere El. Toate poruncile Sale sunt însoŃite de promisiunea că ne va ajuta 
să ascultăm. 
 
 
19 septembrie joi    Luca 16:13 
„LecŃia acestei parabole este valabilă pentru toată lumea. Fiecare om va 
trebui să dea socoteală pentru harul care i-a fost acordat prin Domnul 
Hristos. ViaŃa este prea solemnă pentru a fi absorbită de lucruri 
trecătoare şi pământeşti. Domnul doreşte să le oferim şi altora bunurile 
pe care le primim din partea Celui Veşnic şi nevăzut." (Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 373) 
Mesajul zilei: Salvarea şi viaŃa veşnică sunt infinit mai valoroase decât 
orice ne-ar putea oferi lumea aceasta. 
 
 
20 septembrie vineri S.A. CT 19.05, B. 19.13, MS 19.21, AR 19.33 
Luca 10:36,37 
„SfinŃirea sufletului prin lucrarea Duhului Sfânt este sădirea naturii 
Domnului Hristos în natura umană. Religia Evangheliei înseamnă 
prezenŃa Domnului Hristos în viaŃa omului, ca un principiu viu şi activ. 
înseamnă harul lui Hristos manifestat în caracter şi exprimat în fapte 
bune. Principiile Evangheliei nu pot fi separate de nici un domeniu al 
vieŃii practice. Fiecare ramură a experienŃei şi lucrării creştine trebuie 
să constituie o reprezentare a vieŃii Domnului Hristos.'' (Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 384) 
Mesajul zilei: Un exemplu bun va face mai mult bine lumii decât orice 
declaraŃie de credinŃă. 
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21 septembrie sâmbătă S.A. CT 19.03, B. 19.11, MS 19.19, AR 19.31 
Matei 20:14,15 
„Secretul succesului nu constă în pregătirea noastră intelectuală, în 
numărul şi în complexitatea talentelor noastre şi nici în voinŃa 
omenească. Trebuie să-L contemplăm pe Domnul Hristos, recunoscând 
neputinŃa noastră şi, prin Acela care este izvorul întregii puteri, [...] cel 
ascultător şi hotărât va câştiga biruinŃă după biruinŃă." (Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 404) 
Mesajul zilei: Fără harul iertării lui Hristos şi fără puterea Sa, 
realizările noastre cele mai mari nu sunt altceva decât o aramă 
zăngănitoare. 
 
22 septembrie duminică    Matei 25:10 
„Religia lui Hristos înseamnă mai mult decât iertarea păcatelor. Ea 
înseamnă îndepărtarea acestora şi umplerea golului rămas cu darurile 
Duhului Sfânt. [...] înseamnă o inimă golită de egoism şi binecuvântată 
cu prezenŃa continuă a Domnului Hristos. [...] Parfumul plăcut şi 
frumuseŃea caracterului Domnului Hristos, manifestate în viaŃa 
credincioşilor, dovedesc faptul că Dumnezeu L-a trimis cu adevărat pe 
Fiul Său în lume pentru a fi Mântuitorul ei." (Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 419, 420) 
Mesajul zilei: Lumina răspândită de creştinii credincioşi din vremea 
sfârşitului nu este dată de cunoaşterea teoretică a adevărului biblic, ci 
de viaŃa transformată care îi face pe ceilalŃi să primească vestea bună a 
revenirii lui Hristos. 
 
23 septembrie luni    Efeseni 1:4-10 
„Mântuitorul a renunŃat la ei [la evrei] pentru a le încredinŃa altora 
privilegiile de care ei abuzaseră şi lucrarea pe care ei o neglijaseră. 
Slava lui Dumnezeu trebuia manifestată, şi Cuvântul Său, exprimat 
clar. împărăŃia lui Dumnezeu trebuia stabilită în lume. Mântuirea lui 
Dumnezeu trebuia făcută cunoscută în cetăŃile pustiei; şi ucenicii erau 
chemaŃi să facă lucrarea pe care conducătorii iudei n-au făcut-o." 
(Faptele apostolilor, pag. 16) 
Mesajul zilei: Cei care formează poporul lui Dumnezeu de astăzi tre-
buie să accepte ca harul Său să le transforme inimile, pentru a le putea 
descoperi adevărul Său celor ce caută mântuirea. 
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24 septembrie marŃi    Ioan 14:12 
„Deoarece lucrarea Sa pământească se apropia de încheiere şi El 
înŃelegea că, în curând, trebuia să-i părăsească pe ucenici, lăsându-i să 
ducă mai departe lucrarea, [...] Domnul Hristos a căutat să-i încurajeze 
şi să-i pregătească pentru viitor. El nu i-a amăgit cu speranŃe deşarte. 
Ca într-o carte deschisă, le-a citit ceea ce avea să se întâmple. El ştia că 
era aproape momentul când avea să Se despartă de ei, lăsându-i ca pe 
nişte oi în mijlocul lupilor. [...] Ştia, de asemenea, că, deoarece aveau 
să mărturisească despre El ca fiind Mesia, unii dintre ei aveau să sufere 
moartea. Şi le-a făcut cunoscute unele dintre aceste lucruri. Vorbind de-
spre viitorul lor, Hristos era deschis şi precis, pentru ca, în încercările 
care aveau să vină peste ei, să-şi poată aminti cuvintele Sale şi să fie 
întăriŃi ca să creadă în El ca Mântuitor.' (.Faptele apostolilor, pag. 21) 
Mesajul zilei: Unul dintre punctele tari ale bisericii este diversitatea. 
Trebuie să preŃuim deosebirile şi să le fructificăm. 
 
25 septembrie miercuri    Fapte 1:8 
„Mântuitorul ştia că nici un argument, oricât de logic, nu ar fi înmuiat 
inimile împietrite şi nu ar fi putut străpunge crusta egoismului şi a 
spiritului lumesc. El ştia că ucenicii Săi trebuiau înzestraŃi cu putere din 
cer; că Evanghelia va fi eficace numai atunci când va fi vestită din 
inimi calde şi de buze vorbind cu elocvenŃa dată de cunoaşterea vie a 
Aceluia care este Calea, Adevărul şi ViaŃa. Lucrarea încredinŃată 
ucenicilor cerea multă eficienŃă, deoarece curentul adânc al răutăŃii 
urma să se prăvălească cu putere asupra lor. La comanda forŃelor 
întunericului era un conducător foarte ager şi hotărât, iar urmaşii lui 
Hristos puteau lupta pentru dreptate numai prin ajutorul pe care 
Dumnezeu avea să li-l dea prin Duhul Sfânt." (Faptele apostolilor, 31) 
Mesajul zilei: Cel mai eficient mod de a prezenta Evanghelia este încă 
acela al simplităŃii şi conştiinciozităŃii. 
 
26 septembrie joi    Fapte 2:1 
 „Numai argumentele apostolilor, deşi clare şi convingătoare, nu ar fi 
înlăturat prejudecăŃile care se împotriviseră unor dovezi atât de mari. 
însă Duhul Sfânt a lucrat astfel încât argumentele să ajungă la inimă, 
însoŃite de putere divină. Cuvintele apostolilor erau ca săgeŃile ascuŃite 
ale Celui Atotputernic, convingându-i pe oameni de teribila lor vină, 
aceea că L-au respins şi răstignit pe Domnul slavei." (Faptele 
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apostolilor, pag. 45) 
Mesajul zilei: Argumentele noastre în favoarea lui Hristos nu pot fi nici 
o dată mai convingătoare decât puterea Duhului Sfânt care le aşează în 
inima ascultătorilor noştri. 
 
27 septembrie vineri S.A. CT 18.52, B. 19.00, MS 19.08, AR 19.20 
Ioan 14:16-18 
„Sunt unii care, în loc să profite în mod înŃelept de ocaziile prezente, 
aşteaptă în lenevie vreun timp special de înviorare spirituală, în care 
capacitatea lor de a-i lumina pe alŃii să crească mult mai mult. Ei 
neglijează astfel datoriile şi privilegiile prezente şi îngăduie ca lumina 
lor să ardă slab, aşteptând în viitor un moment în care, fără nici un efort 
din partea lor, să primească o binecuvântare deosebită prin care să fie 
transformaŃi şi făcuŃi apŃi pentru lucrare." (Faptele apostolilor, pag. 54) 
Mesajul zilei: Ploaia târzie a Duhului Sfânt se va revărsa numai peste 
cei care I-au permis Duhului să îi pregătească pentru seceriş. 
 
28 septembrie sâmbătă S.A. CT 18.50, B. 18.58, MS 19.06, AR 19.18 
Fapte 3:6 „Mânia lui Dumnezeu împotriva păcătoşilor nepocăiŃi nu se 
manifestă numai din cauza păcatelor pe care le-au săvârşit, ci pentru că, 
atunci când sunt chemaŃi la pocăinŃă, ei aleg să continue să se 
împotrivească, repetând păcatele trecutului în ciuda luminii care le-a 
fost dată. Dacă mai-marii iudeilor s-ar fi supus puterii convingătoare a 
Duhului Sfânt, ar fi fost iertaŃi; însă ei erau hotărâŃi să nu se supună. In 
acelaşi fel, păcătosul, printr-o continuă împotrivire, se pune singur într-
o situaŃie în care Duhul Sfânt nu-l mai poate influenŃa." (Faptele 
apostolilor, pag. 62) 
Mesajul zilei: Fiecare decizie pe care o luăm astăzi - fie ea bună sau rea 
- ne ajută ca mâine să luăm aceeaşi decizie mai uşor.  
 
29 septembrie duminică    Fapte 5:5 
“Însă inimile oamenilor se împietresc prin egoism şi, asemenea lui 
Anania şi Safirei, unii sunt ispitiŃi să reŃină o parte din sumă, pretinzând 
în acelaşi timp că împlinesc cerinŃele lui Dumnezeu. MulŃi risipesc 
banii pentru satisfacŃii egoiste. BărbaŃi şi femei Ńin seama de plăcerile 
lor şi-şi satisfac gusturile, în timp ce lui Dumnezeu îi aduc, aproape 
obligaŃi, un dar micşorat. Ei uită că, într-o zi, Dumnezeu va cere o 
strictă socoteală de felul în care au fost folosite bunurile Sale şi nu va 
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mai accepta puŃinul pe care ei îl aduc în vistierie, cum n-a primit nici 
darul lui Anania şi al Safirei." (Faptele apostolilor, pag. 75) 
Mesajul zilei: Dumnezeu îl primeşte pe cel care dăruieşte cu bucurie şi 
de bunăvoie. Promisiunile făcute faŃă de Dumnezeu ar trebui împlinite. 
 
30 septembrie luni    Fapte 5:41 
“În ce a constat puterea acelora care au suferit în trecut persecuŃii 
pentru Hristos? în unirea cu Dumnezeu, unirea cu Duhul Sfânt, unirea 
cu Hristos. Ocara şi prigoana i-au despărŃit pe mulŃi de prieteni 
pământeşti, dar niciodată de iubirea lui Hristos. Niciodată sufletul 
încercat de furtună nu este mai iubit de Mântuitorul decât atunci când 
suferă ocara pentru adevăr. 'Eu îl voi iubi', spunea Hristos, 'şi Mă voi 
arăta lui' (Ioan 14,21). Când din cauza adevărului credinciosul stă la 
bara tribunalului pământesc, Hristos stă alături de el. Când este închis 
între zidurile temniŃei, Hristos i Se arată şi îi mângâie inima cu iubirea 
Sa. Când suferă moartea pentru Hristos, Mântuitorul îi spune: Ei pot 
ucide trupul, dar nu pot vătăma sufletul. 'îndrăzniŃi, Eu am biruit lumea' 
(Ioan 16,33)."  
Mesajul zilei: Orice împotrivire la lucrarea lui Dumnezeu va eşua în 
cele din urmă. 
 
1 octombrie marŃi    Fapte 6:3 
„[Dumnezeu] cere ca ordinea şi sistemul să fie respectate în conducerea 
treburilor bisericii de azi, ca şi în zilele din vechime. El doreşte ca 
lucrarea Sa să înainteze în mod desăvârşit şi cu exactitate, pentru ca, 
astfel, să poată pune asupra ei pecetea aprobării Sale. Creştin să fie unit 
cu creştin, biserică unită cu biserică, mijloacele omeneşti conlucrând cu 
cele divine, fiecare instrument supunându-se Duhului Sfânt, şi toate 
împreună pentru a duce lumii vestea bună a harului lui Dumnezeu." 
(Faptele apostolilor, pag. 96) 
Mesajul zilei: Pentru bunăstarea bisericii locale, sunt necesare diferite 
daruri. Nici un grup sau individ nu poate avea toate soluŃiile sau toate 
deprinderile de conducere. 
 
2 octombrie miercuri    Fapte 6:8 
„După moartea lui Ştefan, Saul a fost ales ca membru al Sinedriului, 
avându-se în vedere contribuŃia lui cu acea ocazie. [...] Dar, curând, 
acest neobosit prigonitor avea să fie folosit la clădirea bisericii pe care 
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acum o dărâma. Cineva mai puternic decât Satana îl alesese pe Saul să 
ia locul lui Ştefan, ca să predice şi să sufere pentru Numele Său şi să 
răspândească, în lung şi în lat, vestea bună a mântuirii prin sângele 
Său." (Faptele apostolilor, pag. 102) 
Mesajul zilei: In zilele din urmă, credincioşii vor sta înaintea tribu-
nalelor la fel ca Ştefan şi vor da socoteală pentru credinŃa lor. 
Dumnezeu va fi cu ei, la fel cum a fost cu Ştefan. 
 
3 octombrie joi    Fapte 8:5 
„Acest etiopian reprezintă o categorie numeroasă de oameni care au 
nevoie să fie învăŃaŃi de misionari ca Filip - oameni care vor asculta de 
glasul lui Dumnezeu şi vor merge acolo unde El îi trimite. Simt mulŃi 
aceia care, citind Scripturile, nu pot înŃelege adevăratul lor sens. 
Pretutindeni în lume, bărbaŃi şi femei privesc cu încordare spre cer. 
Rugăciuni, lacrimi şi cereri se ridică din sufletele doritoare după 
lumină, har şi Duhul Sfânt. MulŃi se găsesc pe pragul împărăŃiei, 
aşteptând doar să fie luaŃi înăuntru." (Faptele apostolilor, pag. 109) 
Mesajul zilei: In providenŃa lui Dumnezeu, toate lucrurile contribuie la 
împlinirea scopurilor Sale, chiar şi persecuŃia. Biserica devine prosperă 
în condiŃii dificile.  
 
4 octombrie vineri S.A. CT 18.39, B. 18.47, MS 18.54, AR 19.06 
Fapte 9:6 
„Mul Ńi au ideea că ei îi datorează numai lui Hristos lumina şi experienŃa 
pe care o au, independent de urmaşii Săi recunoscuŃi de pe pământ. Isus 
este Prietenul păcătoşilor şi inima Lui este mişcată de durerile lor. El 
are toată puterea atât în cer, cât şi pe pământ; însă El respectă 
mijloacele pe care le-a hotărât pentru iluminarea şi mântuirea 
oamenilor. El îi îndrumă pe păcătoşi la biserică, pe care tot El a făcut-o 
un canal de lumină pentru lume." (Faptele apostolilor, pag. 122) 
Mesajul zilei: în zilele finale ale lumii, unii dintre duşmanii cei mai 
mari ai bisericii se vor converti şi vor deveni apărătorii ei cei mai puter-
nici.  
 
5 octombrie sâmbătă S.A. CT 18.37, B. 18.45, MS 18.52, AR 19.04 
Fapte 9:22 
„Uciderea unui general în luptă înseamnă o pierdere pentru armata lui, 
însă moartea sa nu îi dă puteri noi duşmanului. Dar. când un bărbat cu 
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perspective se alătură forŃelor oponente, nu numai că se pierd serviciile 
lui, dar cei cărora li se alătură dobândesc un categoric avantaj. Saul din 
Tars, în drumul spre Damasc, ar fi putut să fie foarte uşor lovit de 
moarte de Domnul şi, astfel, puterea prigonitoare ar fi slăbit foarte 
mult. Dar, în providenŃa Sa, Dumnezeu nu numai că a cruŃat viaŃa lui 
Saul, ci l-a şi convertit, în felul acesta transferând un luptător de frunte 
din tabăra vrăjmaşului în cea a lui Hristos. Vorbitor elocvent şi critic 
aspru, Pavel, cu o fire hotărâtă şi un curaj neabătut, avea tocmai acele 
însuşiri de care era nevoie în biserica primară." (Faptele apostolilor. 
pag. 124) 
Mesajul zilei: ExperienŃa iui Pavel ne arată ca nu este întotdeauna bine 
să căutăm discuŃiile în contradictoriu. 
 
6 octombrie duminică    Fapte 10:1,2 
„Oamenii cei mai mari ai acestui pământ nu sunt mai presus de puterea 
unui Dumnezeu care lucrează prin minuni. Dacă cei care colaborează 
cu El vor fi oameni care ştiu să fructifice ocaziile, făcându-şi datoria cu 
mult curaj şi credincioşie, Dumnezeu va converti oameni care ocupă 
poziŃii de răspundere, oameni învăŃaŃi şi cu influenŃă. Prin puterea 
Duhului Sfânt, mulŃi vor accepta principiile divine. ConvertiŃi la 
adevăr, ei vor deveni instrumente în mâna lui Dumnezeu pentru a le 
transmite şi altora lumina. Ei vor simŃi o responsabilitate deosebită pen-
tru alte suflete din această clasă neglijată. Timp şi bani vor fi consacraŃi 
lucrării Domnului şi biserica se va bucura de o eficienŃă şi o putere în-
noite." (Idem, 140) 
Mesajul zilei: PrejudecăŃile de diferite feluri constituie şi astăzi o 
problemă în biserica lui Dumnezeu, deşi au trecut două mii de ani de 
când Dumnezeu i-a arătat lui Petru că nimeni nu este „necurat". Trebuie 
să învăŃăm că Dumnezeu nu face discriminări. 
 
7 octombrie luni    Fapte 12:1,2 
„Stăpânirile şi puterile cerului veghează asupra luptei pe care, în 
împrejurări ce par descurajante, o au de dus slujitorii lui Dumnezeu. 
Noi biruinŃe sunt dobândite, noi onoruri câştigate atunci când creştinii, 
grupându-se în jurul steagului Mântuitorului lor, pornesc să dea lupta 
cea bună a credinŃei. ToŃi îngerii cerului sunt în slujba poporului lui 
Dumnezeu, umil şi credincios; şi, în timp ce oştirea de lucrători a 
Domnului, de aici, de jos, înalŃă cântece de laudă, corul de sus se uneşte 
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cu ei, proslăvindu-I pe Dumnezeu şi pe Fiul Său. Avem nevoie să 
înŃelegem misiunea îngerilor mai bine decât o facem acum. Ar fi bine 
să ne amintim că fiecare copil credincios al lui Dumnezeu trebuie să 
conlucreze cu fiinŃele cereşti." (Faptele apostolilor, pag. 154) 
Mesajul zilei: Cerul şi pământul sunt cu mult mai aproape decât ne dam 
seama. îngerii sunt alături de noi atunci când facem lucrarea lui 
Dumnezeu. 
 
8 octombrie marŃi    Fapte 11:21,22 
„Dumnezeu a binecuvântat din belşug lucrarea lui Pavel şi a lui 
Barnaba timp de un an, cât au rămas în Antiohia. Dar nici unul dintre ei 
nu fusese încă în mod oficial consacrat lucrării de slujire a Evangheliei. 
Acum, ajunseseră la un punct în experienŃa lor creştină când Dumnezeu 
avea să le încredinŃeze ducerea mai departe a unei grele lucrări 
misionare, pentru îndeplinirea căreia urmau să aibă nevoie de orice 
ajutor ce putea fi primit prin mijlocirea bisericii. [...] înainte de a fi 
trimişi ca misionari în lumea păgână, aceşti apostoli au fost în mod 
solemn consacraŃi lui Dumnezeu prin post şi rugăciune, precum şi prin 
punerea mâinilor. în felul acesta, erau împuterniciŃi de biserică nu 
numai să predice adevărul, ci să îndeplinească şi actul botezului şi să 
organizeze biserici, fiind învestiŃi cu deplină autoritate ecleziastică." 
(Faptele apostolilor, pag. 160, 161) 
Mesajul zilei: Pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să progreseze în mod 
armonios, este important să se dea curs atât iniŃiativelor individuale, cât 
Şi lucrării organizate a întregii biserici. 
 
9 octombrie miercuri    Fapte 13:45,46 
“Îndreptându-se către neamurile din Antiohia Pisidiei, Pavel şi Barnaba 
nu au încetat să lucreze pentru iudeii de pretutindeni [...] Mai târziu, 
[...] Pavel şi colaboratorii lui le-au predicat Evanghelia atât evreilor, cât 
şi neevreilor. însă, de aici înainte, eforturile lor cele mai mari au fost 
îndreptate spre zidirea împărăŃiei lui Dumnezeu în Ńinuturile păgâne, 
printre oamenii care aveau puŃină cunoştinŃă sau deloc despre 
adevăratul Dumnezeu şi despre Fiul Său." (Faptele apostolilor, pag. 
174,175) 
Mesajul zilei: Există un timp adecvat pentru proclamarea adevărurilor 
nepopulare şi un moment adecvat pentru accentuarea convingerilor co-
mune. Dumnezeu ne va ajuta să le recunoaştem pe amândouă. 
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10 octombrie joi    Fapte 14:2 
„Când bărbaŃi promiŃători şi capabili erau convertiŃi, ca în cazul lui 
Timotei, Pavel şi Barnaba se străduiau să le arate nevoia de a lucra în 
via Domnului. Şi, când apostolii plecau spre alt loc, credinŃa acestor 
oameni nu scădea, ci, dimpotrivă, creştea mai mult. [...] Această atentă 
instruire a nou-convertiŃilor era un factor important în remarcabilul 
succes care îi însoŃea pe Pavel şi pe Barnaba în lucrarea lor de 
propovăduire a Evangheliei în Ńările păgâne!” (Faptele apostolilor, 186 
Mesajul zilei: Domnul a promis că va fi cu noi oriunde vom merge să 
ducem solia Sa. 
 
11 octombrie vineri S.A. CT 18.27, B. 18.35, MS 18.41, AR 18.53 
Fapte 15:10 
“În lucrarea sa, Pavel a fost deseori obligat să ia poziŃie de unul singur. 
El era în mod deosebit învăŃat de Dumnezeu şi nu îndrăznea să facă 
vreo concesie în privinŃa principiului. Uneori, sarcina sa era grea, dar 
Pavel stătea tare de partea adevărului. El a înŃeles că biserica nu trebuie 
niciodată să ajungă sub controlul puterii omeneşti. TradiŃiile şi 
concepŃiile oamenilor nu trebuie să ia locul adevărului descoperit. 
înaintarea soliei Evangheliei nu trebuie împiedicată de prejudecăŃile şi 
preferinŃele oamenilor, oricare ar fi poziŃia lor în biserică." (Faptele 
apostolilor, pag. 199) 
Mesajul zilei: Este o sursă de înŃelepciune numărul mare de oameni cu 
diferite idei. Dumnezeu doreşte ca lucrarea bisericii Sale să înainteze în 
unitate.  
 
12 octombrie sâmbătă S.A. CT 18.25, B. 18.33, MS 18.39, AR 18.51 
Fapte 16:1,2 
„Când învăŃăturile Bibliei sunt transpuse în viaŃa zilnică, ele au o 
influenŃă profundă asupra caracterului. Timotei şi-a însuşit aceste 
învăŃături şi le-a pus în practică. El nu avea talente deosebit de 
strălucitoare, însă lucrarea lui era de preŃ, pentru că folosea în slujba 
învăŃătorului însuşirile date lui de Dumnezeu. Faptul că el cunoştea din 
practică evlavia îl deosebea de alŃi credincioşi şi-l f ăcea să aibă 
influenŃă." (Faptele apostolilor, pag. 205) 
Mesajul zilei: LecŃiile pe care Timotei le-a învăŃat de la Pavel sunt 
lecŃiile pe care ar trebui să le învăŃăm cu toŃii, dacă dorim să creştem în 
har aşa cum vrea Dumnezeu. 



pentru Semestrul II, 2013 183 

13 octombrie duminică    Fapte 16:9 
„Lucrarea lui Pavel în Filipi a avut ca urmare întemeierea unei biserici 
ai cărei membri se înmulŃeau rapid. Zelul şi devotamentul lui şi, mai 
presus de toate, spiritul lui gata de a suferi pentru Hristos au exercitat o 
influenŃă profundă şi persistentă asupra convertiŃilor. Ei au apreciat 
preŃioasele adevăruri pentru care apostolii jertfiseră atât de mult şi s-au 
predat într-o deplină consacrare lucrării Mântuitorului lor." (Faptele 
apostolilor, 218) 
Mesajul zilei: Dumnezeu are o soluŃie la toate dificultăŃile prin care 
trecem. 
 
14 octombrie luni    Fapte 17:4 
„Cei care azi prezintă adevăruri nepopulare nu trebuie să se descurajeze 
dacă vreodată întâmpină, chiar din partea acelora care se pretind a fi 
creştini, o atitudine la fel de ostilă ca aceea de care Pavel şi tovarăşii lui 
au avut parte. [...] Solii crucii trebuie să se înarmeze cu vigilenŃă şi 
rugăciune şi să înainteze cu multă credinŃă şi curaj, lucrând întotdeauna 
în Numele lui Isus. Ei trebuie să-L înalŃe pe Hristos ca Mijlocitorul 
omului în Sanctuarul ceresc, Cel în care s-au concentrat toate jertfele 
sistemului din Vechiul Testament şi prin a cărui jertfă ispăşitoare 
călcătorii Legii lui Dumnezeu pot găsi pace şi iertare." (Faptele 
apostolilor, pag. 230) 
Mesajul zilei: Una dintre metodele cele mai eficiente de mărturisire 
este aceea de a vorbi despre felul în care ne-a condus Dumnezeu în 
trecut: victoriile pe care El le-a făcut posibile şi iertarea pe care ne-a 
oferit-o. 
 
15 octombrie marŃi    Fapte 17:11,12 
„Cuvintele lui Pavel conŃin o comoară de cunoştinŃe pentru biserică. El 
era într-o poziŃie din care putea foarte uşor să spună vreun lucru care 
să-i irite pe încrezuŃii săi ascultători şi astfel să ajungă în situaŃii 
dificile. Dacă discursul lui ar fi fost un atac direct la adresa zeităŃilor lor 
şi a oamenilor cu vază din cetate, ar fi fost în pericol de a-i împărtăşi 
soarta lui Socrate. Dar, cu un tact izvorât din iubirea divină, cu multă 
atenŃie, el le-a îndepărtat mintea de la zeităŃile lor păgâne, 
descoperindu-le pe adevăratul Dumnezeu, care le era necunoscut." 
(Faptele apostolilor, 241) 
Mesajul zilei: Lucrătorul atent al lui Dumnezeu va adapta la nevoile 
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ascultătorilor săi modul în care prezintă mesajul Evangheliei. Nu se 
schimbă mesajul, ci numai metoda de prezentare. 
16 octombrie miercuri    Fapte 18:4 
„Pavel era un orator redutabil. înainte de convertire, deseori căutase să-i 
impresioneze pe ascultătorii săi prin avânturi oratorice. Acum însă, 
dăduse la o parte toate acestea. [...] Nevoile imediate, încercările 
prezente ale sufletelor care se luptă — acestea trebuie întâmpinate cu 
indicaŃii solide şi practice, întemeiate pe principiile fundamentale ale 
creştinismului." (Faptele apostolilor, 251, 252) 
Mesajul zilei: Pentru noi, la fel ca şi pentru Pavel, crucea trebuie să se 
afle în centrul a ceea ce Domnul Hristos înseamnă pentru noi. 
 
17 octombrie joi   1 Tesaloniceni 1:5-7 
„Tesalonicenii acceptaseră cu mult entuziasm ideea că Hristos avea să 
vină să-i transforme pe credincioşii care erau în viaŃă şi să-i ia la Sine. 
Cu multă grijă păziseră ei vieŃile prietenilor lor, ca nu cumva aceştia să 
moară şi să piardă astfel binecuvântarea pe care aşteptau să o primească 
la venirea Domnului lor. Dar, unul după altul, cei dragi le fuseseră luaŃi 
şi, cu inima frântă, tesalonicenii priviseră pentru ultima dată feŃele 
morŃilor lor, cu greu îndrăznind să spere că-i vor mai întâlni într-o viaŃă 
viitoare." (Faptele apostolilor, 258) 
Mesajul zilei: Adevărul despre înviere ne eliberează de frica şi deznă-
dejdea generate de subiectul morŃii. MorŃii neprihăniŃi vor trăi din nou 
prin Domnul Isus. 
 
18 octombrie vineri S.A. CT 18.16, B. 18.24, MS 18.29, AR 18.41 
Fapte 18:24,25 
„Pavel fusese acela care predicase întâi Evanghelia în Corint şi care 
organizase acolo biserica. [...] Mai târziu, prin călăuzirea lui 
Dumnezeu, au fost aduşi şi alŃi lucrători pentru a-şi ocupa locul şi a-şi 
face partea lor de lucru. SămânŃa semănată trebuia udată, şi acest lucru 
trebuia să-l facă Apolo. El a mers pe urmele lui Pavel, dând mai departe 
învăŃătură şi ajutând ca sămânŃa semănată să se dezvolte. [...] Nici cel 
care seamănă şi nici cel care udă nu fac să crească sămânŃa; ei lucrează 
sub mâna lui Dumnezeu, ca unelte alese de el, conlucrând cu El. 
Maestrului Ii aparŃin cinstea şi slava care vin de pe urma succesului." 
(Faptele apostolilor, pag. 274) 
Mesajul zilei: Rareori se întâmplă ca un slujitor al Evangheliei să 
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deŃină toate calităŃile necesare pentru a satisface corespunzător nevoile 
unei anumite biserici. Dumnezeu îi oferă fiecărui om anumite daruri. 
 
19 octombrie sâmbătă S.A. CT 18.15, B. 18.23, MS 18.28, AR 18.40 
Fapte 19:1 
„Acolo unde acŃionează o influenŃă care caută să-i facă pe oameni să-L 
uite pe Dumnezeu, acolo îşi exercită şi Satana puterea de a fermeca. 
Atunci când oamenii se supun influenŃei sale, înainte să-şi fi dat seama 
mintea le este dusă în rătăcire şi sufletul, mânjit. Mustrarea adresată de 
apostol bisericii din Efes trebuie să fie luată în seamă şi de poporul lui 
Dumnezeu de astăzi: 'Nu luaŃi parte deloc la lucrările neroditoare ale 
întunericului, ba încă mai degrabă osândiŃi-le' (Efeseni 5,11)." (Faptele 
apostolilor, pag. 290) 
Mesajul zilei: Promisiunea coborârii Duhului Sfânt este valabilă şi pen-
tru vremea noastră, la fel cum era valabilă pentru vremea Noului 
Testament. Putem beneficia de puterea Duhului Sfânt acŃionând în viaŃa 
noastră. 
 
20 octombrie duminică   Fapte 19:40; 20:1 
“În mijlocul furtunii neîntrerupte de împotrivire, a strigătelor 
vrăjmaşilor şi a trădării prietenilor, cutezătorul apostol ajunsese 
aproape la descurajare. Dar, privind înapoi la Golgota, el s-a avântat cu 
un nou zel, ca să-L poată face cunoscut pe Cel răstignit. El călca pe 
cărarea însângerată pe care călcase Hristos înaintea lui. Nu căuta să fie 
cruŃat de luptă, până în ziua când avea să-şi pună jos armura, la 
picioarele Răscumpărătorului său." (Faptele apostolilor, pag. 297) 
Mesajul zilei: Când apar probleme neaşteptate, Dumnezeu are întot-
deauna pregătită o cale de scăpare din ele. 
 
21 octombrie luni   1 Corinteni 1:10 
„Credincioşii corinteni aveau nevoie de o experienŃă mai profundă în 
lucrurile lui Dumnezeu. Ei nu înŃelegeau ce înseamnă a privi slava Lui 
şi a fi schimbat în caracter. Ei nu văzuseră decât primele raze ale zorilor 
acestei slave. DorinŃa lui Pavel era ca ei să poată fi umpluŃi cu toată 
plinătatea lui Dumnezeu, continuând să-L cunoască pe El, care Se 
iveşte ca zorile dimineŃii, şi să continue să înveŃe despre El până ce vor 
fi ajuns la plinătatea măsurii unei desăvârşite credinŃe evanghelice." 
(Faptele apostolilor, 307, 308) 
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Mesajul zilei: Primirea iertării este doar începutul umblării noastre 
creştine; scopul Evangheliei este să creştem în har. 
 
22 octombrie marŃi   1 Corinteni 9:24,25 
„Cuvintele de avertizare adresate de apostol bisericii din Corint sunt 
valabile în toate timpurile şi mai ales sunt potrivite în zilele noastre. 
Prin idolatrie el nu înŃelege numai închinarea la idoli, ci şi preocuparea 
de sine, iubirea unei vieŃi de uşurătate, satisfacerea poftelor. 0 singură 
declaraŃie de credinŃă în Hristos, o îngâmfată cunoaştere a adevărului, 
nu face pe cineva creştin. O religie care nu caută altceva decât să 
mulŃumească ochiul, urechea şi gustul sau care aprobă cedarea în faŃa 
plăcerilor nu este religia lui Hristos." (Faptele apostolilor, pag. 317) 
Mesajul zilei: ViaŃa creştină presupune hotărâre şi efort, dar, prin harul 
lui Dumnezeu, oricine poate trece linia de sosire. 
 
23 octombrie miercuri   2 Corinteni 5:17 
„Contemplându-L pe Hristos, noi ajungem pe Ńărmul unei iubiri de 
nemăsurat. [...] Cugetăm asupra vieŃii Sale pe pământ, asupra 
sacrificiului Său pentru noi, asupra lucrării Sale în ceruri ca 
Mijlocitorul nostru, precum şi asupra locaşurilor pe care El le 
pregăteşte pentru cei care II iubesc; şi nu putem decât să exclamăm: O, 
înălŃimea şi adâncul iubirii lui Hristos! [...] Iubirea lui Dumnezeu S-a 
manifestat prin Hristos, pe pământ. Aici, trebuie ca şi ei, copiii Săi, să 
manifeste această iubire printr-o viaŃă nepătată. In felul acesta, 
păcătoşii vor fi călăuziŃi la cruce pentru a-L privi pe Mielul lui 
Dumnezeu." (Faptele apostolilor,333, 334) 
Mesajul zilei: Când necazurile ne înconjoară din toate părŃile, putem să 
ne împrospătăm viziunea şi puterea meditând la dragostea minunată a 
Domnului Hristos.  
 
24 octombrie joi   1 Corinteni 9:11-14 
„Spiritul de sacrificiu dovedit de credincioşii macedoneni a fost 
urmarea consacrării lor din toată inima. MişcaŃi de Spiritul lui 
Dumnezeu 's-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului' (2 Corinteni 8,5); 
după aceea, ei au fost dispuşi să dea cu dărnicie din resursele lor pentru 
sprijinirea Evangheliei. [...] In simplitatea şi onestitatea lor, precum şi 
în iubirea lor pentru fraŃi, bucuroşi se lipseau pe ei înşişi şi astfel 
prisoseau în roadele dărniciei" (Faptele apostolilor, pag. 343, 344) 
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Mesajul zilei: Există un principiu spiritual şi psihologic conform căruia 
acolo unde este comoara noastră, acolo va fi şi inima noastră. Şi opusul 
este adevărat: Unde este inima noastră, acolo va fi şi comoara noastră. 
 
25 octombrie vineri S.A. CT 18.05, B. 18.13, MS 18.17, AR 18.29 
Fapte 20:33-35 
„Este un câmp larg deschis înaintea lucrătorilor Evangheliei care se 
susŃin singuri. MulŃi pot câştiga experienŃe preŃioase în lucrarea 
Evangheliei, în timp ce o parte din timp şi-l folosesc într-o muncă 
obişnuită; în felul acesta, se pot dezvolta lucrători puternici pentru 
acŃiuni importante în acele câmpuri ce sunt în nevoie. Slujitorul lui 
Dumnezeu plin de sacrificiu de sine, care lucrează neobosit în cuvânt şi 
învăŃătură, poartă în inimă o grea povară. El nu-şi măsoară lucrul cu 
ora. [...] El a primit însărcinarea din partea Cerului şi de la Cer aşteaptă 
răsplătirea atunci când lucrarea încredinŃată lui este terminată." 
(Faptele apostolilor, 355, 356) 
Mesajul zilei: Binecuvântările lui Dumnezeu vor fi revărsate peste noi 
atunci când respectăm regula renunŃării de sine şi când îndeplinim 
partea pe care El ne-a desemnat-o în lucrarea de vestire a Evangheliei. 
 
26 octombrie sâmbătă S.A. CT 18.04, B. 18.12, MS 18.16, AR 18.28 
2 Corinteni 4:17.18 
„Unii dintre cei care au luat parte la slujirea Evangheliei nu au reuşit să 
atingă succesul, deoarece nu au acordat o atenŃie exclusivă lucrării 
Domnului. Slujitorii Evangheliei nu ar trebui să aibă vreun interes 
personal de urmărit, în afară de marea lucrare de a conduce sufletele la 
Mântuitorul. Pescarii pe care i-a chemat Hristos şi-au părăsit de îndată 
plasele şi L-au urmat. Slujitorii Evangheliei nu pot realiza o lucrare 
acceptabilă în ochii lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, să mai fie 
împovăraŃi şi cu mari întreprinderi şi afaceri personale. O asemenea 
împărŃire a interesului le slăbeşte simŃul spiritual. Mintea şi inima sunt 
ocupate cu lucruri pământeşti, iar slujirea lui Hristos ocupă un loc 
secundar. Ei caută să-şi adapteze lucrarea pentru Dumnezeu potrivit 
împrejurărilor, în loc să determine împrejurările să facă faŃă cerinŃelor 
lui Dumnezeu." (Faptele apostolilor, pag. 365) 
Mesajul zilei: Dumnezeu aşteaptă din partea fiecăruia dintre noi - 
pastori sau membri laici - o consacrare totală. 
 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 188 

27 octombrie duminică    Romani 10:1 
“În încheierea proclamării Evangheliei, când o lucrare deosebită trebuie 
făcută faŃă de clasele de oameni neglijate până acum, Dumnezeu 
aşteaptă ca emisarii Săi să aibă un interes deosebit faŃă de poporul 
iudeu, pe care-l găsesc în toate părŃile lumii. Cum Scripturile Vechiului 
Testament sunt împletite cu cele ale Noului Testament în explicarea 
planului veşnic al lui Iehova, aceasta va fi pentru mulŃi evrei ca zorile 
unei noi creaŃii, ca o înviere a sufletului. Când ei II vor vedea pe 
Hristosul Evangheliei zugrăvit pe paginile Scripturii Vechiului Testa-
ment şi vor înŃelege cât de clar îl explică Noul Testament pe cel Vechi, 
puterile înŃelegerii lor până aici adormite vor fi trezite şi II vor 
recunoaşte pe Hristos ca Mântuitor al lumii. MulŃi II vor primi prin 
credinŃă pe Hristos ca pe Răscumpărătorul lor." (Faptele apostolilor, 
pag. 381) 
Mesajul zilei: Israelul spiritual - familia lui Dumnezeu de pe tot globul 
pământesc - este alcătuit din toate popoarele şi etniile. 
 
28 octombrie luni    Galateni 1:6,7 
„Este efortul calculat al lui Satana acela de a abate minŃile de la 
speranŃa mântuirii prin credinŃa în Hristos şi ascultarea de Legea lui 
Dumnezeu. In fiecare perioadă, arhivrăjmaşul îşi adaptează ispitele 
potrivit prejudecăŃilor sau pornirilor acelora pe care caută să-i 
amăgească. In vremurile apostolice, i-a făcut pe iudei să înalŃe legea 
ceremonială şi să-L renege pe Hristos; în vremurile de acum, îi 
îndeamnă pe mulŃi pretinşi creştini, sub pretenŃia că-L onorează pe 
Hristos, să arunce ocară asupra Legii morale şi să înveŃe că preceptele 
ei pot fi călcate fără pericolul pedepsei. Este de datoria fiecărui slujitor 
al lui Dumnezeu să se împotrivească ferm acestor pervertitori ai 
credinŃei şi, prin cuvântul adevărului, să arate fără teamă rătăcirile lor." 
(Faptele apostolilor, 387) 
Mesajul zilei: Toate acele lucruri care ne abat privirea de la Domnul 
Isus şi de la neprihănirea Sa şi ne-o îndreaptă asupra noastră şi asupra 
realizărilor noastre sunt contrare Evangheliei adevărate. 
 
29 octombrie marŃi    Fapte 21:12 
„El [Pavel] nu putea conta nici pe simpatia şi nici pe sprijinul propriilor 
fraŃi în credinŃă. Iudeii neconvertiŃi, care merseseră atât de aproape pe 
urmele lui, se grăbiseră să răspândească cele mai neplăcute zvonuri la 
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Ierusalim, atât ei personal, cât şi prin scrisoare, cu privire la Pavel şi la 
lucrarea lui; şi chiar şi unii dintre apostoli şi prezbiteri primiseră ca 
adevărate aceste zvonuri, nefăcând nici o încercare de a le contrazice şi 
nemanifestând vreo dorinŃă de a fi în armonie cu Pavel." (Faptele 
apostolilor, pag. 398) 
Mesajul zilei: Prezicerea lui Pavel că vor apărea în sânul bisericii 
anumite voci care vor prezenta învăŃături mincinoase şi îi vor duce pe 
oameni în rătăcire s-a împlinit în toate timpurile, de la apariŃia bisericii 
şi până astăzi. 
 
30 octombrie miercuri    Fapte 21:39,40 
„Dacă cei care erau conducători în biserică şi-ar fi înfrânat 
resentimentele faŃă de apostol şi l-ar fi primit ca pe unul care, în mod 
deosebit, fusese chemat de Dumnezeu să le ducă Evanghelia neamu-
rilor, Domnul l-ar fi cruŃat pentru ei. Dumnezeu nu hotărâse ca lucrarea 
lui Pavel să se termine aşa curând, însă nu a săvârşit nici o minune pen-
tru a schimba cursul evenimentelor provocate de conducătorii bisericii 
din Ierusalim." (Faptele apostolilor, 417) 
Mesajul zilei: Compromisurile făcute de dragul păcii au rareori re-
zultate pozitive. 
 
31 octombrie joi    Fapte 24:26,27 
„Pavel a insistat în mod deosebit asupra cuprinzătoarelor cerinŃe ale 
Legii lui Dumnezeu. El a arătat că ea se întinde până la cele mai adânci 
taine ale naturii morale a omului şi revarsă un potop de lumină asupra a 
ceea ce fusese ascuns de vederea şi cunoaşterea oamenilor. [...] Legea 
cercetează gândurile, motivele şi intenŃiile. Patimile întunecoase care 
zac ascunse de ochiul omului, gelozia, ura, plăcerile desfrânate şi 
ambiŃia, faptele rele, plămădite în tainiŃele întunecoase ale sufletului, 
dar neaduse nici odată la îndeplinire din lipsa unei ocazii - toate acestea 
simt osândite de Legea lui Dumnezeu." (Faptele apostolilor, pag. 424) 
Mesajul zilei: Vine o vreme în care adevărul trebuie rostit înaintea 
oficialităŃilor. Cuvântarea neînfricată despre adevăr pe care a Ńinut-o 
Pavel înaintea guvernatorului roman este un model de mărturie creştină. 
 
1 noiembrie vineri S.A. CT 16.55, B. 17.03, MS 17.07, AR 17.19 
Fapte 25:12 
„Dumnezeu doreşte ca poporul Său să se pregătească pentru criza ce va 
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veni în curând. PregătiŃi sau nepregătiŃi, credincioşii trebuie să îi facă 
faŃă cu toŃii; şi numai aceia care şi-au dus viaŃa în armonie cu măsura 
divină vor sta tari în acel timp de probă şi încercare. Când autorităŃile 
de stat se vor uni cu slujitorii religiei ca să dicteze în probleme de 
conştiinŃă, atunci se va vedea cine se teme cu adevărat de Dumnezeu şi 
Ii slujeşte. Când întunericul va fi mai mare, lumina unui caracter 
dumnezeiesc va străluci mai puternic. Când orice alt sprijin va cădea, 
atunci se va vedea cine are o încredere dăinuitoare în Iehova. Şi, în 
timp ce vrăjmaşii adevărului stau la fiecare colŃ, pândind să le facă rău 
slujitorilor Domnului, Dumnezeu va veghea asupra lor pentru a le face 
bine. El va fi pentru ei ca umbra unei stânci mari într-un loc pustiu." 
(Faptele apostolilor, pag. 431, 432) 
Mesajul zilei: In mijlocul atacurilor lui Satana, putem avea încredere că 
Dumnezeu ne va da putere să rămânem statornici. 
 
2 noiembrie sâmbătă S.A. CT 16.54, B. 17.02, MS 17.06, AR 17.18 
Fapte 26:27-29 
„Festus, Agripa şi Berenice [...] erau vinovaŃi de fapte grave. Acestor 
vinovaŃi li se oferise în ziua aceea mântuirea prin Numele lui Hristos. 
Unul, cel puŃin, fusese aproape convins să primească harul şi iertarea 
dăruite. însă Agripa respinsese îndurarea oferită, nevoind să accepte 
crucea unui Răscumpărător răstignit. [...] Plecând, cei ce luaseră parte 
la întâlnire spuneau: 'Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte 
sau de închisoare.' [...] El [Agripa] i-a zis lui Festus: 'Omului acestuia i 
s-ar fi putut da drumul, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de cezar.'" 
(Faptele apostolilor, pag. 438) 
Mesajul zilei: In zilele finale ale lumii, poporul lui Dumnezeu va avea 
ocazia să-şi prezinte credinŃa înaintea persoanelor care deŃin cele mai 
înalte poziŃii de autoritate în această lume. 
 
3 noiembrie duminică    Fapte 27:31 
„Timp de paisprezece zile, ei au fost împinşi de valuri sub un cer fără 
soare şi fără stele. Apostolul, deşi suferind din punct de vedere fizic, 
avea cuvinte de speranŃă pentru cea mai întunecoasă oră, precum şi o 
mână de ajutor în orice situaŃie. Prin credinŃă, el a prins cu tărie braŃul 
Puterii Infinite şi inima lui s-a încrezut în Dumnezeu. Cât despre sine, 
nu avea nici o teamă; ştia că Dumnezeu avea să-l cruŃe pentru a da 
mărturie la Roma despre adevărul lui Hristos. Insă inima lui suspina 
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plină de milă pentru sufletele sărmane din jurul lui, păcătoase, decăzute 
şi nepregătite să moară. In timp ce se ruga cu multă căldură lui 
Dumnezeu, ca vieŃile lor să fie cruŃate, i s-a descoperit că rugăciunea i-a 
fost ascultată." (Faptele apostolilor, pag. 442) 
Mesajul zilei: In greutăŃile cele mai mari, putem să ne punem încre-
derea în Domnul, putem să ne păstrăm calmul şi să nu fim nevoiŃi să ne 
bazăm pe eforturile şi pe priceperea noastră. 
 
4 noiembrie luni    Fapte 28:15 
„Deşi era împiedicat să participe activ Ia lucrare, Pavel exercita o şi 
mai întinsă şi mai pregnantă influenŃă decât dacă ar fi fost liber să 
călătorească prin biserici ca în anii de mai înainte. Ca întemniŃat al 
Domnului, el a avut o influenŃă mai durabilă asupra iubirii fraŃilor lui; 
şi cuvintele sale, scrise de unul care se găsea în lanŃuri pentru Hristos, 
impuneau o mai mare atenŃie şi un mai mare respect decât atunci când 
el se găsea personal printre ei. Numai după ce Pavel a fost luat dintre ei, 
credincioşii şi-au dat seama cât de grele au fost poverile pe care el le 
purtase pentru ei. [...] Şi, aflând despre curajul şi credinŃa lui în timpul 
îndelungatei sale întemniŃări, ei au fost treziŃi la o mare credincioşie şi 
la un mai mare zel pentru lucrarea lui Hristos." (Faptele apostolilor, 
454) 
Mesajul zilei: Indiferent de împrejurările prin care trecem, putem 
împlini lucrarea lui Dumnezeu şi putem urma planul pe care îl are pen-
tru viaŃa noastră. 
 
5 noiembrie marŃi    Fapte 28:30,31 
„Caracterul creştin se dezvoltă în mijlocul încercărilor, nefiind scutit de 
ele. Dând piept cu refuzul şi împotrivirea, urmaşul lui Hristos ajunge la 
o mai mare vigilenŃă şi la o mai fierbinte rugăciune către Ajutorul cel 
puternic. încercările aspre, îndurate prin harul lui Dumnezeu, dezvoltă 
răbdare, vigilenŃă, putere morală, precum şi o încredere în Dumnezeu 
profundă şi de durată. Triumful credinŃei este ceea ce-l face în stare pe 
cel care o trăieşte să sufere şi să fie tare; să se supună şi, astfel, să 
învingă; să fie dat morŃii şi totuşi să trăiască; să poarte crucea şi, astfel, 
să câştige cununa slavei." (Faptele apostolilor, pag. 467, 468) 
Mesajul zilei: ViaŃa noastră este o predică transpusă în fapte - predică 
ce se aude mai tare decât orice mărturisire cu gura. 
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6 noiembrie miercuri    Coloseni 3:1-3 
„Procesul de dobândire a mântuirii este un proces de colaborare. 
Trebuie să existe conlucrare între Dumnezeu şi păcătosul pocăit. Acest 
lucru este necesar pentru formarea unor principii corecte în caracter. 
Omul trebuie să depună eforturi serioase pentru a învinge ceea ce-l 
împiedică să atingă desăvârşirea. Dar, pentru a ajunge la biruinŃă, el 
este total dependent de Dumnezeu. Efortul omului singur nu este 
suficient. [...] împotrivirea faŃă de ispită trebuie să vină de la om, care 
trebuie să-şi tragă puterea de la Dumnezeu. De o parte, este o infinită 
înŃelepciune, milă şi putere; de cealaltă, slăbiciune, păcătoşenie, totală 
neputinŃă."(Faptele apostolilor, 482) 
Mesajul zilei: Fiind urmaşii Domnului Isus, noi trebuie să fim con-
secvenŃi în faptul de a-L lăsa să ne transforme în aşa fel încât să ne 
poată încredinŃa viaŃa veşnică. 
 
 
7 noiembrie joi   2 Timotei 4:16,17 
„Dumnezeu 1-a ocrotit pe slujitorul Său. Când Pavel a fost cercetat, 
învinuirile aduse împotriva lui nu au fost probate şi, contrar tuturor 
aşteptărilor, cu o preocupare pentru dreptate ce era cu totul neobişnuită 
pentru caracterul lui, Nero l-a declarat pe întemniŃat nevinovat. 
LanŃurile lui Pavel au fost îndepărtate şi el a devenit din nou un om 
liber." (Faptele apostolilor, pag. 486, 487) 
Mesajul zilei: Dumnezeu manifestă un interes personal faŃă de poporul 
Său. Uneori, eliberează în mod miraculos, dar, indiferent de consecinŃe, 
El este întotdeauna gata să ne sprijine. 
 
 
8 noiembrie vineri S.A. CT 16.46, B. 16.54, MS 16.57, AR 17.09 
2 Timotei 1:16-18 
„DorinŃa după iubire şi împreună-simŃire este sădită în inimă chiar de 
Dumnezeu. Hristos, în ceasul agoniei Sale în Ghetsemani, a tânjit după 
compasiunea ucenicilor Săi. Şi Pavel, deşi se părea că nu dă importanŃă 
greutăŃilor şi suferinŃei, suspina după împreună-simŃire şi prieteni." 
(Faptele apostolilor, pag. 491) 
Mesajul zilei: Putem să fim o sursă de încurajare şi putere pentru cei 
care poartă poveri grele. 
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9 noiembrie sâmbătă S.A. CT 16.45, B. 16.53, MS 16.56, AR 17.07 
Evrei 10:23 
„Pentru o clipă, cerul s-a deschis în faŃa vinovatului şi Nero cel 
împietrit părea că doreşte pace şi curăŃie. In clipa aceea, invitaŃia 
harului îi era adresată şi lui. Dar numai pentru o clipă a fost primit 
gândul iertării. După aceea, a dat ordin ca Pavel să fie dus înapoi la 
închisoare; şi, atunci când uşa s-a închis în urma solului lui Dumnezeu, 
s-a închis pentru totdeauna şi uşa pocăinŃei în faŃa împăratului Romei." 
(Faptele apostolilor, pag. 496) 
Mesajul zilei: Dumnezeu a promis că va fi cu cei chemaŃi să dea 
mărturie despre El înaintea tribunalelor şi conducătorilor. El ne va da 
cuvintele potrivite pentru acea ocazie, la fel cum i-a dat şi lui Pavel. 
 
10 noiembrie duminică   2 Timotei 4:6-8 
„În aceste zile pline de pericole, biserica are nevoie de o armată de 
lucrători care, asemenea lui Pavel, s-au autoeducat pentru a fi de folos, 
care au o profundă experienŃă în lucrurile lui Dumnezeu şi care sunt 
plini de sinceritate şi zel. Este nevoie de oameni sfinŃiŃi şi gata de 
sacrificiu de sine; oameni care nu vor ocoli încercările şi respon-
sabilitatea; oameni care sunt curajoşi şi devotaŃi; oameni în a căror 
inimă Hristos este 'nădejdea slavei' şi care, cu buzele atinse de focul 
sfânt, vor vesti Cuvântul." (Faptele apostolilor, pag. 507) 
Mesajul zilei: A fost pusă deoparte câte o cunună a neprihănirii pentru 
toŃi cei care încheie cursa vieŃii după ce au păzit credinŃa. 
 
11 noiembrie luni    2 Timotei 1:12 
„Nici o mână credincioasă nu a consemnat pentru generaŃiile viitoare 
ultimele scene din viaŃa acestui bărbat sfânt; însă InspiraŃia a păstrat 
pentru noi mărturia ultimelor sale clipe de viaŃă. Asemenea sunetului de 
trâmbiŃă, glasul său a răsunat de atunci prin toate timpurile, stimulându-
i prin curajul lui pe miile de martori ai lui Hristos şi trezind în mii de 
inimi copleşite de întristare ecoul bucuriei lui triumfătoare. 'Eu sunt 
gata să fiu turnat ca o jertfa de băutură şi clipa plecării mele este 
aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am 
păzit credinŃa. De acum, mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o 
va da, în «ziua aceea», Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, 
ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui! (2 Timotei 4,6-8)" 
(Faptele apostolilor, pag. 513) 
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Mesajul zilei: ViaŃa noastră predică Evanghelia în cuvinte mult mai 
puternice decât mărturisirea cu buzele. 
 
12 noiembrie marŃi    1 Petru 1:3,4 
„Epistolele [lui Petru] aveau imprimat în ele faptul de a fi fost scrise de 
unul care se împărtăşise din belşug atât cu suferinŃele lui Hristos, cât şi 
cu mângâierea Sa; unul a cărui întreagă fiinŃă fusese transformată prin 
har şi a cărui speranŃă pentru viaŃa veşnică era ceva sigur şi de 
neclătinat." (Faptele apostolilor, pag. 517) 
Mesajul zilei: Şi astăzi este tot la fel de important să păzim toate căile 
de acces ale sufletului, ca şi pe vremea în care Petru le-a adresat aceste 
sfaturi primilor creştini. 
 
13 noiembrie miercuri   2 Petru 3:11,12 
„Petru, ca evreu şi străin, a fost condamnat, biciuit şi răstignit. Având 
perspectiva acestei morŃi groaznice, apostolul şi-a amintit de marele lui 
păcat de tăgăduire a lui Isus în ceasul Său de încercare. Atât de 
nedispus cândva să admită crucea, acum socotea că e o bucurie să-şi 
dea viaŃa pentru Evanghelie, considerând că, pentru el, care II tăgăduise 
pe Domnul, era o onoare prea mare să moară în acelaşi fel ca 
învăŃătorul Său. [...] Ca ultimă favoare, el i-a rugat pe cei care-l 
executau să-l pironească pe cruce cu capul în jos. Cererea i-a fost 
îndeplinită şi în felul acesta a murit marele apostol Petru." (Faptele 
apostolilor, pag. 537, 538) 
Mesajul zilei: Prin harul lui Dumnezeu, putem urca zilnic pe scara 
formării caracterului, adăugând virtute după virtute la experienŃa 
noastră creştină. 
 
14 noiembrie joi    1 Ioan 3:2,3 
„Profunzimea şi căldura iubirii lui Ioan faŃă de învăŃătorul său 
constituiau nu motivul iubirii lui Hristos faŃă de el, ci efectul acestei 
iubiri. Ioan a dorit să ajungă asemenea lui Isus şi, sub influenŃa 
transformatoare a iubirii Sale, a devenit blând şi smerit. Eul era ascuns 
în Isus. Mai presus de oricare dintre tovarăşii săi, Ioan s-a supus puterii 
acelei vieŃi uimitoare. El spune: ViaŃa a fost arătată şi noi am văzut-o.' 
'Şi noi toŃi am primit din plinătatea Lui şi har după har' (1 Ioan 1,2; 
Ioan 1,16). Ioan II cunoştea din expe-rienŃă pe Mântuitorul. [...] Când 
mărturisea despre harul Mântu-itorului, limbajul lui simplu era 
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convingător datorită iubirii de care era pătrunsă întreaga lui fiinŃă. 
(Faptele apostolilor 544,545) 
Mesajul zilei: Lupta cu şinele este cea mai dificilă luptă pe care o avem 
de dus, dar Dumnezeu a promis că ne va da harul Său ca să ieşim 
învingători. 
 
15 noiembrie vineri S.A. CT 16.39, B. 16.47, MS 16.50, AR 17.02 
1 Ioan 1:1-4 
„Ca martor pentru Hristos, Ioan nu a intrat în nici o discuŃie 
contradictorie, nu s-a implicat în nici o dezbatere epuizantă. El a 
declarat ceea ce ştia, ce văzuse şi auzise. [...] Mărturia sa cu privire la 
viaŃa şi moartea Mântuitorului era clară şi convingătoare. El vorbea 
dintr-o inimă care abunda de iubire faŃă de Mântuitorul; şi nici o putere 
nu putea să stea împotriva cuvintelor sale." (Faptele apostolilor, 555) 
Mesajul zilei: Dragostea trebuie să fie principiul dominant al vieŃii 
creştine, şi nu un impuls de moment. 
 
16 noiembrie sâmbătă S.A. CT 16.38, B. 16.46, MS 16.49, AR 17.01 
1 Tesaloniceni 4:3 
„SfinŃirea nu este un proces ce are loc într-o clipă, o oră, o zi, ci 
durează o viaŃă întreagă. Ea nu este dobândită printr-o fericită 
străfulgerare a sentimentelor, ci este rezultatul unei continue morŃi faŃă 
de păcat şi al unei neîntrerupte trăiri pentru Hristos. Relele nu pot fi 
îndreptate şi nici schimbări nu pot fi săvârşite în caracter prin încercări 
slabe, făcute din când în când. Noi vom birui numai printr-un efort 
îndelung şi perseverent, precum şi printr-o disciplină aspră şi o luptă 
dârză. în nici o zi nu ştim cât de crâncenă va fi lupta a doua zi. Atâta 
timp cât domneşte Satana, avem de supus eul şi de învins păcate 
obişnuite; atâta timp cât va exista viaŃă, nu va fi loc de oprire şi nici 
punct pe care, atingându-l, să spunem: Am atins desăvârşirea. SfinŃirea 
este rezultatul ascultării o viaŃă întreagă." (Faptele apostolilor, pag. 
560, 561) 
Mesajul zilei: Dacă vrem să creştem în Hristos, trebuie să avem în-
credere că El ne va ajuta să învingem păcatul din viaŃa noastră. 
 
17 noiembrie duminică    Apocalipsa 1:9 
„Istoria vieŃii lui Ioan oferă o izbitoare ilustrare a modului în care 
Dumnezeu îi poate folosi pe lucrătorii în vârstă. Când Ioan a fost exilat 
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pe insula Patmos, mulŃi gândeau că era trecut de vârsta când mai putea 
sluji - o trestie bătrână şi frântă, gata să cadă în orice clipă. Dar Domnul 
a considerat potrivit să-l folosească şi mai departe. Deşi izgonit din 
locurile unde lucrase înainte, el nu a încetat să dea mărturie pentru 
adevăr. [...] Şi, după ce a îmbătrânit în slujirea Domnului, Ioan a primit 
mai multe comunicări din cer decât primise în toŃi anii vieŃii sale 
înainte." (Faptele apostolilor, pag. 572, 573) 
Mesajul zilei: Poate că vom trece şi noi printr-o experienŃă asemănă-
toare cu a lui Ioan, dar să nu uităm că Dumnezeu nu renunŃă la scopul 
pe care îl are pentru viaŃa noastră. 
18 noiembrie luni   Apocalipsa 14:4,5 
„AdevăraŃii ucenici ai lui Hristos îl urmează prin lupte aspre, 
renegându-se pe ei şi trecând prin experienŃa unei dezamăgiri amare; 
dar aceasta îi conştientizează de vinovăŃia şi blestemul păcatului şi 
ajung să-l privească cu scârbă. Părtaşi la suferinŃele lui Hristos, ei sunt 
rânduiŃi să fie părtaşi la slava Sa. în viziune sfântă, profetul a văzut ul-
timul triumf al rămăşiŃei bisericii." (Faptele apostolilor, pag. 590) 
Mesajul zilei: Dumnezeu ne-a dat informaŃii detaliate cu privire la 
zilele finale ale lumii, ca să ne ajute să rămânem de partea Lui, în ciuda 
tuturor greutăŃilor care ne aşteaptă. 
 
19 noiembrie marŃi   Apocalipsa 7:9,10 
„Hristos i-a dat bisericii o însărcinare sfântă. Fiecare membru trebuie să 
fie un canal prin care Dumnezeu îi poate împărtăşi lumii comorile 
harului Său, bogăŃiile nepătrunse ale lui Hristos. Nimic nu îşi doreşte 
Mântuitorul mai mult decât slujitori care să reprezinte înaintea lumii 
spiritul şi caracterul Său. [...] întreg cerul aşteaptă bărbaŃi şi femei prin 
care Dumnezeu să poată manifesta puterea creştinismului." (Faptele 
apostolilor, pag. 600) 
Mesajul zilei: Ce responsabilitate solemnă avem, ştiind că faptele 
noastre pot fie să grăbească, fie să amâne venirea Domnului Hristos! 
 
20 noiembrie miercuri    Luca 19:41-44 
„Lumea nu este astăzi mai dispusă să creadă solia pentru această vreme 
de cum erau iudeii să primească avertizarea Mântuitorului cu privire la 
Ierusalim. Oricând ar veni, ziua Domnului va veni pe neaşteptate pentru 
cei neevlavioşi. Când viaŃa îşi urmează cursul obişnuit, când oamenii 
sunt absorbiŃi de plăceri, de afaceri, de comerŃ, de procurarea banilor, 
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când conducătorii religioşi laudă progresele lumii, iar poporul este 
legănat într-o falsă siguranŃă - atunci, după cum un hoŃ pradă la miezul 
nopŃii locuinŃa nepăzită, tot astfel o catastrofa neaşteptată va veni peste 
cei neglijenŃi şi neevlavioşi 'şi nu va fi chip de scăpare'." (Tragedia 
veacurilor, pag. 38) 
Mesajul zilei: Singura noastră apărare este numai Hristos. 
 
21 noiembrie joi   Apocalipsa 2:10 
 „Apostolul Pavel spune că 'toŃi cei care vor să trăiască cu evlavie în 
Isus Hristos vor fi prigoniŃi' (2 Timotei 3,12). Atunci de ce persecuŃia 
pare să nu mai aibă loc? Singurul motiv este că biserica s-a conformat 
cerinŃelor lumii şi nu mai trezeşte nici o împotrivire. Religia din zilele 
noastre nu are caracterul curat şi sfânt pe care 1-a avut credinŃa creştină 
în zilele lui Hristos şi ale apostolilor Săi. Din cauza spiritului de 
compromis cu păcatul, din cauză că marile adevăruri ale Cuvântului lui 
Dumnezeu sunt privite cu indiferenŃă, din cauză că în biserică este atât 
de puŃină evlavie, creştinismul pare atât de popular în lume. Dacă s-ar 
produce o reînviorare a credinŃei şi a puterii din biserica primară, atunci 
spiritul persecuŃiei ar reînvia, iar flăcările persecuŃiei ar fi iarăşi 
aprinse." (Tragedia veacurilor, pag. 48) 
Mesajul zilei: Popularitatea este un lucru periculos pentru biserica 
creştină; ea este de obicei semnul că biserica a permis ca lumea să 
pătrundă în învăŃăturile şi activităŃile ei. 
 
22 noiembrie vineri S.A. CT 16.34, B. 16.42, MS 16.44, AR 16.56 
2 Tesaloniceni 2:3,4,7 
„Secolele care au urmat au fost martore la o adâncire continuă a 
rătăcirii în învăŃăturile susŃinute de Roma. Chiar şi înainte de naşterea 
papalităŃii, învăŃăturile filozofilor păgâni captivaseră atenŃia şi-şi 
exercitaseră influenŃa în biserică. MulŃi dintre cei care susŃineau că sunt 
convertiŃi se Ńineau încă de învăŃăturile filozofiei lor păgâne şi nu numai 
că ei continuau să le studieze, dar le impuneau şi altora, socotindu-le 
mijloace de a-şi extinde influenŃa printre păgâni. Rătăciri serioase au 
fost introduse în felul acesta în credinŃa creştină." (Tragedia veacurilor, 
58) 
Mesajul zilei: Trebuie să avem grijă ca învăŃăturile false să nu fie 
primite în biserica lui Dumnezeu. 
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23 noiembrie sâmbătă S.A. CT 16.33, B. 16.41, MS 16.43, AR 16.55 
Apocalipsa 2:25 
 „PersecuŃiile care au bântuit timp de multe secole acest popor temător 
de Dumnezeu au fost suportate cu o răbdare şi cu o hotărâre care L-au 
onorat pe Răscumpărătorul lui. In ciuda cruciadelor pornite împotriva 
lor şi a măcelului sălbatic la care au fost supuşi, valdenzii au continuat 
să trimită misionari pentru a răspândi adevărul preŃios. Erau vânaŃi şi 
omorâŃi; dar sângele lor uda sămânŃa semănată, care nu înceta să aducă 
roade. [...] împrăştiaŃi prin multe Ńări, ei au semănat seminŃele Reformei 
care a început în vremea lui Wycliffe, a crescut şi s-a adâncit în zilele 
lui Luther şi trebuie să fie dusă mai departe până la încheierea timpului 
de către aceia care sunt gata să sufere orice pentru 'Cuvântul lui 
Dumnezeu şi pentru mărturia lui Isus Hristos'. (Apocalipsa 1,9)" 
(Tragedia veacurilor, pag. 78) 
Mesajul zilei: Este nevoie de curaj şi de ingeniozitate ca să păstrezi viu 
adevărul în mijlocul persecuŃiei grele. 
 
24 noiembrie duminică   Apocalipsa 2:26 
„Scrierile lui Wycliffe au fost acelea prin care Ian Hus, din Boemia, a 
ajuns să renunŃe la multe din rătăcirile Romei şi să intre în lucrarea 
Reformei. In felul acesta, în cele două Ńări, atât de depărtate una de alta, 
s-a semănat sămânŃa adevărului. Din Boemia lucrarea s-a extins în alte 
Ńări. MinŃile oamenilor au fost îndreptate către Cuvântul lui Dumnezeu, 
uitat de atâta vreme. O mână divină pregătea calea pentru Marea 
Reformă." (Tragedia veacurilor, 96) 
Mesajul zilei: Dumnezeu are nevoie de oameni inteligenŃi, în întregime 
dedicaŃi adevărului biblic. 
 
25 noiembrie luni   2 Corinteni 13:8 
„Dumnezeu a permis ca o mare lumină să strălucească asupra minŃilor 
acestor bărbaŃi aleşi, descoperindu-le multe dintre rătăcirile Romei; dar 
ei n-au primit toată lumina care trebuia dată lumii. [...] De aceea, le-a 
descoperit-o conducătorilor puŃin câte puŃin, pe măsură ce putea fi 
primită de popor. De la un secol la altul, alŃi lucrători credincioşi aveau 
să urmeze, pentru a conduce poporul mai departe pe calea reformei." 
(Tragedia veacurilor, 103) 
Mesajul zilei: BărbaŃi şi femei curajoase şi-au dat viaŃa să apere adevă-
rul lui Dumnezeu astfel ca noi să ne putem bucura astăzi de libertate. 
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26 noiembrie marŃi    Romani 1:17 
„OpoziŃia este reacŃia cu care simt întâmpinaŃi cei pe care Dumnezeu îi 
foloseşte pentru a prezenta adevărurile care au o aplicaŃie deosebită 
pentru vremea lor. Astfel, pentru zilele lui Luther a existat un adevăr 
prezent - un adevăr de o deosebită importanŃă pentru vremea aceea; 
există însă un adevăr prezent şi pentru biserica de astăzi Acela care face 
totul după sfatul voii Sale a găsit cu cale să-i pună pe oameni în diferite 
situaŃii şi să le încredinŃeze îndatoriri speciale pentru vremurile în care 
trăiesc şi pentru condiŃiile în care se găsesc. Dacă aceştia vor preŃui 
lumina care le-a fost dată, li se va oferi o înŃelegere mai profundă a 
adevărului. Dar adevărul nu este astăzi mai dorit de majoritatea 
oamenilor de cum a fost dorit de catolicii care i s-au împotrivit lui 
Luther. [...] Marea luptă dintre adevăr şi rătăcire, dintre Hristos şi Sa-
tana, trebuie să crească în intensitate până la încheierea istoriei acestei 
lumi." (Tragedia veacurilor, pag. 143, 144) 
Mesajul zilei: Dilemele care au tulburat inima lui Luther şi care l-au 
determinat să cerceteze Biblia ca să găsească răspuns la ele - cum să te 
împaci cu Dumnezeu şi cum să fii iertat de păcat - reprezintă încă pro-
blemele cele mai importante cu care se confruntă fiinŃele umane. 
 
27 noiembrie miercuri    Matei 10:32,33 
„Dacă reformatorul ar fi cedat doar într-un singur punct, Satana şi oştile 
lui ar fi câştigat. Dar hotărârea lui nestrămutată a constituit mijlocul de 
eliberare a bisericii şi începutul unei ere noi şi mai bune. InfluenŃa 
acestui singur bărbat, care a îndrăznit să gândească şi să acŃioneze 
independent în probleme de religie, urma să transforme biserica şi 
lumea nu numai în vremea sa, ci în toate generaŃiile următoare." 
(Tragedia veacurilor, pag. 166) 
Mesajul zilei: Singura cale sigură pe care o putem urma este aceea de a 
asculta de călăuzirea Duhului Sfânt, care ne imprimă în inimă 
adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu şi ne ajută să înŃelegem 
semnificaŃia lor. 
 
28 noiembrie joi    2 Timotei 2:3 
„Când Dumnezeu Se pregăteşte să rupă lanŃurile neştiinŃei şi ale 
superstiŃiei, atunci Satana acŃionează cu o şi mai mare putere ca să-i 
învăluie pe oameni în întuneric şi să lege cătuşele şi mai strâns. In timp 
ce în diferite Ńări se ridicau bărbaŃi pentru a prezenta poporului iertarea 
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şi îndreptăŃirea prin sângele lui Hristos, Roma a pornit cu forŃe înnoite 
să-şi deschidă piaŃa în toată creştinătatea, oferind iertare pe bani." 
(Tragedia veacurilor, pag. 178) 
Mesajul zilei: Chiar dacă oamenii încearcă să ascundă adevărurile din 
Cuvântul lui Dumnezeu şi să le împiedice să fie prezentate la scară 
largă, Dumnezeu va ridica bărbaŃi şi femei care vor vesti solia Sa exact 
când va fi cea mai mare nevoie de ea. 
 
 
29 noiembrie vineri S.A. CT 16.31, B. 16.39, MS 16.40, AR 16.52 
Psalmi 119:130 
„Studiul Scripturilor producea o schimbare puternică în mintea şi inima 
oamenilor. [...] O practicare superstiŃioasă a formelor de cult fusese 
Ńinută cu stricteŃe, dar în tot ritualul lor, inima şi mintea nu avuseseră 
aproape nici o participare. Predicarea lui Luther, prezentând adevărurile 
clare ale Cuvântului lui Dumnezeu, şi apoi chiar Cuvântul însuşi pus în 
mâinile oamenilor de rând au trezit puterile lor adormite, au înnobilat şi 
curăŃit natura lor spirituală, au dat o nouă putere şi o vigoare proaspătă 
minŃii."  (Tragedia veacurilor, pag. 195) 
Mesajul zilei: Atât raŃiunea umană, cât şi impresiile subiective pot fi 
Ńinute în frâu de principiile biblice clare şi de călăuzirea Duhului Sfânt. 
 
 
30 noiembrie sâmbătă S.A. CT 16.30, B. 16.38, MS 16.39, AR 16.51 
Psalmi 119:46 „Tot ce au spus luteranii este adevărat, nu putem nega 
nimic', a declarat un episcop catolic. 'PuteŃi respinge printr-o judecată 
sănătoasă mărturisirea făcută de elector şi de aliaŃii lui?, îl întrebă un 
altul pe dr. Eck. 'Cu scrierile apostolilor şi ale prorocilor - nu', a fost 
răspunsul, 'dar cu acelea ale PărinŃilor bisericeşti şi ale conciliilor - da', 
'ÎnŃeleg', a răspuns cel care întrebase, 'luteranii, după părerea dumnea-
voastră, sunt în cadrul Scripturii, iar noi în afara ei."' ('Tragedia 
veacurilor, pag. 208). 
Mesajul zilei: în ciuda opoziŃiei din partea oamenilor şi din partea lui 
Satana, adevărul lui Dumnezeu va ieşi biruitor în cele din urmă. 
 
1 decembrie duminică   1 Corinteni 1:27 
„Timp de aproape 30 de ani, Calvin a lucrat la Geneva, mai întâi pentru 
întemeierea unei biserici gata să accepte moralitatea biblică şi apoi 
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pentru înaintarea Reformei în Europa. Darul lui de învăŃător public n-a 
fost fără greşeală şi nici învăŃăturile lui, fără lipsuri. Dar el a fost 
instrumentul folosit pentru proclamarea adevărurilor de o importanŃă 
deosebită în acea perioadă, pentru susŃinerea princi-piilor 
protestantismului împotriva valului rapid de reîntoarcere a papalităŃii şi 
pentru promovarea în bisericile reformate a simplităŃii şi curăŃiei 
vieŃii..." (Tragedia veacurilor, pag. 236) 
Mesajul zilei: Adevărul îi cucereşte atât pe cei curajoşi, cât şi pe cei 
prudenŃi, atât pe oamenii de acŃiune, cât şi pe oamenii învăŃaŃi, însă, 
indiferent de temperament, Dumnezeu le încredinŃează tuturor o datorie 
specială.  
 
2 decembrie luni    Ioan 7:16 
„Continuu şi sigur, întunericul ignoranŃei şi al superstiŃiei a fost risipit 
de lumina binecuvântată a Evangheliei. [...] Suedia a devenit una dintre 
fortăreŃele protestantismului. Un secol mai târziu, într-o vreme de mare 
pericol, această naŃiune mică şi slabă până atunci a fost singura din 
Europa care a avut curajul să dea o mână de ajutor Germaniei în 
încrâncenarea groaznică a Războiului de Treizeci de Ani. [...] Armatele 
Suediei au fost acelea care au ajutat Germania să respingă valul de 
succese papale, să asigure toleranŃă pentru protestanŃi [...] şi să 
restabilească libertatea de conştiinŃă în acele Ńări care primiseră 
Reforma." (Tragedia veacurilor, pag. 244) 
Mesajul zilei: MulŃi oameni din trecut au fost dispuşi să renunŃe la tot, 
inclusiv la viaŃa lor, pentru ca lumina Evangheliei să poată străluci tot 
mai clar pe cărarea noastră, a celor care trăim în această vreme. 
 
3 decembrie marŃi    Ioan 1:4,9 
„La încheierea vieŃii lui [Wesley], de peste 80 de ani - din care mai 
mult de o jumătate de secol a petrecut-o mergând din loc în loc - adepŃii 
lui devotaŃi erau în număr de peste o jumătate de milion. [...] ViaŃa lui 
oferă o lecŃie de o valoare nemăsurată pentru orice creştin. Fie ca 
umilinŃa şi credinŃa, zelul neobosit, jertfirea de sine şi devotamentul 
acestui slujitor al lui Hristos să se reflecte şi în bisericile de astăzi!" 
(Tragedia veacurilor, pag. 264) 
Mesajul zilei: Ar trebui să revedem viaŃa acestor uriaşi ai credinŃei de 
odinioară şi să învăŃăm din experienŃa lor. 
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4 decembrie miercuri    Ioan 3:19 
„Toate acestea erau aşa cum le-a dorit Satana. [...] Scopul lui neabătut 
este să aducă nenorocire şi nefericire peste oameni, să desfigureze şi să 
păteze lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, să strice planurile divine de 
iubire şi de bunăvoinŃă şi, în felul acesta, să producă durere în ceruri. 
Apoi, ...el orbeşte mintea oamenilor, determinându-i să arunce ocară 
asupra lucrării lui Dumnezeu, ca şi când toată această nenorocire ar fi 
consecinŃa planului Creatorului. Tot la fel, atunci când aceia care au 
fost umiliŃi şi brutalizaŃi prin puterea lui plină de cruzime îşi obŃin 
libertatea, el îi îndeamnă la excese şi atrocităŃi." (Tragedia veacurilor, 
284, 285) 
Mesajul zilei: Marea luptă dintre bine şi rău se manifestă vizibil în 
astfel de evenimente ca RevoluŃia Franceză - o pregustare a timpului în 
care vor cădea ultimele şapte plăgi. 
 
5 decembrie joi   Apocalipsa 13:11 
„Marele principiu apărat cu atâta nobleŃe de Robinson şi de Roger 
Williams, că adevărul este in continuu progres şi că orice creştin trebuie 
să fie gata să primească toată lumina care poate străluci din Cuvântul 
sfânt al lui Dumnezeu, a fost pierdut din vedere de către urmaşii lor. 
Bisericile protestante din America, precum şi cele din Europa, care au 
avut atât de mult de câştigat de pe urma binecuvântărilor Reformei, n-
au mai înaintat pe calea ei. [...] De aceea religia a degenerat iarăşi în 
formalism. In mod sigur rătăcirile şi superstiŃiile ar fi fost înlăturate, 
dacă biserica ar fi continuat să meargă în lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu, dar acestea au fost păstrate şi cultivate. In felul acesta, 
spiritul inspirat de Reformă a dispărut treptat, până când a ajuns să fie 
nevoie de o reformă aproape tot atât de mare în bisericile protestante 
cum fusese nevoie şi în biserica Romei din timpul lui Luther." 
(Tragedia veacurilor, 297, 298). 
Mesajul zilei: Adevărul se zideşte pe adevăr. Dumnezeu are un adevăr 
prezent pentru fiecare generaŃie. 
 
6 decembrie vineri S.A. CT 16.29, B. 16.37, MS 16.38, AR 16.50 
Ioan 8:12 
„Dacă biserica nu va urma providenŃa Sa, primind orice rază de lumină 
şi îndeplinind orice datorie cunoscută, religia va degenera în mod 
inevitabil în păzirea unor forme, iar spiritul unei evlavii vitale va 
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dispărea. Acest adevăr a fost ilustrat de repetate ori în istoria bisericii. 
[...] Ascultarea cere un sacrificiu şi implică o cruce. Din acest motiv, 
mulŃi dintre cei care se pretind urmaşi ai lui Hristos au refuzat să 
accepte lumina din ceruri şi, asemenea iudeilor din vechime, n-au recu-
noscut timpul cercetării lor."  (Tragedia veacurilor, pag. 316) 
Mesajul zilei: Este esenŃial să înŃelegem care este locul nostru în eve-
nimentele din planul lui Dumnezeu, ca să fim pregătiŃi pentru revenirea 
Domnului Isus. 
 
7 decembrie sâmbătă S.A. CT 16.29, B. 16.37, MS 16.38, AR 16.50 
Daniel 8:14 
„łinând seama de mărturia inspiraŃiei, cum îndrăznesc oamenii să 
înveŃe că Apocalipsa este o taină dincolo de puterea de pătrundere a 
înŃelepciunii omeneşti? Ea este o taină descoperită, o carte deschisă. 
Studiul cărŃii Apocalipsa îndreaptă mintea către profeŃiile lui Daniel şi 
amândouă prezintă cele mai importante indicaŃii date de Dumnezeu 
oamenilor cu privire la evenimentele care vor avea loc la încheierea 
istoriei acestei lumi." (Tragedia veacurilor, 341) 
Mesajul zilei: Este nevoie de curaj ca să te opui înŃelepciunii tradi-
Ńionale şi să îŃi aperi public convingerile. 
 
8 decembrie duminică    Luca 24:27 
„Pentru aceşti credincioşi, ca şi pentru primii ucenici, ceea ce în ceasul 
încercării părea întunecat pentru înŃelegerea lor urma să fie clarificat 
după aceea. Când urmau să vadă "sfârşitul pe care-l va da Domnul', 
aveau să ştie că, în ciuda încercării care a fost urmarea greşelilor lor, 
planurile Sale de iubire faŃă de ei se împliniseră fără greş. Ei aveau să 
înveŃe printr-o experienŃă binecuvântată că El este 'foarte îndurător şi 
plin de milă', că toate căile Sale sunt 'milă şi adevăr pentru aceia care 
păzesc legământul Său şi mărturiile Sale!" (Tragedia veacurilor, pag. 
354) 
Mesajul zilei: Trebuie să ne fixăm privirea asupra marelui tablou al 
marii lupte, ştiind faptul că profeŃiile despre revenirea Domnului Isus se 
vor împlini atunci când El va considera că a sosit vremea. 
 
9 decembrie luni   Apocalipsa 14:6 
„Perioada de aşteptare a trecut, iar Hristos nu S-a arătat pentru 
eliberarea poporului Său. Aceia care, cu credinŃă şi iubire sinceră, L-au 
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aşteptat pe Mântuitorul au avut parte de o dezamăgire amară. Cu toate 
acestea, planurile lui Dumnezeu se împlineau; El punea la încercare 
inimile acelora care mărturisiseră că aşteaptă revenirea Sa. Printre ei 
erau mulŃi care nu fuseseră mânaŃi de motive nobile, ci de teamă" 
(Tragedia veacurilor, pag. 374) 
Mesajul zilei: În momentele cruciale din planul Său, Dumnezeu ridică 
oameni care să transmită lumii un mesaj special. 
 
10 decembrie marŃi   Apocalipsa 18:4 
„Cu tot întunericul spiritual şi îndepărtarea de Dumnezeu care există în 
bisericile care compun Babilonul, majoritatea adevăraŃilor urmaşi ai lui 
Hristos se găsesc încă în ele. Dintre ei sunt mulŃi care n-au auzit nici 
odată adevărurile deosebite pentru acest timp. Nu puŃini sunt aceia care 
sunt nemulŃumiŃi de starea lor actuală şi vor o lumină mai clară. [...] Va 
veni vremea când aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice 
nu vor mai putea rămâne în legătură cu unii care sunt 'iubitori de plăceri 
mai mult decât iubitori de Dumnezeu; având o formă de evlavie, dar 
tăgăduindu-i puterea'." (Tragedia veacurilor, pag. 390) 
Mesajul zilei: Dumnezeu îi cheamă pe oameni să iasă din „încurcătura" 
creştinismului contemporan, să îşi întemeieze credinŃa pe Cuvântul lui 
Dumnezeu şi să aştepte revenirea Domnului Isus. 
 
 
11 decembrie miercuri    Evrei 10:35,36 
„Faptul că acest îndemn este adresat şi bisericii din zilele sfârşitului se 
vede din cuvintele care denotă apropierea revenirii Domnului. 'încă 
puŃină, foarte puŃină vreme, şi Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi.' Se 
înŃelege clar că va fi o aparentă întârziere şi Domnul va întârzia să vină. 
[...] Când lumina puternică a 'strigătului de la miezul nopŃii' le-a 
luminat calea şi au văzut profeŃiile desigilate şi împlinirea rapidă a 
semnelor care vesteau că venirea lui Hristos era aproape, au mers, cum 
era şi cazul, prin vedere. Dar acum, încovoiaŃi de speranŃe înşelate, au 
putut rămâne în picioare numai prin credinŃa în Dumnezeu şi în 
Cuvântul Său." (Tragedia veacurilor, pag. 408) 
Mesajul zilei: Avem nevoie de această încredere în Dumnezeu că nici o 
dezamăgire, oricât de grea, nu ne poate distruge credinŃa în călăuzirea 
Sa. 
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12 decembrie joi   Apocalipsa 11:19 
„Timp de optsprezece secole, această lucrare de slujire a continuat în 
prima despărŃitură a Sanctuarului. [...] Şi aşa cum în serviciul simbolic 
se făcea o lucrare de ispăşire la încheierea anului, tot astfel, înainte ca 
lucrarea lui Hristos pentru mântuirea oamenilor să se încheie, o lucrare 
de ispăşire trebuie făcută pentru îndepărtarea păcatului din Sanctuar. 
Acesta este serviciul care a început atunci când s-au încheiat cele 2.300 
de zile. La data aceea, aşa cum a fost prorocit de profetul Daniel, 
Marele nostru Preot a intrat în Locul Preasfânt pentru a îndeplini ultima 
parte a lucrării Sale solemne - curăŃirea Sanctuarului" (Tragedia 
veacurilor, 421) 
Mesajul zilei: Există un Sanctuar în cer - marea realitate care a 
constituit modelul pentru sanctuarul de pe pământ - în care Isus slujeşte 
ca Mare Preot al nostru. 
 
 
13 decembrie vineri S.A. CT 16.30, B. 16.38, MS 16.39, AR 16.51 
Maleahi 3:1 
„Aceia care vor trăi pe pământ atunci când Domnul Hristos va înceta să 
mijlocească în Sanctuarul de sus vor trebui să stea fără mijlocitor în faŃa 
unui Dumnezeu sfânt. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele 
lor trebuie să fie curăŃite de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui 
Dumnezeu şi prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie biruitori în 
lupta cu cel rău. In timp ce judecata de cercetare continuă în cer, în 
timp ce păcatele credincioşilor pocăiŃi simt îndepărtate din Sanctuar, în 
mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare 
deosebită de curăŃire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este 
mai clar prezentată în soliile din Apocalipsa, capitolul 14." (Tragedia 
veacurilor, pag. 425) 
Mesajul zilei: întrebarea cea mai importantă pe care şi-o pune universul 
este dacă poporului lui Dumnezeu i se poate încredinŃa viaŃa veşnică. 
 
14 decembrie sâmbătă S.A. CT 16.30, B. 16.38, MS 16.39, AR 16.51 
Apocalipsa 11:19 
„Atunci când vor cădea de acord asupra unor puncte comune de 
doctrină, bisericile principale din Statele Unite vor influenŃa statul 
pentru a impune decretele lor şi pentru a susŃine instituŃiile lor. Şi 
atunci, America protestantă va face o icoană bisericii Romei, iar 
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aplicarea pedepselor civile asupra disidenŃilor va fi rezultatul inevitabil 
al acestor acŃiuni." (Tragedia veacurilor, pag. 445) 
Mesajul zilei: CredinŃa şi ascultarea se află într-o legătură strânsă în 
serviciul din Sanctuarul ceresc, şi tot la fel trebuie să fie şi în experienŃa 
creştinului. 
 
15 decembrie duminică    Ioan 3:20 
„Marea piedică în primirea şi vestirea adevărului este faptul că implică 
neplăceri şi batjocură. Acesta este singurul argument împotriva 
adevărului pe care apărătorii lui nu l-au putut contrazice. Dar lucrul 
acesta nu i-a făcut pe adevăraŃii urmaşi ai lui Hristos să se clatine. Ei nu 
aşteaptă ca adevărul să devină popular. [...] Indiferent de declaraŃiile pe 
care le fac, numai aceia care în inima lor slujesc lumii acŃionează mai 
degrabă din interes, decât din principiu în lucrurile religioase. Să facem 
ce trebuie pentru că aşa trebuie şi să lăsăm urmările pe seama lui 
Dumnezeu!" (Idem, 460) 
Mesajul zilei: Majoritatea oamenilor au ales dintotdeauna calea cea mai 
uşoară, preferând să fie pe placul lor, nu pe placul lui Dumnezeu. 
 
16 decembrie luni    Ioan 17:17-19 
„Privind, suntem schimbaŃi. Şi atunci când sunt neglijate preceptele 
sfinte, prin care Dumnezeu le-a descoperit oamenilor desăvârşirea şi 
sfinŃenia caracterului Său, iar minŃile oamenilor sunt îndreptate către 
învăŃături şi teorii omeneşti, ne mai mirăm că a urmat o scădere a 
evlaviei vii în biserică? Aşa zice Domnul: 'M-au părăsit pe Mine, 
Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puŃuri, puŃuri crăpate, care nu Ńin apă.’ 
(Ieremia 2,13)" (Tragedia veacurilor, pag. 478) 
Mesajul zilei: Avem nevoie să căutăm zilnic harul lui Dumnezeu, care 
ne iartă şi ne dă putere, ca să fim din ce în ce mai mult în armonie cu 
principiile Legii lui Dumnezeu. 
 
17 decembrie marŃi   Apocalipsa 20:12 
„Pentru toŃi aceia care s-au pocăit cu adevărat de păcat şi au apelat prin 
credinŃă la sângele lui Hristos ca jertfa ispăşitoare, s-a scris 'iertare' în 
dreptul numelui lor în cărŃile cerului. Pentru că au devenit părtaşi la 
neprihănirea lui Hristos, iar caracterele lor sunt în armonie cu Legea lui 
Dumnezeu, păcatele lor vor fi şterse, iar ei vor fi socotiŃi vrednici de 
viaŃa veşnică." (Tragedia veacurilor, pag. 483) 
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Mesajul zilei: CunoştinŃele despre lucrarea Domnului Hristos în fa-
voarea noastră în Sanctuarul ceresc trebuie să fie primite atât în inimă, 
cât şi în minte. 
 
 
18 decembrie miercuri    Ezechiel 28:15 
„Întregul univers va fi martor la natura şi urmările păcatului. Iar 
anihilarea lui totală, care la început le-ar fi provocat frică îngerilor, iar 
lui Dumnezeu dezonoare, va îndreptăŃi acum iubirea Sa şi-I va restabili 
onoarea în faŃa universului de fiinŃe care fac din plăcere voia Sa şi în a 
căror inimă este Legea Sa. Păcatul nu se va mai manifesta nici odată. 
Cuvântul Domnului spune: 'Nenorocirea nu vine de două ori' (Naum 
1,9). Legea lui Dumnezeu, pe care Satana a declarat-o un jug al robiei, 
va fi onorată ca lege a libertăŃii. O creaŃie încercată şi trecută prin tot 
felul de experienŃe nu va mai fi nici odată îndepărtată de la supunerea 
faŃă de Acela al cărui caracter a fost deplin manifestat înaintea tuturor, 
ca fiind iubire nepătrunsă şi înŃelepciune infinită." (Tragedia 
veacurilor, 504) 
Mesajul zilei: Dumnezeu vrea să-L ascultăm din dragoste. Din acest 
motiv ne-a înzestrat cu capacitatea de a alege. 
 
 
19 decembrie joi    Geneza 3:15 
„Cu cât creştinul imită mai mult Modelul divin, cu atât va deveni o 
Ńintă mai sigură a atacurilor lui Satana. [...] Satana L-a atacat pe Hristos 
cu ispitele cele mai amăgitoare şi cumplite, dar a fost respins de fiecare 
dată. Acele lupte au fost duse în favoarea noastră; biruinŃele acelea ne 
fac pe noi în stare să învingem. Hristos le va da putere tuturor acelora 
care-L caută. Nici un om nu poate fi învins de Satana fără 
consimŃământul lui. Ispititorul nu are putere să stăpânească voinŃa sau 
să constrângă sufletul ca să păcătuiască. El poate întrista, dar nu poate 
contamina. El poate provoca agonie, dar nu poate mânji. Faptul că 
Hristos a biruit ar trebui să le inspire urmaşilor Lui curaj de a lupta 
bărbăteşte în lupta împotriva păcatului şi a lui Satana.” (Tragedia 
veacurilor, pag. 510) 
Mesajul zilei: Dumnezeu a promis că Duhul Sfânt va pregăti o cale de 
scăpare din orice ispită. Nu trebuie să ne lăsăm biruiŃi de Satan. 
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20 decembrie vineri S.A. CT 16.33, B. 16.41, MS 16.42, AR 16.54 
1 Petru 5:8 
„Nimeni nu se află într-un pericol mai mare din partea spiritelor rele 
decât aceia care, neŃinând seama de mărturia directă şi suficientă a 
Scripturilor, neagă existenŃa şi lucrarea celui rău şi a îngerilor lui. Atâta 
vreme cât suntem în necunoştinŃă cu privire la şiretlicurile lui, Satana 
are un câştig aproape de necrezut; mulŃi iau seama la sugestiile lui, în 
timp ce cred că urmează îndemnul propriei înŃelepciuni. Din acest 
motiv, pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, când Satana 
va acŃiona cu cea mai mare putere pentru a amăgi şi a distruge, el 
răspândeşte pretutindeni credinŃa că el nu există. Aceasta este metoda 
lui de a se ascunde pe sine şi modul lui de lucru." (Tragedia veacurilor, 
pag. 516) 
Mesajul zilei: Trebuie să ne aducem aminte că, deşi Satana este puter-
nic în lumea de astăzi, noi avem un înger păzitor care ne poartă de grijă. 
 
 
21 decembrie sâmbătă S.A. CT 16.33, B. 16.41, MS 16.42, AR 16.54 
2 Tesaloniceni 2:9-12 
„Satana prezintă o contrafacere atât de asemănătoare cu adevărul, încât 
îi amăgeşte pe aceia care se lasă să fie amăgiŃi, care doresc să evite 
lepădarea de sine şi sacrificiul cerut de adevăr, dar îi este imposibil să 
Ńină în puterea lui un suflet care doreşte cu sinceritate să cunoască 
adevărul cu orice preŃ." (Tragedia veacurilor, 528) 
Mesajul zilei: Pentru a ne împotrivi Diavolului avem nevoie de o minte 
limpede şi de o încredere neclintită în puterea susŃinătoare a lui Dum-
nezeu. 
 
22 decembrie duminică    Geneza 3:4 
„Teoria nemuririi sufletului a fost una dintre acele învăŃături rătăcite pe 
care Roma le-a împrumutat de la păgâni şi le-a încorporat în religia 
creştinătăŃii. Martin Luther a clasat-o alături de 'fabulele monstruoase 
care formează o parte din vraful de decrete ale Romei'." (Tragedia 
veacurilor, pag. 549) 
Mesajul zilei: Cu cât cunoaştem mai bine adevărul despre moarte, cu 
atât vom fi mai pregătiŃi atunci când ne vom confrunta cu apariŃiile 
contrafăcute ale persoanelor dragi nouă care au murit. 
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23 decembrie luni   Apocalipsa 13:13,14 
„Satana s-a pregătit îndelung pentru efortul final de a amăgi lumea. [..,] 
PuŃin câte puŃin, a pregătit calea pentru capodopera amăgirii: 
dezvoltarea spiritismului. [...] În afară de aceia care sunt păziŃi de 
puterea lui Dumnezeu, prin credinŃa în Cuvântul Său, întreaga lume va 
fi atrasă de partea acestei amăgiri. Oamenii sunt legănaŃi într-o 
siguranŃă fatală din care se vor trezi numai la revărsarea mâniei lui 
Dumnezeu." (Tragedia veacurilor, pag. 561, 562) 
Mesajul zilei: Avem nevoie de o încredere profundă în adevărurile 
Bibliei pentru a nu fi copleşiŃi de amăgirile lui Satana. 
 
24 decembrie marŃi   Apocalipsa 13:3 
„PuŃin îşi dau seama protestanŃii ce fac atunci când îşi propun să 
primească ajutorul Romei în lucrarea de înălŃare a duminicii. în timp ce 
urmăreşte împlinirea scopului ei, Roma Ńinteşte să-şi restabilească 
puterea, să-şi refacă supremaŃia pierdută. Odată stabilit în Statele Unite 
principiul că biserica poate folosi sau poate controla puterea statului, că 
rânduielile religioase pot fi impuse prin legi civile, pe scurt, că 
autoritatea bisericii şi a statului trebuie să domine conştiinŃa, triumful 
Romei în această Ńară este asigurat." (Tragedia veacurilor, pag. 581) 
Mesajul zilei: În lumea noastră au loc mişcări care vor avea ca rezultat 
îndreptarea privirii întregii lumi spre papalitate, ca sfătuitor şi 
îndrumător spiritual. 
 
25 decembrie miercuri   Apocalipsa 12:17 
„Aceia care cinstesc Sabatul biblic vor fi denunŃaŃi ca duşmani ai legii 
şi ordinii, ca unii care calcă in picioare preceptele morale ale societăŃii, 
provocând anarhie şi decădere şi aducând pedepsele lui Dumnezeu 
asupra pământului. StăruinŃa de a nu-şi călca pe conştiinŃă va fi 
considerată ca încăpăŃânare şi dispreŃ faŃă de autoritate. Ei vor fi acuzaŃi 
de lipsă de loialitate faŃă de conducere. [...] în sălile legislative şi în 
curŃile de judecată, păzitorii Sabatului vor fi greşit prezentaŃi şi 
condamnaŃi. O falsă interpretare va fi dată cuvintelor lor, iar asupra 
motivelor lor va fi pusă cea mai rea intenŃie." (Tragedia veacurilor, 
592) 
Mesajul zilei: Trebuie să ne pregătim acum mintea şi inima pentru 
luptele spirituale intense care vor avea loc cu puŃin timp înainte de 
revenirea Domnului Isus. 
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26 decembrie joi    Isaia 8:20 
„Mul Ńi sunt amăgiŃi în ceea ce priveşte starea lor reală înaintea lui 
Dumnezeu. Ei se felicită pentru faptele rele pe care nu le fac şi uită să 
Ńină cont de cele bune şi nobile pe care Dumnezeu le cere de la ei, dar 
pe care au neglijat să le facă. Nu este suficient să fie pomi în grădina lui 
Dumnezeu. Ei trebuie să răspundă aşteptărilor Sale aducând roade. El îi 
trage la răspundere pentru că n-au împlinit tot binele pe care-l puteau 
face, prin harul Său care i-ar fi întărit." (Tragedia veacurilor, pag. 601) 
Mesajul zilei: Dumnezeu ne-a lăsat în Cuvântul Său tot ce avem nevoie 
pentru a trăi pentru El şi pentru a creşte spiritual. 
 
27 decembrie vineri S.A. CT 16.37, B. 16.45, MS 16.46, AR 16.58 
Apocalipsa 18:1 
„Mesajul va fi exprimat nu atât prin argumente, cât prin convingerea 
profundă a Duhului lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate. 
SămânŃa a fost semănată, iar acum va răsări şi va aduce rod. [...] Acum 
razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, 
iar copiii oneşti ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au Ńinut. [...] în 
ciuda unirii tuturor forŃelor împotriva adevărului, un mare număr va lua 
poziŃie de partea Domnului." (Tragedia veacurilor, pag. 612) 
Mesajul zilei: Pregătirile pe care le facem astăzi ne vor ajuta să stăm de 
partea lui Dumnezeu şi să vestim solia Sa în zilele grele de la sfârşit. 
 
28 decembrie sâmbătă S.A. CT 16.37, B. 16.45, MS 16.45, AR 16.59 
Daniel 12:1 
„Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferinŃă; dar, când va fi 
persecutat şi chinuit, când va suferi lipsuri şi nu va avea hrană, nu va fi 
lăsat să piară. [...] în timp ce nelegiuiŃii mor de foame şi de boli, îngerii 
îi vor ocroti pe cei neprihăniŃi şi le vor împlini nevoile. Pentru cei care 
'umblă în neprihănire', făgăduinŃa este: 'I se va da pâine şi apa nu-i va 
lipsi."' (Tragedia veacurilor, pag. 629) 
Mesajul zilei: Dumnezeu nu-i va părăsi pe copiii Lui în ceasul neca-
zului lor celui mare. îngerii Săi îi vor înconjura şi îi vor ocroti. 
 
29 decembrie duminică   Apocalipsa 16:17 
„Mormintele se deschid 'şi mulŃi din cei ce dorm în Ńărâna pământului 
se vor scula: unii pentru viaŃă veşnică şi alŃii pentru ocară şi ruşine 
veşnică' (Daniel 12,2). ToŃi aceia care au murit crezând în solia 
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îngerului al treilea ies din morminte slăviŃi, ca să audă legământul lui 
Dumnezeu de pace cu aceia care au păzit Legea Sa. 'Şi cei care L-au 
străpuns' (Apocalipsa 1,7), cei care au râs de agonia de moarte a lui 
Hristos şi cei mai violenŃi oponenŃi ai adevărului şi ai poporului Său 
sunt înviaŃi, ca să-L vadă în slava Sa şi să vadă cinstea pe care o 
primesc cei credincioşi şi ascultători." (Tragedia veacurilor, pag. 637) 
Mesajul zilei: DorinŃa noastră cea mai mare este să facem şi noi parte 
din poporul credincios al lui Dumnezeu atunci când Domnul Isus va 
reveni. 
 
30 decembrie luni    Isaia 26:21 
„Aici trebuie să fie locuinŃa lui Satana şi a îngerilor răi timp de o mie 
de ani. Limitat la pământ, el nu va mai avea acces la alte lumi, pentru a-
i ispiti şi a-i supăra pe aceia care n-au căzut nici odată. în acest sens 
este el legat; n-a mai rămas nimeni asupra căruia să-şi poată exercita 
puterea. Este oprit cu totul să-şi continue lucrarea de amăgire şi de 
distrugere care, timp de atâtea secole, a fost singura lui desfătare." 
(Tragedia veacurilor, pag. 659) 
Mesajul zilei: Plata păcatului este moartea, iar cei care aleg să se 
identifice cu păcatul vor fi distruşi împreună cu el. 
 
31 decembrie marŃi   Apocalipsa 15:3 
„Şi anii veşniciei... vor aduce descoperiri mai bogate şi mai pline de 
slavă despre Dumnezeu şi Hristos. Pe măsură ce creşte cunoştinŃa, cresc 
şi dragostea, şi respectul, şi fericirea. Cu cât oamenii II vor cunoaşte 
mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai mare va fi admiraŃia lor faŃă de 
caracterul Său. [...] Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai 
există. Universul întreg este curat. O singură vibraŃie de armonie şi de 
bucurie străbate prin creaŃia imensă. De la Acela care a creat toate se 
revarsă viaŃa, lumina şi fericirea prin domeniile spaŃiului fără sfârşit. De 
la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate lucrurile, 
însufleŃite şi neînsufleŃite, în frumuseŃea lor neumbrită şi într-o bucurie 
desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire." (Tragedia veacurilor, 
pag. 678) 
Mesajul zilei: Aştept eu cu nerăbdare să petrec veşnicia împreună cu 
Isus - să cresc spiritual, intelectual şi să mă bucur de o fericire eternă? 
Mă pregătesc astăzi să locuiesc în cer? Toate acestea îŃi aparŃin, dacă L-
ai primit pe Isus ca Domn şi Mântuitor personal. 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 212 

 


