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Introducere 
 
Ce concluzie poate trage cineva când se predau Studii Biblice sufletelor 
interesate, dar învăŃătura este privită ca o informaŃie şi o teorie 
frumoasă, fără vreun efect asupra minŃii sau stilului de viaŃă a 
studentului? Ce poate crede, chiar dacă se acordă timp pentru meditaŃie, 
nu există interes spiritual şi nici o experienŃă a credinŃei? Vor avea 
studenŃii vreun beneficiu, dacă rămân doar spectatori care se bucură de 
o muzică frumoasă, iar apoi pleacă şi uită tot ce s-a prezentat? Are vreo 
valoare un pom care nu aduce roade? Ce trebuie să aibă loc într-o 
sămânŃă înainte ca aceasta să rodească? Care este puterea spirituală care 
face posibil ca cineva să aibă experienŃe spirituale minunate cu 
Dumnezeu şi cu oamenii? 
Sfintele Scripturi denumesc credinŃa, credinŃa vie, afirmând că aceasta 
“…este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică 
încredinŃare despre lucrurile care nu se văd.” Evrei 11:1. În viaŃa 
noastră spirituală, “…fără credinŃă este cu neputinŃă să fim plăcuŃi Lui! 
Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că 
răsplăteşte pe cei ce-L caută.” Evrei 11:6. 
“Doar credinŃa sinceră în Hristos este singura care ne poate asigura 
intrarea în cetatea lui Dumnezeu. CredinŃa în Hristos, exprimată în viaŃă 
şi caracter, descoperită în dragostea faŃă de Dumnezeu şi faŃă de fraŃii 
noştri, face din agentul uman o putere în lume şi în biserică. Sunt 
întristată să văd că mulŃi nu au această credinŃă şi dragoste, căci acestea 
sunt semnele creştinismului nostru, dovada că suntem copii ai lui 
Dumnezeu. CredinŃa în Hristos îl recuperează pe cel apostaziat din 
laŃurile lumii şi îl implică în slujirea de zi cu zi, care evită căderea 
fraŃilor săi. Aceasta este lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la fiecare 
suflet.” –Lake Union Herald, Noiembrie 17, 1909. 
Dar pe cât de preŃioasă este în ochii Domnului, adevărata credinŃă, pe 
atât este din ce în ce mai rară cu cât de apropiem de sfârşitul acestei 
lumi. Isus ştia că se va întâmpla aceasta, de aceea a întrebat într-o zi: 
“Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinŃă pe pământ?” Luca 
18:8. Aceasta înseamnă că, cu cât trece timpul, cu atât este mai puŃină 
credinŃă, căci oamenii se pierd fără ea. 1 Timotei 6:10, 21; 4:1. De 
aceea, să nu uităm că credinŃa este mai preŃioasă decât aurul care piere 
(1 Petru 1:7) şi că de credinŃă autentică avem nevoie mai mult decât 
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orice – „credinŃă ce lucrează prin dragoste.” Galateni  5:6. “Când 
credinŃa se prinde de binecuvântare, urmează o bogăŃie spirituală…. 
Avem nevoie de o viziune mai largă pentru a înŃelege valoarea 
acesteia.” –Ye Shall Receive Power, p. 284. 
Doar auzirea soliei, fără transformarea ei într-o experienŃă vie, are 
puŃină însemnătate. Domnul ne invită să facem, prin credinŃă, ca solia 
Sa divină să aibă efect în vieŃile noastre. El a spus: “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 şivoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era 
zidită pe stâncă. Dar cine aude şi nu face, se aseamănă cu un om, care a 
zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şivoiul asupra ei, ea 
s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.” Luca 6:47-
49. 
LecŃiunile acestui trimestru au de a face cu preŃioasa credinŃă, în primul 
rând ca încredere în Dumnezeu şi în promisiunile Sale, apoi, ca o 
experienŃă vie. În timp ce studiem fiecare lecŃiune, vom vedea că 
bărbaŃilor şi femeilor care au trăit în timpuri diferite, având educaŃii şi 
culturi diferite, li s-au schimbat vieŃile complet spre sănătate, mântuire 
şi biruinŃă. BărbaŃi şi femei, exact ca şi noi, cu slăbiciuni şi nevoi ca ale 
noastre, în ciuda diverselor slăbiciuni, toŃi au avut experienŃe ale 
credinŃei – experienŃe binecuvântate, care le-au schimbat vieŃile pentru 
totdeauna.  
“CredinŃa autentică este credinŃa care lucrează din iubire şi curăŃă 
sufletul. O credinŃă vie va fi o credinŃă lucrătoare. Dacă am merge în 
grădină şi am găsi că nu este sevă în plante, frunzele nu sunt fragede, 
nu sunt boboci sau flori, nici un semn de viaŃă în trunchi sau ramuri, am 
spune: „Plantele sunt moarte! SmulgeŃi-le din grădină, căci încurcă 
straturile.” La fel se întâmplă cu cei care pretind a fi creştini, dar nu 
sunt spirituali. Dacă nu este nici un semn al religiei vii, dacă nu este o 
împlinire a poruncilor lui Dumnezeu, este evident că nu este o rămânere 
în Hristos, viŃa cea vie.” –Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 71. 
“Este esenŃial a avea credinŃă în Isus şi a crede că eşti mântuit prin El… 
CredinŃa şi faptele merg mână în mână, a crede şi a face sunt 
înmănuncheate.” –Selected Messages, book 1, p. 373. 
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“Când credinŃa se prinde de Hristos, adevărul va aduce desfătare 
sufletului…. VeŃi avea o experienŃă zilnică bogată în practicarea 
creştinismului.” –Mărturii, vol. 6, p. 437. 
Când credinŃa este vie, apar şi cresc roadele! “Religia înseamnă a 
împlini cuvintele lui Hristos nu pentru a câştiga favoarea lui 
Dumnezeu, ci din cauză că, deşi cu totul nevrednici, am primit darul 
iubirii Sale. Hristos întemeiază mântuirea omului nu pe simpla 
mărturisire, ci pe credinŃa care se dovedeşte prin faptele de neprihănire. 
Ce se aşteaptă din partea urmaşilor lui Hristos este să şi facă, nu numai 
să zică. Caracterul se formează prin acŃiune. "Căci toŃi cei ce sunt 
călăuziŃi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu" (Romani 
8,14). Nu sunt fii ai lui Dumnezeu aceia ale căror inimi sunt atinse de 
Spiritul lui Dumnezeu, nici aceia care se predau când şi când puterii 
Sale, ci aceia care sunt călăuziŃi de El.” –Cugetări de pe muntele 
Fericirilor, pp. 149, 150. 
Domnul să ne binecuvânteze pentru a vedea importanŃa credinŃei – a 
credinŃei vii. Fie ca această credinŃă a noastră să crească prin iubire şi 
să ne conducă să ne încredem tot mai mult în El, astfel încât, la fel ca 
cei care sunt luaŃi ca exemple, să învăŃăm să ne încredinŃăm vieŃile total 
în mâinile Domnului şi să avem experienŃe similare lor.  

FraŃii din Departamentul Ministerial al ConferinŃei Generale 
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1 Sabatul din 4 Octombrie, 2014  
 

ÎNCREDERE ŞI CONSTRUIREA ARCEI  
 
“Dumnezeu, în providenŃa Sa la trimis pe Noe ca un reprezentant a ceea 
ce poate face adevărata credinŃă. Domnul a dorit ca Noe să arate în 
viaŃa şi caracterul său înaintea lumii antediluviene un exemplu clar al 
rezultatelor credinŃei în cuvântul lui Dumnezeu. El nu s-a luat după 
ideile proprii. El a primit toată înŃelegerea sa, toată puterea sa, toată 
tăria sa de la sursa întregii lumini, căci păstra comuniunea cu 
Dumnezeu. Iar aceasta datorită faptului că se încredea în Dumnezeu, că 
era un om al rugăciunii, că era un om puternic. El şi-a aprins lumina la 
altarul divin, ca să poată fi o lumină a lumii. El a avut o solie dată lui de 
Dumnezeu.” –Signs of the Times, April 18, 1895. 
 
CondiŃia lumii antediluviene  
1. Care era condiŃia morală şi spiritual ă a omenirii din timpul lui 
Noe? Ce hotărâre a luat Domnul ca răspuns al răspândirii 
violenŃei, depravării şi a răscoalei? Gen 6:35, 5, 11; Mat 24:37,38 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lumea era în copilăria ei şi, cu toate acestea, nelegiuirea a ajuns aşa 
de adâncă şi atât de întinsă, încât Dumnezeu nu o mai putea nicidecum 
suporta. El a zis: "Am să şterg de pe faŃa pământului pe omul pe care l-
am făcut" (Gen. 6,7). El a declarat că Duhul Său nu se va lupta 
totdeauna cu neamul omenesc vinovat. Dacă oamenii nu încetau să 
polueze cu păcatele lor lumea şi bogăŃiile ei cele mari, atunci El avea 
să-i şteargă din lumea creată de El şi să distrugă lucrurile cu care El Îşi 
găsea plăcerea să-i binecuvânteze; El avea să şteargă de pe faŃa 
pământului fiarele de pe câmp şi vegetaŃia care dădea o aşa abundenŃă 
de hrană şi avea să transforme pământul cel frumos într-o vastă 
pustietate şi ruină.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 92. 
 
Lumin ă în întuneric 
2. Ce ne este raportat despre Noe, diferit de societatea din jurul 
lui? Cum a fost văzut de Domnul, ca urmare a acceptării influen Ńei 
Duhului Sfânt? Geneza 6:8, 9 
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“Noe a avut credinŃă în Dumnezeu. PoziŃia sa a fost pusă la încercare, 
el trebuia să lupte lupta cea bună a credinŃei la fiecare pas. Locuitorilor 
lumii li s-a dat 120 de ani de încercare, iar Noe a trebuit să trăiască cu 
acea generaŃie. Totul era o confuzie în jurul lui. Peste tot era păcat şi 
nelegiuire, dispreŃ faŃă de Dumnezeu şi Legea Sa sfântă, dar el trebuia 
să trăiască în mijlocul oamenilor, fără să fie părtaş la faptele lor 
nelegiuite, ci un exemplu a neprihănirii, credinŃei şi deplină ascultare de 
Dumnezeu. În mijlocul nesupunerii generale faŃă de Dumnezeu, el a 
fost un predicator credincios al neprihănirii, arătând lumii ce putea fi o 
viaŃă de om care se încrede în cuvântul sigur al lui Dumnezeu, prin 
ascultarea de toate poruncile Lui. Aproape întreaga lume era împotriva 
lui Noe, totuşi erau unii care nu au avut lumina cu privire la 
răscumpărarea care a fost promisă primilor noştri părinŃi.” –Signs of the 
Times, April 18, 1895. 
 
3. Ce solie i-a dat Domnul lui Noe cu privire la pământ şi locuitorii 
lui? Ce lucrare specială i-a fost încredinŃată pentru a-şi proteja 
familia şi pe el însuşi? Geneza 6:13, 14, prima parte, 17, 18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Locuitorii lumii antediluviene au auzit avertizarea înainte de 
distrugerea lor, dar avertizarea nu a fost ascultată. Ei au refuzat să 
asculte cuvintele lui Noe, şi-au bătut joc de solia lui. În acea generaŃie 
au trăit omeni neprihăniŃi. Înainte de distrugerea lumii antediluviene, 
Enoh a prezentat neclintit această mărturie. În viziune profetică a văzut 
condiŃia lumii din timpul prezent. El a spus: ‘Iată că a venit Domnul cu 
zecile de mii de sfinŃi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, şi 
să încredinŃeze pe toŃi cei nelegiuiŃi, de toate faptele nelegiuite pe care 
le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au 
rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiŃi.’ Iuda 14,15” –Review 
and Herald, August 2, 1898. 
 
Un om al credinŃei şi acŃiunii  
4. A crezut Noe cu fermitate ce i-a spus Domnul? S-a clătinat el 
înaintea misiunii enorme care îi cerea tot timpul, energia şi 
posesiunile? Geneza 6:22; 7:1, 2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“‘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; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al 
neprihănirii care se capătă prin credinŃă" (Evrei 11,7). În timp ce Noe 
adresa lumii soliile sale de avertizare, faptele sale mărturiseau despre 
sinceritatea lui. Aşa se face că credinŃa lui a fost adusă la desăvârşire şi 
pusă în evidenŃă. El a dat lumii un exemplu, crezând exact ceea ce 
spune Dumnezeu. El a investit în corabie tot ce avea. În timp ce a 
început să construiască acea corabie imensă pe uscat, mulŃimile au 
venit din toate părŃile să vadă priveliştea aceea curioasă şi să asculte 
cuvintele călduroase şi stăruitoare ale neobişnuitului predicator. Fiecare 
lovitură dată pentru construcŃia corăbiei era o mărturie pentru popor.” –
Patriarhi şi ProfeŃi, p. 95. 
 
5. Datorită faptului că zeci de ani nu a existat nici un semn al 
potopului, ce a făcut el, a pierdut timpul sau s-a dedicat cu toată 
energia în construirea arcei salvatoare? Ce altă misiune a 
îndeplinit, pe lângă lucrarea de construcŃie? Evrei 11:7; 2 Petru 
2:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“El (Domnul) i-a făcut cunoscut lui Noe planul Său şi l-a învăŃat să-i 
avertizeze pe oameni, în timp ce îşi construia corabia în care cei ce se 
pocăiau îşi puteau găsi adăpost, până avea să treacă mânia lui 
Dumnezeu. Timp de 120 de ani, Noe a proclamat solia de avertizare 
lumii antediluviene; însă numai câŃiva dulgheri, pe care i-a folosit la 
construirea corăbiei au crezut solia, însă au murit înainte de potop; iar 
alŃii, dintre cei convertiŃi de Noe, au apostaziat din nou. NeprihăniŃii de 
pe pământ erau puŃini şi doar opt au intrat în corabie. Aceştia au fost 
Noe şi familia sa.” –Principiile fundamentale ale educaŃiei creştine, p. 
504. 
“Răutatea oamenilor era foarte mare, totuşi exista speranŃă pentru ei, 
dacă s-ar fi întors de la răutatea lor, iar Domnul la trimis pe Noe ca sol 
al Său să proclame locuitorilor Lumii Vechi păcatele lor şi să le arate 
unde au provocat mânia lui Dumnezeu. El le-a spus intenŃia lui 
Dumnezeu cu lumea.” –Signs of the Times, April 18, 1895. 
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Activ, chiar şi la o vârstă înaintată 
6. CâŃi ani avea Noe când a început să construiască arca? L-a 
împiedicat vârsta înaintată de a împlini voia Domnului? Geneza 
7:4-7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar Noe a stat ca o stâncă în mijlocul furtunii. El era înconjurat de 
toate felurile de răutăŃi şi corupŃie morală, dar în mijlocul sfidării şi a 
batjocurii, în mijlocul răutăŃii şi neascultării universale, el s-a remarcat 
prin sfânta Sa integritatea şi credinŃă neclintită. În timp ce lumea din jur 
îl nesocotea pe Dumnezeu şi îşi îngăduiau orice fel de risipă 
extravagantă, care ducea la violenŃe şi crime de orice fel, predicatorul 
credincios al neprihănirii a declarat acelei generaŃii un potop de apă va 
inunda lumea datorită răutăŃii nemăsurate a locuitorilor ei. El i-a 
avertizat să se pocăiască, să creadă şi să găsească adăpost în arcă.” –
Reflecting Christ, p. 322. 
 
Mântuire şi mulŃumire   
7. Cum şi-a exprimat servul lui Dumnezeu mulŃumirea, după ce 
potopul a trecut, iar familia lui a fost ocrotită miraculos? Geneza 
8:18, 20, 21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Noe nu l-a uitat pe Dumnezeul care i-a ocrotit atât de minunat, ci 
imediat (la ieşirea din arcă) a zidit un altar şi … a adus arderi de tot pe 
altar, demonstrând credinŃa în Hristos, marea jertfă şi manifestându-şi 
mulŃumirea faŃă de Dumnezeu pentru ocrotirea minunată. Jertfa lui Noe 
s-a nălŃat la Dumnezeu ca un miros plăcut. El a acceptat jertfa şi l-a 
binecuvântat pe Noe şi familia sa ….” –God’s Amazing Grace, p. 132. 
 
8. Ce lecŃie importantă putem învăŃa din acest eveniment? Matei 
24:38, 39, 42, 44. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Solia de avertizare trebuie dată lumii în aceste ultime zile căci, din 
pricina înmulŃirii f ărădelegii, dragostea celor mai mulŃi se va răci. Se 
pune întrebarea: „Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinŃă pe 
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pământ?” Se dă avertizarea: „VegheaŃi, deci, pentru că nu ştiŃi în ce zi 
va veni Domnul vostru. Să ştiŃi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă 
din noapte va veni hoŃul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. De 
aceea, şi voi fi Ńi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă 
gândiŃi....’ Matei 24:42-44.” –Manuscript Releases, vol. 19, p. 388. 
“Pe măsură ce timpul revenirii lui Hristos se apropie, Domnul îi trimite 
pe slujitorii Săi spre a avertiza lumea cum să se pregătească pentru 
evenimentul cel mare. MulŃimea a fost într-o făŃişă neascultare faŃă de 
Legea lui Dumnezeu, iar acum, în mila Sa, El îi cheamă la ascultare de 
preceptele ei sfinte. Tuturor acelora care vor îndepărta păcatele din 
viaŃa lor prin pocăinŃă faŃă de Dumnezeu şi credinŃa în Hristos li se va 
oferi iertare.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 102. 
 
Pentru meditaŃie: 
� Dacă a-i fi trăit în zilele lui Noe, crezi că te-ai fi încrezut şi ai fi fost 

ascultător faŃă de toate poruncile lui Dumnezeu cum a fost el? 
� Ce trebuie să credem cu tărie pentru că zilele de azi sunt similare cu 

cele ale lui Noe? 
� Ce trebuie să facem pentru a scăpa de ceea ce va veni şi pentru a 

oferi mântuirea celorlalŃi, aşa cum a făcut el? 
 
Pentru studiu adiŃional:  
Matei 24:44-51. 
“Aceasta este ziua pregătirii Domnului. El spune: ‘Iată, Eu vin ca un 
hoŃ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol 
şi să i se vadă ruşinea!’ Marea lucrare de la care nu trebuie să ne 
abatem minŃile este pregătirea mântuirii noastre înaintea lui Dumnezeu. 
Furtuna vine, neînduplecată în furia ei. Suntem pregătiŃi să o 
întâmpinăm? Sunt picioarele noastre pe Stânca Veacurilor? Suntem una 
cu Hristos aşa cum El este una cu Tatăl?” –Review and Herald, 
Decembrie 27, 1898. 
 

* * * 
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2 
Sabatul din 11 Octombrie, 2014 
 

UN OM AL CREDIN łEI ŞI RĂBDĂRII  
 
“Când disperarea vine asupra sufletului, nu există nici o dovadă că 
Dumnezeu s-a schimbat. El ‘este acelaşi ieri şi azi şi în veci!’ (Evrei 
13:8). Eşti sigur de bunăvoinŃa lui Dumnezeu când simŃi razele Soarelui 
DreptăŃii, dar dacă norii acoperă sufletul tău, nu trebuie să te simŃi 
abandonat. CredinŃa ta trebuie să străpungă întunericul…. BogăŃiile 
harului lui Hristos trebuie păstrate în minte. Adună cu grijă lecŃiile pe 
care Ńi le dă iubirea Lui. CredinŃa ta să fie ca a lui Iov, astfel încât să 
poŃi declara: ‘Chiar dacă m-ar ucide, totuşi mă voi încrede în el.’ Iov 
13:15.* łine de promisiunea Tatălui tău ceresc şi aminteşte-Ńi de felul 
Lui de a se purta cu tine şi cu servii Săi, căci ‘toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.’ Romani 8:28” –
That I May Know Him, p. 257. *Notă: Biblia Fidelă. 
 
Întâlnire cu patriarhul  
1. Cine a trăit în Ńare UŃ în timpul patriarhilor? Ce m ărturie 
minunată ne este dată despre el în Sfintele Scripturi? Iov 1:1, 4, 5, 
8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Celor nenorociŃi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut.’ 
Aceasta a fost o dovadă că Iov avea neprihănirea după voia lui 
Hristos…. CredinŃa lucrează prin iubire şi curăŃă sufletul. CredinŃa 
înmugureşte, înfloreşte şi aduce o recoltă de fructe preŃioase.” –General 
Conference Daily Bulletin, March 18, 1897. 
 
Încercări  
2. Ce ni se spune despre bunăstarea sa economică? Cum a acceptat 
nenorocirile şi încercările care au venit asupra lui dintr-o dată, 
care i-au luat atât averea, cât şi familia? Iov 1:2, 3, 20-22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Deseori, cea mai bună dovadă pe care o putem avea că suntem pe 
calea cea bună este că cea mai mică înaintare se face prin eforturi şi că 
întunericul ne învăluie cărarea. ExperienŃa mea este că cele mai mici 
piscuri ale credinŃei pot fi atinse doar prin întuneric şi nori.... 
“Nu suntem în siguranŃă când împărtăşim neîncrederea şi teama, căci 
acestea cresc când le privim şi vorbim despre ele. Îmi doresc să ridic 
mâna şi să o prind pe cea a lui Hristos aşa cum a făcut ucenicul ce se 
scufunda în marea furtunoasă. Vreau să îmi fac lucrarea cu credincioşie 
ca, atunci când voi sta înaintea marelui tron alb şi voi fi chemată să 
răspund pentru lucrurile făcute în trup, care toate sunt scrise în carte, să 
văd suflete care să mărturisească că le-am avertizat, că le-am îndrumat 
să privească la Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii.” –This 
Day with God, p. 212. 
 
 
3. Ce suferinŃă trupească a avut din cap până în picioare, pe lângă 
pierderea anterioară? Ce a spus soŃia sa, fapt care i-a făcut viaŃa şi 
mai dificil ă? Iov 2:7-9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ÎnvaŃă lecŃia umilinŃei şi a singurătăŃii în şcoala lui Hristos. Nu 
considera  a fi o pedeapsă a lui Dumnezeu dacă va trebui să suporŃi 
unele încercări pentru Isus, ci gândeşte-te la cât a suportat El pentru 
noi. Dacă te încrezi în Dumnezeu, încercările se vor dovedi întotdeauna 
o binecuvântare, iar credinŃa ta va triumfa mai  strălucitoare, mai 
biruitoare şi mai curată. Satana încearcă întotdeauna să împingă sufletul 
în neîncredere în Dumnezeu, de aceea trebuie să ne educăm mintea să 
se încreadă în El. vorbiŃi despre credinŃă şi speranŃă când Satana vă va 
zice, precum soŃia lui Iov: ‘Bleastămă pe Dumnezeu, şi mori!’ Dacă te 
încrezi în Dumnezeu, vei vedea mai multe motive să te încrezi în El. Cu 
cât vei vorbi mai mult despre bunătatea Lui, cu atât vei vedea mai mult 
din dragostea Sa pentru a vorbi despre ea. De aceea mintea poate fi 
educată să trăiască în strălucirea Soarelui DreptăŃii şi nu în umbra pe 
care Satana o aruncă în calea noastră. Speră în Dumnezeu, care este 
sănătatea trupului nostru şi Dumnezeul nostru.” –Review and Herald, 
Septembrie 1, 1891. 
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Privind peste încercări, prin credin Ńă 
4. Cum a răspuns Iov la toate aceste încercări şi ispite de a se îndoi 
de bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu? Iov 2:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Piedicile care ne împiedică a ne desăvârşi caracterele creştine sunt în 
noi înşine. Isus le poate îndepărta. Crucea pe care ne cere să o purtăm 
ne va da o putere mai mare decât câtă este nevoie şi va îndepărta 
poverile noastre cele mai grele pentru a lua povara lui Hristos, care este 
uşoară. Va trebui să ne confruntăm cu conflicte şi încercări în 
împlinirea datoriei. Hristos ne cheamă la slavă şi cinste. ViaŃa pe care 
ne-a pregătit-o prin suferinŃa şi moartea Sa, nu ne-ar costa nici o durere 
dacă nu am părăsi-o niciodată. Orice renunŃare la sine şi orice sacrificiu 
pe care îl facem urmându-L pe Hristos, sunt tot atâŃi paşi ai oii pierdute 
în întoarcerea spre staul.” –This Day with God, p. 212. 
 
5. Cât de tare a fost credinŃa acestui patriarh faimos? A privit 
încercările şi suferinŃa fizică ca piedici de netrecut sau ca 
instrumente în mâna lui Dumnezeu? Iov 13:15; 23:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Se spune despre Avraam că L-a crezut pe Dumnezeu şi că această 
credinŃă i s-a socotit ca neprihănire. La chemarea lui Dumnezeu, el şi-a 
părăsit Ńara şi poporul şi ‘a plecat fără să ştie unde se duce.’ ‘Căci el 
aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este 
Dumnezeu.’ Moise, de asemenea, prin credinŃă, socotea ocara lui 
Hristos ca o mai mare bogăŃie decât comorile Egiptului, pentru că avea 
ochii pironiŃi spre răsplătire. Iov, în marea pierdere şi suferinŃă 
trupească, a putut zice: ‘Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că 
se va ridica la urmă pe pământ.’… 
“Putem spune cu Iov: ‘Dar El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar 
încerca, aş ieşi curat ca aurul.’ ‘Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, 
ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.’” –Signs of the Times, 
August 20, 1896. 
 
6. Care a fost certitudinea care i-a dat lui Iov putere să îndure, în 
ciuda încercărilor şi a suferinŃei fizice? Iov 19:25-27. 
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“Să îl onorăm pe Dumnezeu prin credinŃă tare şi încredere neclintită. Să 
ne amintim că El nu este slăvit printr-o manifestare a unui spirit de frică 
şi nefericire. Domnul se îngrijeşte de flori. El le dă frumuseŃe şi 
parfum. Nu ne va da El cu atât mai mult parfumul unei firi vesele? Nu 
va reface în noi chipul divin? Atunci să ne încredem în El! să ne punem 
acum, chiar acum, în locul în care El să poată să ne dea Duhul Său 
Sfânt. Apoi vom putea da lumii o descoperire a ceea ce face adevărata 
religie pentru bărbaŃi şi femei. Bucuria unui Mântuitor care să ne umple 
inimile ne dă pacea şi încrederea care ne va face să spunem: ‘Dar ştiu 
că Răscumpărătorul meu este viu.’ Iov 19:25.” –Ye Shall Receive 
Power, p. 72. 
 
Răspunsul Domnului 
7. Ce mare binecuvântare le-a dat Domnul lui Iov, după încercarea 
aceasta? Ce alte binecuvântări aştepta în viitor? Iov 42:10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lui Iov i s-a întâmplat după credinŃa sa. "Dacă m-ar încerca," a spus 
el, "aş ieşi curat ca aurul." Iov 23,10. Aşa a şi fost. Prin răbdarea sa 
neobosită, şi-a apărat propriul caracter şi în felul acesta caracterul 
Aceluia al cărui reprezentant era. Şi "Domnul a adus pe Iov iarăşi în 
starea lui de la început ... Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce 
avusese. ... În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai 
multe binecuvântări decât primise în cei dintâi.’ Iov 42:10-12.” –
EducaŃia, p. 156. 
“‘Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai 
altuia.’ Iar ultimele cuvinte ale apostolului Pavel au fost: ‘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.’” –Youth’s Instructor, Iulie 8, 1897. 
 
Iov este un exemplu 
8. Între ce oameni nobili l-a amintit profetul Ezechiel pe Iov? Ce 
spune Noul Testament despre el, răbdarea şi credinŃa lui? Ezechiel 
14:20; Iacov 5:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“CredinŃa mea nu te poate salva pe tine, nici credinŃa ta nu poate ajuta 
la salvarea mea. Chiar dacă ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel şi Iov, pe 
viaŃa Mea-zice Domnul, Dumnezeu-că n-ar scăpa nici fii nici fiice, ci 
numai ei şi-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Trebuie să îl 
căutăm pe Dumnezeu acum pentru harul Său iertător. Acum este timpul 
de a obŃine adevărata experienŃă religioasă, căci timpurile de încercare 
sunt chiar înaintea noastră. Dumnezeu vrea să fim zeloşi, El vrea să fim 
fericiŃi. Când L-a dat pe Hristos lumii, a dat întreg cerul în acel 
nepreŃuit dar. El a deschis înaintea noastră toate comorile puterii şi 
harului Lui. Printr-o credinŃă vie, ne putem prinde de mâna Puterii 
Infinite. Putem fi atât de legaŃi de Dumnezeul din ceruri, încât harul 
Său să fie suficient pentru orice încercare a vieŃii. Profetul spune: 
‘Cinci din voi vor urmări o sută, şi o sută din voi vor urmări zece mii.’” 
–Signs of the Times, June 10, 1889. 
 
Pentru meditaŃie: 
� Poate fi bazată speranŃa unui creştin pe o temelie de nisip sau 

simŃăminte şi ocazii? 
� Îşi va concentra adevăratul credincios privirea la nori şi întuneric 

sau va privi dincolo de ceea ce va putea vedea? 
� Asemenea patriarhului Iov, ce ocazii vor aduce încercările şi 

piedicile?  
 
Pentru studiu adiŃional: 
“Lungii ani în singurătatea deşertului nu au fost irosiŃi. Moise nu numai 
că câştiga experienŃă pentru marea lucrare dinaintea lui, dar, în acest 
timp, sub inspiraŃia Duhului Sfânt, el a scris cartea Genezei şi, de 
asemenea, a lui Iov, care vor fi citite cu cel mai mare interes de poporul 
lui Dumnezeu până la încheierea timpului.” –(Signs of the Times, 
February 19, 1880) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, p. 
1140. 
“În providenŃa Sa, Dumnezeu a adus această încercare asupra lui 
Avraam, ca să-l înveŃe lecŃia supunerii, a răbdării şi a credinŃei, lecŃii ce 
aveau să fie aşezate în scris pentru binele tuturor acelora care aveau să 
fie chemaŃi mai târziu să sufere necazuri. Dumnezeu îi conduce pe 
copiii Săi pe o cale pe care ei nu o cunosc, dar nu-i uită şi nici nu-i 
leapădă pe aceia care îşi pun încrederea în El. El a îngăduit să vină 
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suferinŃa asupra lui Iov, dar nu l-a uitat. El a îngăduit ca Ioan cel iubit 
să fie exilat pe insula pustie Patmos, dar Fiul lui Dumnezeu l-a întâlnit 
acolo şi viziunea Sa a fost plină de scene de o slavă nepieritoare. 
Dumnezeu îngăduie ca încercările să vină asupra poporului Său pentru 
ca, prin statornicia şi ascultarea lor, ei să fie îmbogăŃiŃi spiritual, iar 
prin exemplul lor să fie o sursă de putere pentru alŃii. "Eu ştiu gândurile 
pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace şi nu de nenorocire" 
(Ier.29,11). Chiar acele încercări, care pun cel mai sever la probă 
credinŃa noastră şi ne fac adesea să credem că Dumnezeu ne-a uitat, au 
menirea să ne apropie mai mult de Hristos, ca să lăsăm toate poverile 
noastre la picioarele Lui şi să ajungem să avem parte de pacea pe care 
El ne-o dă în schimb.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 129. 
 

* * * 
 
3 
Sabatul din 18 Octombrie, 2014 
 

CONDAMNAT LA MOARTE , DAR SALVAT  
 
“Răspunderea apasă mai ales asupra mamei. Ea, din al cărei sânge plin 
de viaŃă este hrănit copilul şi îi este clădită constituŃia fizică, îi atribuie 
şi influenŃe intelectuale şi spirituale, care contribuie la modelarea minŃii 
şi caracterului. Aşa a fost Iochebed, mama evreică din care s-a născut 
Moise, izbăvitorul lui Israel.” –Divina Vindecare, p. 372. 
 
Suspiciuni şi măsuri restrictive  
1. Ce suspiciune a apărut în mintea noului faraon egiptean când a 
văzut cum creşte numărul israeli Ńilor? Exodul  1:8-10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sub grija ocrotitoare a lui Iosif şi bunăvoinŃa împăratului care 
conducea atunci Ńara, ei se întinseseră repede în toată Ńara. Dar se 
păstraseră ca un neam aparte, deosebit, neavând nimic comun cu 
obiceiurile şi religia egiptenilor; iar acum, numărul lor mereu crescând 
trezise temerile împăratului şi ale poporului său, ca nu cumva, în caz de 
război, ei să se unească cu vrăjmaşii Egiptului. Cu toate acestea, legile 
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interziceau izgonirea lor din Ńară. MulŃi dintre ei erau meşteri capabili şi 
pricepuŃi şi au contribuit mult la bogăŃia naŃiunii; împăratul avea nevoie 
de astfel de lucrători pentru ridicarea măreŃelor lui palate şi temple. De 
aceea, el i-a considerat la fel ca pe egiptenii care se vânduseră 
împăratului cu tot ceea ce aveau. În curând au fost puşi peste ei 
supraveghetori, ispravnici, şi înrobirea lor s-a desăvârşit. "Atunci 
egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viaŃa 
amară prin lucrări grele de lut şi cărămizi, şi prin tot felul de lucrări de 
pe câmp; şi în toate muncile acestea, pe care-i sileau să le facă, erau 
fără nici un pic de milă.’” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 242. 
 
2. Când toate celelalte măsuri au eşuat, ce decret teribil a dat 
faraonul pentru a-şi îndeplini scopul de a slăbi poporul Său? 
Exodul  1:15, 16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Împăratul şi sfetnicii lui nădăjduiseră să îi supună pe izraeliŃi prin 
munci grele şi în acest fel să facă să li se micşoreze numărul şi să 
zdrobească spiritul lor independent. Neizbutind să-şi ajungă scopul, ei 
au recurs la măsuri şi mai crude. Au fost date porunci femeilor a căror 
ocupaŃie le dădea posibilitatea să aducă la îndeplinire aceste porunci, şi 
anume să ucidă la naştere pruncii evrei de parte bărbătească. Satana era 
inspiratorul acestui plan. El ştia că din mijlocul poporului Israel se va 
ridica un eliberator; şi, inspirându-l pe împărat să poruncească 
nimicirea copiilor lor, el spera să facă fără efect planul divin. Dar 
femeile s-au temut de Dumnezeu şi n-au îndrăznit să execute porunca 
aceea crudă. Domnul a privit cu plăcere la purtarea lor şi a făcut ca ele 
să prospere.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 242. 
 
3. În final, ce poruncă crudă a fost dată pentru a reduce numărul 
poporului? Exodul  1:22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Împăratul, mâniat pentru că planul său nu izbutise, a făcut ca porunca 
să fie mai aspră şi mai cuprinzătoare. Întreaga naŃiune a fost chemată să 
vâneze şi să ucidă victimele neajutorate. "Atunci Faraon a dat 
următoarea poruncă la tot poporul: 'Să aruncaŃi în râu pe orice băiat 
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care se va naşte şi să lăsaŃi pe toate fetele să trăiască.’ ” –Patriarhi şi 
ProfeŃi, p. 242. 
 
Născut în timpuri foarte grele 
4. Cine s-a născut în aceste timpuri teribile? Ce ni se spune despre 
bebeluş? Exodul  2:1, 2, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În timp ce acest decret era în plină putere, lui Amram şi Iochebed, 
izraeliŃi pioşi din seminŃia lui Levi, li s-a născut un fiu. Copilul era 
"frumos" şi părinŃii, crezând că timpul eliberării lui Israel se apropia şi 
că Dumnezeu va ridica un eliberator pentru poporul Său, s-au hotărât să 
nu îngăduie uciderea pruncului.” –Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 242, 243. 
 
CredinŃă şi fapte 
5. În ce circumstanŃe serioase se aflau părin Ńii? În ciuda riscului, ce 
le-a întărit hot ărârea şi ce i-a determinat să ascundă copilul? 
Exodul  2:2, ultima parte; Evrei 11:23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Moise s-a născut tocmai când acest decret crud era în deplină putere. 
Mama lui la ascuns atât de mult cât a putut fi în siguranŃă….” –(Spirit 
of Prophecy, vol. 1, p. 162) Daughters of God, p. 31. 
“CredinŃa în Dumnezeu le-a întărit inimile şi "nu s-au lăsat 
înspăimântaŃi de porunca împăratului.’ Evrei 11:23.” –Patriarhi şi 
ProfeŃi, p. 243. 
 
ÎncercaŃi, dar nu abandonaŃi 
6. Ce s-au decis părin Ńii să facă când au văzut că nu mai pot 
ascunde copilul, cu lacrimi şi durere în inimă? Exodul  2:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mama a izbutit să Ńină copilul ascuns timp de trei luni. Apoi, văzând 
că nu mai era posibil să-l păstreze în siguranŃă, a pregătit un coşuleŃ de 
papură, izolându-l cu lut şi smoală, ca să nu intre apă în el; apoi, după 
ce a aşezat pruncul înăuntru, l-a pus în păpurişul de la malul râului. N-a 
îndrăznit să rămână pentru a-l păzi, ca nu cumva viaŃa copilului, ca şi 
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viaŃa ei să fie primejduite; dar sora lui, Maria, a zăbovit prin apropiere, 
în aparenŃă cu totul indiferentă, dar de fapt urmărind cu înfrigurare să 
vadă ce se va întâmpla cu frăŃiorul ei.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 243. 
 
7. Cum a lucrat Domnul, într-un mod minunat pentru salvarea 
vieŃii copilului, când părea să nu mai existe nici o speranŃă? Exodul  
2:4-9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar mai erau şi alŃi veghetori. Rugăciunile fierbinŃi ale mamei îl 
predaseră pe copilul ei în grija lui Dumnezeu; şi îngeri nevăzuŃi pluteau 
pe deasupra singuraticului său loc de odihnă. Îngerii au îndrumat-o spre 
acel loc pe fiica lui faraon. Curiozitatea ei a fost trezită de coşuleŃul 
acela şi, privind la copilaşul frumos din el, ea înŃelese dintr-o privire 
toată întâmplarea. Lacrimile pruncului i-au trezit compătimirea şi 
simpatia ei s-a îndreptat spre mama aceea necunoscută care a recurs la 
acest mijloc pentru a păstra viaŃa odorului ei. Ea se hotărî să-l scape; îl 
va adopta, ca fiind propriul ei fiu.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 243. 
“Această mamă ebraică a crezut că Dumnezeu a păstrat copilul în viaŃă 
pentru o lucrare mare şi ia dat o educaŃie deosebită. Prin învăŃătura dată 
cu credincioşie, ea a clădit în mintea tânărului frica de Dumnezeu şi 
dragostea de adevăr şi dreptate.” –Our Australian Youth and Sabbath 
School Guide, February 1, 1889. 
 
Spre libertate 
8. La ce misiune l-a chemat Domnul pe cel care a fost salvat de la 
moarte în copilăria sa? Exodul  3:1, 2, 4, 7, 10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu ascultase rugăciunile mamei; credinŃa ei fusese răsplătită. 
Cu profundă recunoştinŃă, ea a început să-şi îndeplinească sarcina 
fericită şi de-acum lipsită de griji. Cu credincioşie a folosit ocazia pe 
care o avea de a-l educa pe copilul ei pentru Dumnezeu. Ea avea 
încredere că acesta fusese păstrat cu viaŃă în vederea unei mari lucrări şi 
mai ştia că, în curând, el trebuia să fie predat mamei sale imperiale, 
unde avea să fie înconjurat de influenŃe care vor tinde să-l îndepărteze 
de Dumnezeu. Toate acestea au făcut-o să fie mai plină de râvnă şi mai 
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grijulie în învăŃătura pe care i-o dădea decât în aceea pe care o dăduse 
celorlalŃi copii ai ei. S-a străduit să-i umple mintea cu simŃământul 
temerii de Dumnezeu şi al iubirii pentru adevăr şi dreptate….” –
Patriarhi şi ProfeŃi, p. 243. 
“A sosit timpul în care Dumnezeu dorea ca Moise să schimbe toiagul 
de păstor cu cel al lui Dumnezeu, toiag cu care va face semne şi minuni 
puternice, pentru eliberarea poporului Său din sclavie şi pentru 
protejarea lor de atacurile vrăjmaşe.” –Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 
169. 
 
Pentru meditaŃie: 
� Şi-au putut imagina părinŃii lui Moise că acesta va fi salvat chiar de 

familia care a decretat hotărârea de a omorî toŃi copiii de parte 
bărbătească? 

� Au avut vreo idee despre cum va fi folosit Moise de Domnul în 
favoarea poporului lor? 

� În deciziile cu privire la viaŃa sa, a cui mână a văzut Moise 
implicată în salvarea sa de la înec? 

 
Pentru studiu adiŃional: 
“Iochebed era o femeie, şi încă o roabă. Partea ei în această viaŃă era 
umilă, povara ei, grea. Însă lumea nu a primit prin nici o altă femeie o 
binecuvântare mai mare, în afară de Maria din Nazaret. Ştiind că în 
curând copilul avea să-i fie luat din grijă pentru a trece în custodia celor 
care nu-L cunoşteau pe Dumnezeu, cu atât mai serios s-a străduit să-i 
lege sufletul de cer. Ea a căutat să-i sădească în inimă iubirea şi 
loialitatea faŃă de Dumnezeu. Şi lucrarea a fost împlinită cu 
credincioşie. Nici o înrâurire ulterioară nu l-au putut face pe Moise să 
renunŃe la acele principii ale adevărului, care au constituit povara 
învăŃăturilor primite de la mama sa şi lecŃia vieŃii ei.” –EducaŃia, p. 61. 
“Un om care acceptă răspunderile pe care Dumnezeu le aşează asupra 
lui şi, cu tot sufletul său, caută să se califice pentru a purta cum se 
cuvine aceste responsabilităŃi va creşte în putere şi îndemânare. Oricât 
de umilă ar fi poziŃia sa şi oricât de mărginită ar fi iscusinŃa sa, acel om 
care, încrezându-se în puterea divină, va căuta să-şi împlinească 
lucrarea cu credincioşie va atinge adevărata mărire....” –Patriarhi şi 
ProfeŃi, p. 255. 
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4 Sabatul din Octombrie 25, 2014 
 
AU TRECUT MAREA ROŞIE ÎNCREZÂNDU -SE ÎN DUMNEZEU  

 
“Trebuie să înaintăm constant, punându-ne încrederea în Dumnezeu, 
făcând lucrarea Sa neegoist, în umilă dependenŃă de El, predându-ne 
providenŃei Lui pe noi şi tot ce priveşte prezentul şi viitorul nostru, 
Ńinând tare încrederea noastră până la sfârşit şi amintindu-ne că primim 
binecuvântările cerului nu ca un merit al nostru, ci datorită meritelor lui 
Hristos şi al acceptării noastre, prin credinŃa în El, din harul abundent al 
lui Dumnezeu.” –God’s Amazing Grace, p. 38. 
 
IsraeliŃii într-un pericol deosebit 
1. Când IsraeliŃii au văzut carele egiptene apropiindu-se, ce groază 
i-a apucat? Exodul  14:10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când israeliŃii au zărit armata egipteană pe urma lor, unii pe cai, iar 
alŃii în care şi echipaŃi de război, inimile li s-au înmuiat. Marea Roşie 
era înaintea lor, iar armata egipteană înapoi. Nu puteau vedea nici o 
cale de scăpare. Un strigăt de biruinŃă a izbucnit din mijlocul 
egiptenilor, care socoteau că Israel este în mâna lor. IsraeliŃii s-au 
înspăimântat grozav.” –Mărturii, vol. 1, p. 265. 
“Este adevărat că se aflau într-un loc din care era imposibil să fie 
salvaŃi, dacă Însuşi Dumnezeu nu intervenea să-i salveze; dar au fost 
aduşi în această strâmtoare prin ascultare de poruncile divine…  
“N-a fost un lucru uşor să menŃii oştile lui Israel în aşteptare înaintea 
Domnului. Oamenii erau tulburaŃi şi plini de groază. Le lipseau 
disciplina şi stăpânirea de sine. ImpresionaŃi de ororile situaŃiei lor, ei 
au devenit violenŃi şi iraŃionali. Se aşteptau să cadă repede în mâinile 
asupritorilor, şi bocetele şi învinuirile lor erau vehemente şi 
pătrunzătoare.” –Mărturii, vol. 4, p. 23.  
 
Răspuns la strigătul după ajutor  
2. Ce solie încurajatoare le-a dat Moise din partea Domnului? Cum 
a răspuns Cerul la strigătul lor disperat în momentul celei mai 
mari nevoi? Exodul  14:13-16. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Este adevărat că se aflau într-un loc din care era imposibil să fie 
salvaŃi, dacă Însuşi Dumnezeu nu intervenea să-i salveze; dar au fost 
aduşi în această strâmtoare prin ascultare de poruncile divine, şi Moise 
nu s-a temut de consecinŃe. El "a răspuns poporului: 'Nu vă temeŃi de 
nimic, staŃi pe loc, şi veŃi vedea izbăvirea, pe care v-o va da Domnul în 
ziua aceasta; căci pe Egiptenii aceştia, pe care-i vedeŃi azi, nu-i veŃi mai 
vedea niciodată. Domnul Se va lupta pentru voi, iar voi staŃi lini ştiŃi.’” 
–Patriarhi şi ProfeŃi, 284. 
“El i-a încurajat să se încreadă în Dumnezeu, să se abŃină de la 
necredinŃă, ca să vadă ce va face Domnul pentru ei. Moise a strigat cu 
zel către Domnul pentru eliberarea poporului Său ales.” –Spirit of 
Prophecy, Book 1, p. 207. 
“Psalmistul, descriind trecerea mării de către Israel, cânta: "Ńi-ai croit 
un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari, şi nu Ńi s-au cunoscut 
urmele. Ai povăŃuit pe poporul Tău ca pe o turmă, prin mâna lui Moise 
şi Aaron.’ Psalmii  77:19, 20, R.V.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 287. 
 
IntervenŃia Domnului în favoarea poporului Său  
3. Cum i-a împiedicat Domnul pe egipteni de a se apropia de 
israeliŃi şi a-i aduce înapoi în sclavie? Exodul  14:19, 20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Egiptenii nu îi puteau vedea pe evrei, căci norul de întuneric gros era 
înaintea lor, dar care era luminos pentru IsraeliŃi. În felul acesta Şi-a 
arătat Dumnezeu puterea pentru a-Şi încerca poporul, dacă se vor 
încrede în El după ce le-a dat dovezile dragostei şi purtării Sale de grijă 
şi pentru a mustra necredinŃa şi murmurările lor.” –Spirit of Prophecy, 
Book 1, p. 208. 
“Isus Se afla în fruntea marii oştiri. Stâlpul de nor din timpul zilei şi 
stâlpul de foc din timpul nopŃii reprezentau pe conducătorul lor divin.” 
–Mărturii, vol. 4, p. 22. 
“Răscumpărătorul lumii comunica cu Israel ascuns într-un stâlp de nor. 
Să nu spunem, deci, că ei nu l-au avut pe Hristos. Când poporul a 
însetat în pustie şi au început să murmure şi să se plângă, Hristos a fost 
pentru ei ceea ce este şi pentru noi – un Mântuitor plin de o milă 
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blândă, Mijlocitorul între ei şi Dumnezeu. După ce ne-am făcut partea 
noastră de a curăŃa templul sufletului de mânjitura păcatului, sângele lui 
Hristos ne este tot atât de folositor, precum a fost pentru Israelul din 
vechime.” –Youth Instructor, Iulie 18, 1901 (6BC 1061.) 
 
4. Ce minune mare a avut loc înaintea ochilor lor mira Ńi? Ce a 
putut face poporul lui Dumnezeu prin această unică experienŃă din 
istoria lumii? Exodul  14:21, 22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Înainte! ‘MergeŃi înainte’ a fost porunca dată de Dumnezeu către 
copiii lui Israel în timp ce stăteau înaintea Mării Roşii, blocaŃi de 
munŃii de netrecut şi urmăriŃi de Faraon. Ei au mers înainte ascultând 
porunca. Apoi Domnul a lucrat pentru ei. Apele mării s-au despărŃit şi 
s-au oprit de o parte ca un zid puternic, lăsând înaintea lor o cale 
deschisă. ‘Iar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, 
în siguranŃă.’” –Manuscript Releases, vol. 18, p. 146. 
“Apele s-au ridicat şi au stat ca nişte pereŃi congelaŃi de ambele părŃi, în 
timp de Israel trecea prin mijlocul mării pe pământ uscat.” –Spirit of 
Prophecy, vol. 1, pp. 208, 209. 
 
O cale a credinŃei şi eliberării  
5. Ce era absolut necesar ca poporul să se aventureze pe această 
cale? Cum te-ai simŃi dacă ai fi chemat să mergi printre mase înalte 
de apă la dreapta şi la stânga? În cine s-a încrezut poporul în timp 
ce înainta în mare? Evrei 11:29; Psalmii  106:8-10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu, în providenŃa Sa, i-a dus pe evrei în fortăreaŃa munŃilor 
înaintea mării, pentru ca El să-Şi poată manifesta puterea în eliberarea 
lor şi să umilească în mod vădit mândria opresorilor lor. El ar fi putut 
să-i salveze şi pe o altă cale, dar a ales această metodă pentru a le pune 
la probă credinŃa şi a le întări încrederea în El. Poporul era obosit şi 
înspăimântat şi totuşi, dacă ar fi dat înapoi atunci când Moise i-a spus 
să înainteze, Dumnezeu nu i-ar fi deschis niciodată calea. "Prin credinŃă 
au trecut ei Marea Roşie, ca pe uscat" (Evrei 11,29). Coborând până la 
apă, ei au dovedit că au crezut Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum era 



pentru Semestrul II, 2014 25 

rostit de către Moise. Ei au făcut tot ce stătea în puterea lor să facă şi 
numai după aceea, Cel care este tăria lui Israel a despărŃit marea pentru 
a face o cale pentru picioarele lor.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 290. 
 
Botezul primit prin credin Ńă 
6. Cum prezintă Scripturile această experienŃă specială a credinŃei 
pe care a făcut-o Israel în acea zi? 1 Corinteni 10:1, 2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“… La ieşirea din Egipt şi începerea călătoriei către Canaan, a urmat 
botezul lor în mare, asemenea botezului nostru, sau aşa cum ar trebui să 
fie, după ce o persoană este scoasă dintr-o sclavie şi un întuneric mai 
rău decât cel al Egiptenilor şi a crezut în Domnul Isus Hristos, la 
începutul mărturisirii în El şi a intrării în alergarea creştină. Coborârea 
israeliŃilor în mare, prin care păreau înmormântaŃi în ape şi ieşirea din 
nou la Ńărm este o mare asemănare cu botezul, făcut prin scufundare, 
prin care persoana botezată este scufundată în ape, este îngropată 
împreună cu Hristos şi iese din ea, asemenea ieşirii din mormânt, după 
cum copiii lui Israel au ieşit din Marea Roşie. Şi, la fel ca ei, când au 
ieşit, s-au bucurat şi au cântat la vederea salvării, a siguranŃei şi a 
distrugerii tuturor vrăjmaşilor lor, tot aşa, credinciosul poate şi se 
bucură în acest ritual, privind spre salvarea şi siguranŃa sa prin Hristos, 
la toate păcatele sale îngropate şi înecate în marea sângelui Său….” –
John Gill’s Bible Commentary, comments on 1 Corinteni 10:1, 2. 
 
LecŃii spre folosul nostru 
7. Ce este menŃionat în istoria biblică spre binele nostru şi al 
tuturor celor care cred în Dumnezeu? La ce ne putem aştepta când 
Îl strig ăm pe Domnul în încercări, ştiind că El le-a dat o cale de 
scăpare prin mare? Exodul  14:29-31; Isaia  51:10, 11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Marea lecŃie dată aici este pentru toate timpurile. Adesea, viaŃa 
creştină este înconjurată de primejdii, iar împlinirea datoriei pare greu 
de adus la îndeplinire. ImaginaŃia întrezăreşte o iminentă ruină în faŃă şi 
sclavie sau moarte în urmă. Şi totuşi, vocea lui Dumnezeu rosteşte în 
mod clar: "MergeŃi înainte". Noi trebuie să ascultăm de porunca 
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aceasta, chiar dacă ochii noştri nu pot pătrunde prin întuneric şi chiar 
dacă simŃim la picioarele noastre valurile reci ale mării. Obstacolele 
care stau în calea înaintării noastre nu vor dispărea niciodată înaintea 
unui spirit zăbavnic şi îndoielnic. Cel care amână ascultarea, până când 
fiecare umbră de nesiguranŃă va dispărea şi până când nu va mai fi nici 
un risc de a da greş sau de a fi înfrânt, nu va asculta niciodată. 
NecredinŃa şopteşte: "Să aşteptăm până când sunt date la o parte toate 
piedicile şi până când vom putea vedea în mod clar drumul nostru"; dar 
credinŃa plină de curaj îndeamnă la înaintare, nădăjduind şi crezând 
totul.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 290. 

 
Pentru meditaŃie: 
� Credem noi că Domul poate face ceea ce ni se pare imposibil când 

nu vedem nici o soluŃie la greutăŃile noastre? 
� De ce i-a supus unui test atât de mare la Marea Roşie, după de 

poporul a suferit atâŃia ani în sclavie? 
� Vă amintiŃi minunile uimitoare ale poporului Israel la trecerea Mării 

Roşii printre pereŃii de apă, când sunteŃi încercaŃi? 
 
Pentru studiu adiŃional: 
Psalmii  66:6; 78:13; 136:11-14; Isaia  41:9,10,13,14; 63:12; 51:12,15. 
“Cei care cred că este imposibil a se supune voii lui Dumnezeu şi a 
avea credinŃă în promisiunile Sale până când totul este clar şi deschis 
înaintea lor, nu se vor supune niciodată. CredinŃa nu este siguranŃa 
cunoaşterii, este ‘o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o 
puternică încredinŃare despre lucrurile care nu se văd’ (Evrei 11:1). 
Singura cale de a obŃine bunăvoinŃa lui Dumnezeu este prin ascultare 
de poruncile Sale. ‘MergeŃi înainte’ ar trebui să fie parola creştinului.” 
–God’s Amazing Grace, p. 38; Mărturii,  vol. 4, p. 27. 
 

* * * 
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RAPORTUL M ISIONAR DIN BELIZE  
 

A fi citit în Sabatul din 25 Octombrie, 2014 
Colecta Specială de Sabat va fi strânsă în Sabatul din 1 Noiembrie, 

2014 
 
“DuceŃi-vă şi faceŃi ucenici din toate neamurile,…” Matei 28:19. 
 
Belize, cu capitala Belmopan este localizat în colŃul extrem de nord est 
a Americii Centrale, mai jos şi învecinată cu Mexicul la nord şi cu 
Guatemala la vest şi sud. Colonizarea, sclavia şi imigrarea au avut un 
rol important în a forma Belize ca o Ńară cu culturi, limbi şi grupuri 
etnice numeroase. Limba oficială este engleza, dar o mare majoritate a 
populaŃiei care număra 356 600 de locuitori în 2012, vorbesc spaniola 
şi creola engleză.  
Motivul pentru care engleza este limba oficială în Belize este că aceasta 
este singura Ńară din America Centrală colonizată de Englezi, o istorie 
comună cu câteva insule din Caraibe. În 1821, devine teritoriu a statului 
legal suveran Provinciile Unite ale Americii Centrale. În 1836, Anglia a 
pretins dreptul de a administra  regiunea, care a fost apreciată pentru 
lemnul de mahon. În 1862, Anglia a declarat teritoriul oficial Colonia 
Coroanei Engleze şi la numit Hondurasul Britanic. A urmat o istorie 
grea, inclusiv Marea Criză Economică din 1930, o tornadă în 1931 şi 
presiunea economică de după cel de-al Doilea Război Mondial. În 
1964, Anglia acordă Hondurasului Britanic autoguvernarea, iar Ńara a 
primit numele de Belize în 1973. totuşi au fost unele probleme cu 
pretenŃia de suveranitate a Guatemalei asupra teritoriului. În timp ce 
Anglia a acordat independenŃa Belize pe data de 21 septembrie 1981, a 
durat până în 1992 ca preşedintele Guatemalei să recunoască oficial 
independenŃa Ńării.  
Tensiunile politice şi etnice a populaŃie face ca predicarea Evangheliei 
să fie dificilă. În de acord cu statisticile din 2012, 40% din populaŃie e 
catolică, 31.7% protestantă, (8,5% Penticostali, 5,5% Adventişti de 
Ziua a Şaptea, 4,6% Anglicani,3,8% MenoniŃi,3,6% Baptişti,2,9% 
Metodişti şi 2,8% Nazareni); 1.7% Iehovişti; 10.2% alte religii (Maya, 
Garifuna, Obeah, Myalism şi minorităŃi ale Mormonilor, Hindu, 
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Budişti, Musulmani, Baha’i, Rastafariani, etc.), iar 15.6% fără afiliere 
religioasă. 
Societatea Misionară InternaŃională a intrat în Belize în 1987, odată cu 
vizita fr. Uldarico Alejos, un frate din Peru, care a fost trimis de 
ConferinŃa Generală. La sfârşitul anilor 1990, administrarea misiunii a 
fost preluată de Uniunea Central Americană, sub conducerea fr. Pastor 
Pedro Ruiz Reyes, care a trimis periodic lucrători din Honduras şi 
Guatemala pentru a vizita membrii şi sufletele interesate. Aceste vizite 
au avut rezultate bune şi s-a întemeiat lucrarea într-un oraş mic, Punta 
Gorda şi în regiunile Cayo şi Belmopan, dar problemele financiare au 
forŃat Uniunea Central Americană să ceară ajutor de la ConferinŃa 
Generală, care a sponsorizat un lucrător bilingv să lucreze în Belize, cu 
ajutorul Programului de Misiuni Străine, dar supravegheat de Uniune.  
Mai târziu, Uniunea a trimis alŃi lucrători din Guatemala să servească, 
dar puŃini cunoşteau engleza. De aceea, Uniunea a cerut ConferinŃei 
Generale un lucrător vorbitor de limbă engleză. Cererea a primit 
răspuns, iar pastorul Hildon Boguela din Tanzania a lucrat patru ani. În 
acest timp, Uniunea a plătit cheltuielile chiriei. Totuşi, în 2010, 
Uniunea a fost dizolvată prin votul delegaŃilor şi Guatemala, Honduras, 
şi El Salvador au devenit Câmpuri separate sub îndrumarea ConferinŃei 
Generale, iar micul Câmp Belize, rămânând, de atunci, sub 
supravegherea Câmpului Guatemalan.  
Momentan, biserica are două parcele de pământ, una în Punta Gorda, 
iar cealaltă în Belmopan, capitala naŃională, unde se află conducătorul 
actual, Elder Rivera din Guatemala, împreună cu soŃia şi doi copii. 
MulŃumim Domnului pentru lucrarea acestui frate. În 2013 a fost 
botezat un suflet şi alŃii au urmat, dar nu avem nici o clădire în Belize, 
aşa că avem un plan de a construi un sediu care să includă o capelă şi o 
casă parohială. Aceasta ne va ajuta să îndeplinim cerinŃele guvernului 
care cere ca organizaŃiile non-profit să dezvolte pământul alocat sau îl 
vor pierde. Datorită resurselor economice precare, în timp, au fost 
pierdute patru terenuri, pentru că nu am putut construi nimic pe ele, iar 
aceasta a adus descurajarea unor suflete. Dar mulŃumim lui Dumnezeu 
că a deschis uşi şi ni s-a dat un alt lot, cu condiŃia de a construi o şcoală 
primară. Proiectul a început, dar costurile mari de trai au împiedicat 
ridicarea rapidă a construcŃiei, iar acum ne temem că guvernul ne va 
anula permisul şi vom pierde şi această proprietate.  
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Cu această explicaŃie, apelăm la fraŃii şi surorile noastre din întreaga 
lume să ne ajute cu rugăciunile şi darurile lor ca să putem termina 
construcŃia bisericii, a casei parohiale şi a şcolii. Dumnezeu să 
binecuvânteze familia care lucrează în Belize şi pe toŃi credincioşii care 
vor dona generos pentru a sprijini lucrarea din întreaga lume şi din 
Belize. 
 

Danilo Lopez Valdemar Monterroso  
Preşedintele Câmpului Guatemalan  

 
* * * 
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Colecta Specială a Şcolii de Sabat este pentru BELIZE 
Duhul bucuriei şi al jertfirii să însoŃească darurile voastre! 

 
5 
Sabatul din Noiembrie 1, 2014 
 

SCĂPAłI DE MOARTE PRIN CREDIN łĂ 
 
“Copiii lui Israel urmau să ocupe tot teritoriul pe care Dumnezeu îl 
rânduise. Popoarele care au lepădat închinarea şi slujirea adevăratului 
Dumnezeu aveau să fie izgonite. Dar planul lui Dumnezeu era ca, prin 
descoperirea caracterului Său prin Israel, oamenii să fie atraşi către 
Sine. InvitaŃiile Evangheliei aveau să fie adresate lumii întregi. Prin 
învăŃăturile serviciului jertfelor, Hristos urma să fie înălŃat înaintea 
popoarelor şi toŃi cei care vor privi la El să trăiască. ToŃi aceia care, la 
fel ca Rahav canaanita şi Rut moabita, se întorceau de la idolatrie la 
închinarea faŃă de adevăratul Dumnezeu, aveau să se unească cu 
poporul Său ales. Pe măsură ce numărul lui Israel avea să crească, ei 
urmau să-şi extindă hotarele până când împărăŃia lor avea să cuprindă 
lumea.” –ProfeŃi şi Regi, p. 19. 
 
Ospitalitate oferită cu un mare risc 
1. Cine a oferit ospitalitate israeliŃilor care au fost trimişi ca 
iscoade în Ńara Canaan? Ce risc şi-a asumat prin ajutarea celor doi 
bărbaŃi consideraŃi vrăjmaşi ai poporului ei? Iosua 2:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La oarecare depărtare dincolo de fluviu, în dreptul locului unde era 
tabăra israeliŃilor, se afla cetatea Ierihonului, puternic întărită. De fapt, 
cetatea aceasta era cheia întregului Ńinut şi trebuia să stea ca o piedică 
grozavă în calea izbânzii lui Israel. De aceea, Iosua trimise doi tineri ca 
iscoade pentru a cerceta cetatea şi a se asigura într-o măsură oarecare 
cu privire la numărul locuitorilor, resursele lor şi trăinicia fortificaŃiilor. 
Locuitorii cetăŃii, înspăimântaŃi şi neîncrezători, vegheau fără răgaz, iar 
iscoadele au fost în mare primejdie. 
“Dar ei au fost găzduiŃi, cu riscul vieŃii, de Rahav, o femeie din 
Ierihon.” –Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 482, 483. 
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2. Cui i-a fost repede raportată ştirea că doi israeliŃi au venit la 
Ierihon? Ce poruncă a fost trimisă lui Rahav de către rege? Iosua 
2:2, 3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

3. Ce a răspuns ea solilor regelui? Ce eforturi speciale a făcut 
pentru a proteja cele două iscoade? Iosua 2:4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin acordarea ospitalităŃii oamenilor consideraŃi vrăjmaşi, Rahav s-a 
pus într-o situaŃie periculoasă, căci risca să fie considerată un aliat al 
iscoadelor. Totuşi, ştiind că Domnul era cu ei, ea nu numai i-a primit, ci 
i-a şi ascuns pentru a le salva vieŃile. 
“Totuşi, ceasta nu înseamnă că ea avea lumina deplină şi că era 
convertită. Minciuna pe care a spus-o din necesitate a fost un păcat 
comis înainte de convertire. Aceasta arată nevoia ei de adevăr şi nu 
poate fi considerată în nici un caz ca o scuză a minciunii.  
“Poporul lui Dumnezeu îşi va aminti că ‘RămăşiŃele lui Israel nu vor 
mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni, şi nici în gura lor nu 
se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte, şi se vor odihni, şi 
nimeni nu-i va tulbura.’ łefania. 3:13. Adevărul şi integritatea sunt 
atribute ale lui Dumnezeu, iar cel care are aceste calităŃi are o putere 
invincibilă.” –My Life Today, p. 331. 
 
CredinŃa lui Rahav 
4. Ce credinŃă puternică a avut această femeie, în ciuda faptului că 
era păgână? Ce ştia ea şi poporul ei? Iosua 2:8-11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu prilejul eliberării poporului Israel din Egipt, cunoaşterea puterii lui 
Dumnezeu s-a răspândit în lung şi-n lat. Războinicii cetăŃii Ierihon 
tremurau: "De când am auzit lucrul acesta", spunea Rahav, "ni s-a tăiat 
inima şi toŃi ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră; căci Domnul 
Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri şi jos pe pământ" (Iosua 
2,11). La sute de ani după exod, preoŃii filistenilor îi aminteau 
poporului lor despre plăgile căzute asupra Egiptului, avertizându-l ca 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 32 

nu cumva să se împotrivească Dumnezeului lui Israel.” –Patriarhi şi 
ProfeŃi, p. 369. 
“Pe măsură ce înaintau oştile lui Israel, au găsit că o cunoştinŃă a 
lucrărilor minunate ale lui Dumnezeu pentru evrei a ajuns înaintea lor şi 
că unii dintre păgâni recunoşteau că doar El Singur este adevăratul 
Dumnezeu. În oraşul nelegiuit al Ierihonului, mărturia unei femei 
păgâne a fost: ‘Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în 
ceruri şi jos pe pământ.’ Iosua 2:11. CunoştinŃa care a ajuns la ea 
despre acest Iehova, s-a dovedit a fi salvarea ei.” –Review and Herald, 
June 17, 1915. 
 
În Ńelegerea dintre Rahav şi iscoade 
5. Ce cerere serioasă a avut această femeie? Ce i-au promis 
iscoadele în schimbul protecŃiei lor? Iosua 2:12-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar ei au fost găzduiŃi, cu riscul vieŃii, de Rahav, o femeie din Ierihon. 
Ca răsplată pentru bunătatea ei, i-au făgăduit să o protejeze când vor 
cuceri cetatea.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 482. 
 
6. Ce altă înŃelegere au făcut iscoadele cu Rahav înainte de a pleca? 
Iosua 2:15-21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu  a spus că oraşul Ierihon avea să fie blestemat şi că totul 
trebuia distrus, cu excepŃia lui Rahav şi a casei ei. Ei trebuiau să fie 
salvaŃi pentru favoarea pe care a arătat-o Rahav solilor Domnului.” –
Review and Herald, Septembrie 16, 1873. 
 
Salvarea 
7. Ce s-a întâmplat cu Rahav şi familia ei când zidurile Ierihonului 
au căzut şi oraşull a fost ocupat de israeliŃi, în de acord cu această 
promisiune? Iosua 6:17, 22, 23, 25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cetatea Ierihonului era consacrată idolatriei celei mai extravagante. 
Locuitorii ei erau foarte bogaŃi; însă ei socoteau că toate bogăŃiile pe 
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care li le dăduse Dumnezeu erau daruri venite din partea dumnezeilor 
lor. Aveau din plin aur şi argint; însă, asemenea oamenilor dinainte de 
potop, erau stricaŃi şi hulitori şi Îl insultaseră şi provocaseră pe 
Dumnezeul cerurilor prin faptele lor nelegiuite. JudecăŃile lui 
Dumnezeu au fost stârnite împotriva Ierihonului. Aceasta era o 
fortăreaŃă. Însă chiar Căpetenia Domnului oştirilor a venit din cer 
pentru a conduce armatele cerului într-un atac împotriva cetăŃii. Îngeri 
ai lui Dumnezeu s-au prins de zidurile masive şi le-au prăbuşit la 
pământ. Dumnezeu hotărâse ca cetatea Ierihonului să fie blestemată şi 
că toŃi trebuia să piară, în afară de Rahav şi cei din casa ei. Aceştia 
trebuia să fie salvaŃi din pricina atitudinii binevoitoare pe care o 
avusese Rahav faŃă de trimişii Domnului.” –Mărturii, vol. 3, p. 264. 
 
8. Ce a constrâns-o pe Rahav să îi protejeze pe cei doi evrei, în de 
acord cu Noul Testament? Ce loc proeminent a avut ea în 
genealogia regală, mesianică, prin harul Domnului? Evrei 11:31; 
Iacov 2:25; Matei 1:1, 5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Înaintarea oştilor lui Israel a dovedit că lucrările puternice ale 
Dumnezeului evreilor merseseră înaintea lor şi că unii dintre păgâni îşi 
însuşeau învăŃătura că numai El era Dumnezeul cel adevărat. În 
Ierihonul cel nelegiuit, mărturia unei femei păgâne a fost: "Domnul, 
Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în cer şi jos pe pământ" (Iosua 
2,11). Cunoaşterea lui Iehova, care ajunsese astfel la ea, s-a dovedit a fi 
salvarea ei. Prin credinŃă "n-a pierit Rahav împreună cu cei răzvrătiŃi" 
(Evrei 11,31). Iar convertirea ei n-a fost un caz izolat al milei lui 
Dumnezeu faŃă de închinătorii la idoli care au recunoscut autoritatea Sa 
divină.” –ProfeŃi şi Regi, p. 369. 
 
Pentru meditaŃie: 
� Ai fi gata să îŃi rişti viaŃa pentru cineva pe care îl întâlneşti pentru 

prima dată, dacă te-ai afla într-o situaŃie similară cu cea a lui 
Rahav? 

� Considerând originea ei păgână, cum poate fi explicată marea ei 
credinŃă care a dus la salvarea ei? 
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Pentru studiu adiŃional: 
Ezechiel 18:20-23; 33:11-16, 19 
“ToŃi cei care, asemenea lui Rahav, Canaanita şi a lui Rut, Moabita, se 
întorc de la idolatrie la închinarea adevăratului Dumnezeu, trebuiau să 
se unească cu poporul ales. Odată cu creşterea numărului israeliŃilor, ei 
trebuiau să îşi lărgească graniŃele până ce împărăŃia lor avea să 
cuprindă lumea.” –Review and Herald, 25 January, 1906. 
 

* * * 
 
6 Sabatul din 8 Noiembrie, 2014 
 

PRIMIT PRIN CREDIN łĂ ŞI DEDICAT LUI DUMNEZEU  
 
“Fiecărei mame i-au fost încredinŃate prilejuri de o valoare ce nu poate 
fi măsurată şi interese nemărginit de scumpe. Cercul modest de 
activitate şi îndeplinirea unor datorii fără strălucire, pe care multe femei 
le privesc ca pe o sarcină obositoare, trebuie să fie socotite ca o lucrare 
nobilă şi măreaŃă. Este privilegiul mamei să devină o binecuvântare 
pentru omenire prin influenŃa ei, iar îndeplinirea acestei îndatoriri va 
aduce bucurie propriei ei inimi. Ea poate să netezească drumul care, 
prin soare şi umbră, duce spre înălŃimi măreŃe. Dar numai atunci când 
ea caută să urmeze în propria ei viaŃă învăŃăturile Domnului Hristos, 
numai atunci poate nădăjdui mama să formeze caracterul copiilor ei 
după chipul divin… Fiecare mamă să se înfăŃişeze cât mai des înaintea 
Mântuitorului cu rugăciunea: "ÎnvaŃă-ne ce să păzim cu privire la copil 
şi ce avem de făcut!" Să ia seama la îndrumările date de Dumnezeu în 
Cuvântul Său şi va primi înŃelepciune, după cum va avea nevoie.” –
Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 572, 573. 
 

O căsătorie fără urmaşi 
1. De ce era tristă Ana, cu toate că era căsătorit ă şi soŃul ei o iubea 
afectuos? Cum se poate înŃelege problema ei? 1 Samuel 1:2, 4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Elcana, un levit din muntele lui Efraim, era un bărbat cu stare şi cu 
influenŃă, care Îl iubea pe Dumnezeu şi se temea de El. Ana, soŃia lui, 
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era o femeie plină de evlavie, blândă şi modestă. Caracterul ei se 
remarca printr-o profundă seriozitate şi o credinŃă sinceră.  
“Binecuvântarea căutată cu atâta râvnă de toŃi evreii era reŃinută de la 
această pereche temătoare de Dumnezeu: în casa lor nu se auzea glas 
vesel de copil, iar dorinŃa de a-şi perpetua numele l-a făcut pe soŃ - aşa 
cum se întâmplase cu mulŃi alŃii - să încheie o a doua căsătorie. Dar 
pasul acesta, care fusese făcut din lipsă de credinŃă, nu a adus fericire. 
S-au adăugat la familie băieŃi şi fete; dar bucuria şi frumuseŃea sfintei 
rânduieli divine a fost întinată, iar pacea familiei nimicită. Penina, noua 
soŃie, era geloasă şi mărginită şi se purta cu îngâmfare şi neobrăzare. 
Pentru Ana părea că pierise orice nădejde, iar viaŃa i se arăta ca o 
povară; cu toate acestea, ea suporta încercarea cu blândeŃe şi fără să 
murmure.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 569. 
 
TristeŃe şi durere 
2. Ce se întâmpla în fiecare an, când Elcana şi familia sa mergeau 
la Casa Domnului? Ce deveneau vizitele la casa de rugăciune, în loc 
de a fi o  ocazie de bucurie şi mulŃumire? 1 Samuel 1:3, 7, 8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Duhul cel rău care pătrunsese în viaŃa lui de familie se furişa chiar şi la 
sărbătorile sfinte, care erau în legătură cu serviciul divin. După ce se 
aducea jertfa de mulŃumire, întreaga familie se aduna după obiceiul 
tradiŃional la o serbare solemnă, dar voioasă. Cu acest prilej, Elcana 
dădea mamei copiilor lui câte o parte pentru ea şi pentru fiecare fiu şi 
fiică; iar ca semn al preŃuirii lui, Anei îi dădea o parte îndoită, ca să-i 
arate că iubirea lui faŃă de ea era aceeaşi ca şi când ar fi avut un fiu. 
Arsă de gelozie, a doua soŃie cerea atunci, ca una care era privilegiată 
de Dumnezeu, să-i dea ei întâietate şi râdea de Ana din cauză că nu 
avea copii, socotind că acesta e un semn că Dumnezeu nu are plăcere 
de ea. Lucrul acesta se repeta de la an la an, până când Ana nu a mai 
putut să sufere. Nemaiputând să-şi ascundă durerea, ea a început să 
plângă în hohote şi a plecat de la masă. În zadar căută soŃul ei să o 
mângâie. "Ana, pentru ce plângi şi nu mănânci? Pentru ce Ńi-e întristată 
inima?" zicea el. "Oare nu preŃuiesc eu pentru tine mai mult decât zece 
fii?’ ” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 569, 570. 
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Rugăciunea credinŃei 
3. Ce rugăciune a înălŃat ana înaintea Domnului, în chinul şi 
plânsul ei sufletesc? Ce a jurat din toată inima ei? 1 Samuel 1:9-11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ana nu a rostit nici o mustrare. Ea a lăsat asupra Domnului povara pe 
care nu o putea împărŃi cu nici un prieten de pe pământ. Se rugă 
stăruitor ca El să îndepărteze de la ea ocara şi să-i acorde darul scump 
de a avea un fiu pe care să-l îngrijească şi să-l crească pentru El. Ea 
făcu şi un vot solemn, că îl va consacra chiar de la naştere pe fiul ei lui 
Dumnezeu, dacă i se va asculta cererea. Ana se apropiase de intrarea 
cortului întrunirii şi, în amărăciunea sufletului ei, "se ruga şi plângea". 
Totuşi, în tăcere ea comunica cu Dumnezeu fără a rosti vreun cuvânt.” 
–Patriarhi şi ProfeŃi, p. 570. 
 
4. A înŃeles Eli, marele preot care oficia atunci, că ea îşi deschidea 
inima Domnului? Când a aflat motivul rugăciunii sale, ce 
binecuvântare a pronunŃat el? 1 Samuel 1:12-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În timpurile acelea rele, rareori se vedea o astfel de rugăciune. 
Petrecerile nesfinte şi chiar beŃiile nu erau ceva neobişnuit, chiar la 
sfintele sărbători; şi, când a văzut-o pe Ana, marele preot Eli şi-a 
închipuit că era beată de vin. Crezând că i se cuvine să-i dea o mustrare 
binemeritată, strigă la ea cu asprime: "Până când vei fi beată? Du-te de 
te trezeşte!’  
“Îndurerată şi înspăimântată, Ana îi răspunse cuviincios.... Marele preot 
a fost adânc impresionat, căci era un om al lui Dumnezeu, şi, în loc de 
mustrare, a rostit o binecuvântare: "Du-te în pace, şi Dumnezeul lui 
Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o.’” - Patriarhi şi ProfeŃi, 
p. 570. 
 
Răspunsul Domnului la rugăciunea ei 
5. Ce promisiune sprijină rugăciunile credinŃei? S-a împlinit 
această promisiune în cazul rugăciunii zeloase a Anei? Marcu 
11:24; 1 Samuel 1:18-20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Rugăciunea Anei a fost ascultată; ea a primit darul pe care-l ceruse cu 
atâta ardoare. Privind la copil, ea l-a numit Samuel, "căci de la Domnul 
l-am cerut.’” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 570. 
“Răspunderea apasă mai ales asupra mamei. Ea, din al cărei sânge plin 
de viaŃă este hrănit copilul şi îi este clădită constituŃia fizică, îi atribuie 
şi influenŃe intelectuale şi spirituale, care contribuie la modelarea minŃii 
şi caracterului. Aşa a fost Iochebed, mama evreică din care s-a născut 
Moise, izbăvitorul lui Israel, care, puternică în credinŃă, nu s-a lăsat 
înspăimântată "de porunca împăratului" (Evrei 11,23). Aşa a fost Ana, 
o femeie a rugăciunii şi a jertfirii de sine, inspirată de cer, care i-a dat 
naştere lui Samuel, copilul învăŃat de asemenea de cer, judecătorul 
incoruptibil şi întemeietorul şcolilor sacre ale lui Israel. Şi apoi 
Elisabeta (rudă în fapt, dar şi în spirit cu Maria din Nazaret), care a fost 
mama celui care a vestit venirea Mântuitorului.” –Divina Vindecare, p. 
372. 
 
Primit şi consacrat Domnului 
6. A uitat sau şi-a amintit Ana de jur ământul făcut, după naşterea 
copilului? Unde l-au dus părin Ńii pe Samuel, pe când copilul era 
încă mic? 1 Samuel 1:24-26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În lucrarea pe care o faceŃi pentru copiii voştri, prindeŃi-vă de puterea 
fără margini a lui Dumnezeu. ÎncredinŃaŃi-vă copiii Domnului, prin 
rugăciune. LucraŃi pentru ei cu seriozitate, neobosit. Dumnezeu vă va 
auzi rugăciunile şi îi va atrage la El. Iar la sfârşit, în acea mare zi, îi veŃi 
putea aduce înaintea lui Dumnezeu şi veŃi putea spune: "Iată-mă, eu şi 
copiii pe care mi i-ai dat.’ 
“Când Samuel va primi cununa de slavă, el o va prezenta în faŃa 
tronului ca o onoare şi recunoştinŃă fericită pentru lecŃiile pline de 
credincioşie ale mamei sale, prin meritele lui Hristos, recunoscând că 
prin aceasta a fost încununat cu slavă nemuritoare. 
“Lucrarea părinŃilor înŃelepŃi nu va fi niciodată apreciată de lume, însă 
când va începe judecata şi se vor deschide cărŃile, lucrarea lor va fi 
apreciată aşa cum o vede Dumnezeu şi va fi răsplătită înaintea 
oamenilor şi a îngerilor. Se va vedea că un copil care a fost crescut pe 
calea credinŃei a fost o lumină pentru lume. A costat lacrimi şi 
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îngrijorare şi nopŃi nedormite pentru supravegherea formării 
caracterului acestui copil, însă lucrarea a fost făcută cu înŃelepciune, iar 
părinŃii vor auzi glasul Stăpânului: "Bine, rob bun.” –Căminul 
Adventist. p. 536. 
 
7. Cât de mulŃumită a ost Ana pentru harul primit? Cui au dedicat 
ea şi soŃul ei copilul primit prin har? Înc ă de tânăr, unde a început 
să slujească Samuel? 1 Samuel 1:27, 28; 2:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Îndată ce copilul a fost destul de mare pentru a fi despărŃit de mama 
lui, ea şi-a împlinit juruinŃa. Îşi iubea copilul cu tot devotamentul inimii 
de mamă; privind la puterile lui ce creşteau şi ascultându-i vorbirea 
copilărească, iubirea ei îl învăluia tot mai mult în fiecare zi. Era unicul 
ei fiu, darul deosebit al Cerului; dar ea îl primise ca pe o comoară 
consacrată lui Dumnezeu şi nu voia să oprească ce era al Dătătorului.” 
–Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 570, 571. 
“De la Silo, Ana s-a înapoiat liniştită acasă, la Rama, şi l-a lăsat pe 
copilul Samuel, pentru a fi educat în vederea slujbei în casa Domnului, 
sub conducerea marelui preot. De la primele licăriri ale minŃii ea îl 
învăŃase pe copil să-L iubească şi să-L onoreze pe Dumnezeu şi să se 
socotească proprietatea Domnului. Prin toate cele cunoscute din jurul 
lui, ea căutase să-i înalŃe gândurile la Creator. Când a fost despărŃită de 
copil, iubirea ei nu a încetat. În fiecare zi, el era obiectul rugăciunilor 
ei…. Ea nu a cerut în rugăciune mărire lumească pentru fiul ei, dar a 
stăruit cu toată râvna ca el să ajungă la mărirea aceea pe care o 
preŃuieşte Cerul - să-L onoreze pe Dumnezeu şi să fie o binecuvântare 
pentru semenii lui.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 572. 
 
8. De ce sunt menŃionate în Scripturi astfel de experienŃe cu 
Domnul? Asemenea Anei şi a lui Elcana, doreşti să îŃi consacri 
copiii lui Dumnezeu când îi primeşti de la Domnul? 1 Corinteni 
10:6, prima parte, 11; Romani 15:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ConsacraŃi-vă pe voi şi pe copiii voştri lui Dumnezeu în fiecare 
dimineaŃă pentru ziua respectivă.” –Mărturii,  vol. 7, p. 44. 
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“ Cei care cunosc voia lui Dumnezeu şi practică învăŃăturile din 
Cuvântul Său vor fi găsiŃi credincioşi în orice poziŃie de încredere ar fi 
aşezaŃi. AveŃi în vedere aceste lucruri, părinŃi, şi duceŃi-vă copiii în 
acele locuri în care să fie învăŃaŃi principiile adevărului, unde se face 
orice efort cu putinŃă pentru a menŃine consacrarea lor, dacă sunt 
convertiŃi; iar dacă nu sunt convertiŃi, de a-i influenŃa spre a deveni 
copii ai lui Dumnezeu şi astfel să fie capabili să plece şi să câştige şi 
alte suflete pentru adevăr.” (Extrase dintr-un articol din Bible Echo 
Sept. 1, 1892.) –Principiile fundamentale ale educaŃiei creştine, p. 205. 
 
Pentru meditaŃie: 
� Asemenea Anei, câŃi din poporul lui Dumnezeu au marea dorinŃă de 

a-şi dedica copiii Domnului? 
� Avem credinŃa şi spiritualitatea cu care să ajutăm copiilor noştri în 

slujba lor pentru Dumnezeu? 
� Ce atmosferă sănătoasă din familie va ajuta la pregătirea copiilor 

noştri pentru a sluji Domnului? 
 
Pentru studiu adiŃional: 
Exodul  13:2; Isaia  8:18. 
“Samuel … era prietenos, mărinimos, ascultător şi respectuos.... 
Samuel era gata să slujească şi era iubitor; niciodată nu şi-a iubit un tată 
mai duios fiul, decât l-a iubit Eli pe acest tânăr. Era ceva neobişnuit ca 
între înaltul judecător al naŃiunii şi acest copil umil să fie legături atât 
de strânse. Când slăbiciunile bătrâneŃii îl prindeau, … se apropia de 
Samuel ca să găsească mângâiere.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 573. 
“Tinerii şi copilaşii să fie învăŃaŃi să aleagă pentru ei înşişi acea haină 
regală făurită în războiul de Ńesut al cerului, acel "in subŃire, strălucitor 
şi curat" (Apocalipsa 19,8) pe care îl vor purta toŃi cei sfinŃi de pe 
pământ. Această haină, caracterul nepătat al lui Hristos, este oferită fără 
plată oricărei făpturi omeneşti. Dar toŃi aceia care vor s-o primească, o 
vor primi şi purta aici.  
“Copiii să fie învăŃaŃi că, pe măsură ce îşi deschid mintea spre gânduri 
curate şi pline de iubire şi înfăptuiesc lucruri de ajutorare şi dragoste, ei 
pun asupra lor veşmântul frumos al caracterului Său. Această haină îi 
va face frumoşi şi iubiŃi aici şi va constitui în viitor dovada pe baza 
căreia vor fi primiŃi în palatul Împăratului. FăgăduinŃa Sa este: "Ei vor 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 40 

umbla împreună cu Mine îmbrăcaŃi în alb, fiindcă sunt vrednici." 
Apocalipsa 3,4.’” –EducaŃia. p. 249. 
 

* * * 
7 Sabatul din Noiembrie 15, 2014 
 

VĂDUVĂ, SĂRACĂ, DAR GATA SĂ AJUTE 
 
“Această femeie (văduva din Sarepta) nu era israelită. Niciodată nu 
avusese privilegiile şi binecuvântările de care se bucurase poporul lui 
Dumnezeu, dar ea credea în Dumnezeul cel adevărat şi umbla în toată 
lumina care strălucea pe cărarea ei. Iar acum, când pentru Ilie nu era 
nici o siguranŃă în Ńara iui Israel, Dumnezeu l-a trimis la această femeie 
să găsească adăpost în casa ei.” –ProfeŃi şi Regi, p. 129.  
 
O solie ce afectează şi solul 
1. Ce solie directă din partea Domnului a dat Ilie lui Ahab, 
împăratul apostaziat al lui Israel? Cum a fost posibil ca profetul să 
afirme că va ploua din nou doar la cuvântul său? 1 ÎmpăraŃi 17:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sufletul credincios al lui Ilie era îndurerat. Indignarea lui fusese 
stârnită şi era gelos pentru slava lui Dumnezeu. El a văzut că Israel se 
aruncase într-o apostazie înfricoşătoare. Iar când şi-a readus în minte 
lucrurile mari pe care Dumnezeu le făcuse pentru ei, a fost copleşit de 
durere şi uimire. Însă toate acestea fuseseră uitate de majoritatea 
poporului. A mers înaintea Domnului şi, cu sufletul sfâşiat de suferinŃă, 
a intervenit pentru salvarea poporului, dacă era necesar, chiar prin 
judecăŃi. S-a rugat lui Dumnezeu să nu dea rouă şi ploaie poporului Său 
nerecunoscător, comorile cerului, pentru ca Israelul apostaziat să poată 
privi către dumnezeii lui, către idolii de aur, de lemn şi de piatră, către 
soare, lună şi stele, aşteptând în zadar ca acestea să ude şi să 
îmbogăŃească pământul, făcându-l să rodească din belşug. Domnul i-a 
spus lui Ilie că i-a auzit rugăciunea şi că va opri ploaia şi roua de la 
poporul Său până când aveau să se întoarcă la El cu pocăinŃă.” –
Mărturii, vol. 3, p. 263. 
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Izolare şi protecŃie 
2. Ce instrucŃiuni i-a dat Domnul, datorită faptului că profetul era 
în pericol ca urmare a declaraŃiei sale? Încrezându-se deplin în 
Dumnezeu, cât timp a rămas Ilie ascuns la pârâul Cherit? 1 
ÎmpăraŃi 17:2-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Numai prin exercitarea unei credinŃe puternice în puterea fără greş a 
Cuvântului lui Dumnezeu şi-a rostit Ilie solia. Dacă nu ar fi avut 
încredere deplină în Acela pe care Îl slujea, el nu s-ar fi arătat niciodată 
înaintea lui Ahab…. El a crezut pe deplin că Dumnezeu va umili 
Israelul apostaziat şi că prin judecăŃile acestea, ei vor fi aduşi la 
pocăinŃă. Hotărârea Cerului ieşise; Cuvântul lui Dumnezeu nu putea 
greşi; şi cu primejdia vieŃii, Ilie şi-a îndeplinit fără teamă însărcinarea. 
Ca un tunet din cerul senin, solia despre judecăŃile care erau gata să 
vină a căzut în urechile împăratului nelegiuit; dar înainte ca Ahab să-şi 
revină din uimire sau să schiŃeze un răspuns, Ilie s-a făcut nevăzut tot 
atât de neaşteptat cum venise, fără să aştepte să vadă efectul soliei lui. 
Iar Domnul a mers înaintea lui, pregătindu-i drumul. Profetul a fost 
îndrumat : "Îndreaptă-te către răsărit şi ascunde-te lângă pârâul Cherit, 
care este în faŃa Iordanului. Vei bea apă din pârâu, şi am poruncit 
corbilor să te hrănească acolo.’… 
“Pentru o vreme, Ilie rămas ascuns în munŃii de lângă pârâul Cherit. 
Acolo, timp de multe luni, i s-a asigurat în mod supranatural hrana.” –
ProfeŃi şi Regi, pp. 121-123, 129. 
 
Un om în nevoie trimis la o văduvă săracă 
3. Unde a fost trimis Ilie, când seceta a secat pârâul? Cui i-a fost 
cerut să se îngrijească de profet în acel timp dificil? 1 ÎmpăraŃi 
17:7-9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul ştia că servul Său nu era în siguranŃă printre copiii lui Israel. 
El nu avea încredere să-l lase în Israelul apostaziat, ci l-a trimis să-şi 
găsească adăpost într-o naŃiune păgână. L-a îndreptat către o femeie 
care era văduvă şi într-o asemenea stare de sărăcie, încât abia îşi putea 
Ńine zilele cu puŃina mâncare pe care o avea. O femeie păgână, trăind în 
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puŃina lumină pe care o avusese, se afla într-o stare mult mai bună 
înaintea lui Dumnezeu decât văduvele lui Israel, care fuseseră 
binecuvântate cu privilegii deosebite şi o mare lumină şi cu toate 
acestea nu trăiau după lumina pe care le-o dăduse Dumnezeu. Cum 
iudeii respinseseră lumina, fuseseră lăsaŃi în întuneric, iar Dumnezeu nu 
avea încredere să-Şi lase slujitorul în mijlocul poporului Său, care Îi 
stârnise mânia divină.” –Mărturii, vol. 3, p. 274. 
 
4. Cât de puŃină a fost rezerva de mâncare a văduvei? Ce situaŃie 
disperată a descoperit răspunsul ei către Ilie? 1 ÎmpăraŃi 17:10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În acest cămin lovit de sărăcie, foametea apăsa greu şi puŃina hrană era 
pe terminate. Venirea lui Ilie chiar în ziua în care văduva se temea că 
trebuie să renunŃe la lupta pentru susŃinerea vieŃii a supus unei probe cât 
se poate de aspre credinŃa ei în puterea Dumnezeului celui viu de a 
îngriji de nevoile ei.” –ProfeŃi şi Regi, p. 130.  
 
Păgână, dar gata să creadă şi să se supună 
5. A fost dispusă văduva din Sarepta să dea mâncare şi apă 
servului Domnului? A refuzat solia divină sau a crezut-o, când Ilie 
a repetat cererea sa şi i-a spus şi promisiunea lui Dumnezeu? 1 
ÎmpăraŃi 17:13, 14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar chiar în acest impas teribil, ea a dat mărturie despre credinŃa ei, 
împlinind cererea străinului care i-a cerut să împartă cu el ultima ei 
bucăŃică de pâine.” –ProfeŃi şi Regi, p. 130. 
 
Răspunsul imediat a Domnului 
6. Ce minune a avut loc, un lung timp, în fiecare zi, ca urmare a 
credinŃei şi ascultării ei prin credin Ńă a cuvântului lui Dumnezeu? 
Ce va face Dumnezeu pentru fiecare credincios, dacă aceasta s-a 
întâmplat pentru o femeie păgână? 1 ÎmpăraŃi 17:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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Unele versiuni ale Bibliei au tradus expresia “zile” sau “multe zile,” în 
acest verset, în timp ce alte versiuni afirmă în ultima frază din 1 
ÎmpăraŃi 17:15 “un an întreg,” indicând că văduvă şi casa ei au avut 
hrană un timp îndelungat.  
“Nu s-ar fi putut cere o încercare mai mare a credinŃei decât aceasta. 
Văduva îi tratase şi până acum pe toŃi străinii cu bunătate şi dărnicie. 
Acum, cu toată suferinŃa care putea să urmeze pentru ea şi pentru copil 
încrezându-se în Dumnezeu lui Israel pentru împlinirea tuturor nevoilor 
ei, a făcut faŃă acestei încercări supreme a ospitalităŃii, făcând "după 
cuvântul lui Ilie.’” –ProfeŃi şi Regi, pp. 130, 131.  
“Acel Dumnezeu care i-a purtat de grijă lui Ilie pe timp de foamete nu 
va uita de nici unul dintre copiii Săi care sunt gata să se sacrifice pentru 
El. Cel care le-a numărat firele de păr din cap le va purta de grijă, iar în 
zilele de foamete le va da hrană. În timp ce nelegiuiŃii vor pieri 
pretutindeni în jurul lor din lipsă de pâine, le vor fi asigurate pâinea şi 
apa. Aceia care încă mai sunt legaŃi de comoara lor pământească, şi nu 
întrebuinŃează cum se cuvine ce le-a împrumutat Dumnezeu, vor pierde 
comoara din ceruri, vor pierde viaŃa veşnică.” –Mărturii, vol. 1, pp. 
173, 174. 
 
7. Ce s-a întâmplat cu rezerva de hrană a văduvei, în ciuda 
prezenŃei unei poveri suplimentare prin prezenŃa profetului şi a 
unui număr crescut de persoane din casă? De ce a fost trimis Ilie la 
o văduvă într-o Ńară păgână, în de acord cu cuvintele lui Isus? 1 
ÎmpăraŃi 17:16; Luca 4:23-26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Minunată a fost ospitalitatea dovedită proorocului lui Dumnezeu de 
această femeie feniciană, iar credinŃa şi generozitatea ei au fost minunat 
răsplătite. "Multă vreme a avut ce să mănânce, ea şi familia ei, şi Ilie. 
Făina din oală n-a scăzut, şi undelemnul din ulcior nu s-a împuŃinat, 
după cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie.’” –ProfeŃi şi Regi, 131 
 
8. Ce lecŃie minunată putem învăŃa din credinŃa acestei femei? Ai 
vrea să aplici principiile spuse de Mântuitor? Luca 6:38; Matei 
10:41. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“V ăduva din Sarepta şi-a împărŃit bucăŃica de hrană cu Ilie, şi ca 
urmare viaŃa ei şi aceea a fiului ei au fost ocrotite. Şi tuturor acelora 
care, în timp de încercare şi de lipsă, dau pe faŃă împreună simŃire şi 
ajutorare faŃă de cei în nevoie, Dumnezeu le făgăduieşte binecuvântări 
mari. El nu Se schimbă. Puterea Lui nu este mai mică acum decât în 
zilele lui Ilie. Nici făgăduinŃa rostită de Mântuitorul nostru nu este mai 
puŃin sigură acum decât atunci: "Cine primeşte un prooroc, în numele 
unui prooroc, va primi răsplata unui prooroc.’ Matei 10:41.” –ProfeŃi şi 
Regi, pp. 131, 132. 
 
Pentru meditaŃie: 
� La început, înainte de intervenŃia oamenilor, ce se poate vedea în 

providenŃa lui Dumnezeu pentru Ilie? 
� L-a pus Domnul la încercare doar pe regele Ahab şi evrei sau şi pe 

Ilie, servul Său? 
� Ce fel de bogăŃie avea văduva cea săracă în lucruri materiale? 
 
Pentru studiu adiŃional: 
Proverbele 19:17; Luca 6:38 
“Aici este răsplata pentru cei ce jertfesc lui Dumnezeu. Ei primesc de o 
sută de ori în această viaŃă şi vor moşteni şi viaŃa veşnică. Dar, am 
văzut, că mulŃi dintre cei dintâi vor fi ultimii şi cei din urmă vor fi 
primii. Mi-au fost arătaŃi cei care au primit adevărul, dar nu îl trăiesc. 
Ei se lipesc de averile lor şi nu sunt gata să dea din ele pentru înaintarea 
cauzei lui Dumnezeu. Ei nu au credinŃă să îl încerce şi să se încreadă în 
Dumnezeu. Iubirea lor de această lume le înghite credinŃa. Dumnezeu 
le-a cerut o parte din mijloacele lor, dar ei nu L-au ascultat. Ei se 
gândesc că au lucrat din greu pentru a obŃine ceea ce au şi nu pot să Îl 
împrumute pe Domnul, ca să nu ducă lipsă. ‘O, voi puŃin 
credincioşilor!’ Dumnezeul care s-a îngrijit de Ilie în timpul foametei, 
nu poate trece pe lângă copiii Săi ce îşi jertfesc egoismul. Cel care a 
numărat firele de păr din capul lor, se va îngriji de ei, iar în zilele de 
foame vor fi săturaŃi. Pâinea şi apa lor va fi asigurată în timp ce cei răi 
vor pieri din lipsă de pâine. Cei care încă se alipesc de posesiunile lor 
pământeşti şi nu vor folosi corect ceea ce le este împrumutat de 
Dumnezeu, îşi vor pierde comoara din ceruri, vor pierde viaŃa veşnică.” 
–Spiritual Gifts, book 2, pp. 243, 244. 
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“Asemenea lui Moise în pustia Sinai, asemenea lui David pe dealurile 
Iudeii sau asemenea lui Ilie la pârâul Cherit, ucenicii aveau nevoie să se 
retragă din lucrarea lor obositoare şi să fie în comuniune cu Hristos, cu 
natura şi cu propriile inimi.” –Hristos Lumina Lumii, p. 360. 
 

* * * 
 
8 
Sabatul din 22 Noiembrie, 2014 
 

“SE AUDE VUIET DE PLOAIE ” 
 
“Prin experienŃa lui Ilie ni se prezintă lecŃii importante. CredinŃa lui a 
fost încercată pe muntele Carmel, când se ruga pentru ploaie, dar el a 
stăruit în cererea sa înaintea lui Dumnezeu…. Dacă ar fi renunŃat în 
descurajare după a şasea oară, rugăciunea lui nu ar fi fost ascultată, dar 
el a stăruit până a venit răspunsul. Noi avem un Dumnezeu a cărui 
ureche nu este închisă la cererile noastre, iar dacă punem la încercare 
cuvântul Său, El va onora credinŃa noastră. El doreşte ca toate 
interesele noastre să fie întreŃesute cu ale Lui, ca apoi să ne poată 
binecuvânta în siguranŃă, căci atunci nu ne vom însuşi slava când vom 
primi binecuvântarea, ci vom supune toată lauda lui Dumnezeu.” –Fii şi 
fiice ale lui Dumnezeu, p. 206. 
 
Solia Domnului către împărat  
1. Când nici un alt mijloc nu a adus pocăinŃa şi convertirea la 
Dumnezeu a regelui Ahab şi a poporului Israel, ce a declarat 
profetul Ilie? 1 ÎmpăraŃi 17:1 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pentru Israelul lovit de nenorocire era doar o singură scăpare - o 
întoarcere de la păcatele care aduseseră asupra lui mânia pe 
pedepsitoare a Celui Atotputernic şi o întoarcere la Domnul din toată 
inima. Lor li se dăduse asigurarea: "Când voi închide cerul, şi nu va fi 
ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce Ńara, când voi trimite 
ciuma în poporul Meu: dacă poporul Meu peste care este chemat 
Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta FaŃa Mea, şi se va 
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abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i 
voi tămădui Ńara" ( 2 Cronici 7,13.14). Pentru ca să dobândească acest 
rezultat binecuvântat, Dumnezeu a oprit mai departe de la ei roua şi 
ploaia, până când o reformă hotărâtă avea să aibă loc.” –ProfeŃi şi Regi, 
p. 128. 
 
Seceta devine apăsătoare  
2. Cât de dificil a fost să se găsească iarbă pentru animale după trei 
ani fără ploaie în Ńară? 1 ÎmpăraŃi 17:7; 18:3, 5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În anii lungi de secetă şi foamete, Ilie s-a rugat stăruitor ca inimile lui 
Israel să se întoarcă de la idolatrie la slujirea lui Dumnezeu. Cu răbdare 
proorocul a aşteptat, în timp ce mâna Domnului apăsa cu putere peste 
Ńara lovită. Când a văzut dovezile suferinŃei şi lipsei înmulŃindu-se în 
toate părŃile, inima i-a fost copleşită de durere şi tânjea după puterea 
care să aducă cât mai grabnic reforma. Dar Însuşi Dumnezeu Îşi aducea 
la îndeplinire planul, şi tot ce putea să facă slujitorul Său era să se roage 
în credinŃă şi să aştepte timpul pentru o acŃiune hotărâtă.” –ProfeŃi şi 
Regi, p. 133. 
“Israel avusese îmbelşugate ocazii de bucurie. łara în care Dumnezeu 
îi adusese era o Ńară în care curgea lapte şi miere. În timpul peregrinării 
prin pustie, Dumnezeu îi asigurase că îi călăuzea către o Ńară în care nu 
aveau să sufere niciodată lipsă de ploaie. " łara în stăpânirea căreia veŃi 
intra", le spunea El,… ‘este o Ńară cu munŃi şi văi, care se adapă din 
ploaia cerului….’  
“FăgăduinŃa ploilor îmbelşugate fusese dată cu condiŃia ascultării.”  –
ProfeŃi şi Regi, pp. 135, 136. 
 
Ilie căutat pretutindeni  
3. Unde a fost căutat Ilie, dar f ără rezultat? Într-un târziu, ce 
sarcină a primit Ilie de la Domnul? Ce solie de speranŃă a fost 
inclusă în anunŃul către Ahab? 1 ÎmpăraŃi 18:10, 1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ProfeŃia lui Ilie se împlinea în mod groaznic. Timp de trei ani, solul 
blestemului a fost căutat din cetate în cetate şi din Ńară în Ńară. La 
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cererea lui Ahab, mulŃi conducători îşi dăduseră cuvântul de onoare că 
proorocul cel ciudat nu se găsea în Ńara lor. Cu toate acestea, cercetarea 
a continuat, deoarece Izabela şi proorocii lui Baal îl urau pe Ilie cu o 
ură de moarte şi n-au precupeŃit nici un efort ca să-l aducă sub puterea 
lor. Şi încă ploaia nu venea din cer.”  
“În ascultare de această poruncă, "Ilie s-a dus să se înfăŃişeze înaintea 
lui Ahab". Cam în acelaşi timp în care proorocul îşi începea călătoria 
către Samaria, Ahab îi propusese lui Obadia, îngrijitorul casei lui, un 
plan pentru căutarea izvoarelor şi pâraielor de apă, în nădejdea că vor 
găsi păşuni pentru vitele şi turmele care piereau de foame. Chiar şi la 
curtea regală se simŃea puternic efectul secetei îndelungate. Împăratul, 
serios îngrijorat cu privire la soarta casei lui, a hotărât să meargă 
personal cu slujitorul lui în căutarea unor locuri mai favorizate, unde s-
ar fi găsit păşune.” –ProfeŃi şi Regi, pp. 137, 138. 
 
Un apel către poporul apostaziat  
4. Cu cine s-a întâlnit prima dată Ilie şi ce i s-a cerut să facă? Cât 
de puternică a fost solia dată de profet împăratului şi poporului 
adunat pe Muntele Carmel? 1 ÎmpăraŃi 18:15, 16, 19-21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În uimire amestecată cu groază, împăratul a ascultat solia de la omul 
de care se temea şi pe care-l ura, omul pe care-l căutase neobosit…. Se 
putea oare ca proorocul să rostească încă un blestem împotriva lui 
Israel?… Şi astfel, însoŃit de o gardă personală, monarhul tremurând s-a 
dus să se întâlnească profetul.  
“Împăratul şi proorocul se aflau faŃă în faŃă.... În primele cuvinte 
şovăielnice: " Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?", fără să-şi dea 
seama, el îşi dădu pe faŃă simŃămintele inimii. Ahab ştia că, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu cerurile se făcuseră ca arama, totuşi el căuta să 
arunce asupra proorocului vina pentru judecăŃile grele care erau în 
Ńară…. 
“Pentru făcătorul de rele este natural să arunce asupra solilor lui 
Dumnezeu răspunderea pentru nenorocirile care vin ca urmare sigură a 
depărtării de calea neprihănirii. Aceia care se aşează sub puterea lui 
Satana nu sunt în stare să vadă lucrurile aşa cum le vede Dumnezeu.” –
ProfeŃi şi Regi, pp. 139, 140. 
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AnunŃul iminent al ploii  
5. Ce a spus Ilie împăratului, încrezându-se deplin în solia lui 
Dumnezeu? Ce rugăciune stăruitoare a înălŃat profetul către 
Dumnezeu pentru ploaie? 1 ÎmpăraŃi 18:41, 42. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ilie s-a umilit până a ajuns în starea în care să nu îşi asume slava lui 
însuşi. Aceasta este starea în care Domnul ascultă rugăciunile, căci 
atunci Îi vom da slavă Lui…. Doar singur Dumnezeu este demn de a fi 
glorificat.” –Înalta noastră chemare, p. 133. 
“Nu pentru că se arătase vreo dovadă exterioară a ploii care era gata să 
cadă a putut Ilie să îndemne atât de sigur pe Ahab să se pregătească de 
ploaie. Proorocul n-a văzut nici un nor pe cer, n-a auzit nici un tunet. El 
a vorbit numai cuvântul pe care Duhul Domnului l-a îndemnat să-l 
spună ca răspuns la credinŃa lui cea puternică.... după ce făcuse tot ce 
fusese în puterea lui, ştia că Cerul va revărsa din belşug binecuvântările 
promise. Acelaşi Dumnezeu care trimisese seceta, făgăduise o ploaie 
îmbelşugată ca răsplată a îndeplinirii dreptăŃii; şi acum Ilie aştepta 
revărsarea făgăduită. Într-o atitudine de umilinŃă, "cu faŃa între 
genunchi", el mijlocea înaintea lui Dumnezeu în favoarea Israelului 
pocăit.” –ProfeŃi şi Regi, pp. 155, 156.  
 
Încredere în răspunsul lui Dumnezeu  
6. Pe când încă nu era nici un semn de ploaie, ce a spus Ilie servului 
său să facă, sigur fiind că solia Domnului se va împlini? Ce s-a 
întâmplat ca împlinire a cuvântului lui Dumnezeu? 1 ÎmpăraŃi 
18:43-45. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De şapte ori robul s-a întors cu răspunsul că nu vede nici un nor de 
ploaie pe cerul ca arama. Nedescurajat, Ilie l-a trimis încă o dată, dar de 
data aceasta robul s-a întors zicând: "lată că se ridică un nor mic din 
mare, ca o palmă de om.’  
“Acest fapt era suficient. Ilie nu a aşteptat ca cerul să se întunece. În 
acel mic nor el a văzut, prin credinŃă, o ploaie îmbelşugată şi a acŃionat 
potrivit credinŃei sale.... În timp ce se ruga, mâna credinŃei sale a prins 
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făgăduinŃele Cerului şi a stăruit în rugăciune până când cererile sale au 
fost ascultate. El nu a aşteptat o dovadă deplină că Dumnezeu l-a 
ascultat, ci a fost gata să se avânte riscând totul la cel mai slab semn al 
bunăvoinŃei divine. Şi totuşi, ceea ce el a fost în stare să facă prin 
puterea lui Dumnezeu, toŃi pot să facă în domeniul lor de activitate în 
slujba lui Dumnezeu....” –ProfeŃi şi Regi, pp. 156, 157.  
 
O experienŃă de neuitat 
7. Cât de bine este cunoscut acest eveniment? Ce ne învaŃă despre 
credinŃă şi rugăciune? Iacov 5:17, 18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“O credinŃă ca aceasta este necesară în lume astăzi - credinŃa care se 
prinde de făgăduinŃele Cuvântului lui Dumnezeu şi nu se lasă până 
când Cerul nu răspunde. O credinŃă ca aceasta ne leagă strâns cu Cerul 
şi ne aduce putere pentru a lupta cu forŃele întunericului. "Prin 
credinŃă", copiii lui Dumnezeu "au cucerit împărăŃii, au făcut dreptate, 
au căpătat făgăduinŃe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, 
au scăpat de ascuŃişul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în 
războaie, au pus pe fugă oştile vrăjmaşe" (Evrei 11,33.34). Şi prin 
credinŃă şi noi astăzi trebuie să atingem înălŃimile planului lui 
Dumnezeu pentru noi! "Tu zici: Dacă poŃi! ... Toate lucrurile sunt cu 
putinŃă celui ce crede!’ Marcu 9:23.” –ProfeŃi şi Regi, p. 157. 
 
Pentru meditaŃie: 
� Când cineva se confruntă cu cea mai dificilă împotrivire, ce este 

esenŃial pentru victorie? 
� Când trebuie înfruntată apostazia, este posibil ca Dumnezeu să ajute 

prin folosirea naturii? 
� Ce mare promisiune este dată celor care cer în de acord cu voia lui 

Dumnezeu şi spre slava Sa? 
 
Pentru studiu adiŃional: 
EducaŃia, p. 151; ProfeŃi şi Regi, pp. 157, 158. 
“Domnul urăşte indiferenŃa şi necredincioşia în timp de criză pentru 
lucrarea Sa. Universul întreg aşteaptă cu un interes de nedescris scenele 
de încheiere ale marii lupte dintre bine şi rău. Poporul lui Dumnezeu se 
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apropie de hotarele lumii veşnice; ce poate fi de mai mare importantă 
pentru ei decât să fie credincioşi Dumnezeului cerului ? De-a lungul 
tuturor veacurilor, Dumnezeu a avut eroi morali-şi îi are şi acum-aceia 
care, asemenea lui Iosif, Ilie şi Daniel, nu se ruşinează să se recunoască 
drept poporul Său pus deoparte. Binecuvântările Lui deosebite însoŃesc 
lucrările oamenilor de acŃiune; persoane care nu vor fi abătute de la 
calea cea dreaptă a datoriei şi care cu energie divină vor întreba: "Cine 
este de partea Domnului?" (Exod 32,26), persoane care nu se vor opri 
numai la întrebare, ci vor vrea ca aceia care aleg să se identifice cu 
poporul lui Dumnezeu să păşească înainte şi să dea pe faŃă în mod 
limpede ataşamentul lor faŃă de Împăratul împăraŃilor şi Domnul 
domnilor. Astfel de persoane fac ca voinŃa şi planurile lor să se 
subordoneze Legii lui Dumnezeu. Din dragoste pentru El, ei nu vor 
socoti viaŃa lor ca fiindu-le scumpă. Lucrarea lor este să prindă lumina 
di Cuvânt şi să o lase să strălucească înaintea lumii în raze clare şi 
strălucitoare. Credincioşia faŃă de Dumnezeu, acesta este motto-ul lor.” 
–ProfeŃi şi Regi, p. 148. 
 

* * * 
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9 
Sabatul din Noiembrie 29, 2014 
 

VINDECAREA UNEI BOLI INCURABILE  
 
“Naaman, Sirianul, l-a consultat pe profetul lui Dumnezeu cum ar putea 
să se vindece de o boală respingătoare, de lepră. I s-a spus să meargă să 
se scalde de şapte ori în Iordan. De ce n-a urmat el de îndată 
instrucŃiunile lui Elisei, profetul lui Dumnezeu? De ce a refuzat să facă 
cum i-a ordonat profetul? El a mers la slujitorii lui murmurând. În 
jignirea şi dezamăgirea sa, a devenit pătimaş şi, în mânie, a refuzat să 
urmeze calea arătată de profetul lui Dumnezeu.... Da, acest mare bărbat 
a socotit că este sub demnitatea lui să meargă să se spele în modestul 
râu al Iordanului.... Dar, urmând instrucŃiunile specifice ale profetului, 
acestea ar fi umilit mândria şi spiritul lui orgolios. Ascultarea cu dragă 
inimă avea să aducă rezultatul dorit. El s-a spălat şi s-a făcut sănătos.” –
Mărturii, vol. 2, pp. 309, 310. 
 
Căpetenie, dar bolnav  
1. Cine a fost Naaman şi cum era apreciat pentru slujba sa în Ńara 
sa? Ce boală avea? 2 ÎmpăraŃi 5:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dintre toate bolile cunoscute în Orient, lepra era cea mai de temut. 
Caracterul ei incurabil şi contagios şi efectul grozav pe care-l avea 
asupra victimelor îi umpleau de groază chiar şi pe cei mai curajoşi 
oameni. Printre iudei, ea era socotită ca o pedeapsă pentru păcate. Şi 
din cauza aceasta era numită "bătaia", "degetul lui Dumnezeu". 
Pătrunzând adânc, fiind cu neputinŃă de vindecat şi provocând moartea, 
era privită ca un simbol al păcatului. Prin legea ceremonială, leprosul 
era declarat necurat. Ca şi când ar fi murit deja, el era îndepărtat din 
locuinŃele omeneşti. Tot ce atingea el era necurat. Aerul era contaminat 
prin respiraŃia lui. Cel bănuit că are boala trebuia să se înfăŃişeze la 
preoŃi, care aveau să cerceteze şi să hotărască în cazul lui. Dacă era 
declarat lepros, era despărŃit de familie, alungat din adunarea lui Israel 
şi sortit să stea numai în tovărăşia acelora care erau la fel de loviŃi ca el. 
Legea era neînduplecată în cererile ei. Nici chiar împăraŃii sau 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 52 

conducătorii nu erau scutiŃi. Un monarh care ar fi fost atacat de această 
boală îngrozitoare trebuia să predea sceptrul şi să fugă din societate.” –
Hristos Lumina Lumii, p. 262. 
 
Mărturia pre Ńioasă a unei fetiŃe 
2. Exista vreo speranŃă de vindecare pentru el în Siria? Ce i-a spus 
o fetiŃă roabă soŃiei lui Naaman? 2 ÎmpăraŃi 5:2, 3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ben-Hadad, împăratul Siriei, biruise oştile lui Israel,… şi cu ocazia 
uneia dintre aceste incursiuni, au luat şi o fetiŃă, care în Ńara robiei ei, 
era "în slujba nevestei lui Naaman". Roabă, departe de căminul ei, 
această fetiŃă era totuşi unul dintre martorii lui Dumnezeu împlinind 
fără să-şi dea seama planul pentru care Dumnezeu alesese pe Israel ca 
popor al Său. În timp ce slujea în acest cămin păgân, simŃămintele ei au 
fost trezite pentru binele stăpânului ei şi, amintindu-şi de minunile de 
vindecare făcute prin Elisei, a spus stăpânei: "Oh, dacă domnul meu ar 
fi la proorocul acela din Samaria, proorocul l-ar tămădui de lepra 
lui!’…  
“Comportamentul acestei fete roabe, felul în care s-a purtat în acel 
cămin păgân sunt o mărturie puternică despre puterea educaŃiei din 
primii ani de viaŃă în cămin. Nu există o însărcinare mai înaltă decât 
aceea încredinŃată taŃilor şi mamelor în îngrijirea şi educarea copiilor 
lor. PărinŃii au de a face chiar cu temeliile deprinderilor şi caracterului. 
Prin exemplul şi învăŃătura lor se hotărăşte în mare măsură viitorul 
copiilor lor.” –ProfeŃi şi Regi, pp. 244, 245. 
 
În căutarea vindecării  
3. Ce speranŃă s-a aprins în inima căpeteniei când a auzit aceasta? 
Ce i-a spus împăratul Sirian când a fost informat despre aceasta? 2 
ÎmpăraŃi 5:4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Naaman a auzit de cuvintele pe care fetiŃa le spusese stăpânei ei şi, 
primind îngăduinŃă de la împărat, a plecat să-şi caute vindecarea, 
"luând cu el zece talanŃi de argint, şase mii de sicli de aur şi zece haine 
de schimb". A mai luat şi o scrisoare de la împăratul Siriei către 
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împăratul lui Israel, în care era scrisă următoarea solie: ..."ÎŃi trimit pe 
slujitorul meu Naaman, ca să-l vindeci de lepra lui.’” –ProfeŃi şi Regi, 
p. 246. 
 
4. Ştia împăratul lui Israel că exista în Ńara sa speranŃă de 
vindecare pentru această boală teribil ă? În disperarea sa, ce mesaj 
a primit de la profetul Elisei? 2 ÎmpăraŃi 5:7, 8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Dorin Ńa de a fi vindecat în de acord cu ideea proprie 
5. Către cine a fost îndrumat căpetenia siriană? Ce instrucŃiuni i-a 
dat servul profetului, când Naaman a ajuns la casa lui Elisei cu caii 
şi căru Ńele sale? 2 ÎmpăraŃi 5:9-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Naaman se aştepta să vadă o manifestare extraordinară a puterii din 
cer.... 
“Spiritul de îngâmfare al lui Naaman s-a răzvrătit împotriva soluŃiei 
recomandate de Elisei. Râurile menŃionate de comandantul sirian erau 
înfrumuseŃate de dumbrăvile înconjurătoare, şi mulŃi se adunau pe 
malurile acestor plăcute cursuri de apă să se închine idolilor lor. Pe 
Naaman nu l-ar fi costat atât de mult să coboare în unul din acele râuri. 
Dar numai prin ascultare de îndrumările precise ale proorocului putea 
găsi vindecare. Numai ascultarea voită avea să aducă rezultatul dorit.” –
ProfeŃi şi Regi, p. 249. 
 
CurăŃit prin credin Ńă 
6. Ce rezultat minunat a avut, când, prin credinŃă, a acceptat 
instrucŃiunile profetului de a se spăla de şapte ori în râul Iordan? 
CredeŃi că a fost vindecat de apă sau de credinŃa în Dumnezeul lui 
Israel? 2 ÎmpăraŃi 5:13, 14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“CredinŃa lui Naaman era pusă la încercare, în timp ce mândria se lupta 
pentru supremaŃie. Dar credinŃa a învins, şi sirianul cel îngâmfat şi-a 
înfrânt mândria inimii şi s-a plecat în supunere faŃă de voinŃa 
descoperită a lui Iehova. De şapte ori s-a cufundat în Iordan, după 
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cuvântul omului lui Dumnezeu. Şi credinŃa i-a fost onorată; "carnea lui 
s-a făcut iarăşi cum este carnea unui copilaş, şi s-a curăŃit.’” –ProfeŃi şi 
Regi, p. 249. 
 
Cunoaşterea adevăratului Dumnezeu  
7. Ce a mărturisit Naaman, în umilin Ńă, înaintea profetului lui 
Dumnezeu, după ce a fost vindecat miraculos? Cum şi-a exprimat 
mulŃumirea faŃă de harul primit? 2 ÎmpăraŃi 5:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“… Naaman … fusese credincios faŃă de convingerile sale în ce 
priveşte dreptatea şi simŃise că avea mare nevoie de ajutor. El era în 
stare să primească darurile harului lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, pe 
lângă faptul că a fost curăŃit de lepră, a fost binecuvântat şi cu o 
cunoaştere a adevăratului Dumnezeu.” –Hristos Lumina Lumii, p. 239.  
“Astăzi, în toate Ńările lumii, sunt oameni sinceri, asupra acestora 
strălucind lumina cerului. Dacă vor continua să urmeze cu credincioşie 
ceea ce ei înŃeleg că este datoria lor, le va fi dată o lumină mai mare 
până când, asemenea lui Naaman de pe vremuri, vor fi constrânşi să 
recunoască că "nu este Dumnezeu pe tot pământul", afară de 
Dumnezeul cel viu - Creatorul.” –ProfeŃi şi Regi, p. 253. 
 
8. A acceptat profetul vreun dar? Cu secole mai târziu, ce a spus 
Isus, referindu-se la vindecare lui Naaman de lepră? 2 ÎmpăraŃi 
5:16; Luca 4:27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Potrivit cu obiceiul timpului, Naaman a rugat pe Elisei să primească 
un dar scump. Dar proorocul a refuzat. Nu se cuvenea să primească 
plata pentru o binecuvântare pe care Dumnezeu o dăduse în mila Sa.” –
ProfeŃi şi Regi, p. 250. 
“ La câteva secole după ce Naaman se întorsese în căminul lui din Siria, 
vindecat la trup şi convertit la spirit, Mântuitorul S-a referit la credinŃa 
lui minunată şi a recomandat-o ca pildă pentru toŃi aceia care 
mărturisesc că-L slujesc pe Dumnezeu.… Dumnezeu a trecut pe lângă 
mulŃi leproşi în Israel din cauză că necredinŃa lor închisese uşa 
binecuvântării pentru ei. Un nobil păgân care fusese credincios 
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convingerilor sale cu privire la dreptate şi care simŃise nevoia de ajutor 
era în ochii lui Dumnezeu mai vrednic de binecuvântările Sale decât 
erau suferinzii din Israel care desconsideraseră şi dispreŃuiseră 
privilegiile date lor de Dumnezeu. Dumnezeu lucrează pentru aceia 
care preŃuiesc favoarea Sa şi răspund luminii date lor de cer.” –ProfeŃi 
şi Regi, pp. 252, 253. 
 
Pentru meditaŃie: 
� Asemenea fetiŃei din istorie, cum ne-am simŃi să fim luaŃi prizonieri 
şi făcuŃi robi? 

� Suntem înclinaŃi să urmăm propriile căi mai degrabă decât calea lui 
Dumnezeu, asemănându-ne lui Naaman? 

� Ce învăŃăm din această istorie, ştiind că toŃi suntem afectaŃi şi 
suferim de lepra mortală a păcatului? 

 
Pentru studiu adiŃional: 
“Cazul tău este în unele privinŃe asemănător cu al lui Naaman. Nu ai în 
vedere că, în scopul de a-Ńi desăvârşi un caracter creştin, trebuie să fii 
credincios faŃă de lucrurile mici. Cu toate că lucrurile pe care eşti 
chemat să le faci pot să conteze puŃin în faŃa ta, totuşi, ele sunt sarcini 
pe care va trebui să le îndeplineşti atâta timp cât trăieşti. Neglijarea 
acestor lucruri va pricinui o mare deficienŃă în caracterul tău. Tu, 
dragul meu băiat, trebuie să-Ńi faci educaŃia pentru credincioşie în 
lucrurile cele mici. Tu nu poŃi fi plăcut lui Dumnezeu dacă nu faci acest 
lucru. Tu nu poŃi câştiga iubire şi afecŃiune, dacă nu faci exact cum Ńi se 
spune, cu voie bună şi plăcere. Dacă doreşti ca cei cu care locuieşti să 
te iubească, trebuie să le arăŃi iubire şi respect.” –Mărturii, vol. 2, p. 
310. 
“V ăduva din Sarepta şi Naaman sirianul trăiseră potrivit întregii lumini 
pe care o avuseseră, de aceea ei au fost socotiŃi mult mai neprihăniŃi 
decât poporul ales al lui Dumnezeu, care se abătuse de la El şi 
sacrificase principiul pentru o viaŃă uşoară şi onoare lumească.” –
Istoria Faptelor Apostolilor, p. 416. 
 

* * * 
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10 
Sabatul din Decembrie 6, 2014 
 

Neînfricat între lei 
 
“Daniel, robul evreu, primul ministru de viŃă nobilă, s-a confruntat cu 
mari obstacole în viaŃa de credincioşie faŃă de Dumnezeu. Dar chiar la 
începutul carierei sale, el s-a hotărât că orice se va întâmpla, îşi va lua 
legea lui Dumnezeu ca normă de conduită. CredinŃa, curajul şi 
statornicia sa s-au întărit pe măsură ce s-a menŃinut neclintit în 
încercările mai mici cu care s-a confruntat zilnic în curŃile împăratului 
păgân, iar când decretul imperial a fost ratificat, interzicându-i să aducă 
cereri Dumnezeului lui, a fost statornic principiului şi lui Dumnezeu, 
chiar cu groapa cu lei deschisă înaintea lui.” –Sketches from the Life of 
Paul, pp. 297, 298. 
 
Daniel într-o poziŃie de conducere 
1. Ce funcŃie înaltă a ocupat Daniel în împărăŃia lui Darius, Medo-
Persanul? De unde venea talentul şi îndemânarea mare a lui 
Daniel? Daniel 6:1-3; 1:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când Dariu Medul a luat tronul, ocupat până atunci de conducătorii 
babilonieni, a procedat îndată la reorganizarea administraŃiei. El "a 
găsit cu cale să pună peste împărăŃie o sută douăzeci de dregători... a 
pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era şi Daniel. 
Dregătorii aceştia aveau să le dea socoteală, ca împăratul să nu sufere 
nici o pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii şi pe 
dregători, pentru că în el era un duh înalt şi împăratul se gândea să-l 
pună peste toată împărăŃia.’” –ProfeŃi şi Regi, p. 539. 
 
Gelozie şi viclenie 
2. Au fost mulŃumiŃi ceilalŃi conducători şi supraveghetori cu 
Daniel peste ei? Ce capcană i-au întins ca să îşi piardă viaŃa? 
Daniel 6:4-9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Ce învăŃătură, e înfăŃişată aici pentru toŃi creştinii! Ochii cei 
pătrunzători ai geloziei erau îndreptaŃi asupra lui Daniel zi după zi; 
pândirea lor devenise şi mai ageră, din cauza urii lor, şi totuşi nici un 
cuvânt sau faptă din viaŃa lui ei n-o puteau face să apară ca “un lucru 
rău”. Şi totuşi el nu se pretindea a fi Sfânt; ci făcea ceva ce era infinit 
mai bine: el ducea o viaŃă de credincioşie şi consacrare.  
“Cu cât umblarea lui Daniel era mai mult fără prihană, cu atât mai mult 
se înteŃea ura vrăjmaşilor împotriva lui. Ei erau plini de furie pentru că 
nu puteau găsi nimic rău în caracterul său, sau în îndeplinirea 
îndatoririlor sale, pe care ci să sprijine o plângere împotriva lui …. De 
trei ori pe zi se ruga Daniel către Dumnezeul cerului. Aceasta era unica 
învinuire care putea îi adusă împotriva lui.” –VieŃi SfinŃite, pp. 42, 43. 
 
3. A obiectat Daniel faŃă de rege cu privire la acest decret nedrept? 
Şi-a schimbat el credinŃa, a încetat să se mai roage Domnului sau a 
continuat să se încreadă în El? Daniel 6:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“El a sesizat repede scopul lor răutăcios în redactarea poruncii, dar nu 
şi-a schimbat calea nici cu o iotă. De ce să nu se mai roage acum, când 
avea cea mai mare nevoie de rugăciune? Mai degrabă şi-ar pierde viaŃa 
decât nădejdea de ajutor din partea lui Dumnezeu. Îşi îndeplinea liniştit 
îndatoririle ca şef al dregătorilor; iar la ceasul rugăciunii mergea în 
camera lui şi cu ferestrele deschise către Ierusalim, după obiceiul lui, îşi 
îndrepta cererile către Dumnezeul cerurilor. N-a încetat să-şi ascundă 
practica. Cu toate că cunoştea prea bine urmările credincioşiei faŃă de 
Dumnezeu, curajul său nu s-a clătinat.” –ProfeŃi şi Regi, p. 540-542. 
 
AcuzaŃiile vrăjmaşilor  
4. Cui au prezentat vrăjmaşii lui Daniel acuzaŃiile lor, imediat după 
ce acesta s-a rugat lui Dumnezeu, aşa cum făcea întotdeauna? 
Daniel 6:11-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“O zi întreagă căpeteniile l-au urmărit pe Daniel. De trei ori l-au văzut 
intrând în camera lui şi de trei ori i-au auzit glasul înălŃat în mijlocire 
stăruitoare faŃă de Dumnezeu. DimineaŃa următoare au prezentat 
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împăratului plângerea. Daniel, omul lui de stat, cel mai onorat şi cel 
mai credincios, sfidase porunca împărătească" N-ai scris tu oare o 
oprire", i-au reamintit ei, "prin care oricine va înălŃa timp de treizeci de 
zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om, afară de tine, 
împărate, să fie aruncat în groapa cu lei?’” –ProfeŃi şi Regi, p. 542. 
 
CredinŃa lui Daniel împotriva ameninŃării cu moartea  
5. Confruntându-se cu moartea, ce credinŃă şi statornicie a păstrat 
Daniel? Ce convingere a exprimat împăratul, cunoscând 
integritatea şi statornicia profetului? Daniel 6:15-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu avem şi noi aceeaşi nevoie mare de a striga către Dumnezeu ca şi 
Daniel? Mă adresez celor care cred că trăim în ultima perioadă a istoriei 
acestui pământ…. Acel Dumnezeu care a ascultat rugăciunea lui 
Daniel, o va auzi şi pe a noastră, când venim la El în umilinŃă. Nevoile 
noastre sunt atât de urgente, greutăŃile noastre sunt atât de mari, încât 
trebuie să avem aceeaşi intensitate a scopului şi în credinŃă să 
rostogolim povara noastră asupra marelui Purtător de poveri. Este 
nevoie ca inimile să fie tot atât de adânc mişcate, precum au fost în 
timpul când s-a rugat Daniel.” –(Review and Herald, February 9, 1897) 
Conflict and Courage, p. 256. 
“O, dacă acea credinŃă, integritate şi devoŃiune a profetului Daniel ar fi 
în inimile poporului de astăzi al lui Dumnezeu. Niciodată în lume, nu 
au fost mai necesare acele calităŃi nobile ca acum....” –Înalta noastră 
chemare, p. 249.  
 
6. Cât de puternică a fost credinŃa lui Daniel când a fost aruncat în 
groapa cu lei? Cum a fost salvat Daniel, de fiarele sălbatice, de viul 
Dumnezeu în care s-a încrezut? Daniel 6:18-22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Din istoria eliberării lui Daniel, putem învăŃa că în timpuri de 
încercare şi întuneric, copiii lui Dumnezeu trebuie să fie exact ceea ce 
au fost şi atunci când perspectivele erau strălucitoare, de nădejde, iar 
împrejurările le ofereau tot ce-şi doreau. Daniel în groapa leilor a fost 
acelaşi Daniel care a stat înaintea împăratului ca şef al slujbaşilor de 
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stat şi ca prooroc al Celui Prea Înalt. Un om a cărui inimă se sprijină pe 
Dumnezeu va fi acelaşi în ceasul celei mai mari încercări cum este şi în 
timp de prosperitate, când lumina şi favoarea lui Dumnezeu şi a omului 
strălucesc asupra lui. CredinŃa ajunge la cele nevăzute şi prinde 
realităŃile veşnice.” –ProfeŃi şi Regi, p. 545. 
 
Victorie şi prosperitate 
7. De la ce a fost salvat Daniel, mulŃumită încrederii totale în 
Dumnezeu? Ce mare efect a avut acest test asupra împăratului, în 
numele Dumnezeului celui viu şi, de asemenea, a lui Daniel? Daniel 
6:23, 25-28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Daniel a fost un om de stat credincios la curtea Babilonului; căci el s-a 
temut de Dumnezeu, L-a iubit şi s-a încrezut în El; şi în timp de ispită 
şi primejdie, a fost păzit prin puterea lui Dumnezeu. Noi citim că 
Dumnezeu i-a dat lui Daniel înŃelepciune şi l-a înzestrat cu pricepere.” 
–Principiile fundamentale ale educaŃiei creştine, p. 205. 
“StudiaŃi istoria lui Iosif şi a lui Daniel. Domnul nu a împiedicat 
uneltirile oamenilor care căutau să le facă rău; dar a făcut ca toate 
aceste mijloace să lucreze pentru binele slujitorilor Săi, care, în 
mijlocul încercărilor şi luptelor, şi-au păstrat credinŃa şi loialitatea.” –
Divina Vindecare, p. 487. 
 
Pentru meditaŃie: 
� Domnul a fost slăvit prin experienŃa lui Daniel; Este şi experienŃa ta 

la fel? 
� Este vreo diferenŃă între credinŃa şi caracterul lui Daniel şi al 

nostru? 
 
Pentru studiu adiŃional: 
EducaŃia, p. 254. 
“Nu putem fi tot timpul pe genunchi în rugăciune, însă calea către 
tronul harului este totdeauna deschisă. Cât timp suntem angajaŃi în 
lucru, putem cere ajutor; şi Cel care nu ne înşală ne promite: “VeŃi 
primi”. Creştinul poate găsi şi va găsi timp să se roage. Daniel a fost un 
om de stat; asupra lui apăsau responsabilităŃi grele; cu toate acestea, de 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 60 

trei ori pe zi căuta pe Dumnezeu, iar Domnul i-a dat Duhul Sfânt. La fel 
şi astăzi, oamenii pot face apel la scutul Celui Prea înalt şi să simtă 
asigurarea făgăduinŃei Sale: “Poporul meu va locui în locuinŃa păcii, în 
case fără grijă şi în adăposturi liniştite” (Isaia 32, 18). ToŃi cei care 
doresc cu adevărat acest lucru vor găsi un loc pentru comuniune cu 
Dumnezeu, atunci când nici o ureche nu poate auzi, cu excepŃia aceleia 
care este deschisă să asculte strigătul celui deznădăjduit, neajutorat şi în 
nevoie — a Aceluia care observă chiar când cade o vrabie micuŃă. El 
spune: “Voi sunteŃi mai de preŃ decât multe vrăbii.’ Matei 10:31.” –
Sfaturi despre sănătate, pp. 423, 424. 
 

* * * 
 
11 
Sabatul din 13 Decembrie, 2014 
 

CREDINłĂ TĂCUTĂ, CRESCÂNDĂ  
 
“După înălŃarea Domnului, în timp ce ucenicii erau împrăştiaŃi din 
cauza persecuŃiilor, Nicodim a ieşit plin de curaj în faŃă. El şi-a folosit 
averea pentru susŃinerea bisericii care tocmai se născuse, atunci când 
iudeii se aşteptau ca, la moartea lui Isus, ea să fie desfiinŃată. În timp de 
primejdie, omul acesta, pe vremuri atât de fricos şi îndoielnic, a fost 
tare ca stânca, încurajând credinŃa ucenicilor şi ajutându-i cu mijloace 
pentru a duce Evanghelia mai departe. A fost batjocorit şi persecutat de 
aceia care îl onoraseră pe vremuri. A ajuns sărac în ce priveşte bunurile 
pământeşti, dar n-a scăzut în ce priveşte credinŃa aceea care-şi avea 
începutul în noaptea când a stat de vorbă cu Isus.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 177. 
 
Un conducător se întâlneşte cu Isus 
1. În ce circumstanŃe s-a întâlnit Nicodim cu Isus? Care a fost 
convingerea sa despre Mesia? Ioan 3:1, 2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Autoritatea manifestată de Isus la curăŃirea templului deşteptase ura 
neîmpăcată a preoŃilor şi conducătorilor. Ei se temeau de puterea 
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acestui străin. Îndrăzneala aceasta din partea unui galilean necunoscut 
nu trebuia să fie tolerată. Ei erau înclinaŃi să pună capăt lucrării Lui. 
Dar nu toŃi erau de acord cu acest plan. Unii se temeau să se 
împotrivească Aceluia care era călăuzit în mod vizibil de Duhul lui 
Dumnezeu. Îşi aminteau cum fuseseră omorâŃi profeŃii pentru că 
mustraseră păcatele conducătorilor lui Israel. Ştiau că robia neamului 
iudeu sub o naŃiune păgână era urmarea lepădării cu încăpăŃânare a 
mustrărilor lui Dumnezeu. Se temeau ca nu cumva, uneltind împotriva 
lui Isus, preoŃii şi conducătorii să pornească pe urmele părinŃilor lor şi 
să aducă alte nenorociri asupra naŃiunii. Şi Nicodim împărtăşea aceste 
simŃăminte.” –Hristos Lumina Lumii, p. 167. 
 
Naşterea din nou 
2. Către ce principiu de bază i-a atras Isus atenŃia lui Nicodim? 
Ioan 3:3, 4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În loc să răspundă la aceste cuvinte de salutare, Isus Şi-a îndreptat 
privirea asupra vorbitorului ca şi când ar fi citit în sufletul lui. În 
înŃelepciunea Sa neŃărmurită, a văzut în faŃa Sa un om care căuta 
adevărul. El ştia pentru ce a venit şi, cu dorinŃa de a adânci şi mai mult 
convingerea care se găsea în mintea ascultătorului, i-a vorbit în mod 
direct, spunând solemn, dar blând: "Adevărat, adevărat îŃi spun că, dacă 
un om nu se naşte din nou, nu poate vedea ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.’ 
Ioan 3:3…. 
“Nicodim venise la Domnul cu gândul să aibă o discuŃie cu El, dar Isus 
i-a vorbit despre principiile fundamentale ale adevărului. El i-a spus lui 
Nicodim: Nu de cunoştinŃe teoretice ai nevoie atât de mult, ci de 
renaştere spirituală. Nu trebuie să-Ńi satisfaci curiozitatea, ci să ai o 
inimă nouă. Trebuie să primeşti o viaŃă nouă de sus, înainte de a putea 
aprecia lucrurile cereşti. Până când nu se produce această schimbare, 
care face toate lucrurile noi, nu-Ńi va fi de nici un folos să discuŃi 
autoritatea sau misiunea Mea.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 168, 171. 
 
Născut din apă şi din Duh 
3. Pentru a putea intra pe uşa împărăŃiei lui Dumnezeu, prin cine 
trebuie să fie cineva născut din nou? Ioan 3:5-7. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus a continuat: "Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut 
din Duh, este duh". Din fire, inima este rea şi "cum ar putea să iasă 
dintr-o fiinŃă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici unul" (Iov 
14,4). Nici o născocire omenească nu poate găsi un leac pentru sufletul 
păcătos. "Umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie 
împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi 
nici nu poate să se supună". "Din inimă ies gândurile rele, uciderile, 
adulterele, desfrânările, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele" 
(Rom. 8,7; Mat. 15,19). Mai înainte ca pârâul să devină curat, trebuie 
curăŃit izvorul inimii. Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele 
lui de păzire a legii încearcă o imposibilitate. Nu este nici o siguranŃă 
pentru acela care are o religie legalistă, o formă de evlavie. ViaŃa de 
creştin nu este o modificare sau o îmbunătăŃire a celei vechi, ci o 
transformare a firii. Se produce moartea faŃă de eu şi faŃă de păcat şi o 
viaŃă cu totul nouă. Schimbarea aceasta nu se poate produce decât prin 
lucrarea puternică a Duhului Sfânt.” –Hristos Lumina Lumii, p. 172. 
 
4. Este posibil a explica cum lucrează Duhul Sfânt pentru a face 
dintr-o persoană o fiinŃă nouă? Era clară aceasta lui Nicodim? 
Ioan 3:8, 9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos lucrează continuu asupra inimii. PuŃin câte puŃin, poate fără ca 
primitorul lor să-şi dea seama, se produc impresii care tind să atragă 
sufletul la Hristos. Acestea pot să vină prin meditaŃie asupra Lui, prin 
citirea Scripturilor sau prin auzirea Cuvântului de la un predicator. 
Deodată, când Duhul vine cu un apel mai direct, sufletul se predă lui 
Isus, plin de bucurie. MulŃi numesc aceasta o convertire bruscă, dar ea 
este rezultatul lucrării îndelungate a Duhului lui Dumnezeu, o lucrare 
făcută cu multă răbdare.... 
“Când ia inima în stăpânire, Duhul lui Dumnezeu transformă viaŃa. 
Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, 
umilinŃa şi pacea iau locul mâniei, invidiei şi certurilor. Bucuria ia locul 
întristării, iar faŃa oglindeşte lumina cerească. Nimeni nu vede mâna 
care ridică povara, nimeni nu vede lumina care se coboară de sus. 
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Binecuvântarea vine atunci când sufletul se predă prin credinŃă lui 
Dumnezeu. Apoi, acea putere pe care nici un ochi omenesc nu o poate 
vedea creează o făptură nouă, după chipul lui Dumnezeu.” –Hristos 
Lumina Lumii, pp. 172, 173. 
 
ÎnălŃarea lui Isus 
5. Ce exemplu din trecut a amintit Isus pentru a-l ajuta pe Nicodim 
să înŃeleagă cum se obŃine viaŃa veşnică? Ioan 3:14, 15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nicodim era atras spre Hristos. În timp ce Mântuitorul i-a explicat 
despre naşterea din nou, el a dorit ca şi în el să se producă această 
schimbare. Prin ce mijloace se putea realiza? Isus răspunse la această 
întrebare nerostită: "După cum a înălŃat Moise şarpele în pustie, tot aşa 
trebuie să fie înălŃat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu 
piară, ci să aibă viaŃa veşnică.’… 
“Era un simbol al lui Hristos. După cum chipul făcut în forma şerpilor 
ucigători a fost pentru vindecarea lor, Cineva "într-o formă 
asemănătoare cu a păcatului" trebuia să vină ca Mântuitor al lor. 
Romani 8:3…. 
“Nu prin certuri şi discuŃii se luminează un suflet. Trebuie să privim şi 
să trăim. Nicodim a primit învăŃătura şi a luat-o cu el. A cercetat 
Scripturile într-un chip nou, nu ca să discute o teorie, ci ca să primească 
viaŃă pentru suflet. El a început să vadă ÎmpărăŃia cerului pe măsură ce 
s-a supus călăuzirii Duhului Sfânt.” –Hristos Lumina Lumii, 174, 175. 
 
CredinŃa crescândă 
6. Ce s-a întâmplat cu sămânŃa pe care a plantat-o Isus în inima lui 
Nicodim? Ce dovezi arată că Duhul Sfânt a continuat să lucreze în 
el? Ioan 7:50-52. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În acest moment de primejdie, Nicodim a păşit înainte, mărturisindu-şi 
fără teamă credinŃa sa în Mântuitorul răstignit. Nicodim era un membru 
al Sinedriului şi împreună cu alŃii fusese mişcat de învăŃătura lui Isus. 
Fiind martor al lucrărilor minunate ale lui Hristos, în mintea lui s-a 
întipărit convingerea că acesta era Trimisul lui Dumnezeu. Prea mândru 
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spre a recunoaşte pe faŃă că era atras de ÎnvăŃătorul Galilean, el a căutat 
să aibă cu Acesta o convorbire în ascuns. În această convorbire, Isus îi 
descoperise planul mântuirii, cum şi misiunea Sa în lume; cu toate 
acestea, Nicodim ezitase. El a ascuns adevărul în inima sa şi, timp de 
trei ani, nu s-au văzut decât puŃine roade. Dar, în timp ce Nicodim nu 
L-a recunoscut în mod deschis pe Hristos, totuşi, în sfatul Sinedriului, 
deseori el a nimicit planurile preoŃilor de a-L distruge. Când, în cele din 
urmă, Hristos a fost înălŃat pe cruce, Nicodim şi-a amintit de cuvintele 
pe care El i le spusese în timpul convorbirii din noaptea aceea, pe 
Muntele Măslinilor: "După cum a înălŃat Moise şarpele în pustie, tot 
aşa trebuie să fie înălŃat şi Fiul omului" (Ioan 3,14); şi el a văzut în Isus 
pe Mântuitorul lumii.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 104. 
 
7. Ce a demonstrat credinŃa sinceră a acestui conducător al 
iudeilor, când ucenicii erau îndureraŃi şi descurajaŃi? Ioan 19:39. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În acel Sabat, pe când Hristos zăcea în mormânt, Nicodim avea ocazia 
să cugete. O lumină clară ilumina acum mintea sa, iar cuvintele pe care 
Isus i le adresase nu mai erau acum taine. Îşi dădea seama cât a pierdut, 
din cauză că nu se unise cu Mântuitorul în timpul vieŃii Lui. Acum, el 
îşi reamintea evenimentele de la Golgota. Rugăciunea Domnului Isus 
pentru ucigaşii Săi şi răspunsul Său la cererea tâlharului muribund au 
vorbit inimii sfetnicului învăŃat. El privi din nou la Mântuitorul în 
chinul agoniei Sale; din nou auzi strigătul de pe urmă: "S-a sfârşit", 
rostit asemenea cuvintelor unui biruitor. Privi din nou pământul care se 
zguduia, cerurile întunecate, perdeaua sfâşiată, stâncile prăbuşite şi 
credinŃa sa a fost statornicită pentru totdeauna.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 775. 
“Chiar întâmplările care nimiciseră speranŃele ucenicilor i-au convins 
pe Iosif şi pe Nicodim de divinitatea lui Isus. Temerile lor au fost 
înfrânte prin curajul unei credinŃe puternice şi neclintite.” –Hristos 
Lumina Lumii, p. 775. 
 
Pentru meditaŃie: 
� Cu toate că era un fariseu şi un conducător bine educat, Nicodim nu 

avea o înŃelegere clară a condiŃiei naturale a omului şi a nevoii de o 
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naştere din nou. Suntem noi conştienŃi de condiŃia şi nevoia 
noastră? 

� Suntem convinşi că naşterea din nou prin Duhul Sfânt este o nevoie 
absolută? 

� Cum poate primi cineva naşterea din nou şi, astfel, caracterul 
Tatălui ceresc? 

 
Pentru studiu adiŃional: 
“Acum, când iudeii căutau să nimicească tânăra biserică, Nicodim s-a 
ridicat în apărarea ei. Fără a mai da pe faŃă precauŃie şi şovăială, el a 
încurajat credinŃa ucenicilor şi a folosit averea sa, spre a sprijini 
biserica din Ierusalim şi înaintarea lucrării Evangheliei. Aceia care 
altădată i-au dat cinste, acum îşi băteau joc de el şi-l prigoneau; el a 
devenit sărac în bunurile lumii acesteia; totuşi, nu a şovăit în apărarea 
credinŃei sale.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 105. 
 

* * * 
 
12 
Sabatul din 20 Decembrie, 2014 
 

“C I , ZI NUMAI UN CUVÂNT …” 
 
“CredinŃa şi faptele merg mână în mână; acŃionând în armonie în 
lucrarea de biruinŃă. Faptele fără credinŃă sunt moarte, iar credinŃa fără 
fapte este moartă. Faptele nu ne vor salva niciodată; ci meritele lui 
Hristos mărturisesc pentru noi. Prin credinŃa în El, Hristos va face toate 
eforturile noastre imperfecte acceptabile înaintea lui Dumnezeu. 
CredinŃa cerută nouă nu este o credinŃă fără fapte, credinŃa mântuitoare 
este aceea care lucrează din iubire şi curăŃă sufletul.” –CredinŃa şi 
Faptele, pp. 48, 49. 
 
Un sutaş îngrijorat  
1. Ce om distins a cerut lui Isus să îi vindece servul? Cât de gravă 
era boala lui? Luca 7:1, 2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Robul sutaşului fusese lovit de paralizie şi zăcea în pat, fiind pe 
moarte. La romani slujitorii erau sclavi, care se vindeau şi se cumpărau 
în piaŃă şi erau trataŃi în chip abuziv şi crud; dar sutaşul era ataşat de 
slujitorul său şi-i dorea foarte mult vindecarea.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 315. 
 
Cererea de vindecare prin credinŃă 
2. Auzind despre Mântuitor, de ce a trimis sutaşul din Capernaum 
o delegaŃie la Isus? I-ar fi trimis sutaşul pe oameni cu cererea de 
ajutor, dacă nu ar fi avut credinŃă în puterea de vindecare a lui 
Isus? Luca 7:3, 4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“El a crezut că Isus poate să-l vindece. Nu-L văzuse pe Mântuitorul, dar 
veştile auzite îi inspirau credinŃă. Fără a Ńine seama de formalismul 
iudeilor, romanul acesta era convins că religia lor era superioară. 
Trecuse de piedicile prejudecăŃii naŃionale şi ale urii care îi despărŃeau 
pe cuceritori de poporul cucerit. Arătase respect faŃă de slujirea lui 
Dumnezeu şi se purtase frumos faŃă de iudei, ca unii care erau 
închinătorii Lui. În învăŃătura lui Hristos, aşa cum i se transmisese, el 
găsea ceva care împlinea nevoile sufletului. Tot ce era spiritual în el 
răspundea la cuvintele Mântuitorului.” –Hristos Lumina Lumii, p. 315. 
 
Conştient de nevrednicia sa 
3. Cu puŃin înainte de a ajunge la casa sa, ce nouă solie a trimis 
Maestrului? Ce fel de credinŃă puternică era exprimată în această 
solie? Luca 7:6, 7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În credinŃă, suntem doar copilaşi ce învaŃă să meargă. Asemenea unui 
copil ce face primii paşi, acesta se împiedică şi cade deseori, dar se 
ridică din nou, iar în final, învaŃă să meargă singur. Trebuie să învăŃăm 
să ne încredem în Dumnezeu. Nu trebuie să privim la simŃămintele 
noastre, ci să Îl cunoaştem pe Dumnezeu prin credinŃă vie. PriviŃi la 
sutaşul care a venit la Isus ca un exemplu al credinŃei autentice. El a 
venit la Isus, cerând şi spunând: ‘Doamne, robul meu zace în casă 
slăbănog, şi se chinuieşte cumplit.” Isus i-a zis: „Am să vin şi să-l 
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tămăduiesc.” „Doamne” a răspuns sutaşul „nu Sunt vrednic să intri sub 
acoperemântul meu; ci zi numai un cuvânt …’. 
“Ce putere credea sutaşul că se afla în Isus? Ştia că este puterea lui 
Dumnezeu.’” –Review and Herald, March 11, 1890. 
 
O poruncă scurtă e suficientă 
4. A crezut sutaşul că puterea de vindecare era doar în prezenŃa lui 
Isus sau şi în cuvântul Său? Matei 8:8; Luca 7:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După cum eu reprezint puterea Romei şi soldaŃii mei recunosc 
autoritatea mea ca fiind de netăgăduit, aşa şi Tu reprezinŃi puterea 
nemărginitului Dumnezeu şi toate câte sunt create ascultă de cuvântul 
Tău. Tu poŃi să comanzi bolii să plece şi ea va asculta de Tine. Tu poŃi 
să dai ordin trimişilor Tăi cereşti şi ei vor aduce puterea vindecătoare. 
Zi numai un cuvânt şi slujitorul meu se va tămădui.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 316. 
 
O credinŃă deosebită 
5. Ce a spus Isus celor din jurul Lui, mirat de o atât de mare 
credinŃă? Luca 7:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘…Dar sutaşul, născut între păgâni, educat în idolatria Romei 
imperiale, instruit ca soldat, după aparenŃe despărŃit de viaŃa spirituală 
prin educaŃie şi împrejurări şi, mai mult, împiedicat de bigotismul 
iudeilor şi de dispreŃul concetăŃenilor săi faŃă de poporul Israel - omul 
acesta a înŃeles adevărul faŃă de care fiii lui Avraam erau orbi. El nu a 
aşteptat să vadă dacă iudeii aveau să-L primească pe Acela care 
pretindea că este Mesia. Când "adevărata lumină care luminează pe 
orice om venind în lume" (Ioan 1,9) a luminat asupra lui, el, deşi era 
departe, a înŃeles slava Fiului lui Dumnezeu.” –Hristos Lumina Lumii, 
p. 317. 
“Sutaşul a văzut cu ochii credinŃei că îngerii lui Dumnezeu erau 
împrejurul lui Isus şi că la cuvântul Său un înger ar fi fost trimis la 
suferind. El a ştiut că cuvântul Său va intra în cameră şi că servul său se 
va vindeca. Dar cum a apreciat Isus credinŃa acestui om! El a exclamat: 
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‘nici în Israel n-am găsit o credinŃă aşa de mare.’” –Review and Herald, 
March 11, 1890. 
 
Cerere şi răspuns imediat 
6. Cât timp i-a luat Mântuitorului s ă satisfacă cererea omului? Ce 
au găsit sutaşul şi oamenii lui la întoarcere acasă? Matei 8:13; Luca 
7:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sutaşul care a dorit ca Hristos să-l vindece pe robul său s-a simŃit 
nevrednic ca Isus să intre în casa sa; credinŃa lui a fost atât de tare în 
puterea lui Hristos, încât L-a rugat să spună doar un cuvânt, şi lucrarea 
avea să fie făcută. 
“Aici, Hristos înalŃă credinŃa în contrast cu îndoiala. El a arătat că 
israeliŃii aveau să se poticnească din cauza necredinŃei lor, fapt care 
avea să ducă la respingerea lor. Toma a declarat că el nu va crede dacă 
nu va pune degetul în semnul cuielor şi dacă nu va pune mâna în coasta 
Domnului său. Hristos i-a prezentat dovada pe care a dorit-o şi apoi a 
mustrat necredinŃa lui: "Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce 
n-au văzut şi au crezut.’” –Mărturii, vol. 4, p. 233. 
 
BărbaŃi şi femei ai credinŃei 
7. Ce este mai important înaintea Domnului: rasa, naŃionalitatea, 
poziŃia, seminŃia sau credinŃa? Unde vor şedea într-o zi copiii 
spirituali ai lui Avraam, b ărbaŃi şi femei ai credinŃei? Galateni  
3:7; Matei 8:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sutaşul care a dorit ca Hristos să vină şi să îl vindece pe servul său, nu 
s-a simŃit demn ca Isus să intre sub acoperişul său, dar credinŃa sa a fost 
atât de tare încât i-a cerut să spună un cuvânt şi lucrarea de vindecare ar 
fi fost îndeplinită. ‘Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis 
celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit 
o credinŃă aşa de mare. Dar vă spun că vor veni mulŃi de la răsărit şi de 
la apus, şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în ÎmpărăŃia 
cerurilor. Iar fiii ÎmpărăŃiei vor fi aruncaŃi în întunericul de afară, unde 
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va fi plânsul şi scrâşnirea dinŃilor.” Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-
Ńi-se după credinŃa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.’ 
“Aici Isus înalŃă credinŃa în contrast cu necredinŃa. El arată spre 
împietrirea copiilor lui Israel. NecredinŃa lor îi va conduce la 
respingerea adevărului şi va avea ca rezultat condamnarea şi lepădarea 
lor.” –Signs of the Times, Decembrie 30, 1886. 
 
Pentru meditaŃie: 
� S-ar aştepta cineva la o astfel de credinŃă din partea unuia care a 

avut atât de puŃină lumină şi nu aparŃinea poporului lui Dumnezeu? 
� De ce atât de mulŃi iudei s-au împotrivit şi l-au respins pe Isus, în 

timp ce un păgân, ca acest sutaş, a crezut fără greutate în El? 
� Suntem gata să credem imediat în cuvântul lui Isus, aşa cum a 

crezut sutaşul, când citim o promisiune din Cuvântul lui 
Dumnezeu? 

 
Pentru studiu adiŃional: 
“Mul Ńi consideră credinŃa ca o părere. CredinŃa mântuitoare este un 
contact prin care cei ce-L primesc pe Hristos se unesc prin legământ cu 
Dumnezeu. CredinŃa adevărată este viaŃă. O credinŃă vie înseamnă o 
creştere a vigorii, o încredere deplină, prin care credinciosul devine o 
putere cuceritoare.” –Hristos Lumina Lumii, p. 347. 
“CredinŃa şi faptele ne va păstra în echilibru şi ne va da succes în 
lucrarea de perfecŃionare a unui caracter creştin. Isus spune: ‘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. –
CredinŃa şi Faptele, p. 49. 
“‘…b ărbaŃi care mărturisesc a fi urmaşii lui Hristos par să creadă că ei 
sunt liberi să primească sau să respingă cum le place pe slujitorii 
Domnului şi că nu vor fi chemaŃi să dea socoteală de această atitudine. 
La aceasta îi conduc necredinŃa şi întunericul. SimŃămintele lor sunt 
tocite de necredinŃă. Ei îşi calcă conştiinŃa, devin nestatornici faŃă de 
propriile lor convingeri şi slăbesc în putere morală. Ei văd pe alŃii în 
aceeaşi lumină ca a lor.” –Mărturii, vol. 4, pp. 233, 234. 
 

* * * 
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13 
Sabatul din 27 Decembrie, 2014 
 

MARE ESTE CREDINłA TA  
 
“În credinŃă, femeia din Fenicia s-a ridicat împotriva barierelor ridicate 
între iudei şi neamuri. Fără a Ńine seama de descurajare sau de 
aparenŃele care ar fi dus-o la îndoială, ea s-a încrezut în iubirea 
Mântuitorului. Astfel doreşte Hristos ca noi să ne încredem în El. 
Binecuvântările mântuirii sunt pentru orice fiinŃă. Nimic altceva decât 
propria alegere îl poate face pe orice om să devină părtaş la făgăduinŃa 
lui Hristos prin Evanghelie.” –Hristos Lumina Lumii, p. 403. 
 
Cererea unei femei canaanite 
1. Cine L-a implorat pentru ajutor pe Răscumpărător, în teritoriul 
păgân al Libanului de azi? Matei 15:21, 22; Marcu 7:24, 25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Oamenii din Ńinutul acesta erau din neamul vechilor canaaniŃi…. Din 
această clasă făcea parte şi femeia care a venit la Isus. Era păgână şi, 
din cauza aceasta, exclusă de la avantajele de care se bucurau iudeii în 
fiecare zi. Printre fenicieni, trăiau mulŃi iudei şi vestea despre lucrarea 
lui Hristos pătrunsese în această regiune. Unii oameni ascultaseră 
cuvintele Lui şi fuseseră martori la lucrările Lui minunate. Femeia 
aceasta auzise despre profetul care, după cum se spunea, vindeca tot 
felul de boli. Când a auzit despre puterea Lui, nădejdea a încolŃit în 
inima ei. Inspirată de iubirea maternă, s-a hotărât să-I înfăŃişeze cazul 
fiicei sale. Hotărârea puternică era să aducă durerea ei la Isus…. 
Căutase ajutor la zeii păgâni, dar nu primise nici o uşurare…. Dar se 
spunea că El vindecă tot felul de boli, indiferent dacă cei care vin la El 
pentru ajutor sunt bogaŃi sau săraci. S-a hotărât să nu piardă unica ei 
ocazie.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 399, 400. 
 
Păgână, dar credincioasă 
2. Cum este posibil a explica o astfel de credinŃă în Isus din partea 
uneia dintr-o Ńară străină şi cu o educaŃie păgână? Ce se ştie despre 
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cunoaşterea Maestrului încă de la începutul slujirii Lui? Matei 
4:23, 24; Marcu 7:26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Via Ńa lui Hristos a fost o constantă jertfire de sine. Lucrarea Sa nu s-a 
limitat la timp sau loc. Era legat doar de iubirea şi mila Sa faŃă de 
sufletele pentru care, în curând, avea să Îşi dea viaŃa. Mila Sa nu avea 
limite. El şi-a înfăptuit lucrarea Sa de vindecare şi învăŃare la o scară 
atât de mare, încât nu exista clădire suficient de mare în Palestina să 
poată cuprinde mulŃimile care Îl înconjurau. Spitalul Lui era orice oraş 
sau sat prin care trecea. Pe dealurile din Galilea, pe marile căi de acces, 
pe malul mării, în sinagogi şi în orice loc în care erau inimi gata să Îi 
asculte mesajul, Isus vindeca oamenii şi le îndrepta privirile spre Tatăl 
ceresc. Spre seară, după ce orele de lucru se terminau, El vorbea cu cei 
care, în timpul zilei, trebuiau să lucreze pentru a-şi câştiga monezile cu 
care să îşi susŃină familiile.” –The Upward Look, p. 330. 
“Aceste cuvinte ne dau o imagine despre cum cultiva Isus terenul 
inimii. Acestea ne arată cu claritate lucrarea pe care trebuie să o 
îndeplinim, nu doar într-un loc, ci pretutindeni.’” –Review and Herald, 
March 30, 1905. 
 
Un răspuns întârziat 
3. A răspuns Domnul imediat cererii acestei mame pentru fata ei? 
Ce i-au cerut ucenicii să facă, crezând că Isus nu are nici un interes 
în cazul ei? Matei 15:23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos cunoştea situaŃia acestei femei. Ştia că ea dorea să-L vadă şi i-
a ieşit în cale. Ajutând-o în necazul ei, putea să dea o exemplificare a 
lecŃiei pe care intenŃiona să o lase. Din cauza aceasta îi adusese şi pe 
ucenici în această regiune. El dorea ca ei să vadă neştiinŃa din oraşele şi 
satele vecine cu Ńara lui Israel. Oamenii cărora li se dăduse orice ocazie 
de a înŃelege adevărul nu cunoşteau nevoile celor din jurul lor…. 
“Hristos n-a răspuns imediat la cererea femeii. El a primit-o pe această 
reprezentantă a unui neam dispreŃuit aşa cum ar fi făcut un iudeu. El 
dorea ca ucenicii să fie impresionaŃi de purtarea rece şi fără inimă, pe 
care iudeii ar fi manifestat-o faŃă de această femeie, şi de felul milostiv 
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în care El voia ca ei să trateze asemenea dureri, cum s-a dovedit mai 
târziu, când i-a împlinit cererea.” –Hristos Lumina Lumii, p. 400. 
 
4. Ce a spus El, prima dată, femeii? Cu ce ocazie a spus ceva 
asemănător? Matei 15:24; 10:5,6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu toate că Isus n-a răspuns, femeia nu şi-a pierdut credinŃa. În timp 
ce El mergea mai departe, ca şi cum n-ar fi auzit-o, ea L-a urmat, 
stăruind în cererile ei. SupăraŃi de vorbele ei plictisitoare, ucenicii I-au 
cerut lui Isus să-i spună femeii să plece. Ei vedeau că Domnul o trata cu 
indiferenŃă şi, din cauza aceasta, gândeau că Lui Îi face plăcere 
prejudecata iudeilor împotriva canaaniŃilor. Dar femeia se ruga de un 
Mântuitor milos şi, ca răspuns la cererea ucenicilor, Isus a zis: "Eu nu 
sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel". Deşi acest răspuns 
părea să fie în acord cu prejudecata iudeilor, era mai mult o mustrare 
pentru ucenici, pe care ei au înŃeles-o când şi-au amintit ceea ce le 
spusese El adesea - că a venit în lume să mântuiască pe toŃi cei care 
voiau să-L primească.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 400, 401. 
 
Zel şi stăruin Ńă sporită 
5. S-a dat bătută mama când a auzit aceste lucruri? Cu ce 
devoŃiune a inimii şi-a repetat ea cererea? Matei 15:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Femeia a stăruit cu un zel sporit, aruncându-se la picioarele lui Hristos 
şi strigând: ‘Doamne, ajută-mi!’” –Hristos Lumina Lumii, p. 401. 
“Când eşti descurajat nu căuta ajutor la fiinŃele omeneşti. Hristos 
declară: Mângâietorul va fi cu tine. Mergi direct la Dumnezeu în 
rugăciune. Pleacă-te înaintea Lui, spunând: ‘Doamne, ajută-mi!; căci 
sunt în încercări şi nu ştiu ce să fac. Tu ai promis că vei da copiilor Tăi 
ceea ce cer în numele Tău. Noi cerem putere de a birui ispita 
vrăjmaşului.’” –The Gospel Herald, March 1, 1901. 
 
Încercarea credinŃei celui ce cere  
6. Cum trebuie să înŃelegem a doua afirmaŃie a lui Isus către 
femeie, în legătur ă cu prima? Matei 15:26; Marcu 7:27; Luca 18:1; 
Romani 12:12. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus, făcându-Se că încă respinge rugămintea ei, aşa cum cerea 
prejudecata nemiloasă a iudeilor, a răspuns: "Nu este bine să iei pâinea 
copiilor şi s-o arunci la căŃei". Aceasta voia să spună că nu era drept să 
reverse binecuvântările aduse pentru poporul favorizat de Dumnezeu 
asupra celor îndepărtaŃi şi străini de Israel. Răspunsul ar fi descurajat-o 
pe o persoană mai puŃin hotărâtă. Dar femeia a văzut că şansa ei 
venise.” –Hristos Lumina Lumii, p. 401.  
 
O credinŃă mare 
7. Ce se ascundea în spatele argumentelor şi a perseverării ei 
respectuoase?Matei 15:27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sub refuzul aparent al lui Isus, ea a văzut o milă pe care El n-a putut 
să o ascundă…. În timp ce copiii stăpânului mănâncă la masa tatălui 
lor, căŃeii nu rămân nici ei flămânzi. Ei au dreptul la firimiturile care 
cad de la masa îmbelşugată. Tot astfel, dacă lui Israel i s-au dat multe 
binecuvântări, nu se găsea o binecuvântare şi pentru ea? Ea era privită 
ca un câine, dar atunci nu putea să aibă pretenŃie, ca şi un câine, să 
primească o fărâmă din belşugul Lui?… 
“Aici Hristos întâlneşte pe cineva dintr-un neam nefericit şi dispreŃuit, 
care nu fusese favorizat cu lumina Cuvântului lui Dumnezeu; totuşi ea 
se supune îndată influenŃei divine a lui Hristos şi are credinŃă în puterea 
Lui de a-i da ajutorul cerut. Ea se roagă pentru firimiturile care cad de 
la masa Stăpânului. Dacă poate să aibă privilegiile unui câine, e 
bucuroasă să fie privită ca un câine. Ea n-are prejudecăŃi religioase sau 
naŃionale, nici mândrie care să-i influenŃeze conduita şi Îl recunoaşte 
îndată pe Isus ca Mântuitor şi ca fiind în stare să împlinească tot ceea ce 
ea cere de la El.” –Hristos Lumina Lumii, p. 401. 
 
8. Ce a văzut Isus în cererea femeii? Cum a fost răsplătit ă, prin 
har, credinŃa ei puternică şi stăruitoare? Mat 15:28; Marcu 7:29,30 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

“Mântuitorul e mulŃumit. A pus la probă credinŃa ei în El. Prin purtarea 
faŃă de această femeie, El a arătat că ea, care era privită ca o îndepărtată 
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de Israel, nu mai e străină, ci un copil în casa lui Dumnezeu. Fiind 
copil, are privilegiul să se împărtăşească de darurile Tatălui. Acum 
Hristos îi împlineşte rugămintea şi termină învăŃătura dată ucenicilor. 
Întorcându-Se către ea, cu o privire plină de milă şi de iubire, El zice: 
"O, femeie, mare este credinŃa ta; facă-Ńi-se cum voieşti". Din ceasul 
acela, fiica ei s-a însănătoşit. Demonul n-a mai tulburat-o. Femeia a 
plecat mărturisind pe Mântuitorul ei, fericită că i s-a împlinit 
rugăciunea.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 401, 402. 
 
Pentru meditaŃie: 
� Te-ai simŃi respins şi ignorat dacă ai fi fost în locul femeii? 
� Cum ai fi reacŃionat în circumstanŃe similare? 
� Ne încearcă şi nouă Domnul credinŃa? 
� AştepŃi aceeaşi laudă despre credinŃa ta, precum a primit această 

femeie păgână? 
 
Pentru studiu adiŃional: 
ProfeŃi şi Regi, p. 486; My Life Today, p. 119. 
“Sunt mulŃi aceia care, deşi se luptă să asculte de poruncile lui 
Dumnezeu, totuşi au puŃină pace şi bucurie. Această lipsă în experienŃa 
lor este rezultatul unei lipse în trăirea credinŃei. Ei umblă ca şi cum ar fi 
într-un pământ sărat, într-o pustie pârjolită de soare. Ei cer puŃin, în 
timp ce ar putea cere mult; căci nu există nici o limită pentru 
făgăduinŃele lui Dumnezeu. Unii ca aceştia nu reprezintă în mod corect 
sfinŃirea ce vine prin ascultarea de adevăr. Dumnezeu ar dori ca toŃi fiii 
şi fiicele Sale să fie fericiŃi, în pace şi ascultători. Prin exercitarea 
credinŃei, credinciosul ajunge în posesia acestor binecuvântări. Prin 
credinŃă poate fi împlinită orice lipsă a caracterului, poate fi curăŃită 
orice mânjitură, poate fi corectată orice greşeală şi poate fi dezvoltată 
orice însuşire aleasă.” –Istoria Faptelor Apostolilor, p. 563, 564. 
“Sufletul neclintit, tare în credinŃă, poate face mult bine; el poate oferi 
multe binecuvântări, la cel mai înalt grad, celor cu care se asociază, 
fiindcă Legea lui Dumnezeu este în inima sa. Însă nu ne putem asocia 
în mod voit cu cei care calcă în picioare Legea lui Dumnezeu, 
păstrându-se totuşi credinŃa curată şi nealterată. Ne vom molipsi de 
spiritul lor şi, dacă nu ne despărŃim de ei, vom fi legaŃi de ei în cele din 
urmă şi vom împărtăşi aceeaşi soartă.” –Căminul Adventist, 459, 460. 
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RAPORTUL M ISIONAR DIN SIERRA LEONE 
 

A se citi în Sabatul din 27 Decembrie, 2014 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi strânsă în Sabatul din 3 

Ianuarie, 2015 
 

Salutări din Sierra Leone cu Evrei 13:1: “StăruiŃi în dragostea 
frăŃească.”  

Sierra Leone este o Ńară mică din Africa de Vest, cu o suprafaŃă 
de 71740 km2 şi o populaŃie de 5.4 milioane, dintre care 1.2 milioane 
trăiesc în capitala Freetown.  

łara a fost fondată ca o colonie de sclavi eliberaŃi din America 
în martie 1792 şi a obŃinut independenŃa de Anglia în 1961. în cele 13 
provincii sunt 16 limbi şi culturi etnice diferite. Limba oficială este 
engleza, dar 90% din populaŃie vorbeşte Krio (derivată din Engleză şi 
diferite limbi indigene Africane). 

Se învecinează cu Guinea la nord şi est şi cu Liberia la sud. 
Oceanul Atlantic este la vest. Din punct de vedere economic, Ńara este 
deosebit de săracă cu o distribuire inegală a venitului. Principalele 
industrii ale economiei sunt mineritul, agricultura şi pescuitul. 

Este interesant de notat faptul că musulmanii şi creştinii se 
căsătoresc între ei fără piedici şi trăiesc paşnic, cu toate că Ńara este un 
stat islamic. PopulaŃia este compusă din 71% musulmani, 27% creştini 
şi 2% religii indigene Africane. Societatea Misionară InternaŃională a 
pătruns în Ńară în Decembrie 2010, ca urmare a unei chemări 
Macedoniene, cu ajutorul pastorului Vangarral Chengbe, care a fost 
primul misionar trimis de ConferinŃa Generală în Sierra Leone. Atunci 
au fost botezaŃi 31 de suflete, iar Sierra Leone a fost organizată ca şi 
Câmp Misionar.  

În 2012, am primit o altă chemare de a oficia botezuri. Cu 
această ocazie, am fost însoŃit de surorile Leila McTavish şi Edda 
Tedford, din Canada. Am botezat aproximativ 85 de suflete şi am 
susŃinut întruniri organizatorice pentru Câmp. Lucrarea înainta şi 
entuziasmul era peste tot, când a izbucnit o răscoală. Unii au decis să 
plece. MulŃi alŃi membri s-au hotărât să îi urmeze, lăsând biserica 
aproape goală.  

În mai 2013, din 116 membri, au mai rămas 23. Totuşi 
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Dumnezeu a continuat să susŃină lucrarea. FraŃii au continuat lucrarea 
la fel ca oamenii din timpul lui Neemia, care a spus: “Să ne sculăm, şi 
să zidim!” Neemia 2:18. Din mai până în decembrie, am oficiat trei 
botezuri a unui total de 28 de suflete, ajungând de la 23 la 51 membrii. 
15 persoane au participat la clasele de botez şi mai mult de 22 sunt 
interesaŃi. Există chiar mai multă speranŃă, căci primim chemări din 
diferite locuri. Dar, nu avem încă resursele de a răspunde acestor 
chemări. 

În capitală, avem două locuri de închinare. Unul dintre ele este 
casa închiriată de pastor, care slujeşte şi de birou şi biserică. Dar, din 
nefericire, oamenii de aici nu apreciază bisericile din case, ei cred că 
folosind astfel de locuri de închinare lasă să se creadă că nu suntem 
serioşi sau că nu avem o direcŃie. Al doilea grup a închiriat o sală de 
clasă pentru serviciile de Sabat. Mai există un grup în afara capitalei, 
Freetown, care a închiriat o sală de clasă.  

Suntem puŃini ca număr şi nu avem echipament pentru 
evanghelizări publice. De fapt, existenŃa noastră este ca un strop într-o 
vază cu un lucrător cu timp integral şi doi cu timp parŃial. Avem în 
continuu nevoie de seminarii prin care să îi educăm pe membrii noi şi 
vechi, care nu au o educaŃie adventistă. Recolta e coaptă, dar lucrătorii 
sunt puŃini. De aceea, speranŃa şi convingerea noastră este ca darurile 
voastre generoase să ajute această lucrare umilă cu mijloace pentru un 
sediu central, pentru publicarea de literatură şi instruire misionară. 
Rugăciunea noastră este ca eforturile noastre să aducă multă roadă 
pentru împărăŃia cerească şi să grăbească venirea Domnului şi 
Mântuitorului nostru Isus Hristos. “Ferice de voi, care semănaŃi 
pretutindeni dea lungul apelor, şi care daŃi drumul pretutindeni boului şi 
măgarului!.” Isaia  32:20. 

Domnul să continue să vă binecuvânteze ca voi, în schimb, să 
deveniŃi o binecuvântare pentru cauza Sa. 

 
David Gwina 

Preşedintele Câmpului Misionar Sierra Leone  
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DEVOłIONAL  
(continuare) 

 
 
 

Cu versete biblice, 

un gând inspirat al Spiritului Profetic 

şi „Biblia la rând.” 

(plan de citire a Bibliei într-un an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citate din Scrierile E.G. White 
compilate de Ivan Jitar. 

Traducere din lb. spaniolă. 
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Cuvânt înainte 

 
 

«Cum ne va fii când după o luptă amară...»  Îmi aduc aminte că 
acesta a fost ultimul cântec pe care l-am cântat în biserica din Ploieşti, 
la sfârşitul ultimei predici pe care am rostit-o în România. De atunci au 
trecut opt ani. Ani în care multe lucruri au trecut, dar dragostea şi 
legătura din inimă a rămas aceiaşi. 

 
Multe scrisori au fost trimise din Argentina spre România şi 

viceversa, iar acum avem ocazia să ne întâlnim din nou. Îmi aduc 
aminte că fraŃii se «luptau», în adevăratul sens al cuvântului, ca să merg 
la ei acasă. Acum avem ocazia minunată să stăm în fiecare dimineaŃă 
împreună. În fiecare dimineaŃă, voi fi cu duhul în fiecare cămin care are 
aceste calendare. Fizic puteam să fiu numai cu o familie, acum, voi sta 
cu toŃi împreună, cu dorinŃa ca Duhul Sfânt să se reverse asupra noastră 
ca în Ploaia Timpurie, dar cu puterea ce i se va da celei Târzii.  

 
Atunci, când vom fi o inimă şi un suflet, Duhul Sfânt ne va 

putea folosi ca pe ucenicii lui Isus. Cu dorinŃa, ca Harul şi Mila 
Domnului să fie revărsată în mod special asupra României, dedic 
această lucrare cu gândul să fie de folos pentru toŃi.  

 
Dedic această lucrare şi copiilor mei care vă cunosc, Larisa şi 

Celsea, şi celor care încă nu au avut acest privilegiu, Michel şi 
Gianfranco, de asemenea, prietenei şi soŃiei mele de viaŃă, Liliana, care 
a fost un sprijin în această lucrare. O dedic şi celor ce fac posibilă 
tipărirea ei în România, cât şi fraŃilor şi surorilor de acolo. 

 
 Vă iubesc cu dragoste creştină,  

Ivan Jitar.  
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IULIE: Isp ăşire, curăŃire completă. 

 
1 Iulie  Biblia la rând: 2 Regi 15-17;  Exod 28:29  

“Cât de frumoasă şi expresivă este această iubire neschimbătoare a 
lui Dumnezeu pentru biserica Sa! Marele nostru Preot, a cărui simbol 
era Aaron, îşi poartă poporul în inima Lui.” A-L cunoaşte pe El  77 
 
2 Iulie  Biblia la rând: Osea 1-4;  Matei 27:46  

“Unii au o înŃelegere limitată despre ispăşire. Ei cred că Hristos a 
suferit doar o mică parte a pedepsei  Legii lui Dumnezeu; ei presupun 
că din moment ce mânia lui Dumnezeu a fost simŃită de iubitul Său Fiu, 
El a avut mereu, în toate suferinŃele Lui dureroase, dovada iubirii şi 
acceptării Lui de către Tatăl; că pridvorul mormântului din faŃa Lui era 
luminat de o nădejde strălucitoare şi că El avea o dovadă vie a slavei 
Lui viitoare. Aceasta este o mare greşeală. SuferinŃa cea mai acută  a lui 
Hristos era provocată de simŃământul de neplăcere al Tatălui Său. 
Agonia Sa mintală, datorită acestui lucru, era de o asemenea intensitate 
încât omul nu-şi poate face decât o vagă părere despre ea.” Harul 
Uimitor 170 
 
3 Iulie  Biblia la rând: Osea 5-7;  Luca 22:32  

“Slavă lui Dumnezeu pentru că nu ne-a lăsat singuri. Aceasta este 
siguranŃa noastră. Satana nu va putea niciodată să facă vreun rău veşnic 
aceluia pe care Hristos l-a pregătit pentru ispită prin mijlocirea Sa. 
Pentru că în Hristos există har pentru fiecare suflet şi s-a făcut o cale de 
scăpare, ca nici unul să nu cadă sub puterea vrăjmaşului. YI 20-12-94 

Grija pe care a avut-o pentru Petru a fost motivul întoarcerii lui. 
Satana nu putea face nimic împotriva mijlocirii atotputernice a lui 
Hristos. Şi, rugăciunea pe care a făcut-o Isus pentru Petru, o face şi 
pentru toŃi cei care sunt umili şi cu un duh zdrobit. Hijos e Hijas de 
Dios 94. 
 
4 Iulie  Biblia la rând: Osea 8-10;  Apocalipsa 8:3  

“Tămâia care se înălŃa cu rugăciunile lui Israel reprezintă meritele şi 
mijlocirea Domnului Hristos, perfecta Lui neprihănire care, prin 
credinŃă, îi este atribuită poporului Său, singura care face ca închinarea 
fiin Ńelor păcătoase să fie primită înaintea lui Dumnezeu.” PP 353 
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5 Iulie  Biblia la rând: Osea 11-14;  Ioan 17:9,20  
“Rugăciunea lui Hristos (din Ioan 17)… este o ilustrare a mijlocirii 

pentru noi înaintea Tatălui. Acela care a înălŃat  această rugăciune 
mijloceşte astăzi înaintea Tatălui în favoarea fiinŃelor umane pe care le-
a răscumpărat. Le prezintă înaintea Tatălui spunând: “I-am săpat pe 
mâinile Mele.” Privirea sus 30   
 
6 Iulie  Biblia la rând: 2 Regi 18-19;  Efeseni 5:16  

“Fiecare moment este de aur şi trebuie să fie folosit lucrând cu toată 
sârguinŃa în grădina Domnului. Lucrarea lui Hristos în sanctuarul, unde 
Îşi prezintă sângele în fiecare moment înaintea tronului harului în timp 
ce mijloceşte pentru noi, trebuie să ne impresioneze inimile în cea mai 
mare măsură pentru a putea să ne dăm seama de valoarea fiecărui 
moment. Isus mijloceşte mereu pentru noi, dar o clipă de neatenŃie nu 
poate fi retrăită niciodată. ÎnvăŃătorii şi elevii să ia în considerare faptul 
că Hristos nu încetează niciodată să-Şi facă lucrarea solemnă din 
sanctuarul ceresc şi, dacă purtaŃi jugul lui Hristos, dacă ridicaŃi povoara 
lui Hristos, veŃi fi implicaŃi într-o lucrare la fel ca cea a Capului Celui 
Viu.” Sfaturi pt Şcl de Sabat.111 
 
7 Iulie  Biblia la rând: Isaia 1-3;  Evrei 10:19-22  

“Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, din sanctuarul de sus, 
este tot atât de importantă pentru Planul de Mântuire ca şi moartea Sa 
pe cruce. Prin moartea Sa, El a început acea lucrare, pe care, după 
înviere S-a înălŃat să o completeze în ceruri. Trebuie să intrăm prin 
credinŃă dincolo de perdea, “unde Isus a intrat pentru noi, ca Înainte-
mergătorul nostru”. Acolo se reflectă lumina de la crucea de pe Calvar. 
Acolo putem câştiga o înŃelegere mai clară a tainelor mântuirii. 
Mântuirea omului a fost adusă la îndeplinire cu un preŃ infinit pentru 
cer; jertfa adusă împlineşte cererile cele mai mari ale Legii lui 
Dumnezeu călcate de om. Isus a deschis calea către tronul Tatălui şi, 
prin mijlocirea Sa, dorinŃa sinceră a tuturor celor care vin la El în 
credinŃă poate fi prezentată înaintea lui Dumnezeu.” TV499 
 
8 Iulie  Biblia la rând: Isaia 4-6;  Zaharia 3:1-2  

“Acei care îşi curăŃă sufletul cu adevărat şi ascultă de adevăr, vor 
avea o părere foarte umilă despre ei înşişi. Cu cât se apropie mai mult 
de caracterul nepătat al lui Hristos, cu atât mai mare va fi dorinŃa de a fi 
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transformaŃi după chipul Său şi cu atât vor vedea mai puŃină curăŃie şi 
sfinŃenie în ei înşişi. Deşi trebuie să înŃelegem condiŃia noastră 
păcătoasă,  trebuie să ne încredem în Hristos ca dreptatea, sfinŃirea şi 
răscumpărarea  noastră. Noi nu putem răspunde acuzaŃiilor lui Satana 
împotriva noastră. Numai Hristos poate face o mijlocire eficientă în 
favoarea noastră. El îl poate face pe acuzator să tacă, cu argumente care 
nu se bazează pe meritele noastre, ci pe ale Sale.” 2JT 175-176  
 
9 Iulie  Biblia la rând: Isaia 7-9;  Plângeri 3:22-24  

“Puterile întunericului se strâng în jurul sufletului şi ÎL ascund pe 
Isus din vederea noastră şi câteodată nu putem decât să aşteptăm în 
tristeŃe şi uimire până ce trece norul. Uneori aceste momente sunt 
teribile. SperanŃa pare să lipsească şi ne cuprinde disperarea. În aceste 
ore înspăimântătoare trebuie să învăŃăm să ne încredem, să depindem 
numai de meritele ispăşirii şi în toată nevrednicia noastră neajutorată să 
ne aruncăm asupra meritelor Mântuitorului crucificat şi înviat. Nu vom 
pieri niciodată atâta timp cât facem aceasta.” 3MS.45 

 
10 Iulie  Biblia la rând: Isaia 10-12;  Evrei 8:6  

“Acei care am căzut prin neascultare faŃă de legea lui Dumnezeu, 
avem un Avocat la Tatăl, pe Isus Hristos, Neprihănitul. Calea este 
deschisă pentru fiecare ca să se pregătească pentru a doua venire a lui 
Isus Hristos pentru ca la venirea Lui să fim îndreptăŃiŃi după ce am 
îndepărtat orice rău şi am învins prin sângele curăŃitor al lui Hristos. 
Prin mijlocirea lui Hristos, chipul lui Dumnezeu este reînnoit în minte, 
inimă şi caracter. Prin sângele singurului Fiu născut al lui Dumnezeu 
obŃinem răscumpărarea….” Privirea Sus 63 
 
11 Iulie  Biblia la rând: Isaia 13-15;  Fapte 2:22-23  

“Cea mai importantă parte a slujbei zilnice era serviciul adus la 
îndeplinire pentru diferite persoane în mod individual. Păcătosul ce se 
pocăia îşi aducea darul la uşa tabernacolului şi, aşezându-şi mâna 
asupra victimei, îşi mărturisea păcatele, transferând astfel în mod 
figurat păcatele sale asupra victimei nevinovate. Animalul avea să fie 
înjunghiat chiar de mâna păcătosului, iar sângele era dus de preot în 
locul sfânt şi stropit înaintea perdelei în spatele căruia se afla chivotul 
conŃinând legea pe care păcătosul o călcase. Prin această ceremonie 
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păcatul era, prin sânge, transferat în mod figurat asupra sanctuarului.” 
PP 354,355 
 
12 Iulie  Biblia la rând: Isaia 16-18;  Zaharia 3:1-2  

“Hristos este veriga de legătură între Dumnezeu şi om. El a făgăduit 
mijlocirea Sa personală. El pune toate virtuŃile neprihănirii Sale de 
partea celui ce se roagă. El se roagă pentru om, iar omul, în nevoia sa 
după ajutor divin, se roagă pentru sine însuşi, în prezenŃa lui 
Dumnezeu, folosind influenŃa Aceluia care Şi-a dat viaŃa pentru viaŃa 
lumii. În timp ce ne arătăm aprecierea faŃă de meritele lui Hristos, 
înaintea lui Dumnezeu, rugăciunile noastre sunt amestecate cu fumul de 
tămâie. În timp ce ne apropiem de Dumnezeu, în virtutea meritelor 
Răscumpărătorului, Hristos ne trage mai aproape de Sine, prinzându-ne 
cu braŃul Său omenesc, în vreme ce braŃul Său divin se prinde de tronul 
Celui Infinit.”  Harul uimitor al lui Dumnezeu 84 
 
13 Iulie  Biblia la rând: Isaia 19-21;  Evrei 10:23  

“Valoarea timpului este mai presus de orice evaluare. Domnul 
Hristos a considerat orice moment foarte preŃios şi aşa ar trebui să-l 
socotim şi noi. ViaŃa este prea scurtă spre a fi risipită fără rost. Nu 
avem decât câteva zile de har în care să ne pregătim pentru veşnicie. Nu 
avem nici un timp pe care să-l folosim în plăceri egoiste, nici un timp 
pentru a ne lăsa târâŃi în păcat. Acum trebuie să ne formăm caractere 
pentru viaŃa viitoare, pentru viaŃa veşnică. Acum trebuie să ne pregătim 
în vederea judecăŃii de cercetare.” PDH 233 
 
14 Iulie Biblia la rând: Isaia 22-24;  Leveticul 23:29  

“Suntem în marea zi a ispăşirii, când păcatele noastre trebuie să 
meargă, prin pocăinŃă şi mărturisire, la judecată înaintea noastră. 
Dumnezeu nu acceptă, acum, de la slujitorii Săi o mărturisire moale, 
fără viaŃă. O astfel de mărturisire nu este adevărul prezent. Solia pentru 
acest timp trebuie să fie dată la timp pentru a hrăni biserica lui 
Dumnezeu.” 1 MS 146 
 
15 Iulie Biblia la rând: Isaia 25-27;  Daniel 7:10 up  

“Judecata de cercetare are loc în curŃile cereşti în timp ce oamenii 
locuiesc încă aici pe pământ. ViaŃa tuturor acelora care mărturisesc a fi 
urmaşii Săi, trece prin faŃa lui Dumnezeu. ToŃi sunt cercetaŃi după cele 
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ce sunt scrise în cărŃile din ceruri şi destinul fiecăruia este hotărât 
pentru totdeauna, după faptele sale. Prin haina de nuntă, din parabolă, 
este reprezentat caracterul cel curat, fără pată, pe care-l vor avea 
adevăraŃii urmaşi ai Domnului Hristos… Tuturor acelora care, prin 
credinŃă, ÎL primesc ca Mântuitor personal, le este dată neprihănirea 
Domnului Hristos, caracterul Său cel nepătat.” PDH 212 
 
16 Iulie Biblia la rând: Isaia 28-30;  Apocalipsa 20:12  

“Când devenim copii ai lui Dumnezeu, numele noastre sunt scrise în 
cartea vieŃii Mielului şi rămân acolo până la timpul judecăŃii de 
cercetare. Atunci, numele fiecărui individ va fi chemat şi raportul său 
va fi examinat de Cel care declară: “Ştiu faptele tale”. Dacă în ziua 
aceea se va dovedi că nu ne-am pocăit de toate faptele noastre rele, 
numele noastre vor fi şterse din cartea vieŃii şi păcatele noastre vor sta 
împotriva noastră.” 7CB 429 
 
17 Iulie Biblia la rând: Isaia 31-33;  Neemia 13:14  

“O carte de aducere aminte” este scrisă înaintea lui Dumnezeu, în 
care sunt raportate faptele bune ale ”acelora care se tem de Dumnezeu 
şi cinstesc numele Lui”. Cuvintele lor de credinŃă, faptele lor de iubire 
sunt scrise în ceruri… În cartea de amintire a lui Dumnezeu este 
imortalizată orice faptă de dreptate. Acolo se înregistrează cu 
credincioşie orice ispită căreia i s-a rezistat, orice păcat biruit, orice 
cuvânt de milă duioasă care a fost exprimat şi orice faptă de jertfire, 
orice suferinŃă şi durere suferită pentru Hristos este raportată acolo. TV 
491 
 
18 Iulie Biblia la rând: Isaia 34-36;  Isaia 65:6-7  

“Există şi un raport al păcatelor oamenilor… Planurile şi motivele 
ascunse apar în acest registru care nu greşeşte. Lucrarea fiecărui om 
este trecută în revistă înaintea lui Dumnezeu şi înregistrată la 
credincioşie sau necredincioşie. În dreptul fiecărui nume din cărŃile 
cerului este trecută cu exactitate teribilă orice cuvânt rău, orice faptă 
egoistă, orice datorie neîndeplinită şi orice păcat ascuns, orice 
prefăcătorie iscusită, avertizările sau mustrările trimise de cer, dar 
neglijate, clipele risipite, ocaziile nefolosite, influenŃa exercitată spre 
bine sau spre rău cu rezultatele ei îndepărtate, toate sunt înregistrate de 
îngerul raportor.” TV 491,492 
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19 Iulie Biblia la rând: Isaia 37-39;  Apocalipsa 3:5  
“Pentru toŃi aceia care s-au pocăit cu adevărat de păcat şi prin 

credinŃă au apelat la sângele lui Hristos ca jertfă ispăşitoare s-a scris 
iertare în dreptul numelui lor în cărŃile cerului; pentru că au devenit 
părtaşi ai dreptăŃii 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.” TV 493 
 
20 Iulie Biblia la rând: Isaia 40-42;  Exod 32:33  

“Fiecare nume este amintit, fiecare caz este cercetat cu atenŃie. 
Nume sunt primite şi nume sunt respinse. Dacă mai sunt păcate rămase 
în cărŃi, de care oamenii nu s-au pocăit şi nu sunt iertate, numele lor 
sunt şterse din cartea vieŃii, iar raportul faptelor lor bune este şters din 
cartea de amintire a lui Dumnezeu.” Tragedia Veacurilor 493. 
 
21 Iulie Biblia la rând: Isaia 43-45;  Leveticul 16:30  

“După cum păcatele poporului din vechime erau aşezate prin 
credinŃă asupra jertfei pentru păcat şi prin sângele ei transferate în 
simbol asupra sanctuarului pământesc, tot aşa şi în noul legământ, 
păcatele celor care se pocăiesc sunt aşezate prin credinŃă asupra lui 
Hristos şi transferate în fapt, asupra Sanctuarului ceresc. Şi aşa cum 
curăŃirea simbolică a celui pământesc era îndeplinită prin îndepărtarea 
păcatelor cu care fusese mânjit, tot astfel curăŃirea Sanctuarului ceresc 
trebuie făcută prin îndepărtarea sau ştergerea păcatelor care sunt scrise 
acolo. “ TV 429  
 
22 Iulie  Biblia la rând: Isaia 46-48;  Apocalipsa 20:10  

“Tot astfel Hristos, la încheierea lucrării Sale de mijlocire Se va 
arăta, “nu în vederea păcatului, ci să aducă mântuirea,” pentru a 
binecuvânta pe poporul Său care aşteaptă, cu viaŃă veşnică. Aşa cum 
preotul îndepărta păcatele din sanctuar şi le mărturisea pe capul Ńapului, 
tot astfel şi Hristos va aşeza toate aceste păcate asupra lui Satana, 
iniŃiatorul şi instigatorul la păcat. łapul care purta păcatele lui Israel era 
trimis într-un Ńinut nelocuit. În acelaşi fel satana, care poartă vina 
tuturor păcatelor la care a provocat pe poporul lui Dumnezeu să le facă, 
va fi legat pe pământ timp de o mie de ani, care în timpul acesta va fi 
pustiu, fără locuitori şi va suferi în cele din urmă pedeapsa deplină în 
foc, care va distruge pe toŃi nelegiuiŃii. În felul acesta, planul cel mare 
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de mântuire îşi va ajunge împlinirea în eradicarea finală a păcatului şi 
în eliberarea tuturor acelora care au vrut să renunŃe la fărădelege.” TV 
495,496 
 
23 Iulie  Biblia la rând: Isaia 49-51;  Ioan 16:1-4  

“Vedenia lui Zaharia cu privire la Iosua şi Înger se aplică cu o forŃă 
deosebită experienŃei poporului lui Dumnezeu în scenele finale ale 
marii zile de ispăşire. Biserica rămăşiŃei va fi adusă atunci într-o mare 
încercare şi amărăciune. Aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
credinŃa lui Isus vor simŃi mânia balaurului şi a oştirii lui. Satana 
consideră oamenii ca fiind toŃi supuşii lui; el a câştigat stăpânire peste 
mulŃi pretinşi creştini. Dar iată o mică grupă care se împotriveşte 
supremaŃiei lui. Dacă ar putea-o şterge de pe faŃa pământului, biruinŃa 
lui ar fi totală. După cum el a influenŃat popoarele păgâne să-l distrugă 
pe Israel, tot astfel, în viitorul apropiat, va incita puterile nelegiuite ale 
pământului să distrugă pe poporul lui Dumnezeu. Se va cere oamenilor 
să dea ascultare edictelor omeneşti prin călcarea legii divine. Aceia care 
rămân credincioşi lui Dumnezeu vor fi ameninŃaŃi, denunŃaŃi şi 
proscrişi. Vor fi “tr ădaŃi până şi de părinŃi, fraŃi, rude şi prieteni”, chiar 
până la moarte.” PR 484,485 
 
24 Iulie  Biblia la rând: Isaia 52-54;  Isaia 50:4  

“Tu poŃi să-Ńi îndeplineşti lucrarea acum şi pentru totdeauna într-o 
asemenea manieră, încât să reziste verificării la judecată. Nu ai dori să 
încerci? Nu ai dori să faci o schimbare fundamentală în viaŃa ta acum? 
Tu eşti obiectul iubirii şi al lucrării de mijlocire a lui Hristos. Nu ai dori 
să te predai acum lui Dumnezeu şi să vi în ajutorul celor care sunt 
rânduiŃi ca păzitori ai intereselor lucrării Sale, în loc de a le provoca 
tocmai lor durere şi descurajare?” 1MCP 133 
 
25 Iulie  Biblia la rând: Isaia 55-57;  Evrei 9:22  

“Cain a lucrat mult pentru a-şi aduce jertfa, dar a lăsat la o parte ceea 
ce îi dădea valoare, sângele ispăşirii.” 3TS 317 
 
26 Iulie  Biblia la rând: Isaia 58-60;  Matei 6:5-7  

“Rugăciunea nu este ispăşire pentru păcat; de aceea nu are nici 
virtute, nici merite. Toate cuvintele înflorite pe care le avem la 
dispoziŃie nu fac cât o dorinŃă sfântă. Cele mai elocvente rugăciuni nu 
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sunt decât cuvinte nefolositoare dacă nu exprimă adevăratele 
sentimente ale inimii. Dar rugăciunea care vine dintr-o inimă sinceră, 
când nevoile simple ale sufletului sunt exprimate aşa cum am face cu 
un prieten pământean căruia îi cerem o favoare şi aşteptăm să ne fie 
satisfăcută – aceasta este rugăciunea credinŃei. Dumnezeu nu are nevoie 
de complimentele noastre ceremoniale, ci strigătul nerostit al unei inimi 
zdrobite şi apăsată de sentimentul propriului păcat şi slăbiciune îşi 
găseşte calea spre Tatăl milei.” CMF 86  
 
27 Iulie  Biblia la rând: Isaia 61-63;  Matei 28:18-20  

“Cuvintele lui Hristos rostite pe coasta muntelui erau o anunŃare că 
jertfa Lui pentru binele omului fusese deplină şi desăvârşită. CondiŃiile 
ispăşirii fuseseră împlinite. Lucrarea pentru care a venit în această lume 
fusese săvârşită. El era pe calea către tronul lui Dumnezeu pentru a fi 
onorat de îngeri, stăpâniri şi puteri. El începuse să săvârşească lucrarea 
Sa de mijlocire. Îmbrăcat cu puteri nemărginite, El dădu ucenicilor Săi 
această însărcinare…” HLL 767,768 
 
28 Iulie  Biblia la rând: Isaia 64-66;  Ioan 20:17  

“S-a suit la curŃile cereşti şi chiar de la Dumnezeu a auzit asigurarea 
că ispăşirea Lui pentru păcatele oamenilor fusese îndestulătoare şi că 
prin sângele Lui toŃi pot să câştige viaŃa veşnică. Tatăl a întărit 
legământul făcut cu Hristos, că El va primi pe oamenii care se pocăiesc 
şi sunt ascultători şi că-i va iubi aşa cum ÎL iubeşte pe Fiul Său. Hristos 
urma să-Şi desăvârşească lucrarea şi să-Şi împlinească legământul de a 
“face pe oameni mai preŃioşi decât aurul curat şi mai scumpi decât 
aurul din Ofir”. Toată puterea în cer şi pe pământ a fost dată Domnului 
VieŃii şi El Se reîntoarse la urmaşii Săi în lumea păcătoasă, ca să le 
poată da din puterea şi slava Lui.”  HLL 743,744 
 
29 Iulie  Biblia la rând: Mica 1-4;  Ioan 15:22  

“Aceia care au avut ocazie să audă adevărul şi nu şi-au dat osteneala 
să-l asculte sau să-l înŃeleagă, crezând că dacă nu-l vor asculta, nu vor 
fi traşi la răspundere, vor fi găsiŃi vinovaŃi înaintea lui Dumnezeu 
întocmai ca şi cum l-ar fi auzit şi respins. Nu va exista nici o scuză 
pentru aceia care aleg să continue să greşească, când ar fi putut să 
priceapă ce este adevărul. Prin suferinŃa şi moartea Sa, Isus a făcut 
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ispăşire pentru toate păcatele din neştiinŃă, dar nu s-a făcut nici o 
rezervă pentru orbirea de bunăvoie….” Evenimentele ultimelor zile 185 
 
30 Iulie Biblia la rând: Mica 5-7;  Ioan 5:22  

“Dumnezeu a rânduit ca PrinŃul suferinŃei omenirii să fie judecat de 
întreaga lume. Acela care a venit din curŃile cereşti pentru a-l salva pe 
om de la moarte veşnică; Acela pe care oamenii L-au dispreŃuit, respins 
şi asupra căruia au îngrămădit tot dispreŃul de care fiinŃele umane, 
inspirate de Satana, sunt capabile; Cel care s-a supus pentru a se 
înfăŃişa înaintea unui tribunal pământesc şi care a suferit de moartea 
ruşinoasă a crucii, - El singur trebuie să pronunŃe sentinŃa de răsplată 
sau pedeapsă. Acela care s-a supus suferinŃei şi umilinŃei crucii aici, va 
avea în sfatul lui Dumnezeu răsplata deplină şi se va înălŃa la tron 
recunoscut de întregul univers ca Rege al sfinŃilor. El a preluat lucrarea 
de mântuire şi a arătat înaintea lumilor necăzute şi a familiei cereşti că 
lucrarea   pe care a început-o poate s-o ducă la bun sfârşit. Hristos este 
acela care dă oamenilor harul pocăinŃei; meritele Lui sunt primite de 
Tatăl în favoarea fiecărui suflet care va contribui la alcătuirea familiei 
lui Dumnezeu.” RH 22 Nov. 1898 
 
31 Iulie  Biblia la rând: Naum 1-3;  Numeri 31:23  

“După aceea am văzut cum focul care mistuie pe nelegiuiŃi, a ars 
toate necurăŃiile şi a curăŃit pământul. M-am uitat din nou şi am văzut 
că pământul era curăŃit. Nu mai era nici un semn al blestemului. 
SuprafaŃa deformată şi neuniformă a pământului era acum un şes mare. 
Întregul Univers al lui Dumnezeu era curat, şi marea luptă terminată 
pentru totdeauna. Oriunde îndreptam privirea şi spre orice privea ochiul 
nostru era frumos şi sfânt. Întreaga ceată de mântuiŃi, tânăr şi bătrân, 
mare şi mic, au aruncat coroanele strălucitoare la picioarele 
Răscumpărătorului lor şi au îngenuncheat în adorare în faŃa Lui şi I s-au 
închinat Celui ce trăieşte în vecii vecilor. Pământul cel frumos şi nou, 
cu toată strălucirea sa era moştenirea veşnică a sfinŃilor. ÎmpărăŃia, 
stăpânirea, domnia şi puterea de sub tot cerul, au fost date poporului 
sfânt al Celui Prea-Înalt, care îl va stăpâni pururea şi în vecii vecilor, 
Amin.” Exp. Viz. 227 
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AUGUST: Armat ă; lupta creştinului  
 
1 August Biblia la rând: 2 Regi 20-21;  Isaia 52:8  

“Slujitorii lui Hristos sunt păzitorii spirituali ai poporului încredinŃat 
grijii lor. Lucrarea lor a fost asemănată cu cea a străjerilor. În vremurile 
din vechime deseori erau aşezate santinele pe zidurile cetăŃii de unde, 
din anumite puncte mai înalte, ei puteau supraveghea locurile 
importante care trebuiau păzite şi să dea de veste apropierea 
vrăjmaşului. De credincioşia lor depindea siguranŃa celor dinăuntru. La 
intervale hotărâte, li se cerea să se cheme unul pe altul spre a se 
convinge că toŃi erau treji şi că nu se întâmplase nimic rău vreunuia. 
Strigătul de îmbărbătare şi avertizare era purtat de la unul la altul, 
fiecare repetând chemarea, până ce ecoul ei dădea ocol cetăŃii.” IFA 
299 
 
2 August Biblia la rând: łefania 1-3;  Matei 10:34-39  

“Domnul Isus nu Îşi înşeală soldaŃii. El le explică conflictul, le 
prezintă planul de luptă şi pericolele şi îi îndeamnă să estimeze costul. 
El nu-i lasă în neştiinŃă. El spune fiecăruia înainte de a se înrola să ia în 
considerare riscurile ca soldaŃi în oastea Sa, deoarece viaŃa unui soldat 
este o viaŃă de serviciu.” Privirea Sus 229 
 
3 August Biblia la rând: Habacuc 1-3;  2 Timotei 2:1  

“Alt ă cauză pentru apatia şi indiferenŃa din bisericile noastre este 
faptul că tinerii nu au fost învăŃaŃi cu răbdare şi perseverenŃă cum să 
lucreze ca soldaŃi credincioşi în armata lui Hristos… MulŃi au acceptat 
adevărul fără a săpa adânc pentru a-i înŃelege principiile fundamentale, 
iar când se confruntă cu opoziŃia ei uită argumentele şi dovezile care îl 
susŃin. Trebuie să li se imprime tuturor faptul că cunoaşterea adevărată 
şi fundamentată nu se poate obŃine decât prin muncă serioasă şi eforturi 
stăruitoare. Dacă minŃile oamenilor ar fi aduse la disciplină prin 
cercetarea adâncă a Scripturilor, s-ar converti sute la adevăr acolo unde 
astăzi este doar unul…” Astăzi cu Dumnezeu 19 
 
4 August Biblia la rând: 2 Regi 22-25;  Matei 10:16  

“ToŃi cei care doresc să fie soldaŃi în armata lui Hristos trebuie să-şi 
pună armura şi să se pregătească pentru luptă. Nu trebuie să fie 
intimidaŃi de ameninŃări sau înspăimântaŃi de pericole. Ei trebuie să fie 
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atenŃi în pericole, dar totuşi hotărâŃi şi curajoşi în înfruntarea 
duşmanului şi în lupta pentru Dumnezeu. Consacrarea urmaşilor lui 
Hristos trebuie să fie deplină. Tată, mamă, soŃie, copii, case, pământuri, 
totul trebuie să ocupe locul doi după lucrarea şi cauza lui Dumnezeu. El 
trebuie să fie gata să îndure cu răbdare, voioşie, bucurie orice ar fi 
chemat să îndure prin providenŃa lui Dumnezeu. Răsplata lui finală va 
fi să împartă cu Hristos tronul slavei veşnice.” Conflict and Courage 
129 
 
5 August Biblia la rând: Ieremia 1-2;  Fapte 9:15-16  

“Mergând în câmpuri noi şi desŃelenind ogorul inimilor omeneşti, 
tinerii noştri vor fi întăriŃi. Această lucrare îi va apropia mai mult de 
Dumnezeu, îi va ajuta să vadă că prin ei înşişi ei nu sunt eficienŃi, că 
trebuie să fie cu totul ai Domnului. Ei trebuie să dea la o parte mândria 
şi importanŃa de sine, punându-L în locul acestora pe Domnul Isus 
Hristos. Făcând astfel ei vor fi dispuşi să iasă din tabără şi să ducă 
povoara de buni soldaŃi ai crucii. Ei vor avea eficienŃă şi iscusinŃă 
stăpânind dificultăŃile şi depăşind obstacolele. Este nevoie de bărbaŃi 
pentru poziŃii de răspundere, dar aceştia trebuie să fie oameni care şi-au 
dovedit pe deplin capacitatea în lucrare în disponibilitatea de a purta 
jugul lui Hristos.” SPEE 413 
 
6 August Biblia la rând: Ieremia 3-5;  1 Regi 18:21  

“Satana cu toate oştile sale este pe câmpul de luptă. SoldaŃii lui 
Hristos trebuie să se unească sub stindardul însângerat al lui Emanuel. 
În numele Domnului, să părăsească stindardul negru al prinŃului 
întunericului şi să se unească împreună cu prinŃul cerului.” Hristos în 
sanctuar 16 
 
7 August Biblia la rând: Ieremia 6-8;  Apocalipsa 12:12  

“Satana îşi adună toate forŃele şi aruncă toată puterea în luptă. De ce 
oare nu întâlneşte o împotrivire mai mare? De ce soldaŃii lui Hristos 
sunt atât de adormiŃi şi indiferenŃi? Pentru că în realitate au o legătură 
slabă cu Hristos; pentru că sunt atât de lipsiŃi de Duhul Său. Păcatul nu 
este pentru ei atât de respingător şi de oribil cum a fost pentru Domnul 
lor. Ei nu se împotrivesc, aşa cum a făcut Hristos, cu rezistenŃă hotărâtă 
şi categorică. Ei nu-şi dau seama de răul nespus de mare şi de răutatea 
păcatului şi sunt orbiŃi atât faŃă de caracterul, cât şi faŃă de puterea 
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prinŃului întunericului. Se dă pe faŃă puŃină vrăjmăşie contra satanei şi a 
lucrărilor lui, pentru că este o lipsă de cunoaştere atât de mare cu 
privire la puterea şi la răutatea lui, cât şi la marea întindere a luptei lui 
împotriva lui Hristos şi a bisericii Sale. Aici mulŃi sunt amăgiŃi. Ei nu 
ştiu că vrăjmaşul lor este un general puternic care stăpâneşte minŃile 
îngerilor răi, şi că, prin planuri bine puse la punct şi prin maşinaŃii 
pricepute, el luptă împotriva lui Hristos pentru a împiedica mântuirea 
sufletelor. Printre aceia care poartă numele de creştin şi chiar printre 
slujitorii evangheliei, rareori se aude vreo referire la Satana, afară poate 
doar de o menŃionare accidentală la amvon. Ei trec cu vederea dovezile 
activităŃii şi succesului lui continuu; ei neglijează multele avertismente 
cu privire la viclenia lui; ei par să ignore chiar şi existenŃa lui.” TV 
519,520 
 
8 August Biblia la rând: Ieremia 9-12;  Judecători 5:23  

“Nimeni nu poate lua o poziŃie neutră; nu există poziŃie de mijloc 
care să nu-L iubească nici pe Dumnezeu şi nici să nu servească 
vrăjmaşului neprihănirii. Hristos trebuie să trăiască în urmaşii Săi, să 
lucreze prin talanŃii lor şi să acŃioneze prin capacităŃile lor. VoinŃa lor 
trebuie să fie supusă voinŃei Sale; ei trebuie să acŃioneze în Spiritul 
Său; şi atunci nu mai trăiesc ei, ci Hristos trăieşte în ei. Acela care nu se 
predă în totul lui Dumnezeu se află sub stăpânirea altei puteri şi ascultă 
de altă voce ale cărei şoptiri sunt cu totul de un alt caracter. Un serviciu 
pe jumătate aduce pe om de partea duşmanului ca pe un asociat de 
succes al oştilor întunericului. Atunci când oameni care pretind a fi 
ostaşi ai lui Hristos intră în tovărăşie cu Satana şi fac front comun cu el, 
ei se dovedesc a fi duşmani ai lui Hristos. Ei trădează adevărurile sacre. 
Ei fac legătura dintre Satana şi adevăraŃii ostaşi ai lui Hristos astfel că 
prin aceşti agenŃi vrăjmaşul lucrează neîncetat pentru a abate inimile 
ostaşilor lui Hristos.” CMF 73 
 
9 August Biblia la rând: Ieremia 13-16;  2 Timotei 2:4  

“Când Îl acceptăm pe Hristos ca Mântuitor al nostru primim atunci 
condiŃia de a deveni conlucrători cu Dumnezeu. Noi am făcut un 
legământ cu El de a fi în totul pentru Domnul. Ca ispravnici credincioşi 
ai harului lui Hristos de a lucra pentru ridicarea ÎmpărăŃiei Sale în lume. 
Orice urmaş al lui Hristos se află sub obligaŃie de a-I consacra Lui toate 
puterile Sale, - ale simŃirii, ale sufletului şi ale trupului - Celui care a 
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plătit preŃul de răscumpărare pentru sufletele noastre. Noi ne-am 
angajat ca ostaşi pentru a fi activi în serviciul Său, de a suporta 
încercări, ruşine şi defăimare, de a duce lupta credinŃei urmând pe 
Conducătorul mântuirii noastre.” Ev. 383 
 
10 August Biblia la rând: Ieremia 17-20;  Iosua 4:5-7  

“Lucrarea făcută cu credincioşie în cămin îi educă şi pe alŃii pentru a 
face o lucrare asemănătoare. Spiritul de credincioşie faŃă de Dumnezeu 
este ca aluatul şi, atunci când este manifestat în biserică, va avea efect 
asupra celorlalŃi, şi va fi o recomandare a creştinismului pretutindeni. 
Lucrarea făcută cu toată inima de soldaŃii lui Hristos ajunge până în 
veşnicii. De ce lipseşte atât de mult spiritul misionar din bisericile 
noastre? Deoarece se neglijează evlavia în cămin.” CA 33 
 
11 August Biblia la rând: Ieremia 21-23;  Matei 20:25-28  

“Biserica lui Hristos este organizată pentru a servi. Deviza ei este 
servirea, membrii ei sunt soldaŃii care trebuie instruiŃi pentru luptă sub 
comanda Domnului Hristos, Căpitanul mântuirii noastre. Predicatorii, 
medicii, învăŃătorii creştini au de făcut o lucrare mult mai vastă decât 
înŃeleg mulŃi. Datoria lor nu este numai de a servi oamenilor, ci de a-i şi 
învăŃa pe aceşti să servească altora. Ei trebuie nu numai să înveŃe pe toŃi 
principiile adevărului şi ale dreptăŃii, ci şi să formeze pe ascultătorii lor 
ca să ducă şi altora principiile acestea. Adevărul, care nu e trăit şi 
împărtăşit şi altora, pierde puterea lui dătătoare de viaŃă şi de vindecare. 
Binecuvântarea lui poate fi folosită numai împărtăşindu-l şi altora.” DV 
104 
 
12 August Biblia la rând: Ieremia 24-26;  Apocalipsa 12:11  

“Dacă soldaŃii lui Hristos privesc cu credincioşie la Căpitanul lor 
pentru a primi ordine, lupta lor împotriva duşmanului va avea succes. 
Oricât de asaltaŃi ar fi, la sfârşit vor fi biruitori. Defectele lor pot să fie 
multe, păcatele mari, neştiinŃa lor aparent de nedepăşit, dar dacă îşi dau 
seama de slăbiciunea lor şi privesc la Hristos pentru ajutor, El le va fi 
îndeajuns. Dacă se apropie de puterea Lui, caracterele lor vor fi 
schimbate; vor fi înconjuraŃi de o atmosferă de lumină şi sfinŃenie. Prin 
meritele Sale şi prin puterea împărtăşită, ei vor fi “mai mult decât 
biruitori.” Le va fi dat ajutor supranatural care îi va ajuta, în slăbiciunea 
lor, să facă faptele omnipotenŃei.” Semnele Timpului 12 Martie 1912 
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13 August Biblia la rând: Ieremia 27-29;  Efeseni 6:12  
“Lumea căzută este câmpul de luptă a celui mai mare conflict la care 

universul ceresc şi puterile pământului au fost vreodată martori. A fost 
desemnată a fi teatrul unde se va da marea bătălie dintre bine şi rău, 
dintre cer şi iad. Fiecare om îşi joacă rolul în această luptă. Nimeni nu 
poate lua o poziŃie neutră. Oamenii trebuie sau să accepte sau să 
respingă lumea Mântuitorului. ToŃi sunt martori, fie pentru, fie 
împotriva lui Hristos. Dumnezeu îi cheamă pe cei care stau sub steagul 
Său să se implice în luptă împreună cu El ca soldaŃi credincioşi pentru 
ca ei să poată moşteni cununa vieŃii. Ei au fost adoptaŃi ca fii şi fiice ale 
lui Dumnezeu… ” Hristos ÎnălŃat 253 
 
14 August Biblia la rând: Ieremia 30-32;  Matei 6:24  

“Aceia care stau sub steagul însângerat al prinŃului Emanuel, trebuie 
să fie soldaŃi credincioşi ai oştirii lui Hristos. Ei nu trebuie să fie 
niciodată necredincioşi, niciodată nu trebuie să fie nesinceri. MulŃi 
dintre tineri vor sta de bună voie cu Isus, prinŃul vieŃii. Dar dacă vor 
continua să stea cu El, ei trebuie să privească în continuu la Isus, 
Căpitanul lor, aşteptând ordine de la El. Ei nu pot fi ostaşi ai lui Isus şi 
totuşi să fie implicaŃi în confederaŃia lui Satana şi să meargă alături de 
el, căci atunci ei ar fi vrăjmaşi ai lui Hristos. Ei ar trăda încrederea 
sacră ce le-a fost acordată.” Fii şi fiice 268 
 
15 August Biblia la rând: Ieremia 33-36;  Evrei 11:7  

“Nu este suficient doar a mărturisi a crede adevărul. ToŃi soldaŃii lui 
Hristos se obligă în mod efectiv să intre în luptă împotriva vrăjmaşului 
sufletelor, să condamne răul şi să susŃină dreptatea. Dar solia 
Martorului Credincios descoperă faptul că o mare înşelăciune a cuprins 
poporul nostru, ceea ce face necesară venirea lui pentru a avertiza, să le 
întrerupă somnul spiritual şi să-i trezească la o acŃiune hotărâtă.” 3T 
254 
 
16 August Biblia la rând: Ieremia 37-39;  Apocalipsa 6:2  

“Lupta era aprigă. BiruinŃa alterna de o parte şi de alta. SoldaŃii 
crucii s-au retras acum “ca un bolnav care cada în leşin” (Isaia 10:18). 
Dar retragerea lor aparentă era doar pentru a câştiga o poziŃie mai 
avantajoasă. S-au auzit strigăte de bucurie. S-a înălŃat un cântec de 
laudă către Dumnezeu şi vocile îngereşti s-au unit şi ele în cântec în 
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timp ce soldaŃii lui Hristos au înfipt steagul Său pe zidurile cetăŃii 
stăpânită până atunci de vrăjmaş. Căpitanul mântuirii noastre a condus 
bătălia şi Şi-a încurajat soldaŃii. Puterea Lui a fost folosită cu putere 
încurajându-i să înainteze către porŃi. El i-a învăŃat lucruri măreŃe în 
neprihănire în timp ce, victorioşi şi dornici de victorie, îi conducea pas 
cu pas.” 8T 42 
 
17 August Biblia la rând: Ieremia 40-42;  Naum 2:3  

“Noi suntem soldaŃi ai Domnului Hristos; iar aceia care se înrolează 
în armata Sa au datoria de a face o lucrare dificilă, lucrare care le va 
secătui energiile în cel mai înalt grad. Trebuie să înŃelegem că viaŃa 
unui soldat înseamnă perseverenŃă, îndelungă răbdare şi agresivitate 
războinică. Pentru Hristos vom avea de îndurat încercări. Noi nu 
suntem angajaŃi în bătălii simulate.” Harul uimitor al lui Dumnezeu 35 
 
18 August   Biblia la rând: Ieremia 43-46;   Deuteronomul 31:14-23  

“Când am privit la faŃa fraŃilor încercaŃi care sunt preŃioşi în ochii 
Domnului şi când am văzut că unii dintre ei erau aproape gata să-şi 
scoată armura, m-am întrebat: “Cine va veni să ocupe locul acestor 
îmbătrâniŃi şi obosiŃi luptători ai crucii? Cine se va consacra lucrării lui 
Dumnezeu? Unde sunt cei care cunosc adevărul şi care iubesc pe Isus şi 
sufletele pentru care a murit El în de ajuns încât să se lepede de ei, să 
aleagă partea suferinŃei pentru credinŃă şi să iasă afară din tabără 
purtând ocara lui Hristos”.” SchiŃe din viaŃa mea 221 
 
19 August Biblia la rând: Ieremia 47-49;  1 Corinteni 9:7  

“Veteranii care au luptat pentru patria lor sunt îngriji Ńi cu 
generozitate. Din luptele primejdioase, din marşurile şi intemperiile la 
care au fost expuşi şi din suferinŃele din captivitate, ei poartă semne şi 
boli pentru întreaga lor viaŃă. Toate aceste dovezi ale credincioşiei şi 
jertfirii lor de sine le dă o pretenŃie îndreptăŃită în faŃa naŃiunii pe care 
au slujit-o – o pretenŃie care este recunoscută şi onorată. Dar ce măsuri 
au luat adventiştii de ziua a şaptea pentru luptătorii lui Hristos?” Slujit. 
Evangheliei 377 
 
20 August Biblia la rând: Ieremia 50-52;  1 Petru 5:8-9  

“Ce s-ar întâmpla dacă jumătate dintre soldaŃii unei armate ar 
trândăvi sau ar dormi atunci când li s-a ordonat să fie gata? Rezultatul 
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ar fi înfrângerea, captivitatea sau moartea. Dacă ar scăpa vreunul din 
mâinile duşmanului, ar fi considerat el vrednic de răsplată? Nu; ar primi 
cu repeziciune condamnarea la moarte. Dacă biserica lui Hristos este 
neglijentă sau necredincioasă, consecinŃele implicate sunt mult mai 
importante. O armată somnoroasă de soldaŃi creştini – ce ar putea fi mai 
îngrozitor? Ce înaintare s-ar putea face împotriva lumii care este sub 
controlul prinŃului întunericului? Acei care stau indiferenŃi în ziua 
luptei, ca şi când nu ar avea nici un interes şi nu ar simŃi nici o 
responsabilitate faŃă de subiectul în discuŃie, mai bine să-şi schimbe 
direcŃia şi să părăsească rândurile chiar acum.” 5T 394 
 
21 August Biblia la rând: Plângerile lui Ieremia;  Ioan 17:23  

“Acei care lucrează pentru Dumnezeu trebuie să părăsească orice fel 
de criticism răutăcios şi să se apropie pentru a fi uniŃi. Ei au nevoie să 
studieze învăŃăturile Domnului cu privire la aceasta. Hristos doreşte ca 
soldaŃii Săi să stea umăr la umăr, uniŃi în lucrarea de luptă a bătăliilor 
crucii. El doreşte ca unirea dintre cei care lucrează pentru El să fie tot 
atât de strânsă ca unirea dintre El şi Tatăl Său. Acei care au simŃit 
puterea sfinŃitoare a Duhului Sfânt vor da atenŃie învăŃăturilor 
ÎnvăŃătorului divin şi îşi vor demonstra sinceritatea făcând tot ce le stă 
în putere pentru a lucra în armonie cu fraŃii lor.” Privirea Sus 365 
 
22 August Biblia la rând: 1 Cronici 1-3;  Ioan 17:3,17  

“Întrebarea “Ce este adevărul?” trebuie să fie pusă cu deosebit 
interes. Noi trebuie să răspundem poruncii lui Dumnezeu şi să mergem 
înainte din lumină la o lumină mai mare. Este imposibil ca soldaŃii lui 
Hristos să stea liniştiŃi, fără grijă şi inactivi. Mereu sunt progrese de 
făcut. ProvidenŃa lui Dumnezeu ne conduce pas cu pas pe calea 
ascultării. PărinŃii şi învăŃătorii să imprime în minŃile copiilor faptul că 
Dumnezeu îi pune la încercare în aceasta viaŃă pentru a vedea dacă ei Îl 
vor asculta cu iubire şi reverenŃă. Acei care nu-L ascultă pe Hristos aici, 
nu Îl vor asculta nici în viaŃa veşnică. Domnul încearcă să-i pregătească 
pentru locaşurile cereşti pe care Isus S-a dus să le pregătească pentru 
cei care-L iubesc.” Sfaturi pentru Lucrările Şcolii de Sabat 87-88 
 
23 August Biblia la rând: 1 Cronici 4-6;  Ioan 13:7  

“Orice ostaş bun ascultă necondiŃionat şi prompt de ordinele 
căpitanului său. VoinŃa căpitanului este voinŃa soldatului. Uneori 
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soldatul este surprins de ordinul dat, dar el nu trebuie să se oprească 
pentru a întreba motivele acestui ordin. Chiar dacă ordinul căpitanului 
este contrar dorinŃelor soldatului, el nu trebuie să ezite, nici să se plângă 
zicând: “Eu nu sunt de acord cu aceste planuri.” El nu trebuie să caute 
scuze şi să-şi lase treaba nefăcută. Asemenea soldaŃi nu vor fi acceptaŃi 
în cadrul luptei şi cu atât mai puŃin vor fi ei primiŃi în oastea lui Hristos. 
Când Hristos porunceşte, ostaşii săi trebuie să asculte fără ezitare. Ei 
trebuie să fie nişte ostaşi credincioşi, altfel El nu-i poate primi. 
Libertatea alegerii este dată fiecărui suflet, dar când cineva a fost 
înrolat se cere ca el să fie credincios ca oŃelul, fie că-l aşteaptă viaŃa sau 
moartea.” Ev. 402 
 
24 August Biblia la rând: 1 Cronici 7-9;  Evrei 12:4  

“Câştigarea vieŃii veşnice va implica mereu o luptă, un conflict. 
Trebuie să fim găsiŃi mereu luptând lupta cea bună a credinŃei. Suntem 
soldaŃi ai lui Hristos; iar de la cei care se înrolează în armata Sa se cere 
să se facă o lucrare dificilă, lucrare care le va folosi energiile în cea mai 
mare măsură. Trebuie să înŃelegem că viaŃa unui soldat este una de 
agresivitate războinică, perseverenŃă şi răbdare. De dragul lui Hristos 
trebuie să trecem prin încercări. BiruinŃele nu se câştigă prin ceremonii, 
nici prin etalări, ci prin ascultare sinceră de cel mai mare General, 
Domnul Dumnezeul cerurilor. Cel ce se încrede în această Călăuză, nu 
se va pierde niciodată. Omul poate rămâne astfel învingător al său 
însuşi.” RH 17 Decembrie 1908 
 
25 August Biblia la rând: 1 Cronici 10-13;  Evrei 3:12-14  

“O, egoismul! Ce blestem! Ne împiedică a ne dedica serviciului lui 
Dumnezeu. Ne împiedică a înŃelege cerinŃele datoriei care ar trebui să 
facă inimile noastre să ardă cu un zel fierbinte. Toate energiile noastre 
ar trebui să fie dedicate ascultării de Dumnezeu. A împărŃi interesul 
nostru cu conducătorii erorilor înseamnă a ajuta partea rea şi a da 
avantaj duşmanilor noştri. Adevărul lui Dumnezeu nu cunoaşte nici un 
compromis cu păcatul, nici o legătură cu artificialul, nici o legătură cu 
călcarea legii. Este nevoie de soldaŃi care vor răspunde întotdeauna 
chemării şi vor fi gata imediat pentru acŃiune, nu din acei care atunci 
când este nevoie de ei sunt găsiŃi ajutând vrăjmaşul.” 4T 80 
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26 August Biblia la rând: 1 Cronici 14-16;  Psalmi 144:1  
“Întotdeauna va exista un conflict de la timpul când ne-am hotărât să 

servim Dumnezeului cerului şi până vom fi eliberaŃi din această lume a 
răutăŃii. Nu există nici o scăpare din acest război… Lucrarea noastră 
este agresivă şi, ca soldaŃi credincioşi ai lui Isus, trebuie să ducem 
stindardul pătat cu sânge chiar în mijlocul întăriturilor vrăjmaşului… 
Dacă vom consimŃi să depunem armele, să coborâm stindardul pătat cu 
sânge, să devenim prizonieri şi slujitori ai lui Satana, am putea fi 
eliberaŃi din luptă şi suferinŃă. Însă această pace va putea fi câştigată 
numai prin pierderea lui Hristos şi a cerului. Noi nu putem accepta 
pacea în asemenea condiŃii. Să fie război, mai bine război până la 
sfârşitul istoriei vieŃii decât pace prin apostazie şi păcat.” Harul Uimitor 
al lui Dumnezeu 332 
 
27 August Biblia la rând: 1 Cronici 17-19;  1 Petru 5:2-3  

“Nici un om nu trebuie să încerce să lege alŃi oameni de sine însuşi 
ca şi când aceştia ar fi sub controlul său, spunându-le faceŃi asta şi 
interzicându-le să facă cealaltă, poruncind, dictând, acŃionând ca un 
ofiŃer al unei companii de soldaŃi. Acesta este modul în care acŃionau 
preoŃii şi conducătorii din zilele lui Hristos, dar nu este calea cea 
corectă. După ce adevărul a impresionat inimile şi bărbaŃii şi femeile i-
au acceptat învăŃăturile, ei trebuie să fie trataŃi ca proprietate a lui 
Hristos, nu ca proprietatea vreunui om. Legând minŃile de voi înşivă îi 
faceŃi să se rupă de legătura cu Izvorul înŃelepciunii şi desăvârşirii lor. 
Ei trebuie să depindă cu totul de Dumnezeu; numai aşa vor putea creşte 
în har.” Slujit. Evang. 429 
 
28 August Biblia la rând: 1 Cronici 20-23;  Isaia 40:1-2  

“De ce nu vorbim de Hristos în conversaŃiile noastre? Aproape am 
ajuns acasă. Să vorbim lucruri care să-i încurajeze pe soldaŃii obosiŃi ai 
crucii.” Să-L cunoaştem pe El 277 
 
29 August Biblia la rând: 1 Cronici 24-26;  Ioan 16:33  

“Să ne amintim mereu că suntem pe un teren prielnic deoarece Isus a 
învins în favoarea noastră. El a luat toate măsurile pentru ca noi să 
învingem. Putere divină se găseşte în spatele fiecărei voinŃe decise să 
facă binele. Dumnezeu a pus la dispoziŃie armura şi armele cu care 
trebuie să lupte fiecare. SoldaŃii lui Hristos să-şi pună întreaga armură a 
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lui Dumnezeu şi să nu se clintească în faŃa atacurilor lui Satana… 
Succesul în lupta creştină înseamnă veghere şi o crucificare zilnică a 
eului.” În locaşurile cereşti 261 
 
30 August Biblia la rând: 1 Cronici 27-29;  1 Ioan 5:4-5  

“Cu o dorinŃă arzătoare, poporul lui Dumnezeu aşteaptă semnele 
venirii Împăratului lor. Când sunt întrebaŃi străjerii: ”Cât mai este din 
noapte?”, este dat răspunsul neîntârziat: “Vine dimineaŃa şi este tot 
noapte”. Lumina străluceşte prin nori deasupra vârfurilor munŃilor. În 
curând se va descoperii slava Sa. Soarele neprihănirii este gata să 
strălucească. Atât dimineaŃa, cât şi noaptea sunt la uşă – începutul unei 
zile nesfârşite pentru cel drept şi coborârea unei nopŃi veşnice peste cel 
nelegiuit.” TV 649,650 
 
31 August Biblia la rând: 2 Cronici 1-3;  Apocalipsa 5:8-10  

“Cei răscumpăraŃi înalŃă un cântec de slavă care sună şi răsună peste 
bolŃile cerului, “Mântuirea este a Dumnezeului nostru care şede pe tron 
şi a Mielului.” Şi îngerii şi serafimii îşi unesc vocile în adorare. 
MântuiŃii au văzut puterea şi răutatea lui Satana şi au văzut ca niciodată 
că nici o putere în afară de cea a lui Hristos nu i-ar fi putut face 
biruitori. În toată această mulŃime strălucitoare nu este nimeni care să-şi 
atribuie mântuirea lui însuşi sau să creadă că a învins prin puterea şi 
bunătatea lui proprie. Nu se pomeneşte nimic despre ce au făcut sau 
suferit; dar tema fiecărui cântec, nota muzicală a fiecărui imn este 
“Mântuirea este a Dumnezeului nostru… şi a Mielului.” Istoria 
Mântuirii 443 
 

SEPTEMBRIE: Ucenicie, slujind pentru a sluji 

 
1 Septembrie Biblia la rând: 2 Cronici 4-6;  Numeri 25:10,11  

“Ne aşteaptă un timp de mari încercări. Acum este timpul să ne 
folosim toate capacităŃile, toate darurile pentru înaintarea lucrării lui 
Dumnezeu. FacultăŃile pe care ni le-a dat Dumnezeu trebuie să le 
folosim, nu pentru a distruge, ci pentru a construi. Aceia care sunt 
înşelaŃi datorită neştiinŃei nu trebuie să rămână în această condiŃie. 
Domnul spune solilor Săi: MergeŃi la ei şi ziceŃi-le că Eu v-am trimis, 
fie că vor să asculte sau nu.” TS5 274 
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2 Septembrie Biblia la rând: 2 Cronici 7-9;  Luca 22:25-27  
“Hristos a dat ucenicilor Săi una din cele mai importante lecŃii cu 

privire la cine sunt ucenicii Săi. “În împărăŃia pe care o voi pregăti”, a 
spus, “nu vor avea loc lupte pentru supremaŃie. Voi toŃi sunteŃi fraŃi. 
ToŃi servitorii Mei vor fi egali acolo. Singura mărime recunoscută acolo 
va fi mărimea umilinŃei şi devoŃiunii în servirea altora. Acel care se 
umileşte va fi înălŃat şi cel ce se înalŃă va fi smerit. Acela care caută săi 
servească pe ceilalŃi prin renunŃare la sine şi sacrificiu de sine, va primi 
calităŃile caracterului care îl vor recomanda înaintea lui Dumnezeu şi 
vor cultiva înŃelepciune, răbdare adevărată, îndelungă răbdare, 
bunătate, compasiune. Acestea îi vor da locul de frunte în împărăŃia lui 
Dumnezeu.” Astăzi cu Dumnezeu 356 
 
3 Septembrie Biblia la rând: 2 Cronici 10-13;  Evrei 5:11-14  

“Fiecare instructor al şcolii de sabat trebuie să fie un urmaş al lui 
Hristos, iar acei care nu s-au identificat ca fiind ucenici ai lui Hristos 
arătând printr-o viaŃă corespunzătoare că sunt creştini, nu trebuie să fie 
invitaŃi să devină instructori ai şcolii de sabat pentru că ei sunt primii 
care au nevoie ca cineva să-i înveŃe principiile de bază ale iubirii şi 
fricii de Dumnezeu. “Fără Mine”, spune Hristos, “nu puteŃi face nimic.” 
Ce valoare ar avea atunci învăŃătura unuia care nu cunoaşte nimic din 
experienŃă personală despre puterea lui Hristos? Ar fi o mare 
nepotrivire a îndemna pe un astfel de om să conducă studiul în şcoala 
de sabat, dar este chiar şi mai rău a permite ca studiul să fie sub 
influenŃa unui instructor a cărui îmbrăcăminte şi comportament Îl neagă 
pe Mântuitorul pe care ei pretind că Îl servesc:” Sfaturi pt Şcoala de 
Sabat 54 
 
4 Septembrie Biblia la rând: 2 Cronici 14-16;  Luca 6:12  

“Pentru a fi o binecuvântare pentru oameni, El trebuia să Ńină 
legătura cu Dumnezeu, cerându-I putere, răbdare şi hotărâre. Astfel, El 
a arătat ucenicilor unde era puterea Lui. Fără această legătură zilnică cu 
Dumnezeu, nici o fiinŃă omenească nu poate obŃine putere pentru 
slujire. Numai Hristos poate orienta corect gândurile. Doar El poate 
inspira aspiraŃii nobile şi poate modela caracterul după asemănarea 
divină. Dacă ne apropiem de El în rugăciune stăruitoare, El ne va umple 
inimile cu aspiraŃii înalte, sfinte şi cu dorinŃe adânci de puritate şi 
neprihănire. Pericolele ce mişună în preajma noastră reclamă celor cu 
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experienŃă în Domnul o veghere atentă. Aceia care umblă smeriŃi 
înaintea lui Dumnezeu, fără a se încrede în propria lor înŃelepciune, îşi 
vor da seama de pericol şi vor cunoaşte oblăduirea Sa.” SPEE 262 
 
5 Septembrie Biblia la rând: 2 Cronici 17-19;  Ioan 17:20-21  

“Legătura sacră cu Hristos îi va uni pe fraŃi cu cele mai afectuoase 
legături a părtăşiei creştine. Inimile lor vor fi atinse de compasiune unul 
pentru celălalt… Răceala, discordia, certurile nu îşi găsesc nici un loc 
între ucenicii lui Hristos. Ei au acceptat unica credinŃă. S-au unit în a-L 
servi pe unicul Domn, să îndure în aceeaşi luptă, să se zbată pentru 
acelaşi scop şi să biruiască în aceeaşi cauză. Au fost cumpăraŃi cu 
acelaşi sânge preŃios şi au ieşit pentru a predica aceeaşi solie de 
mântuire.” Să-L cunosc pe El 132 
 
6 Septembrie Biblia la rând: 2 Cronici 20-22;  Evrei 1:14  

“Bucuria Mântuitorului nostru era să ridice şi să mântuiască pe 
oamenii căzuŃi în păcat. De aceea, El nu Şi-a considerat viaŃa ca fiind 
scumpă, ci a suferit crucea, dispreŃuind ruşinea. De asemenea, îngerii 
sunt angajaŃi în lucrarea pentru fericirea altora. Aceasta este bucuria lor. 
Ceea ce inimile egoiste ar socoti drept serviciu umilitor, de a servi celor 
nenorociŃi şi în toate privinŃele inferiori la caracter şi rang, tocmai 
aceasta e lucrarea îngerilor sfinŃi. Spiritul iubirii lui Hristos, ce se 
jertfeşte pe sine, este spiritul de care e pătruns întreg cerul şi care 
constituie esenŃa binecuvântărilor Lui. Acesta este spiritul pe care îl au 
adevăraŃii urmaşi ai lui Hristos şi lucrarea pe care o fac.” CcH 44 
 
7 Septembrie Biblia la rând: 2 Cronici 23-25;  Fapte 16:1-5  

“Duhul lui Hristos este un duh misionar. Prima dorinŃă a unei inimi 
renăscute este să aducă şi pe alŃii la Mântuitorul. Acesta era spiritul 
creştinilor valdenzi. Ei socoteau că Dumnezeu cerea mai mult de la ei 
decât numai să păstreze adevărul în curăŃia lui în propriile lor biserici; 
că asupra lor zăcea o răspundere solemnă de a face ca lumina să 
strălucească şi pentru aceia care se găseau în întuneric; prin puterea cea 
mare a Cuvântului lui Dumnezeu, ei au căutat să rupă sclavia pe care 
Roma o impuse. Pastorii valdenzi erau pregătiŃi ca misionari, fiecăruia 
care dorea să intre în lucrare cerându-i-se în primul rând să câştige o 
experienŃă ca evanghelist. Fiecare trebuia să slujească trei ani într-un 
câmp misionar, înainte de a primi sarcina unei biserici în patrie. 
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Această slujire, care cerea în cel mai înalt grad lepădare de sine şi 
sacrificiu, era o introducere potrivită pentru viaŃa pastorilor din acele 
vremuri grele pentru sufletele oamenilor. Tinerii care primeau 
binecuvântarea pentru slujirea cea sfântă nu vedeau în faŃa lor 
perspectiva bogăŃiei şi slavei pământeşti, ci o viaŃă de trudă şi primejdie 
şi o posibilă soartă de martir. Misionarii erau trimişi doi câte doi, aşa 
cum i-a trimis şi Isus pe ucenicii Săi. Cu fiecare tânăr era de obicei 
asociat un om în vârstă şi cu experienŃă, tânărul fiind sub călăuzirea 
tovarăşului său, care răspundea de educaŃia acestuia şi de a le cărui 
sfaturi trebuia să Ńină seama. Aceşti colaboratori nu erau totdeauna 
împreună, dar se întâlneau adesea pentru rugăciune şi sfătuire, 
întărindu-se în felul acesta unul pe altul în credinŃă.” TV 67,68 
 
8 Septembrie Biblia la rând: 2 Cronici 26-29;  Matei 11:11  

“După aprecierea cerului, în ce constă această mărime? Nu ce 
socoteşte lumea este mărime; nu bogăŃia, rangul, nobleŃea de neam, 
darurile intelectuale în ele însele. Dacă puterea intelectuală, despărŃită 
de oricare altă consideraŃie mai înaltă, este vrednică de onoare, atunci 
trebuie să dăm cinste lui Satana ale cărui puteri intelectuale nu au fost 
egalate de nici un om. Dar dacă este pervertit pentru interesul personal, 
cu cât darul e mai mare, cu atât devine un blestem mai mare. 
Dumnezeu preŃuieşte valoarea morală. Iubirea şi curăŃia sunt însuşirile 
pe care El le apreciază mai presus de toate. Ioan era mare înaintea 
Domnului atunci când în faŃa trimişilor sinedriului, a poporului şi a 
propriilor ucenici s-a abŃinut de a căuta onoare pentru sine şi a îndrumat 
pe toŃi la Isus ca fiind Cel făgăduit. Bucuria lui neegoistă în slujba lui 
Hristos prezintă cel mai înalt tip de nobleŃe care s-a descoperit vreodată 
în om.” HLL 188,189 
 
9 Septembrie Biblia la rând: 2 Cronici 30-32;  2 Corinteni 4:15  

“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. Chiar celor mai umili ucenici ai Lui, Hristos le-a zis: “Toate aceste 
lucruri sunt în folosul vostru.” HLL 510 
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10 Septembrie Biblia la rând: 2 Cronici 33-36;  Marcu 10:45  
“Hristos a purtat grijile şi poverile ucenicilor Săi. El a fost părtaş la 

sărăcia lor. A practicat lepădarea de sine în folosul lor, a mers înaintea 
lor pentru a înfrunta dificultăŃile şi în curând urma să-şi încheie lucrarea 
pe pământ, dându-Şi viaŃa. Principiul pe baza căruia lucra Hristos 
trebuia să fie îndemnul la lucru şi pentru membrii bisericii, care este 
trupul Său. Planul şi temelia mântuirii este iubirea. În împărăŃia lui 
Hristos sunt mai mari aceia care urmează pilda pe care a dat-o El şi 
lucrează ca păstori ai turmei Sale.” HLL 510,511 
 
11 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 1-3;  Matei 25:40  

“Isus a spus ucenicilor că aveau să fie urâŃi de oameni, persecutaŃi şi 
urmăriŃi. MulŃi aveau să fie izgoniŃi din casele lor şi aduşi la sărăcie. 
MulŃi aveau să fie îndureraŃi din cauza bolilor şi a lipsurilor. MulŃi 
urmau să fie aruncaŃi în închisoare. Tuturor acelora care părăseau 
familii şi prieteni pentru numele Lui, le-a făgăduit toate însutit în lumea 
aceasta. Acum i-a asigurat de o binecuvântare deosebită pe toŃi cei care 
slujeau fraŃilor lor. În toŃi aceia care suferă pentru numele Meu, a zis 
Isus, trebuie să Mă recunoaşteŃi pe Mine. După cum Mi-aŃi slujit Mie, 
aşa să le slujiŃi şi lor. Aceasta este dovada că voi sunteŃi ucenicii Mei.” 
HLL 596 
 
12 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 4-7;  Ioan 13:4-5  

“Hristos voia ca ucenicii să priceapă că deşi le spălase picioarele, 
aceasta nu-I lua nicidecum din demnitate. “Voi Mă numiŃi ‘Înv ăŃătorul 
şi Domnul’, şi bine ziceŃi, căci sunt.” Şi, fiind cu mult superior, El a dat 
serviciului acestuia frumuseŃe şi însemnătate. Nimeni nu era atât de sus 
ca Hristos, şi, cu toate acestea, El S-a coborât să facă lucrarea cea mai 
umilă, pentru ca poporul Său să nu fie rătăcit de egoismul care se află 
de obicei în inima firească şi care se dezvoltă prin slujirea de sine. 
Hristos Însuşi a dat pilda umilinŃei. El nu a vrut să lase lucrul acesta pe 
seama omului. L-a socotit atât de important, încât El însuşi, Cel egal cu 
Dumnezeu, le-a slujit ucenicilor. În timp ce ei se certau pentru locul cel 
mai de frunte, El, căruia trebuia să I se plece orice genunchi, Cel pe 
care îngerii slavei îl slujesc cu cinste, S-a plecat ca să spele picioarele 
acelora care Îl numeau Domn. El a spălat chiar şi picioarele celui care 
L-a vândut.” HLL 606,607 
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13 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 8-11;  Galateni 5:13  
“Spălând picioarele ucenicilor, Hristos a dovedit că ar dori să 

îndeplinească orice slujire, oricât de umilă, care ar putea să facă din ei 
moştenitori împreună cu El ai bogăŃiei veşnice din tezaurul cerului. 
Săvârşind acest ritual, ucenicii se angajau să slujească în acelaşi fel pe 
fraŃii lor. Ori de câte ori rânduiala aceasta este îndeplinită aşa cum 
trebuie, copiii lui Dumnezeu sunt aduşi într-o sfântă părtăşie, care îl 
ajută şi binecuvântează pe fiecare. Ei făgăduiesc ca viaŃa să fie predată 
unei lucrări neegoiste. Şi aceasta nu numai între ei. Câmpul lor de lucru 
este tot atât de întins ca şi al Domnului lor. Lumea este plină de oameni 
care au nevoie de slujirea noastră. Cei săraci, cei nevoiaşi, cei ignoranŃi 
se găsesc peste tot. Cei care au avut părtăşie cu Hristos în camera de 
sus vor merge să servească aşa cum a făcut El.” HLL 609 
 
14 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 12-14;  Ioan 2:17  

“Zelul pentru Dumnezeu i-a împins pe ucenici să mărturisească 
adevărul cu mare putere. Nu ar trebui ca acest zel să facă ca inimile 
noastre să ia decizia de a povesti istoria iubirii mântuitoare, a lui 
Hristos şi a răstignirii Lui? Nu va veni Spiritul Sfânt astăzi ca răspuns 
la rugăciunea fierbinte şi stăruitoare, pentru a umple pe oameni cu 
putere pentru a sluji? De ce este atunci biserica atât de slabă şi 
nelucrătoare? 1JT 213  
 
15 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 15-18;  1 Petru 2:21  

“Atât prin viaŃa Sa, cât şi prin învăŃăturile Sale, Domnul Hristos a 
dat o pildă desăvârşită a unei slujiri neegoiste ce îşi are originea în 
Dumnezeu. Dumnezeu nu trăieşte pentru Sine. Creând lumea şi 
susŃinând toate lucrurile, El slujeşte continuu altora… Tatăl I-a 
încredinŃat Fiului Său acest ideal al slujirii. Lui Isus I S-a dat să stea în 
fruntea omenirii prin exemplul Său de a învăŃa ce înseamnă a sluji. 
Întreaga Sa viaŃă a fost supusă legii slujirii. El a fost de folos tuturor, 
slujindu-i pe toŃi.” 
 
16 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 19-21;  3 Ioan 5-8  

“În împărăŃia lui Dumnezeu locul nu este dobândit prin favoritism, 
nu este câştigat,nici primit printr-o împărŃire arbitrară. Este rezultatul 
caracterului. Cununa şi tronul sunt semnele atingerii unei anumite stări 
–a biruinŃei asupra ta însuşi prin harul Domnului Isus Hristos.” IFA 452 
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17 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 22-24;  Eclesiastul 11:1-2  
 “Facem doar o mică parte din lucrarea pe care El doreşte să o facem 

între vecinii şi prietenii noştri. Printre actele de bunătate pentru săraci, 
bolnavi şi cei întristaŃi, putem exercita o influenŃă asupra celor din lume 
la care adevărul divin are acces la inimile lor. Nu trebuie să lăsăm 
nefolosită nici o ocazie de a sluji. Aceasta este cea mai înaltă lucrare 
misionară pe care o putem face. Prezentarea adevărului cu dragoste şi 
simpatie; din casă în casă; în armonie cu învăŃătura dată de Hristos 
ucenicilor Săi când i-a trimis cu ocazia primei lor călătorii misionare.” 
MJ 216 
 
18 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 25-27;  Ioan 14:30  

“ToŃi cei care înŃeleg cu adevărat ce înseamnă a fi creştin ştiu că 
urmaşii lui Hristos, asemenea ucenicilor Săi, au obligaŃia de a aduce 
toate pasiunile, puterile fizice şi capacităŃile intelectuale la o supunere 
totală faŃă de voinŃa lui Dumnezeu. Cei care sunt stăpâniŃi de propriile 
pasiuni nu pot fi urmaşi ai lui Hristos. Ei sunt prea devotaŃi în serviciul 
stăpânului lor, au tirul tuturor relelor, pentru a părăsi obiceiurile corupte 
şi pentru a alege să-L slujească pe Hristos.” MCP238 
 
19 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 28-30;  Apocalipsa 22:12  

“Prin cercetarea de către împărat a oaspeŃilor veniŃi la nuntă, este 
înfăŃişată lucrarea judecăŃii. OaspeŃii veniŃi la ospăŃul Evangheliei sunt 
acei care mărturisesc a sluji lui Dumnezeu, acei ale căror nume sunt 
scrise în cartea vieŃii. Dar nu toŃi cei care mărturisesc a fi creştini sunt 
şi adevăraŃi ucenici. Mai înainte ca răsplătirea finală să fie acordată, 
trebuie să se hotărască cine dintre aceştia este pregătit să ia parte la 
moştenirea celor drepŃi.” PDH 212 
 
20 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 31-33;  Matei 23:1-7  

“Hristos n-a diminuat niciodată prin cuvânt sau faptă obligaŃia 
omului de a aduce daruri sau jertfe lui Dumnezeu. Hristos Însuşi a dat 
îndrumările din lege cu privire la zecimi şi daruri. Când era pe pământ a 
lăudat înaintea oamenilor pe femeia săracă care a dat în tezaurul 
templului tot ce avea. Dar zelul făŃarnic pentru Dumnezeu al preoŃilor şi 
rabinilor era o aparenŃă cu care să-şi acopere dorinŃa de înălŃare. 
Oamenii erau înşelaŃi. Ei purtau sarcini grele pe care Dumnezeu nu le 
impusese. Nici chiar ucenicii lui Hristos nu erau liberi cu totul de jugul 
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care fusese pus asupra lor prin prejudecăŃile moştenite şi autoritatea 
rabinilor. Acum, dezvăluind adevăratul spirit al rabinilor, Isus a căutat 
să elibereze din sclavia tradiŃiei pe toŃi aceia care doreau din toată inima 
să slujească pe Dumnezeu. HLL363 
 
21 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 34-36;  Luca 9:62  

“Dar în timpul lucrării lui la câmp, Elisei învăŃase să nu se 
descurajeze şi să nu se lase; iar acum, când pusese mâinile pe plug într-
un alt domeniu de lucru, n-a putut fi abătut de la Ńinta lui. El nu putea fi 
despărŃit de stăpânul lui, atâta vreme cât rămânea ocazia unei pregătiri 
continue pentru slujire. Necunoscută de Ilie, descoperirea că el avea să 
fie răpit la cer fusese cunoscută ucenicilor săi din şcolile profeŃilor şi 
îndeosebi lui Elisei. Iar acum, slujitorul încercat al omului lui 
Dumnezeu se Ńinea aproape de el. De fiecare dată când i s-a făcut 
invitaŃia să se întoarcă, răspunsul lui a fost: “Viu este Domnul şi viu 
este sufletul tău că nu te voi părăsi”.” PR 185,186 
 
22 Septembrie Biblia la rând: Ezechiel 37-39;  Ioan 16:13-15  

“Isus aşteaptă să sufle asupra tuturor ucenicilor Săi, să le dea 
suflarea sfântă a Duhului Său şi să transfere influenŃa Sa plină de viaŃă 
asupra poporului Său. El doreşte ca ei să înŃeleagă că nu pot sluji la doi 
stăpâni. Interesele lor nu pot fi împărŃite. Hristos trebuie să trăiască, să 
lucreze prin facultăŃile lor şi să acŃioneze prin capacităŃile agenŃilor Săi 
umani. VoinŃa lor trebuie să fie supusă voinŃei Lui; ei trebuie să 
acŃioneze în Spiritul Său pentru ca să nu mai fie ei cei care trăiesc, ci 
Hristos să trăiască în ei. Isus doreşte să imprime în ei gândul că dându-
le Duhul Său cel Sfânt le dă slava pe care Tatăl I-a dat-o Lui, pentru ca 
El şi poporul Său să fie una în Dumnezeu. Calea şi voinŃa noastră 
trebuie să fie supuse voinŃei lui Dumnezeu, ştiind că El este sfânt, drept 
şi bun.” Semnele Timpului 3 Oct. 1892 
 
23 SeptembrieBiblia la rând: Ezechiel 40-42;  Iacov 1:27  

“Hristos încredinŃează urmaşilor Săi o lucrare individuală – o lucrare 
care nu poate fi îndeplinită delegând pe altcineva. Lucrarea pentru cei 
săraci şi bolnavi, ducerea evangheliei la cei pierduŃi, nu trebuie să fie 
lăsată pe seama comitetelor sau organizaŃiilor de caritate. 
Responsabilitatea individuală, efortul individual, sacrificiul personal 
este cerinŃa evangheliei. “ DV 147  



pentru Semestrul II, 2014 105 

24 SeptembrieBiblia la rând: Ezechiel 43-45;  Eclesiastul 9:10 pp  
“Pentru că nu sunt legaŃi în mod direct de o anumită lucrare 

religioasă, mulŃi consideră că viaŃa lor este nefolositoare, că nu fac 
nimic pentru înaintarea ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Dacă ar putea face o 
lucrare mare, cât de bucuroşi ar duce-o la îndeplinire! Dar pentru că pot 
sluji numai în lucrurile mici, ei se socotesc îndreptăŃiŃi să nu facă nimic. 
În aceasta, ei greşesc. Un om poate fi în slujirea activă a lui Dumnezeu, 
în timp ce este ocupat cu datoriile zilnice obişnuite – la tăiatul de 
copaci, la desŃelenirea ogorului sau Ńinând coarnele plugului. Mama 
care îşi educă copiii pentru Hristos lucrează pentru Dumnezeu tot aşa 
cum o face şi pastorul la amvon.” PR 180 
 
25 SeptembrieBiblia la rând: Ezechiel 46-48;  Matei 24:45-47  

“Acei care sunt ucenici doar atunci când lucrurile merg bine nu vor 
răspunde la chemarea Domnului în timpul de pericol spre care ne 
îndreptăm. Ucenicii activi sunt aceia care nu doar ascultă cuvintele lui 
Hristos, ci le şi împlinesc. – “În sârguinŃă fi Ńi fără preget. FiŃi plini de 
râvnă cu Duhul. SlujiŃi Domnului.” (Romani 12:11). O putere nouă care 
vine de jos ia în stăpânire întreaga sinagogă a lui Satana şi o viaŃă nouă 
care coboară din ceruri ia în stăpânire fiecare agent uman care este 
consacrat, devotat şi care caută să împlinească faptele lui Dumnezeu…” 
Privirea Sus 66 
 
26 SeptembrieBiblia la rând: Daniel 1-3;  Marcu 3:4  

“Făcând lucrarea lui Hristos, ucenicii se găseau în slujba lui 
Dumnezeu şi tot ce era necesar pentru săvârşirea acestei lucrări era în 
acord cu legea privitoare la Sabat.” HLL 252 
 
27 SeptembrieBiblia la rând: Daniel 4-6;  Filipeni 2:3-4  

“Cearta pentru locul cel mai de frunte era lucrarea aceluiaşi spirit 
care începuse marea luptă din lumile de sus şi care coborâse pe Hristos 
din cer ca să moară. În faŃa Sa El a văzut pe Lucifer “fiul zorilor”, 
întrecând în slavă pe toŃi îngerii care înconjurau tronul şi unit prin 
legăturile cele mai strânse cu Fiul lui Dumnezeu. Lucifer spusese:” Voi 
fi ca Cel Prea Înalt” şi dorinŃa după înălŃare de sine adusese ceartă în 
curŃile cereşti şi a făcut să fie alungată o mare parte din oştile lui 
Dumnezeu. Dacă Lucifer ar fi dorit cu adevărat să fie asemenea cu Cel 
Prea Înalt, n-ar fi dezertat niciodată de la locul ce i se dăduse în cer, 
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deoarece spiritul Celui Prea Înalt se dă pe faŃă în lucrare neegoistă. 
Lucifer dorea puterea lui Dumnezeu, dar nu caracterul Lui. El căuta 
pentru sine locul cel mai de frunte şi orice fiinŃă care este stăpânită de 
spiritul lui face la fel. În felul acesta, înstrăinarea, dezbinarea şi cearta 
ajung inevitabile. Stăpânirea ajunge premiul celui mai tare. ÎmpărăŃia 
lui Satana este o împărăŃie a forŃei; fiecare îi socoteşte pe toŃi ceilalŃi ca 
o piedică pentru înaintarea sa sau ca o treaptă pe care călcând să ajungă 
la un loc mai înalt.” HLL 403,404 
 
28 SeptembrieBiblia la rând: Daniel 7-9;  1 Corinteni 9:20-23  

“Cei mântuiŃi vor întâlni şi vor recunoaşte pe aceia a căror atenŃie au 
îndreptat-o la Mântuitorul. Ce convorbire fericită vor avea ei cu aceste 
suflete! Se va spune: “ Eu eram un păcătos, fără Dumnezeu şi fără 
nădejde în lume şi tu ai venit la mine şi mi-ai îndreptat atenŃia la 
scumpul Mântuitor ca singura mea speranŃă… Al Ńii vor zice: “Eu am 
fost păgân în Ńările păgâne. Tu Ńi-ai părăsit prietenii şi tihna casei tale şi 
ai venit să mă înveŃi cum să găsesc pe Isus şi să cred în El ca singurul 
Dumnezeu adevărat. Am surpat toŃi idolii mei şi m-am închinat lui 
Dumnezeu şi acum Îl văd faŃă în faŃă. Acum sunt mântuit, salvat pentru 
vecie, să privesc întotdeauna pe Acela pe care-L iubesc.” 6T 286 
 
29 SeptembrieBiblia la rând: Daniel 10-12;  Evrei 1:13  

“Isus, Cel slujit de toŃi, a venit să fie slujitorul tuturor. Şi datorită 
faptului că a slujit tuturor, El va fi din nou slujit şi onorat de toŃi.” HLL 
609 
 
30 SeptembrieBiblia la rând: Estera 1-3;  2 Corinteni 11:22-29  

“Al Ńii vor exprima mulŃumirea lor acelora care au hrănit pe cei 
flămânzi şi au îmbrăcat pe cei goi. “Când disperarea cuprindea sufletul 
meu cu necredinŃă” ziceau ei, “Domnul m-a trimis la tine şi tu mi-ai 
vorbit cuvinte de mângâiere şi speranŃă. Tu te-ai îngrijit de nevoile 
mele fizice, tu m-ai îndreptat către Cuvântul lui Dumnezeu şi mi-ai 
arătat nevoia mea spirituală. Tu m-ai tratat ca pe un frate. Tu ai simŃit 
cu mine în durerea mea, ai ridicat sufletul meu zdrobit şi rănit, astfel 
încât eu am putut apuca mâna lui Hristos, care era întinsă pentru a mă 
salva. Pe când eram încă neştiutor, tu m-ai învăŃat cu multă răbdare că 
am un Tată în cer care se îngrijeşte de mine. Mi-ai citit făgăduinŃele 
preŃioase din Cuvântul lui Dumnezeu. Ai trezit în mine credinŃa, că 
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Dumnezeu vrea să mă salveze. Inima mea a fost înmuiată, pătrunsă şi 
zdrobită când am început să meditez la jertfa adusă de Hristos pentru 
mine… Şi iată-mă, sunt mântuit şi salvat pentru vecie, pentru a trăi 
pentru totdeauna în prezenŃa Aceluia şi a preamări pe Acela care Şi-a 
dat viaŃa pentru mine.” Slujit. Evang. 457 
 

OCTOMBRIE: Restaurare după chipul lui Dumnezeu 
 
1 Octombrie Biblia la rând: Estera 4-7;  Genesa 1:26-27  

“Când Adam a ieşit din mâna Creatorului, purta în firea sa fizică, 
mentală şi spirituală o asemănare cu Făcătorul său “Dumnezeu l-a creat 
pe om după chipul Său”, iar scopul Lui era ca, pe măsură ce omul trăia 
să reflecte tot mai deplin acest chip – să reflecte tot mai deplin slava 
Creatorului. Toate însuşirile sale puteau fi dezvoltate, capacitatea şi 
vigoarea lor aveau să crească continuu. Orizontul oferit spre exercitarea 
lor era vast şi cât de slăvit era câmpul de cercetare înaintea lor! Tainele 
universului vizibil – “lucrările minunate ale Aceluia a cărui ştiinŃă este 
desăvârşită” – îl îmbiau pe om să le studieze. Privilegiul său înalt era 
acela de a sta faŃă în faŃă şi într-o comuniune de la inimă la inimă cu 
Făcătorul lui. Dacă ar fi rămas loial lui Dumnezeu, toate aceste lucruri 
ar fi fost pentru totdeauna ale sale. De-a lungul veacurilor, în veşnicie, 
el ar fi continuat să câştige noi comori ale cunoaşterii, să descopere noi 
izvoare de fericire şi să obŃină perspective tot mai clare ale 
înŃelepciunii, puterii şi iubirii lui Dumnezeu. El ar fi împlinit tot mai 
deplin obiectivul avut în vedere la crearea lui, ar fi reflectat tot mai 
deplin slava Creatorului.” Ed. 13,14 
 
2 Octombrie Biblia la rând: Estera 8-10;  Psalmi 8:5-8  

“CreaŃi pentru a fi “chipul şi slava lui Dumnezeu”, Adam şi Eva 
primiseră daruri vrednice de înalta lor chemare. Plini de graŃie şi 
simetrici la trup cu trăsături ale feŃei regulate şi frumoase, întreaga lor 
înfăŃişare strălucind de sănătate, bucurie şi speranŃă, erau în înfăŃişarea 
lor exterioară chipul aidoma Creatorului lor. Dar această asemănare nu 
se da pe faŃă numai pe plan fizic. Fiecare facultate a spiritului şi a 
minŃii oglindea slava Creatorului. ÎnzestraŃi cu daruri spirituale şi 
mentale, Adam şi Eva erau “numai cu puŃin mai jos decât îngerii pentru 
ca nu doar să recunoască minunile universului vizibil, dar şi să poată 
înŃelege obligaŃiile şi responsabilităŃile morale.” Ed. 18 
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3 Octombrie Biblia la rând: Ezra 1-4;  Genesa 3:22  
“După păcatul lor, Adam şi Eva nu mai puteau să locuiască în Eden. 

Ei au cerut cu stăruinŃă să rămână în căminul nevinovăŃiei şi bucuriei 
lor. Ei au mărturisit că au pierdut orice drept la acel cămin fericit, 
pentru viitor angajându-se să dea pe faŃă o strictă ascultare de 
Dumnezeu. Dar li s-a spus că, datorită păcatului, natura lor s-a stricat. 
Ei şi-au slăbit astfel puterea de a rezista răului şi au deschis calea ca 
Satana să poată avea mai repede acces la ei. În nevinovăŃia lor, ei s-au 
supus ispitei; iar acum, într-o stare de conştientă vinovăŃie, vor avea 
mai puŃină putere să-şi menŃină integritatea.” PP 48 
 
4 Octombrie Biblia la rând: Hagai 1-2 Zaharia 1-2; Efeseni 3:14-20  

“Dar prin neascultarea sa a pierdut toate acestea. Păcatul a stricat şi 
aproape a şters asemănarea cu Dumnezeu. ForŃele fizice ale omului au 
fost slăbite, puterile mintale au fost reduse, iar perceperea spirituală 
întunecată. El a devenit supus morŃii. Totuşi neamul omenesc nu a fost 
lăsat fără speranŃă. Cu iubire nemărginită şi milă a fost întocmit un plan 
de mântuire şi i s-a acordat omului un timp de încercare. Lucrarea de 
mântuire avea să refacă în om chipul Făcătorului său, readucându-l la 
desăvârşirea cu care a fost creat, stimulând dezvoltarea trupului, minŃii 
şi sufletului pentru a se putea duce la capăt scopul divin în crearea sa. 
Acesta este scopul educaŃiei, marele scop al vieŃii.” Ed. 13,14  
 
5 Octombrie Biblia la rând: Zaharia 3-6;  Deuteronomul 30:19  

“Dumnezeu doreşte ca noi să atingem standardul perfecŃiuni, lucru 
făcut posibil pentru noi prin darul lui Hristos. El ne cheamă să facem 
alegerea de a trece de partea binelui, de a ne uni cu agenŃii cereşti, de a 
adopta principiile care vor reface în noi chipul Dumnezeirii. În 
Cuvântul Său scris şi în marea cartea a naturii, El a descoperit 
principiile vieŃii. Lucrarea noastră este aceea de a obŃine o cunoaştere a 
acestor principii şi, prin ascultare, să conlucrăm cu El în a restabilii atât 
sănătatea corpului, cât şi a sufletului.” Harul Uimitor al Dumnezeu 102 
 
6 Octombrie Biblia la rând: Zaharia 7-10;  Romani 5:20-21  

“Slava Evangheliei constă în faptul că este întemeiată pe principiul 
refacerii chipului divin în neamul omenesc căzut, printr-o manifestare 
constantă a bunăvoinŃei. Această lucrare a început în curŃile cereşti… 
Dumnezeirea a fost zguduită de milă pentru omenire, iar Tatăl, Fiul şi 
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Duhul Sfânt S-au dedicat împlinirii planului de răscumpărare.” Harul 
Uimitor al lui Dumnezeu 189 
 
7 Octombrie Biblia la rând: Zaharia 11-14;  Iacov 4:7 pp  

“În acest conflict dintre neprihănire şi nelegiuire, putem fi 
învingători numai prin ajutorul divin. VoinŃa noastră limitată trebuie 
adusă în supunere faŃă de voinŃa Celui Infinit; voinŃa umană trebuie 
unită cu divinul. Această unire va aduce Duhul Sfânt în ajutorul nostru 
şi fiecare cucerire ne va ajuta în recuperarea a ceea ce Dumnezeu a 
plătit deja pentru restaurarea chipului Său în suflet.” 2MCP 318 
 
8 Octombrie Biblia la rând: Ezra 5-7;  2 Timotei 4:1-2  

“În planul de refacere a chipului divin în oameni, a fost stabilit ca 
Duhul Sfânt, ca agent modelator, să lucreze la minŃile omeneşti ca şi 
cum ar fi Hristos Însuşi. Primind adevărul, oamenii primesc harului lui 
Isus, ceea ce îi face să îşi dedice capacităŃile lor sfinŃite lucrării în care 
a fost implicat Salvatorul. Adevărul divin este prezentat înŃelegerii lor 
pentru a-i face pe oameni agenŃii lui Dumnezeu. Dar eu întreb biserica: 
AŃi răspuns acestui scop? AŃi împlinit planul lui Dumnezeu în 
răspândirea luminii adevărului divin, împrăştiind nestematele preŃioase 
ale adevărului.” Astăzi cu Dumnezeu 51 
 
9 Octombrie Biblia la rând: Ezra 8-10;  Filipeni 4:4  

“Să-l onorăm pe Dumnezeu arătând o credinŃă fermă şi o încredere 
neclintită. Să ne amintim că El nu este preamărit prin manifestarea unui 
spirit fricos, nefericit. Dumnezeu se îngrijeşte de flori. Le dă frumuseŃe 
şi parfum. Nu ne va da El cu atât mai mult parfumul unui caracter 
fericit? Nu va reface El în noi chipul divin? Atunci haideŃi să credem în 
El. Să ne punem acum, chiar acum, acolo unde ne poate da Duhul Său 
cel Sfânt. Atunci vom putea da lumii o descoperire a ceea ce adevărata 
religie face pentru bărbaŃi şi femei. Bucuria unui Mântuitor umplând 
inimile noastre ne dă această pace şi încredere care ne face să putem 
spune: “Ştiu că Mântuitorul meu trăieşte.” VeŃi primi putere 75 
 
10 Octombrie Biblia la rând: Neemia 1-3;  Ioan 17:3  

“Prin păcat chipul lui Dumnezeu a fost stricat şi aproape şters; este 
lucrarea evangheliei aceea de a reface ceea ce s-a distrus; iar noi trebuie 
să cooperăm cu agentul divin în această lucrare. Şi cum putem ajunge 
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în armonie cu Dumnezeu? Cum vom deveni ca El, dacă nu câştigăm o 
cunoaştere a Lui? Aceasta este cunoaşterea pe care Hristos a venit să 
ne-o descopere în această lume.” 5T 743  
 
11 Octombrie Biblia la rând: Neemia 4-6;  Luca 10:30-35  

“Lucrarea noastră este aceea de a restabili chipul moral al lui 
Dumnezeu în om prin harul îmbelşugat dat nouă de Dumnezeu prin 
Isus Hristos. Vom găsi pretutindeni suflete gata să moară şi cât de 
important este ca compasiunea lui Hristos să ne fie dată de El pentru ca 
niciodată să nu facem vreun suflet să devină sfidător pentru că nu am 
manifestat îndelungă răbdare şi tandreŃe compătimitoare… Întreb: 
“vom învăŃa vreodată blândeŃea lui Hristos?” A-L cunoaşte pe El 48 
 
12 Octombrie Biblia la rând: Neemia 7-9;  Galateni 6:14  

“Acei care au un rol în lucrarea lui Dumnezeu fac bine doar pentru 
că Dumnezeu este în spatele lor, făcând lucrarea. Vom lăuda atunci pe 
oameni şi vom aduce mulŃumiri omului, neglijând să-L recunoaştem pe 
Dumnezeu? Dacă facem aşa, Dumnezeu nu va coopera cu noi. Când 
omul se pune pe primul loc şi pe Dumnezeu pe al doilea, demonstrează 
că îşi pierde înŃelepciunea şi neprihănirea. Tot ceea ce s-a făcut 
vreodată pentru refacerea chipului lui Dumnezeu în om, s-a făcut 
pentru că Dumnezeu este eficienŃa lucrătorului.” Privirea Sus 81 
 
13 Octombrie Biblia la rând: Neemia 10-13;  2 Corinteni 13:4-5  

“Toate capacităŃile diverse pe care le posedă omul: sufletul, trupul şi 
spiritul îi sunt date de Dumnezeu pentru a fi educate şi instruite încât să 
ajungă la cel mai înalt grad posibil de desăvârşire. Agentul uman 
trebuie să coopereze cu cel divin, şi făcând aşa omul este socotit 
împreună lucrător cu Dumnezeu. Fiecare facultate a minŃii, fiecare 
calitate cu care ne-a înzestrat Dumnezeu trebuie să fie folosită pentru 
slava numelui Său. Omul trebuie să coopereze cu Hristos pentru a 
reface chipul moral al lui Dumnezeu în om; prin purtarea jugului lui 
Hristos şi învăŃând zi de zi din smerenia şi blândeŃea lui Hristos, 
Hristos îl poate folosi pentru a fi o binecuvântare pentru aproapele lui.” 
Astăzi cu Dumnezeu 90  
 
14 Octombrie Biblia la rând: Maleahi 1-4;  Luca 14:21-23  

“Dumnezeu va folosi ca unelte ale lui oameni umili. Deşi ei au doar 
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un singur talant, dacă îl folosesc, acesta se va dezvolta. Marea lipsă a 
bisericii este aceea că lucrarea de salvare a sufletelor este atât de 
limitată încât înaintarea împărăŃiei lui Dumnezeu este mică. O biserică 
căzută este rezultatul sigur al unei biserici egoiste care nu-şi foloseşte 
talanŃii în lucrarea de cooperare cu Isus pentru a reface chipul moral al 
lui Dumnezeu în om. Noi trebuie să slujim fiecărei fiinŃe umane. Avem 
responsabilitatea să lucrăm pentru toŃi prietenii, cunoştinŃele noastre, 
acei care sunt legaŃi de lume şi depărtaŃi de Dumnezeu. Cei care sunt în 
aparenŃă amabili şi simpatici trebuie să fie în vizorul lucrătorilor noştri. 
Adevărul este tot atât de mult pentru ei, cum este şi pentru noi, iar noi 
trebuie să le spunem: “VeniŃi!”.” Ast ăzi cu Dumnezeu 330 
 
15 Octombrie Biblia la rând: Matei 1-4;  Matei 22:36,38  

“A-L iubi pe cel Nemărginit şi Omnipotent cu toată puterea, mintea 
şi inima reprezintă cea mai înaltă dezvoltare a oricărei facultăŃi. 
Înseamnă că în întreaga fiinŃă – trup, minte şi suflet – a fost refăcut 
chipul lui Dumnezeu.” SPEE 33 
 
16 Octombrie Biblia la rând: Matei 5-7;  1 Timotei 5:17  

“De la începutul lucrării de reformă sanitară am văzut că era nevoie 
a educa, educa şi iarăşi a educa. Dumnezeu doreşte ca noi să continuăm 
lucrarea aceasta de educare a poporului. Nu trebuie să o neglijăm de 
teama reducerii vânzărilor alimentelor sănătoase produse de fabricile 
noastre. Aceste vânzări nu sunt lucrul cel mai important. Lucrarea 
noastră este de a arăta oamenilor cum pot obŃine şi prepara cea mai 
sănătoasă hrană şi cum pot coopera cu Dumnezeu în refacerea chipului 
Său moral în ei înşişi. 7T97 
 
17 Octombrie Biblia la rând: Matei 8-11;  Romani 2:4  

“Slava Evangheliei se găseşte în faptul că se bazează pe nevoia de 
refacere a chipului divin într-un neam căzut printr-o manifestare 
constantă de bunăvoinŃă. Această lucrare a început în locaşurile cereşti 
atunci când Dumnezeu a dat oamenilor o dovadă de netăgăduit a 
dragostei cu care îi iubeşte.” Sfaturi pentru isprăvnicia creştină 17 
 
18 Octombrie Biblia la rând: Matei 12-15;  1 Ioan 1:1-4  

“Implicându-se în lucrare, uimitoarea lucrare a mântuirii noastre, 
Hristos a hotărât în sfatul Ńinut cu Tatăl Său să nu precupeŃească nimic, 
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oricât de scump ar fi, să nu reŃină nimic, oricât de mult ar valora, din 
ceea ce l-ar salva pe bietul păcătos. El avea să dea tot cerul pentru 
această lucrare de răscumpărare, de refacere a chipului moral al lui 
Dumnezeu în om… A fi copil al lui Dumnezeu înseamnă fi una cu 
Hristos în Dumnezeu… şi a întări şi binecuvânta pe cei care pier în 
păcatele lor. Noi trebuie să le transmitem ceea ce ne-a transmis 
Dumnezeu nouă.” Dumnezeu se îngrijeşte 33 
 
19 Octombrie Biblia la rând: Matei 16-19;  Matei 11:4-6  

“Satana jubila pentru că reuşise să strice chipul lui Dumnezeu în om. 
Însă atunci a venit Isus să refacă în om chipul Creatorului Său. Nimeni 
altul decât Hristos nu poate remodela caracterul care a fost ruinat de 
păcat. El a venit să alunge demonii care puseseră stăpânire pe voinŃa 
omului. El a venit să ne ridice din Ńărână, să refacă după modelul 
caracterului Său dumnezeiesc caracterul nostru stricat şi să-l 
înfrumuseŃeze cu propria Sa glorie.” HLL 26 
 
20 Octombrie Biblia la rând: Matei 20-22;  Evrei 13:4 pp  

“Hristos nu a venit să distrugă această instituŃie ci să-i redea 
sfinŃenia şi grandoarea originală. A venit pentru a reface chipul moral al 
lui Dumnezeu în om şi a început această lucrare prin sfinŃirea relaŃiei de 
căsătorie.” CA 85 
 
21 Octombrie Biblia la rând: Matei 23-25;  Isaia 53:10  

“Domnul Hristos avea mereu înainte roadele lucrării Sale. ViaŃa Sa 
pe pământ, atât de încărcată de muncă grea şi sacrificiu de sine, era 
înveselită de gândul că toată această muncă grea a Lui nu va fi în zadar. 
Dându-şi viaŃa pentru viaŃa oamenilor, El avea să refacă chipul lui 
Dumnezeu în omenire. El urma să ne ridice din Ńărână, să lucreze din 
nou caracterul nostru după modelul propriului Său caracter, şi să-l 
înfrumuseŃeze cu însuşi slava Lui.” DV 369 
 
22 Octombrie Biblia la rând: Matei 26-28;  Matei 18:10  

“Nu contează cât de jos, căzuŃi, dezonoraŃi sau răi sunt, noi nu 
trebuie să-i dispreŃuim şi ignorăm cu indiferenŃă, ci trebuie să ne 
gândim că Hristos a murit pentru ei… Hristos tânjeşte să reabiliteze 
caracterul omenesc, să refacă chipul moral al lui Dumnezeu în om.” RH 
15.10.1895 
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23 Octombrie Biblia la rând: Marcu 1-3;  Isaia 58:6-10  
“Lucrătorii trebuie să lucreze cu dragoste, hrănind, curăŃind şi 

îmbrăcând pe cei care au nevoie de ajutor. În acest fel aceşti păcătoşi 
sunt pregătiŃi a afla că cineva se îngrijeşte de sufletele lor. Domnul mi-a 
arătat că mulŃi dintre aceşti oameni neacceptaŃi de societate, prin 
slujirea agenŃilor umani, vor conlucra cu puterea divină pentru a încerca 
să restaureze chipul moral al lui Dumnezeu în alŃii pentru care Hristos a 
plătit preŃul propriului Său sânge. Vor fi numiŃi aleşi ai lui Dumnezeu, 
scumpi şi vor sta lângă tronul lui Dumnezeu.” Welfare Ministry 250 
 
24 Octombrie Biblia la rând: Marcu 4-6;  Genesa 28:12  

“Îngerii sunt interesaŃi de bunul mers spiritual al tuturor acelora care 
caută să restabilească chipul moral al lui Dumnezeu în om; familia 
pământească trebuie să se unească cu familia cerească pentru a lega 
rănile şi vânătăile făcute de păcat. Uneltele îngereşti, deşi nevăzute, 
conlucrează cu uneltele omeneşti văzute, formând împreună cu oamenii 
o asociaŃie de ajutorare. Aceştia sunt aceeaşi îngeri care atunci – când 
Satana căuta să câştige supremaŃia – s-au luptat în curŃile cereşti şi au 
triumfat de partea lui Dumnezeu, sunt aceeaşi îngeri care scoteau 
strigăte de bucurie la crearea lumii noastre şi a locuitorilor ei 
neprihăniŃi; îngeri care au fost martori la căderea omului şi la izgonirea 
lui din patria Edenului – tocmai aceşti soli cereşti lucrează cu cel mai 
adânc interes, în unire cu oamenii căzuŃi, dar răscumpăraŃi, la mântuirea 
fiin Ńelor omeneşti care pier în păcatele lor.” 6T 420,421 
 
25 Octombrie Biblia la rând: Marcu 7-10;  Apocalipsa 14:9-11  

“O mare lucrare este de îndeplinit prin prezentarea adevărurilor 
salvatoare ale Evangheliei înaintea oamenilor. Acesta este mijlocul 
rânduit de Dumnezeu pentru a opri curentul corupŃiei morale şi de a 
restaura chipul Său moral în om. Este remediul Său pentru dezorgani-
zarea universală. Este puterea care uneşte oamenii. Prezentarea acestor 
adevăruri este lucrarea soliei îngerului al treilea. Domnul doreşte ca 
prezentarea acestui mesaj să fie cea mai înaltă şi măreaŃă lucrare 
desfăşurată în lumea noastră în aceste timpuri.” Slujirea Medicală 214 
 
26 Octombrie Biblia la rând: Marcu 11-13;  Genesa 3:4-5  

“În Eden, Adam şi Eva aveau o statură nobilă şi erau desăvârşiŃi ca 
simetrie şi frumuseŃe. Erau fără păcat şi cu o sănătate perfectă. Ce 
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contrast cu neamul omenesc de astăzi! FrumuseŃea a dispărut. Sănătatea 
perfectă este ceva necunoscut. Oriunde privim, vedem boală, 
diformitate şi imbecilitate. Am întrebat care este cauza acestei 
degenerări uimitoare şi atenŃia mi-a fost îndreptată înapoi, către Eden. 
Eva cea frumoasă a fost ademenită să mănânce din singurul pom din 
care Dumnezeu le interzisese să mănânce şi chiar să se atingă de el, ca 
să nu moară.” DH 179 
 
27 Octombrie Biblia la rând: Marcu 14-16;  Isaia 1:5-7  

“ToŃi ies din mormintele lor cu aceeaşi statură cu care au intrat în 
mormânt. Adam, care se găseşte în mulŃimea celor înviaŃi, este de o 
înălŃime distinsă şi cu o statură maiestuoasă, cu puŃin mai prejos decât 
Fiul lui Dumnezeu. El prezintă un contrast pronunŃat faŃă de oamenii 
din ultimele generaŃii; în această privinŃă se vede marea degenerare a 
neamului omenesc.” TV 662 
 
28 Octombrie Biblia la rând: Luca 1-3;  1 Corinteni 15:53-54  

“Păcatul a desfigurat şi aproape a şters chipul divin; dar Hristos a 
venit să refacă ceea ce a fost pierdut. El va schimba trupurile noastre 
fără valoare şi le va face asemenea trupului Său slăvit. Chipul muritor, 
lipsit de frumuseŃe, odinioară mânjit de păcat, devine desăvârşit, frumos 
şi nemuritor. Toate defectele şi diformităŃile sunt lăsate în mormânt. 
Readuşi la pomul vieŃii în Edenul multă vreme pierdut, cei mântuiŃi 
“vor creşte” la statura deplină a neamului omenesc, în slava lui de la 
început. Ultima rămăşiŃă a blestemului păcatului va fi îndepărtată şi cei 
mântuiŃi ai lui Hristos se vor arăta “în frumuseŃea Domnului 
Dumnezeului nostru”, la minte, suflet şi trup, reflectând chipul 
desăvârşit al Domnului lor.” TV 663 
 
29 Octombrie Biblia la rând: Luca 4-6;  Genesa 1:31  

“Când a ieşit din mâna Creatorului său, Adam a avut o înălŃime 
nobilă şi o simetrie minunată. El era de două ori mai înalt decât oamenii 
care trăiesc acum pe pământ, şi a fost bine proporŃionat. Trăsăturile sale 
erau desăvârşite şi frumoase. Culoarea feŃei sale nu era nici albă, nici 
palidă, ci era rumenă strălucind de nuanŃa vie a sănătăŃii. Eva nu era 
chiar atât de înaltă ca Adam. Capul ei ajungea cu puŃin mai jos de 
umerii lui. Ea avea la fel o înfăŃişare nobilă, desăvârşită în simetrie şi 
era foarte frumoasă.” Evenimentele Ultimelor Zile 248 
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30 Octombrie Biblia la rând: Luca 7-9;  Apocalipsa 7:13-17  
“O lumină plăcută şi frumoasă, lumina lui Dumnezeu, înconjura 

perechea sfântă. Această haină de lumină, era un simbol al veşmintelor 
lor spirituale de cerească nevinovăŃie. Dacă ei ar fi rămas credincioşi 
ascultării de Dumnezeu, atunci această lumină ar fi continuat să-i 
înconjoare. Dar când, prin neascultare, au păcătuit, ei au tăiat legătura 
lor cu Dumnezeu, iar lumina din jurul lor s-a depărtat de ei.” PDH 
212,213 
 
31 Octombrie Biblia la rând: Luca 10-13;  Isaia 11:6-9  

“Copleşit de bucurie, el (Adam) vede pomii care odinioară erau 
desfătarea lui – chiar pomii aceia ale căror roade le adunase el însuşi în 
zilele nevinovăŃiei şi bucuriei lui. Vede viŃa pe care propriile sale mâini 
au cultivat-o şi chiar acele flori pe care odinioară le iubea şi îngrijea. 
Mintea lui prinde realitatea scenei; înŃelege că acesta este în adevăr 
Edenul restabilit, mai plăcut acum decât atunci când a fost alungat din 
el. Mântuitorul îl conduce la pomul vieŃii, rupe fructul slăvit şi-i dă să 
mănânce. Priveşte în jurul lui şi vede o mulŃime din familia lui 
răscumpărată, stând în paradisul lui Dumnezeu. Atunci îşi aşează 
coroana strălucitoare la picioarele lui Isus şi căzând pe pieptul Său, 
îmbrăŃişează pe Răscumpărătorul. Atinge harpa de aur şi bolŃile cerului 
răsună de cântarea biruitoare: “Vrednic este Mielul care a fost 
înjunghiat şi trăieşte iarăşi!” Familia lui Adam îi urmează exemplul şi 
aşează coroanele lor la picioarele Mântuitorului când se pleacă înaintea 
Lui în adorare.” TV 665,666 
 

NOIEMBRIE: Credin Ńă; crede şi vei fi mântuit  

 
1 noiembrie  Biblia la rând: Luca 14-17 ;  Evrei 11:1  

«CredinŃa este unica condiŃie prin care se obŃine îndreptăŃirea şi 
credinŃa înseamnă nu numai a crede, ci şi a te încrede… » A fin de 
conocerle, 113. 

 
2 noiembrie Biblia la rând: Luca 18-21;  1 Ioan 5:4  

«Ce fel de credinŃă este aceea care biruieşte lumea? Este cea care 
face din Hristos Salvatorul vostru personal, credinŃa care recunoaşte 
neputinŃa voastră, completa voastră incapacitate de a vă salva pe voi 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 116 

înşivă, ea este oferită de Ajutătorul care este puternic pentru a mântui 
ca singura voastră speranŃă.» A fin de conocerle, pág. 169. 
 
3 noiembrie Biblia la rând: Luca 22-24 ;  Marcu 5:25-34  

«CredinŃa… se întinde pentru a se prinde de mâna lui Hristos, ştiind 
că El poate susŃine mai puternic decât orice mână omenească şi că 
niciodată nu te părăseşte. În măsura în care instrumentul uman este 
dispus să se lase călăuzit, Hristos îl conduce… CredinŃa este adevăratul 
sânge care umple de viaŃă sufletul. PrezenŃa sa armonizează căldura, 
sănătatea, stabilitatea şi o judecată bună. Vitalitatea şi vigoarea sa 
exercită o puternică influenŃă, chiar dacă o face inconştient. ViaŃa lui 
Hristos în suflet este ca un izvor de apă care Ńâşneşte spre viaŃa veşnică. 
Conduce la o constantă cultivare a harului divin şi la o amabilă predare 
în toate lucrurile Domnului. Ne dă putere să arătăm că Hristos rămâne 
în suflet...» Alza tus ojos, 70  

 
4 noiembrie  Biblia la rând: Ioan 1-3;  2 Corinteni 13:5  

«Fără credinŃă este cu neputinŃă să ascultăm cuvântul, astfel încât să 
ne fie de folos, chiar dacă este prezentat în forma cea mai 
impresionantă…» Alza tus ojos74 

 
5 noiembrie  Biblia la rând: Ioan 4-6;  Efeseni 2:8  

«Nici măcar nu putem produce propria noastră credinŃă: “este un dar 
de la Dumnezeu”. În întregime, salvarea noastră este darul Domnului şi 
Salvatorului nostru Isus Hristos. Cât de mult mă bucur! Provine dintr-
un izvor de care nu ne putem îndoi.» Cada día con Dios, pág. 73. 

 
6 noiembrie  Biblia la rând: Ioan 7-10;  1 Tesaloniceni 1:8  

«Cine are o credinŃă sinceră în Hristos ca Salvator personal, va 
descoperi că adevărul duce până la capăt o lucrare bine definită în 
favoarea sa. CredinŃa sa este o credinŃă activă care lucrează prin 
dragoste şi purifică sufletul. Isus a plătit pentru răscumpărarea noastră, 
Şi-a dat propria viaŃă, pentru ca cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaŃă veşnică. Cei care primesc adevărul prin credinŃă, vor da mărturie 
despre calitatea credinŃei lor. Vor deveni mai buni în mod constant, pe 
măsură ce privesc la Isus care este Începutul şi Sfârşitul credinŃei 
noastre. Nu putem produce credinŃă, dar putem colabora cu Hristos 
pentru creşterea şi biruinŃa credinŃei noastre.» Cada día con Dios, 220. 
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7 noiembrie Biblia la rând: Ioan 11-13;  Evrei 10:22  
«Nu poate fi o adevărată rugăciune fără o adevărată credinŃă… 

Rugăciunea şi credinŃa sunt braŃele cu care sufletul îmbrăŃişează iubirea 
infinită şi se prind de mâna puterii cereşti. Dumnezeu nu acceptă fii 
muŃi în ceea ce priveşte experienŃa lor referitoare la adevăr. CredinŃa 
este o putere activă şi dinamică. CredinŃa în Hristos, când începe să se 
manifeste, se dă pe faŃă prin rugăciune şi laudă către Dumnezeu. 
Rugăciunea este un balsam şi o mângâiere pentru sufletul tulburat. 
Sufletul sincer şi umilit care se pleacă înaintea tronului de har poate şti 
că se află în comuniune cu Dumnezeu prin instrumentele divine 
semnalate şi are privilegiul de a înŃelege că “există Dumnezeu pentru 
cel credincios”. Trebuie să înŃelegem care sunt nevoile noastre. Trebuie 
să avem foame şi sete de o viaŃă în Hristos, prin Hristos. Atunci venim 
la El cu umilinŃă şi sinceritate şi ne va da credinŃa care lucrează prin 
dragoste şi purifică sufletul…» Cada día con Dios, pág. 316. 
 
8 noiembrie Biblia la rând: Ioan 14-17;  2 Timotei 1:5  

«CredinŃa nu este temelia mântuirii noastre, dar este marea 
binecuvântare: ochiul care vede, urechea care aude, picioarele care 
aleargă, mâna care se întinde. CredinŃa este instrumentul. Dacă Hristos 
şi-a dat viaŃa ca să salveze pe păcătoşi, atunci de ce să nu primesc şi eu 
această binecuvântare? CredinŃa mea se prinde de El şi aşa ea este o 
încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinŃare în 
lucrurile care nu se văd. Aşa, încrezându-mă şi crezând, am pace cu 
Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. » Dios nos cuida, pág. 171. 

 
9 noiembrie Biblia la rând: Ioan 18-21;  2 Tesaloniceni 1:3-4  

«Aminteşte-Ńi că exercitarea credinŃei este unica formă de a o păstra. 
Dacă rămâi aşezat mereu într-o anumită poziŃie fără să te mişti, muşchii 
îşi vor pierde forŃa lor, iar membrele îşi vor pierde capacitatea de a se 
mişca. La fel se întâmplă şi în experienŃa religioasă. Trebuie să ai 
credinŃă în făgăduinŃele lui Dumnezeu. CredinŃa se perfecŃionează în 
exerciŃiu şi activitate.» Dios nos cuida, pág. 171. 

 
10 noiembrie Biblia la rând: Fapte 1-2;  Matei 19:21-22  

«Dacă vorbeşti de religie doar ocazional, dacă te rogi fără foame şi 
sete sufletească şi fără credinŃă vie nu ajungi la nimic. O credinŃă numai 
cu numele, care-L primeşte pe Hristos numai ca Mântuitor al lumii, nu 
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poate aduce niciodată vindecarea sufletului. CredinŃa spre mântuire nu 
este numai o recunoaştere intelectuală a adevărului. Acela care aşteaptă 
ca mai întâi să aibă toată cunoştinŃa şi abia după aceea să-şi manifeste 
credinŃa, nu poate primi binecuvântări de la Dumnezeu. Nu e de ajuns 
să credem despre Hristos; trebuie să credem în El. Singura credinŃă care 
ne va fi de folos este aceea care-L are pe El ca Mântuitor personal, 
care-şi însuşeşte meritele Lui. MulŃi consideră credinŃa ca o părere. 
CredinŃa mântuitoare este un contract prin care cei ce mărturisesc pe 
Hristos se unesc prin legământ cu Dumnezeu. O credinŃă vie înseamnă 
o creştere a vigorii, o încredere deplină prin care credinciosul devine o 
putere cuceritoare.» DTG, pág. 313-314. 
 
11 noiembrie Biblia la rând: Fapte 3-5;  Ioan 6:44  

«Numai prin credinŃă putem vedea slava lui Hristos. Această slavă 
este ascunsă până când se aprinde în suflet credinŃa prin Duhul Sfânt.» 
DTG, pág. 357. 

 
12 noiembrie Biblia la rând: Fapte 6-9;  1 Petru 1:7-9  

«Ascultarea este partea de încercare a uceniciei. Prin Ńinerea 
poruncilor lui Dumnezeu noi dovedim puritatea pretinsei noastre iubiri. 
Dacă principiile, pe care noi le primim, omoară păcatul în inimă, curăŃă 
sufletul de petele sale şi aduce roade de sfinŃire, atunci noi putem să 
deducem că ele sunt adevărul lui Dumnezeu. Dacă binefacerea, 
bunăstarea, gingăşia şi compătimirea se dau pe faŃă în viaŃa noastră, 
dacă bucuria de a face dreptate locuieşte în inima noastră, dacă noi 
înălŃăm pe Hristos şi nu pe noi înşine, atunci putem şti că credinŃa 
noastră este o credinŃă dreaptă.» DMJ, pág. 124. 
 
13 noiembrie Biblia la rând: Fapte 10-12;  Iacov 5:14-15  

«CredinŃa este mai puternică decât moartea. Dacă vom reuşi să-i 
facem pe cei bolnavi să-şi aŃintească privirile lor asupra puternicului 
Medic, atunci vom vedea rezultatele minunate. Aceasta va înviora atât 
corpul cât şi sufletul.» MC, pág. 41-42.  
 
14 noiembrie Biblia la rând: Fapte 13-14;  Galateni 5:6  

«Numai prin credinŃa în numele lui Hristos poate fi mântuit 
păcătosul… CredinŃa în Hristos nu este o faptă a naturii, ci lucrarea lui 
Dumnezeu în minŃile omeneşti adusă la îndeplinire prin Duhul Sfânt, 
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care-L reprezintă pe Hristos aşa după cum Hristos l-a reprezentat pe 
Tatăl. CredinŃa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o 
puternică încredinŃare în lucrurile care nu se văd. Cu puterea Sa 
iertătoare şi sfinŃitoare, este mai presus de ceea ce oamenii numesc 
ştiinŃă. Este ştiinŃa realităŃilor veşnice. De multe ori ştiinŃa omenească 
este înşelătoare, dar această ştiinŃă cerească niciodată nu duce în eroare. 
Este aşa de simplă că şi un copil o poate înŃelege şi fără îndoială că 
oamenii cei mai învăŃaŃi nu o pot explica. Este inexplicabilă şi 
nesfârşită şi este mai presus de expresia omenească.» En lugares 
celestiales, pág. 53. 
 
15 noiembrie Biblia la rând: Iacov 1-2;  Matei 16:17  

«De asemenea, credinŃa este un dar al lui Dumnezeu. CredinŃa este 
încredinŃarea şi înŃelegerea omului înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, 
care leagă inima în serviciul lui Dumnezeu. Şi de unde vine înŃelegerea 
omenească dacă nu de la Dumnezeu? A cui este inima dacă nu a lui 
Dumnezeu? A avea credinŃă înseamnă a-i preda lui Dumnezeu 
inteligenŃa, energia pe care am primit-o de la El. Prin urmare, cel care 
practică credinŃa, nu are nici un merit personal. Lugares celestiales 222  
 
16 noiembrie Biblia la rând: Iacov 3-5;  Galateni 2:17,21  

«Este periculos a considera că îndreptăŃirea prin credinŃă atribuie 
vreun merit credinŃei. Când aşteptăm îndreptăŃirea lui Hristos ca pe un 
dar, suntem îndreptăŃiŃi fără plată prin răscumpărarea lui Hristos. Ce 
este credinŃa? “O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o 
puternică încredinŃare în lucrurile care nu se văd.”(Evrei 11:1) Este 
asentimentul minŃii în faŃa Cuvântului lui Dumnezeu, a aceluia care şi-a 
consacrat inima de bună voie în serviciul Său, care şi-a pus înŃelegerea, 
şi-a înmuiat inima şi a luat iniŃiativa de a contempla pe Hristos pe 
crucea de pe Calvar. CredinŃa înseamnă a-I da lui Dumnezeu facultăŃile 
intelectuale, a-I preda mintea şi voinŃa şi a face din Hristos unica poartă 
de intrare în ÎmpărăŃia cerurilor.» Fe y obras, pág. 25. 
 
17 noiembrie Biblia la rând: Galateni 1-3;  Ioan 3:14-15  

«Ce fel de credinŃă este aceasta? Înseamnă numai a crede sau este o 
credinŃă care acceptă? Sunt mulŃi care au acest fel de credinŃă. Tu crezi 
că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu; dar ai tu o credinŃă personală cu 
privire la propria ta mântuire? Crezi tu că Isus este Salvatorul tău, că a 
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murit pe crucea de pe Calvar spre a te răscumpăra, că îŃi oferă darul 
vieŃii veşnice, dacă crezi în El?» Fe y obras,  71. 

 
18 noiembrie Biblia la rând: Galateni 4-6;  2 Corinteni 5:21  

«Şi ce înseamnă a crede? Înseamnă a accepta întru totul că Isus 
Hristos a murit ca jertfă pentru noi, s-a făcut păcat pentru păcatele 
noastre, că a luat păcatele noastre asupra Sa şi ne-a atribuit propria Sa 
dreptate. De aceea revendicăm noi această dreptate a lui Hristos, 
credem în ea şi este dreptatea noastră. El este Salvatorul nostru. Ne va 
mântui, pentru că a spus că o va face.» Fe y obras,  71. 

 
19 noiembrie Biblia la rând: Fapte 15-18:11;  Romani 3:24-26  

«CredinŃa este condiŃia prin care Dumnezeu a găsit de cuviinŃă să 
promită iertare păcătoşilor; nu că ar fi vreo virtute în credinŃă care să-i 
facă să merite mântuirea, ci pentru că credinŃa se poate prinde de 
meritele lui Hristos, remediul prevăzut pentru păcat. CredinŃa poate 
prezenta ascultarea perfectă a lui Hristos în locul călcării legii şi 
apostaziei păcătosului. Când păcătosul crede că Hristos este 
Mântuitorul său personal, atunci, în de acord cu făgăduinŃa infailibilă a 
lui Isus, Dumnezeu iartă păcatul său şi îndreptăŃeşte fără plată. Sufletul 
pocăit înŃelege că îndreptăŃirea sa vine de la Hristos care, ca Înlocuitor 
şi Garant al său, a murit pentru el şi este curăŃirea şi îndreptăŃirea sa.» 
Fe y obras, pág. 105. 

 
20 noiembrie Biblia la rând: 1 Tesaloniceni 1-5; Romani 4:3-5  

«Dreptatea este împlinirea legii. Legea cere dreptate şi înaintea legii 
păcătosul trebuie să fie drept. Dar este incapabil de a o face. Unica 
formă de a obŃine dreptatea este credinŃa. Prin credinŃă poate prezenta 
meritele lui Hristos şi Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul 
păcătosului. Dreptatea lui Hristos este acceptată în locul eşecurilor 
omului şi Dumnezeu primeşte, iartă şi îndreptăŃeşte sufletul credincios 
şi pocăit, îl consideră ca şi cum ar fi drept şi îl iubeşte ca pe Fiul Său. În 
acest fel credinŃa este socotită ca neprihănire şi sufletul iertat creşte din 
har în har, din lumină la o lumină şi mai mare.» Fe y obras, pág. 105. 

 
21 noiembrie Biblia la rând: 2 Tesaloniceni 1-3; Fapte 18:12-19:20; 
 1 Corinteni 13:2  

«Legea divină cere să-L iubim pe Dumnezeu în forma supremă şi pe 
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aproapele nostru ca pe noi înşine. Fără prezenŃa acestei iubiri, cea mai 
înaltă mărturisire de credinŃă este făŃărnicie.» Hijas e hijas, pág. 54. 

 
22 noiembrie Biblia la rând: 1 Corinteni 1-4;  Ioan 15:4  

«CredinŃa adevărată este aceea care lucrează prin dragoste şi curăŃă 
sufletul. O credinŃă vie este acea credinŃă care lucrează. Dacă am fi într-
o grădină şi am vedea că nu este sevă în plante, nici prospeŃime în 
frunze, nici muguri, nici boboci de flori, nici un semn de viaŃă în 
tulpină şi în ramuri, am zice: “Plantele sunt moarte.” CurăŃă grădina, 
căci plantele sunt căzute la pământ. La fel se întâmplă cu cei care 
profesează creştinismul şi nu au spiritualitate. Dacă nu sunt semne de 
vigoare religioasă şi nu se pun în practică poruncile Domnului, este 
evident că Hristos, viŃa cea vie, nu rămâne aici. YI 13-9-1894»  

 
23 noiembrie Biblia la rând: 1 Corinteni 5-8;  Fapte 3:16  

«CredinŃa este mâna pe care sufletul o întinde să primească darurile 
divine ale harului şi milei. PP 459.  

 
24 noiembrie Biblia la rând: 1 Corinteni 9-12;  Fapte 4:13  

«Prin faptele şi acŃiunile voastre demonstraŃi contrariul că credinŃa 
voastră este de nebiruit. Domnul are resurse nenumărate. Lumea 
întreagă Îi aparŃine. Priveşte la Acela care are lumina, puterea şi tăria.» 
JT3. 193. 

 
25 noiembrie Biblia la rând: 1 Corinteni 13-16;  Romani 14:23  

«CredinŃa este necesară atât în lucrurile neînsemnate ale vieŃii ca şi 
în cele mari. În toate afacerile şi ocupaŃia noastră zilnică, puterea 
susŃinătoare a lui Dumnezeu ajunge să fie reală pentru noi prin 
intermediul unei încrederi constante.» La Educación, pág. 256. 

 
26 noiembrie Biblia la rând: Fapte 19:21-20:1; 2 Corinteni 1-3; 
 Marcu 9:23  

«Nu este credinŃă a vorbi despre imposibilităŃi. Nimic nu este 
imposibil cu Dumnezeu.» Maranata, 23. 
 
27 noiembrie Biblia la rând: 2 Corinteni 4-6;  2 Corinteni 5:7  

«CredinŃa nu este sentiment; credinŃa nu este vedere.» Cada día con 
Dios, 157. 
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28 noiembrie Biblia la rând: 2 Corinteni 7-9;  Matei 4:5-7  
«Dar credinŃa nu este în nici un fel amestecată cu încumetarea. 

Numai acela care are adevărata credinŃă este sigur faŃă de încumetare. 
Căci încumetarea este o credinŃă contrafăcută de Satana. CredinŃa cere 
cu stăruinŃă împlinirea făgăduinŃelor lui Dumnezeu şi aduce roade în 
ascultare. Încumetarea se bazează şi ea pe făgăduinŃe, dar le foloseşte 
ca şi Satana: pentru a scuza păcatul. CredinŃa ar fi făcut pe primii noştri 
părinŃi să se încreadă în iubirea lui Dumnezeu şi să asculte de poruncile 
Lui. Încumetarea i-a făcut să calce legea Lui, crezând că iubirea Sa cea 
mare îi va scăpa de urmările păcatului lor. Nu este credinŃă aceea care 
cere favoarea cerului, fără să împlinească condiŃiile pe baza cărora 
urmează să se acorde harul. Adevărata credinŃă se întemeiază pe 
făgăduinŃele şi pe rânduielile Sfintei Scripturi.» HLL 102 

 
29 noiembrie Biblia la rând: 2 Corinteni 10-13;  Luca 4:27  

«CredinŃa care mântuieşte nu este o credinŃă ocazională şi nici 
consimŃământul intelectului, este credinŃa înrădăcinată în inimă care 
acceptă pe Hristos ca Mântuitor personal, sigură că El poate salva 
continuu pe toŃi cei ce apelează la Dumnezeu prin El. CredinŃa că El va 
salva pe alŃii, dar nu te va salva pe tine, nu este adevărată.» 
Reavivamientos modernos, pág. 23-24  

 
30 noiembrie Biblia la rând: Fapte 20:2; Romani 1-4; 1 Corinteni 
13:12-13  

«Atunci vor fi descoperite şi explicate multe cu privire la 
evenimentele în care, acum, în tăcere, ne protejează Dumnezeu pentru 
că nu am preŃuit şi apreciat ceea ce a fost dat spre cunoştinŃă din 
misterele eterne. Vor fi descoperite căile providenŃei, vor fi descoperite 
misterele Harului prin Hristos. Va fi explicat ceea ce mintea nu poate 
prinde acum, ceea ce este greu de înŃeles. Vom vedea ordine în ceea ce 
a părut inexplicabil, înŃelepciune în tot ceea ce este ascuns acum, 
bunătate şi milă din belşug, în toate darurile. Adevărul va fi înfăŃişat 
într-o singură linie în faŃa minŃii libere de obscuritate şi va străluci 
pentru totdeauna. Inima va fi făcută să cânte de bucurie. Se vor termina 
pentru totdeauna conflictele şi se vor rezolva toate greutăŃile. (ST 30-1-
1912).» CBA7A, pág. 314. 
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DECEMBRIE: F ăgăduinŃă; Dumnezeu dă  

mult mai mult decât cerem 

 
1 Decembrie Biblia la rând: Romani  5-8;  Isaia 43:25  

«Aici, acest adevăr este prezentat cu toată claritatea. Această milă şi 
bunătate sunt în totalitate nemeritate. Harul lui Hristos îndreptăŃeşte 
fără plată pe păcătos, fără vreun merit sau pretenŃie din partea lui. 
ÎndreptăŃirea este iertarea totală şi completă a păcatului. În momentul în 
care păcătosul îl acceptă pe Hristos prin credinŃă, este iertat. Dreptatea 
lui Hristos îi este atribuită, aşa că nu mai este nici o îndoială în harul 
iertător al lui Dumnezeu.» Dios nos cuida, pág. 321. 
 
2 Decembrie Biblia la rând:  Romani  9-11;  1 Ioan 1:9  

«Hristos murii pentru noi, iar acum El se oferă să ia asupra-Şi 
păcatele noastre şi să ne dea nouă dreptatea Sa. Dacă noi ne 
încredinŃăm Lui şi îl primim pe El ca Mântuitor al nostru, atunci oricât 
de păcătoasă ar fi fost viaŃa noastră noi suntem consideraŃi drepŃi din 
cauza Lui. Caracterul lui Hristos îl înlocuieşte atunci pe al nostru, iar 
noi suntem primiŃi şi privi Ńi ca şi cum nici nu am fi greşit niciodată.» 
CC, pág. 63. 
 
3 Decembrie Biblia la rând: Romani  12-16;  Luca 23:34 pp  

«Rugăciunea aceea a Domnului Hristos pentru vrăjmaşii Săi a 
cuprins lumea. Ea cuprinde pe orice păcătos care a trăit sau va trăi de la 
începutul lumii şi până la sfârşitul timpului. Asupra tuturor zace vina 
crucificării Fiului lui Dumnezeu. Iertarea este oferită tuturor în dar. 
“ToŃi cei ce vor” pot avea pace cu Dumnezeu şi pot moşteni viaŃa 
veşnică.» DTG, pág. 695. 
 
4 Decembrie Biblia la rând: Fapte 20:3-22:30;  Ioan 3:36  

«Hristos s-a făcut una în trup cu noi pentru ca noi să ne facem una în 
duh cu El. În virtutea acestei uniri vom ieşi noi afară din morminte, nu 
numai ca o manifestare a puterii lui Hristos, ci din cauză că, prin 
credinŃă, viaŃa Lui a devenit viaŃa noastră. Aceia care Îl văd pe Hristos 
în adevăratul Lui caracter, şi-L primesc în inimă, au viaŃa veşnică. 
Hristos locuieşte în noi prin Duhul; iar Duhul lui Dumnezeu, primit în 
inimă prin credinŃă, este începutul vieŃii veşnice.» DTG353 
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5 Decembrie Biblia la rând: Fapte 23-25;  Romani  5:1  
«Cei care au experimentat transformarea menŃionată în aceste 

cuvinte, au găsit că îngrijorările şi preocupările lor au dispărut şi au 
găsit odihnă pentru sufletele lor în Hristos. Meritele şi dreptatea lui 
Hristos sunt atribuite sufletului care crede şi acesta obŃine pace şi 
bucurie interioară prin Duhul Sfânt» La fe por la cual vivo, 124. 
 
6 Decembrie Biblia la rând: Fapte 26-28;  Apocalipsa 2:10  

«Isus prezintă o manta albă, o coroană de glorie, mai bogată de cum 
a fost vreodată împodobite tâmplele vreunui monarh şi pe deasupra, 
titluri pe care le au cei mai onorabili prinŃi. Recompensa unei vieŃi 
dedicate în serviciul lui Hristos întrece orice lucru pe care imaginaŃia 
omului o poate atinge. Hristos nu cere ca oamenii să dea la o parte zelul 
lor, dorinŃa lor de înălŃare, ci doreşte ca ei să nu caute comori pieritoare 
şi onoare trecătoare, ci pe cele ce nu pier...» A fin de conocerle, 94.  
 
7 Decembrie Biblia la rând: Efeseni 1-3;  1  Corinteni 9:25  

«În cer nu va fi nici un mântuit cu coroana fără stele. Dacă veŃi intra 
acolo, în curŃile slavei, se va afla vreun suflet care a găsit intrarea cu 
ajutorul vostru.» Evenimentele ultimelor zile, pag. 243. 
 
8 Decembrie Biblia la rând: Efeseni 4-6;  Filipeni 4:1  

«Fiecare persoană în a cărei mântuire a intervenit, adăugă stele la 
coroana sa de glorie şi măreşte recompensa sa veşnică.» JT1, pág. 71. 
 
9 Decembrie Biblia la rând: Filipeni 1-4;  Apocalipsa 3:12  

«ToŃi cei care vor intra aici, vor poseda haina dreptăŃii lui Hristos şi 
pe frunŃile lor se va vedea numele lui Dumnezeu. Acest nume este 
simbolul pe care l-a văzut apostolul în viziune şi înseamnă predarea 
minŃii unei ascultări inteligente şi loiale de toate poruncile lui 
Dumnezeu.» Hijos e Hijas de Dios, pág. 373. 
 
10 Decembrie Biblia la rând: Coloseni 1-4;  Apocalipsa 3:21  

«Ce iubire minunată a fost arătată de Fiul lui Dumnezeu!... Hristos îl 
i-a pe păcătos în cea mai profundă degradare, îl curăŃă, îl purifică şi îl 
înnobilează. Contemplându-L pe Isus, aşa cum este, păcătosul se 
transformă şi este înălŃat pe aceeaşi culme a demnităŃii, ajungând chiar 
să se aşeze cu Isus pe tronul Său...» A fin de conocerle, pág. 99. 
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11 Decembrie Biblia la rând: Evrei 1-4;  Ioan 14:1-3  
«Ne întoarcem acasă. Acel care ne-a iubit atât de mult şi a murit 

pentru noi, ne-a pregătit o cetate. Noul Ierusalim este locul nostru de 
odihnă. În cetatea lui Dumnezeu nu va mai fi tristeŃe. Niciodată nu se 
vor mai auzi gemete de durere, nici nu vor mai fi speranŃe risipite, nici 
sentimente înmormântate. Foarte curând, hainele tristeŃii vor fi 
schimbate cu haine de nuntă. Curând vom fi martori ai încoronării 
Regelui nostru. Acei a căror viaŃă a fost ascunsă în Hristos, cei care, pe 
acest pământ, au luptat lupta cea bună a credinŃei, vor străluci de slava 
Răscumpărătorului în împărăŃia lui Dumnezeu.» Dios nos cuida, 100. 
 
12 Decembrie Biblia la rând: Evrei 5-7;  Evrei 11:9-10  

«MulŃumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că avem o cetate 
desăvârşită a cărei arhitect şi constructor este Dumnezeu.  Această 
cetate nu poate fi clătinată.  Este la fel de tare precum tronul lui 
Dumnezeu.» Alza tus ojos, pág. 326. 
 
13 Decembrie Biblia la rând: Evrei 8-10;  Isaia 41:10  

«Acela care la căutat pe Hristos, s-a unit cu o putere pe care nici o 
ştiinŃă sau forŃă omenească nu o poate învinge.» JT3, pág. 223. 
 
14 Decembrie Biblia la rând: Evrei 11-13;  Matei 28:20  

«Dumnezeu este scut şi pavăză pentru poporul Său. Îşi întinde 
mâinile peste fii Săi care se încred în El, aşa că nimeni nu îi poate răni 
pe vreunul din ei fără a-l vătăma pe Dumnezeu.» Alza tus ojos, pág. 86. 
 
15 Decembrie Biblia la rând: Filimon; 1  Petru 1-2;  Matei 7:7  

«AveŃi în voi credinŃa că veŃi primi. Dumnezeu doreşte să ne 
familiarizăm cu El, să vorbim cu El, să-i spunem problemele noastre şi 
să cunoaştem prin experienŃă proprie ce înseamnă să ceri de la Acela 
care niciodată  nu se înşeală în judecata Sa şi nici nu comite vreo 
greşeală...» Alza tus ojos, pág. 106. 
 
16 Decembrie Biblia la rând: 1  Petru 3-5;  Romani  8:37  

«Prin harul lui Hristos suntem învingători.  Prin meritele sângelui 
Său, facem parte din acea clasă al căror nume nu vor fi şterse din cartea 
vieŃii.» Recibiréis poder, pág. 365. 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 126 

17 Decembrie Biblia la rând: 2 Petru 1-3;  Romani  8:30  
«ÎndreptăŃirea atribuită a lui Hristos înseamnă sfinŃire, dreptate şi 

curăŃie. Dacă dreptatea lui Hristos nu ne-ar fi atribuită, atunci pocăinŃa 
noastră nu ar fi acceptată.» TACSAD, pág.  156. 
 
18 Decembrie Biblia la rând: 1 Timotei 1-3;  1 Ioan 4:18  

«Ne-a dat cuvântul Său. Pot să se mute munŃii, pot să se clatine 
dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine şi legământul Meu 
de pace nu se va clătina...  Cât de minunată este această iubire în care 
Dumnezeu doreşte să îndepărteze orice motiv de îndoială din 
nesiguranŃa fricii şi slăbiciunii omeneşti şi prinde mâna tremurândă 
care  se ridică către El prin credinŃă şi ne ajută să ne încredem în El prin 
multe motive şi asigurări.  A făcut un legământ credincios cu noi, cu 
condiŃia de a asculta şi ne întâmpină în propria noastră manieră de a 
înŃelege lucrurile. Noi credem că o făgăduinŃă făcută de un semen al 
nostru, chiar înregistrată, are nevoie de garanŃie. Isus a cunoscut aceste 
temeri şi a întărit făgăduinŃa Sa. (RH 5-4-1887).» A fin de conocerle, 
pág. 265. 
 
19 Decembrie Biblia la rând: 2 Timotei 4-6;  Ioan 14:18  

«Nu eşti niciodată singur. Niciodată nu te poŃi afla într-un loc unde 
nimeni nu se interesează de tine. Tatăl nostru ceresc a dat pe Fiul Său 
să moară pentru tine. Crucea de pe Calvar dă mărturie că se interesează 
profund de bunăstarea ta, pentru că eşti proprietatea Fiului lui 
Dumnezeu...»  Cada día con Dios, pág. 185 
 
20 Decembrie Biblia la rând: Tit 1-3;  Matei 6:25-34  

«Pe petalele crinului, Dumnezeu a scris pentru noi un mesaj pe care 
inima îl poate citi numai atunci când ne dezvăŃăm de lecŃiile de 
neîncredere, egoism şi tristeŃe care ne macină. Pentru ce a dat El 
păsările cântătoare şi florile delicate dacă nu din mare Sa iubire 
părintească, să ne umple de lumină calea vieŃii noastre? Chiar şi fără 
flori şi păsări avem tot ce ne trebuie pentru viaŃă, dar Dumnezeu nu este 
mulŃumit să ne dea doar ceea ce este necesar pentru menŃinerea vieŃii. 
A umplut pământul, văzduhul şi cerul cu licăriri de frumuseŃe pentru a 
exprima preocuparea Sa iubitoare faŃă de noi. FrumuseŃea tuturor 
lucrurilor create nu este nimic altceva decât o reflecŃie  a splendorii 
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gloriei Sale. Dacă pentru fericirea şi bucuria noastră a răspândit atâta 
frumuseŃe în natură, ne mai putem îndoi că ne-a dat toate 
binecuvântările de care avem nevoie?» DMJ, pág. 83. 
 
21 Decembrie Biblia la rând: 2 Timotei 1-4;  Matei 26:39 up  

«Trebuie amintit că atât făgăduinŃele, cât şi ameninŃările lui 
Dumnezeu, sunt egal condiŃionate.» Evang, pág. 505. 
 
22 Decembrie Biblia la rând: 1 Ioan 1-2;  Evrei 4:1  

«Încumetarea se bazează şi ea pe  făgăduinŃă, dar este folosită ca şi 
de Satana, pentru a scuza călcarea.» DTG, pág. 102 
 
23 Decembrie Biblia la rând: 1 Ioan 3-5;  Apocalipsa 3:5  

«Dacă doriŃi să staŃi împreună cu Isus la masă şi să mâncaŃi din 
hrana pe care El a pregătit-o pentru cina nunŃii Mielului, trebuie să 
aveŃi o haină specială, numită haina de nuntă, care este haina albă a 
dreptăŃii lui Hristos. ToŃi cei ce o au, pot intra în cetatea lui Dumnezeu; 
şi dacă Isus nu ar fi atât de doritor să ocupaŃi un loc din cele de sus, 
pregătite pentru cei ce-L iubesc, nu ar fi făcut un sacrificiu atât de 
mare, ci toate aceste pregătiri au fost făcute pentru a putea fi fericiŃi şi 
pentru a sta împreună la masa Sa, să vă bucuraŃi de căminul care a fost  
pregătit pentru toată familia celor răscumpăraŃi. - Yl 11-8-1886.» Hijos 
e Hijas de Dios 371 
 
24 Decembrie Biblia la rând: 2 Ioan, 3 Ioan şi Iuda; Filipeni 4:19  

«Dacă ai renunŃat la eul personal şi te-ai predat lui Hristos, eşti un 
membru al familiei lui Dumnezeu şi tot ce este în casa Tatălui este 
pentru tine. Toate comorile lui Dumnezeu îŃi sunt deschise, atât în 
lumea aceasta, cât şi în ceea viitoare. Lucrarea îngerilor, darul Duhului 
Sfânt, lucrarea slujitorilor Săi, toate sunt pentru tine. Lumea, cu tot ce 
este în ea, este a ta, în măsura în care poate să îŃi facă bine, chiar 
vrăjmăşia celui rău poate fi o binecuvântare, pregătindu-te pentru 
ceruri. Dacă “sunteŃi ai lui Hristos”, “toate lucrurile sunt ale voastre”. 
(1 Cor 3:23,21) Acum eşti ca un copil căruia nu i s-a dat încă 
moştenirea. Dumnezeu nu-Ńi încredinŃează preŃioasa ta avere, ca nu 
cumva să te amăgească Satana prin şiretlicurile sale meşteşugite, aşa 
cum a făcut cu prima pereche în Eden. Hristos o păstrează pentru tine 
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într-un loc unde uzurpatorul nu poate pune mâna pe ea. Asemenea unui 
copil, vei primi şi tu zi de zi tot ce îŃi trebuie pentru nevoia acelei zile.» 
CMF, pag  94. 
 
25 Decembrie Biblia la rând: Apocalipsa 1-3;  Romani  8:17  

«Teama ca nu cumva viitoarea moştenire să nu pară prea materială, 
a determinat pe mulŃi să  spiritualizeze adevărurile privitoare la ceea ce 
aşteptăm ca viitor cămin al nostru. Domnul Hristos a asigurat pe 
ucenicii Săi că se duce să le pregătească un loc în casa Tatălui. Cei ce 
primesc învăŃăturile cuvântului lui Dumnezeu, nu rămân cu totul în 
necunoştinŃă de aceste locuinŃe cereşti, şi totuşi “Lucruri, pe cari ochiul 
nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa 
sunt lucrurile, pe cari le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 
(1 Cor 2:9) Limba omenească nu este îndestulătoare să descrie răsplata 
drepŃilor. Ea va fi cunoscută numai celor ce o vor vedea. Mintea 
mărginită de azi nu poate înŃelege şi cuprinde mărirea paradisului lui 
Dumnezeu.» SV, pag. 552. 
 
26 Decembrie Biblia la rând: Apocalipsa 4-6;  Iov 19:26  

«Hristos a luat cu El în curŃile cereşti umanitatea Sa glorificată. 
Celor care Îl primesc, El le dă puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu, 
ca la sfârşit, Dumnezeu să îi primească ca fiind ai Săi pentru a trăi cu El 
toată veşnicia. Dacă în timpul acestei vieŃi, ei sunt credincioşi lui 
Dumnezeu, la sfârşit “ei vor vedea faŃa Lui şi Numele Lui va fi pe 
frunŃile lor.” (Apocalipsa 22:4) Ce bucurie mai mare poate avea 
păcătosul salvat prin harul lui Hristos decât aceea de a vedea faŃa lui 
Dumnezeu şi a-L cunoaşte ca Tată?» 9MR 708. 
 
27 Decembrie Biblia la rând: Apocalipsa 7-9;  Apocalipsa 21:4  

«Nu mai este nici dezamăgire, nici întristare, nici păcat, nimeni care 
să zică: “sunt bolnav”, nu mai sunt nici cortegii de înmormântare, nici 
plâns, nici moarte, nici despărŃire, nici inimi zdrobite; ci Isus va fi 
acolo, pacea va fi acolo.» CMF18  
 
28 Decembrie  Biblia la rând:Apocalipsa 10-12;Apocalipsa 21:22,23  

«Lucrarea de mântuire va fi desăvârşită. În locul unde păcatul s-a 
înmulŃit, harul lui Dumnezeu se înmulŃeşte şi mai mult. Pământul 
însuşi, chiar locul pe care Satana îl pretinde  a fi al lui, urmează să  fie 
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nu numai răscumpărat, dar şi făcut să strălucească de slavă. Mica 
noastră lume, devenită sub blestemul păcatului, singura pată neagră în 
măreaŃa Sa creaŃiune, va fi onorată mai mult decât toate celelalte lumi 
din Universul lui Dumnezeu. Aici, unde Fiul lui Dumnezeu a sălăşluit 
în corp omenesc, unde Împăratul slavei a trăit, a suferit şi a murit – aici, 
când El va face toate lucrurile noi, “cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El 
va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El 
va fi Dumnezeul lor.” (Apocalipsa 21:3). Iar prin veacurile nesfârşite, 
când cei răscumpăraŃi vor umbla în lumina Domnului, ei Îl vor 
preamări pentru Darul Său nespus de mare: Emanuel “Dumnezeu cu 
noi.”» HLL, pag. 16. 
 
29 Decembrie Biblia la rând: Apocalipsa 13-15;  Matei 26:64  

«Aceia care au ridiculizat susŃinerea Sa că este Fiul lui Dumnezeu, 
acum amuŃesc. Acolo este Irod cel arogant care a dispreŃuit titlul Său 
regesc şi a poruncit soldaŃilor batjocoritori să-L încoroneze ca împărat. 
Acolo sunt chiar oamenii care, cu mâini nelegiuite, I-au pus pe umeri 
mantia de purpură, pe fruntea Sa sfântă coroana de spini, în mâna Sa, 
care nu se împotrivea, sceptru de batjocură şi se închinau înaintea Lui 
într-o batjocură blasfemiatoare. Oamenii care L-au lovit şi L-au scuipat 
pe PrinŃul vieŃii, se întorc acum de la privirea Sa pătrunzătoare şi caută 
să fugă de mărirea copleşitoare a prezenŃei Sale. Aceia care I-au bătut 
cuiele în mâini şi în picioare, soldatul care I-a străpuns coasta, privesc 
aceste semne cu groază şi remuşcare. PreoŃii şi conducătorii îşi 
amintesc cu o claritate înspăimântătoare evenimentele de pe Calvar.» 
SV pag. 526. 
 
30 Decembrie Biblia la rând: Apocalipsa 16-18;  Zaharia 13:6  

«Rămâne doar o singură amintire: Răscumpărătorul nostru va purta 
pentru totdeauna semnele răstignirii. Pe fruntea Sa rănită, pe coasta Sa, 
pe mâinile şi picioarele Sale, vor rămâne singurele urme ale lucrării 
crude pe care a făcut-o păcatul. Privind pe Hristos în slava Sa, profetul 
spune: “Din mâna Lui pornesc raze şi acolo este ascunsă tăria Lui”. 
(Habauc 3:4). În mâinile pironite şi coasta străpunsă din care a curs 
sângele purpuriu, care a împăcat pe om cu Dumnezeu - acolo este slava 
Mântuitorului nostru, acolo “este ascunsă tăria Lui”. Pentru că El a avut 
putere să mântuiască prin jertfa răscumpărătoare, de aceea are putere să 
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execute dreptatea asupra acelora care au dispreŃuit îndurarea lui 
Dumnezeu. Semnele umilinŃei Sale constituie distincŃia Sa cea mai 
înaltă; rănile de pe Calvar vor proclama lauda Sa şi vor vesti puterea Sa 
de-a lungul veşniciei.» SV 551-552 
 
31 Decembrie Biblia la rând:  Apocalipsa 19-22;    
 1  Corinteni 1:18-25  

«Crucea lui Hristos va fi subiectul de studiu şi cântarea celor 
răscumpăraŃi în toată veşnicia. În Hristos cel glorificat, vor contempla 
pe Hristos cel crucificat. Niciodată nu vor uita că Acela a cărui putere a 
creat lumile nenumărate şi le susŃine în imensitatea Universului, Iubitul 
lui Dumnezeu, Maiestatea cerului, Acela în faŃa căruia heruvimii şi 
serafimii se pleacă în adorare, se umili pentru a-l ridica pe omul căzut; 
luă asupra Sa vina şi oprobiul păcatului şi simŃii ascunderea feŃei 
Tatălui Său, până când răutatea unei lumi pierdute Îi rupse inima şi-I 
curmă viaŃa pe crucea de pe Calvar. Fapta făcută de Creatorul tuturor 
lumilor şi Arbitrul tuturor destinelor, de a lăsa gloria şi a se umili din 
dragoste pentru om, va trezi veşnic admiraŃia şi adorarea Universului. 
Când cetele celor mântuiŃi vor contempla pe Răscumpărătorul lor şi vor 
vedea gloria eternă a Tatălui strălucind pe faŃa Sa, când vor privi la 
tronul Său de mărire, care durează din veşnicie şi până în veşnicie şi 
vor vedea că domnia Sa nu va avea sfârşit, atunci vor izbucni în cântec 
de bucurie: “Vrednic, vrednic este Mielul, care a fost junghiat şi ne-a 
răscumpărat pentru Dumnezeu cu propriul Său sânge preŃios!”» 
Maranata, pág. 361. 

*** 
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BIBLIA ÎNTR -UN AN 
BifaŃi căsuŃa fiecărui capitol citit şi veŃi şti totdeauna cât mai aveŃi! 

Vechiul Testament  
Pentateuhul 
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
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Geneza 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Levitic 
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CărŃile istorice 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 Samuel 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 Regi 
25            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 Cronici 
25 26 27 28 29        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 Cronici 
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Ezra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Neemia 
13            

Estera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
CărŃile poetice 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Psalmi 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Proverbe 
25 26 27 28 29 30 31      

Ecleziastul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cântarea C. 1 2 3 4 5 6 7 8     

CărŃile profetice majore 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
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Isaia 

61 62 63 64 65 66       
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Ieremia 

49 50 51 52         
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Plângeri 1 2 3 4 5        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Ezechiel 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Daniel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CărŃile profetice minore 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Osea 
13 14           

Ioel 1 2 3          
Amos 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Obadia 1            
Iona 1 2 3 4         
Mica 1 2 3 4 5 6 7      
Naum 1 2 3          

Habacuc 1 2 3          
Țefania 1 2 3          
Hagai 1 2           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Zaharia 

13 14           
Maleahi 1 2 3 4         

 
Noul Testament 

 
Evangheliile 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Matei 

25 26 27 28                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Marcu 

13 14 15 16                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Luca 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ioan 

13 14 15 16 17 18 19 20 21       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Faptele 

Apostolilor 
25 26 27 28                 
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Epistolele pauline 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Romani 

13 14 15 16                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Corinteni 

13 14 15 16                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 Corinteni 

13                       

Galateni 1 2 3 4 5 6             

Efeseni 1 2 3 4 5 6             

Filipeni 1 2 3 4                 

Coloseni 1 2 3 4                 

1 Tesaloniceni 1 2 3 4 5               

2 Tesaloniceni 1 2 3                   

1 Timotei 1 2 3 4 5 6             

2 Timotei 1 2 3 4                 

Tit 1 2 3                   

Filimon 1                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Evrei 

13                       

Epistolele soborniceşti 

Iacob 1 2 3 4 5               

1 Petru 1 2 3 4 5               

2 Petru 1 2 3                   

1 Ioan 1 2 3 4 5               

2 Ioan 1                       

3 Ioan 1                       

Iuda 1                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Apocalipsa 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22     
Felicitări! A Ńi parcurs întreaga Biblie. PuteŃi începe din nou şi o veŃi 

înŃelege mai bine… Nu uitaŃi să o puneŃi în practică !!! 
Dumnezeu să vă binecuvânteze! 


