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INTRODUCERE 
 

Toate fiinŃele vii – bărbaŃi şi femei, tineri şi bătrâni, bogaŃi şi săraci 
– sunt beneficiarii bogăŃiilor cereşti. Încă din ziua naşterii primim 
zilnic, din abundenŃă darurile şi binecuvântările Domnului. Este scris că 
“BunătăŃile Domnului nu s-au sfârşit,… ci se înnoiesc în fiecare 
dimineaŃă:…” Plângeri 3:22, 23. Noi primim nu numai darul vieŃii, ci şi 
harul Său, susŃinerea, ajutorul şi conducerea Lui. Noi suntem primitorii 
constanŃi ai “mulŃimii îndurărilor (S)ale.” Psalmii 106:7. 

La împlinirea timpului, Dumnezeu “a dat pe singurul Său Fiu” 
pentru mântuirea omului. A fost darul cel mai mare pe care îl poate da 
cerul. Dar acesta nu este totul. Domnul ne dă un alt dar minunat: Duhul 
Sfânt, care să continue lucrarea de îndrumare, instruire, convertire şi 
sfinŃire a lui Isus. “Dar mângâietorul, spune Isus, adică Duhul Sfânt, pe 
care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăŃa toate lucrurile, şi 
vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Iar aceasta nu pentru un 
timp scurt, ci “în veac….” Ioan 14:26. 

“Domnul Hristos i-a făgăduit bisericii Sale darul Duhului Sfânt, iar 
făgăduinŃa aceasta ne aparŃine şi nouă tot aşa de mult ca primilor 
ucenici…. Ea este dată după măsura bogăŃiei harului lui Hristos, iar El 
este gata să împlinească nevoile fiecărui suflet în funcŃie de capacitatea 
lui de a primi. 

“A primi Duhul înseamnă a primi viaŃa lui Hristos. Numai cei care 
sunt învăŃaŃi în felul acesta de Dumnezeu, numai aceia în care a avut 
loc lucrarea interioară a Duhului şi în viaŃa cărora se manifestă viaŃa lui 
Hristos pot fi nişte reprezentanŃi adevăraŃi ai Mântuitorului.” –Gospel 
Workers, pp. 284, 285. 

“Hristos, Marele ÎnvăŃător, avea un număr infinit de subiecte dintre 
care să aleagă, dar cel asupra căruia a stăruit cel mai mult a fost cel al 
ungerii cu Duhul Sfânt. Totuşi, care este subiectul cel mai puŃin studiat 
astăzi? Ce promisiune este împlinită cel mai puŃin? Se vorbeşte doar 
ocazional despre Duhul Sfânt, iar apoi  subiectul este dat la o parte.” –
Selected Messages, book 1, 156, 157. 

AmintiŃi-vă întotdeauna: “Celor ce întreabă în ce timp ar trebui să 
trăim: este timpul Duhului Sfânt. CereŃi binecuvântările Lui. Este 
timpul în care să fim mai dedicaŃi în devoŃiune. Nouă ne este 
încredinŃată lucrarea asiduă, dar fericită şi glorioasă a descoperirii lui 
Hristos celor ce sunt în întuneric. Revărsarea Duhului Sfânt este 
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esenŃială pentru toate acestea. Trebuie să ne rugăm pentru Duh. 
Domnul aşteaptă să îl cerem. Nu ne-am implicat din toată inima în 
această lucrare.” –Ye Shall Receive Power, p. 304. 

Domnul doreşte să ne dea din abundenŃă acest dar, chiar mai mult 
decât un tată care doreşte să le dea pâine copiilor săi. Singurul lucru de 
care are nevoie este o inimă deschisă pentru a-L primi, ceea ce include 
pocăinŃa, consacrarea şi cererea ca El să îşi împlinească lucrarea de 
curăŃire. 

“Răstignirea de sine trebuie făcută înainte ca destinele sufle-telor să 
fie decise. Acum trebuie răstignit eul, când încă mai este o lucrare de 
făcut, când se mai poate folosi fiecare capacitate încredinŃată nouă. 
Acum trebuie să golim şi să curăŃim bine vasul. Acum trebuie să fim 
făcuŃi sfinŃi pentru Dumnezeu. Chiar acum, aceasta este lucrarea 
noastră. Nu trebuie să aştepŃi nici o perioadă specială în care să se facă 
o minune, căci aceasta este astăzi. Mă predau lui Dumnezeu astăzi….” 
–The Upward Look, p. 283. 

“Marea revărsare a Duhului lui Dumnezeu, care luminează întregul 
pământ cu slava Sa, nu va veni până când noi nu le-am adus oamenilor 
lumina pentru ca ei să ştie din experienŃă ce înseamnă a fi împreună-
lucrător cu Dumnezeu. Când vom fi consacraŃi cu toată inima în slujba 
lui Hristos, Dumnezeu va recunoaşte acest fapt, revărsându-Şi Duhul 
fără măsură, dar acest lucru nu va avea loc până când cea mai mare 
parte a membrilor bisericii nu vor fi împreună-lucrători cu Dumnezeu.” 
SptSC, p. 253. 

Timpul trece repede, iar condiŃia lumii arată că evenimentele finale 
sunt asupra noastră. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se ridice în 
ajutorul Domnului împotriva celor puternici. Judecători 5:23. Este 
nevoie de acest subiect important acum, în mod special. Vă rugăm să 
notaŃi că unele versete şi mărturii se repetă, aceasta având cel puŃin 
două scopuri:  în primul rând, a ajuta elevul să păstreze în minte 
conceptul marii sale nevoi şi, în al doilea rând: să arate dorinŃa lui 
Dumnezeu de a-i înzestra pe copiii Săi credincioşi cu puterea Sa cea 
mare. Fiecare elev în şcoala lui Hristos să fie umplut de Duhul Sfânt şi 
să fie un instrument în mâna Maestrului pentru împlinirea lucrării Sale 
finale pe pământ. 

FraŃii din Departamentul Ministerial 
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1 
Sabatul din 3 Ianuarie, 2015 
 

PROMISIUNEA DUHULUI SFÂNT 
 

“FăgăduinŃa Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun anume veac 
sau la vreo rasă de oameni. Hristos a declarat că influenŃa divină a 
Duhului Său avea să fie cu urmaşii Săi până la sfârşit. Din Ziua 
Cincizecimii şi până acum, Mângâietorul a fost trimis la toŃi aceia care 
s-au predat pe ei înşişi în totul lui Hristos şi slujirii Lui. La toŃi aceia 
care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt a venit 
ca un sfătuitor, ca unul care-i sfinŃeşte, îi călăuzeşte şi mărturiseşte. Cu 
cât credincioşii au umblat mai strâns cu Dumnezeu, cu atât mai clar şi 
mai puternic au dat ei mărturie despre iubirea Mântuitorului lor şi 
despre harul Său mântuitor.” –IFA, 49. 

 
ProfeŃii vorbesc  
1. Ce promisiune deosebită a fost făcută poporului lui Dumnezeu 
cu secole înainte de era creştină? Ezechiel 39:29; Isaia 44:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Orbirea lui Israel în ce priveşte lucrarea de renaştere n-avea nici o 
scuză… Iar prin Ezechiel se dăduse făgăduinŃa: "Vă voi da o inimă 
nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima 
de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi 
vă voi face să urmaŃi poruncile Mele şi să păziŃi şi să împliniŃi Legile 
Mele" Isaia 64:6; Psalmii 51:10; Ezechiel 36:26, 27.” –HLL, p. 174. 

 
2. Ce a spus profeŃia despre efectele acestei mari revărsări de 
binecuvântări? Ioel 2:28, 29; Isaia 44:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dacă această profeŃie a lui Ioel s-a împlinit parŃial în zilele 
apostolilor, trăim într-un timp când aceasta trebuie să se manifeste mult 
mai evident în poporul lui Dumnezeu. El va revărsa Duhul Său în aşa 
măsură asupra poporului Său, încât acesta va fi o lumină în mijlocul 
întunericului moral şi o mare lumină va fi reflectată în toate părŃile 
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lumii. O dacă ar creşte credinŃa noastră ca Domnul să poată lucra cu 
putere cu poporul Său.” –(Manuscript 49, 1908) Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 4, p. 1175. 

 
Promisiunea repetată de Isus 
3. Ce a declarat Isus despre toŃi cei ce vor crede în El? Cum a 
întărit această promisiune a unui dar minunat pentru ucenicii Săi? 
Ioan 7:38, 39; 14:16, 17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când Hristos le-a dat ucenicilor Săi făgăduinŃa Duhului Sfânt, El 
Se apropia de încheierea lucrării Sale de pe pământ. El stătea în umbra 
crucii, dându-şi pe deplin seama de povara vinovăŃiei ce avea să apese 
asupra Sa ca Purtător al păcatului. Mai înainte de a Se oferi pe Sine ca 
jertfă, El le-a dat ucenicilor îndrumări cu privire la darul esenŃial şi 
desăvârşit pe care avea să-l reverse asupra urmaşilor Săi - dar care avea 
să-i pună în legătură cu resursele nelimitate ale harului Său. "Eu voi 
ruga pe Tatăl", a zis El, "şi El vă va da un alt Mângâietor, care să 
rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L 
poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteŃi, 
căci rămâne cu voi, şi va fi în voi" (Ioan 14,16.17). Mântuitorul arăta 
înainte spre timpul când Duhul Sfânt trebuia să vină pentru a săvârşi o 
puternică lucrare în calitate de Reprezentant al Său. Răul care se 
adunase timp de veacuri avea să fie înfrânt de puterea divină a Duhului 
Sfânt.” –IFA, p. 47. 

 
4. Ce le-a dat la prima apariŃie, imediat după învierea Sa? Înainte 
de a le da Duhul Sfânt, ce însărcinare le-a dat? Ioan 20:21-23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu vrea să stai în locul în care să poată sufla asupra ta 
Duhul Său cel Sfânt, unde Hristos să poată rămâne în inimă. El vrea ca 
la începutul acestei întâlniri să dai la o parte orice controversă, luptă, 
neînŃelegere sau murmur pe care îl ai. Trebuie să ne ocupăm mai mult 
de Hristos şi deloc de eu. Mântuitorul spune: ‘Fără Mine nu puteŃi face 
nimic.’…” –Selected Message, book 3, p. 337. 
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Pregătirea prin rug ăciune şi unitate 
5. Ce instrucŃiuni au primit ucenicii pentru a putea experimenta 
promisiunea Tatălui? Cum le-au împlinit? Luca 24:49; Faptele Ap.  
1:4, 14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mai înainte de a părăsi pe ucenicii Săi, Domnul Hristos "a suflat 
peste ei şi le-a zis: 'LuaŃi Duh Sfânt'". Ioan 20,22. De asemenea, El a 
zis: "Iată că voi trimite peste voi făgăduinŃa Tatălui Meu". Luca 24,49. 
Dar darul Duhului Sfânt n-a fost primit în plinătatea lui decât numai 
după înălŃarea Domnului la cer. Revărsarea Duhului Sfânt n-a avut loc 
decât atunci când ucenicii, prin credinŃă şi rugăciune, s-au predat pe 
deplin lucrării Sale. Atunci, într-un mod deosebit, bunurile cerului au 
fost încredinŃate urmaşilor Domnului Hristos. "De aceea este zis: 'S-a 
suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor'". Efeseni 4,8.7. 
"Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în 
parte, cum voieşte", 1 Corinteni 12,11. Darurile sunt deja ale noastre, în 
Hristos Isus, dar luarea lor în stăpânire depinde de primirea - de către 
noi - a Duhului Sfânt. - Parabolele Domnului Hristos, p. 327. 

 
PrezenŃa Duhului Sfânt şi puterea soliei 
6. Ce trebuiau să primească ucenicii la revărsarea Duhului Sfânt 
asupra lor? Ce efect trebuia să aibă prezenŃa Sa asupra predicării 
lor? Faptele Ap.  1:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“PrezenŃa vizibilă a lui Hristos era pe cale să fie retrasă din 
mijlocul ucenicilor, dar ei aveau să aibă parte de o nouă înzestrare cu 
putere. Duhul Sfânt avea să le fie dat în toată plinătatea lui, sigilându-i 
pentru lucrarea lor. "Iată", a zis Mântuitorul, "voi trimite peste voi 
făgăduinŃa Tatălui Meu; dar rămâneŃi în cetate până veŃi fi îmbrăcaŃi cu 
putere de sus" (Luca 24,49). "Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu 
după multe zile, veŃi fi botezaŃi cu Duhul Sfânt." "Voi veŃi primi o 
putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veŃi fi martori în 
Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului" 
(Fapte 1,5.8).” –IFA, pp. 30,31. 
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7. Când şi cum s-a împlinit această promisiune minunată a 
revărsării Duhului Sfânt? Au experimentat ucenicii această putere 
în predicarea soliei? Faptele Ap.  2:1-4,43, ultima parte; 4:33.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Care a fost rezultatul revărsării Duhului Sfânt în Ziua 
Cincizecimii? Vestea cea bună a unui Mântuitor înviat a fost dusă până 
la cele mai îndepărtate locuri ale lumii. În timp ce ucenicii vesteau solia 
harului mântuitor, inimi se predau puterii acestei solii. Biserica a văzut 
cum convertiŃii veneau la ea în număr nespus de mare, din toate 
direcŃiile. Cei apostaziaŃi erau reconvertiŃi. Păcătoşii se uneau cu cei 
credincioşi în căutarea mărgăritarului de mare preŃ. Unii dintre cei care 
fuseseră cei mai aprigi împotrivitori ai Evangheliei au devenit 
campionii ei. ProfeŃia se împlinise: "Cel mai slab dintre ei va fi" ca 
David; şi casa lui David va fi ca" îngerul Domnului" (Zah. 12,8). 
Fiecare creştin vedea în fratele său o descoperire a iubirii şi bunăvoinŃei 
divine. Un singur interes îi stăpânea pe toŃi; un singur subiect 
însufleŃitor le absorbise pe toate celelalte. NăzuinŃa credincioşilor era să 
dea pe faŃă asemănarea cu caracterul lui Hristos şi să lucreze pentru 
extinderea ÎmpărăŃiei Sale. 

“…Prin munca lor au fost adăugaŃi bisericii bărbaŃi aleşi, care, 
primind cuvântul adevărului, şi-au consacrat viaŃa lucrării de a duce şi 
altora nădejdea ce umplea inimile lor cu pace şi bucurie. Ei nu puteau fi 
împiedicaŃi sau intimidaŃi prin ameninŃări. Domnul vorbea prin ei şi, 
mergând din loc în loc, săracilor li se vestea Evanghelia şi se săvârşeau 
minuni ale harului divin.” –IFA, p. 48. 

 
Pentru studiu personal 

“Duhul este dat doar acelora care aşteptă pe Domnul în umilinŃă, 
care veghează după conducerea şi harul Său. Puterea lui Dumnezeu 
aşteaptă cererea şi primirea lor. Această binecuvântare promisă, cerută 
prin credinŃă, aduce cu sine toate celelalte binecuvântări.” –My Life 
Today, p. 47. 

 
* * * 

Colecta specială a Şcolii de Sabat este pentru SIERRA LEONE  
Jertfa darurilor tale vor fi binecuvântate de Cer! 

* * * 
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2 
Sabatul din 10 Ianuarie, 2015 

 
PRIMIREA MÂNGÂIETORULUI DIVIN 

 
“Oricând şi în orice loc, în toate întristările şi în toate necazurile, 

când împrejurările sunt întunecoase şi viitorul plin de tulburări, iar noi 
ne simŃim fără putere şi singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la 
rugăciunea credinŃei.” –HLL, p. 669. 

 
Un Mângâietor pentru copiii lui Dumnezeu  
1. Ce profeŃii au fost date poporului lui Dumnezeu din vechime? Ce 
nume minunate va primi Mesia? Isaia 40:1; 51:12; 7:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Emanuel, Dumnezeu cu noi.’ Aceasta înseamnă totul pentru noi. 
Ce fundament larg aşează pentru credinŃa noastră! Ce speranŃă plină de 
nemurire pune înaintea sufletului credincios! Dumnezeu cu noi în Isus 
Hristos, să ne însoŃească la fiecare pas pe calea către cer! Duhul Sfânt 
cu noi ca Mângâietor, un Ghid în nelămuririle noastre pentru a ne 
îndulci tristeŃile şi un scut în ispită!” –God’s Amazing Grace, p. 201. 

 
2. Ce privilegiu au copiii lui Dumnezeu din întreaga lume? Faptele 
Ap.  9:31; 2 Tesaloniceni 2:16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

“Cuvintele spuse ucenicilor ne sunt adresate şi nouă. Mângâietorul 
este al nostru aşa cum a fost şi al lor. Duhul dă tăria care susŃine 
sufletele ce trudesc şi se luptă în orice situaŃie critică, în mijlocul urii 
acestei lumi, şi-i face să-şi vadă propriile lor lipsuri şi greşeli. În 
întristare şi durere, când totul apare întunecos şi viitorul tulbure, iar noi 
ne simŃim fără ajutor şi singuri, acesta este timpul când, drept răspuns 
la rugăciunea credinŃei, Duhul Sfânt aduce mângâiere inimii.” –IFA, 51 

 
În încercări  
3. Unde găsim ajutor şi mângâiere în încercări? Psalmii 121:1,2; 
Isaia 41:10. 
………………………………………………………………………………………………  
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“Nu există Mângâietor ca Hristos, atât de afectuos şi sincer. El este 
mişcat de simŃămintele neputinŃelor noastre. Duhul său vorbeşte inimii. 
Datorită circumstanŃelor putem fi separaŃi de prietenii noştri, oceanul 
agitat poate să fie între noi şi ei. Oricât de sinceră ar fi prietenia lor, nu 
pot să şi-o demonstreze…. Dar, nici o circumstanŃă sau distanŃă nu ne 
poate separa de Mângâietorul nostru ceresc. Oriunde suntem, oriunde 
mergem, El este întotdeauna acolo, Cel dat în locul lui Isus, să 
acŃioneze pentru El. El este întotdeauna la dreapta noastră, pentru a ne 
şopti cuvinte de mângâiere şi bunătate, să ne susŃină, încurajeze, ridice 
şi să ne consoleze. InfluenŃa Duhului Sfânt este viaŃa lui Hristos în 
suflet. Acest Duh lucrează în şi prin fiecare care Îl primeşte pe Hristos. 
Cei care experimentează rămânerea în acest Duh, descoperă roadele 
Lui: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioşia.” –God’s Amazing Grace, p. 195. 

 

4. De ce poate Isus Hristos să ajute pe fiecare, în mod special în 
slăbiciune şi încercare? Evrei 2:18; 4:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu toate că S-a suit la Tatăl, stă în prezenŃa Sa şi este părtaş la 
tronul universului, Isus n-a pierdut nimic din natura Sa miloasă. Astfel, 
aceeaşi inimă duioasă şi iubitoare este deschisă pentru toate necazurile 
lumii.... 

În toate încercările noastre, avem un ajutor care nu lipseşte 
niciodată. El nu ne lasă să luptăm singuri cu ispita, să ne batem cu răul 
şi să fim în cele din urmă zdrobiŃi sub poveri şi întristare. Cu toate că 
acum este ascuns de privirea muritorilor, urechea credinŃei poate auzi 
glasul Lui, zicând: "Nu te teme; căci Eu sunt cu tine". "Eu sunt cel viu. 
Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor." (Apoc. 1,18). Am 
suferit întristările tale, am trecut prin luptele tale, am dat piept cu 
ispitele tale. Cunosc lacrimile tale; şi Eu am plâns. Cunosc chiar şi 
durerile prea adânci pentru a fi rostite la urechea unui om. Să nu crezi 
că eşti singur şi părăsit. Deşi suferinŃa ta nu mişcă nici o coardă 
sensibilă în vreo inimă de pe pământ, priveşte la Mine şi vei trăi. "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, zice 
Domnul care are milă de tine" (Is. 54,10).” –HLL, pp. 480, 483. 
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Odihnă, mângâiere şi transformare 
5. Ce experimentăm când ne întoarcem la Hristos pentru 
mângâiere, după ce am fost neînŃeleşi sau dezamăgiŃi de oameni? 
Matei 11:28; Psalmii 94:19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus cunoaşte cazul fiecărui om. Tu poate zici: "Sunt păcătos, 
foarte păcătos". Se poate să fie aşa; dar cu cât eşti mai rău, cu atât ai 
mai mare nevoie de Isus. El nu-i izgoneşte pe cei care plâng sau sunt 
întristaŃi. El nu spune nimănui despre tainele inimii tale care vrei să 
rămână ascunse, ci invită pe fiecare suflet tremurând să prindă curaj. El 
iartă din toată inima pe toŃi aceia care vin la El căutând iertare şi 
îndreptare.” –HLL, p. 568. 

 
6. Care va fi rezultatul când vom învăŃa să găsim ajutor la Isus şi 
vom îngădui Duhului Sfânt să Îşi facă lucrarea? Evrei 12:2; Tit 3:5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Privind necontenit la Isus cu ochii credinŃei, vom fi întăriŃi. 
Dumnezeu va da cele mai scumpe descoperiri credincioşilor Săi care 
flămânzesc şi însetează. Ei vor simŃi că Hristos e un Mântuitor 
personal. Hrănindu-se din Cuvântul Lui, ei constată că este duh şi viaŃă. 
Cuvântul distruge natura firească, pământească şi dă o nouă viaŃă în 
Isus Hristos. Duhul Sfânt vine în suflet ca un Mângâietor. Prin lucrarea 
de transformare a harului Său, chipul lui Dumnezeu se reproduce la 
ucenici; ei devin o făptură nouă. Iubirea ia locul urii şi inima este 
refăcută după modelul divin.” –HLL, p. 391. 

“Duhul Sfânt, Mângâietorul, despre care a spus Isus că Îl va trimite 
în lume este cel care ne schimbă caracterul după asemănarea lui 
Hristos. Iar când aceasta va fi făcută, vom reflecta asemenea unei 
oglinzi slava Domnului.” God’s Amazing Grace,246 

 
7. Ce produce prezenŃa Duhului Sfânt în noi? DescrieŃi cât de mare 
este aceasta. 2 Corinteni 3:17,18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A privi la Hristos înseamnă a studia viaŃa Sa aşa cum este dată în 
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Cuvântul Său. Trebuie să căutăm adevărul ca pe o comoară ascunsă. 
Trebuie să ne aŃintim ochii asupra lui Isus. Când Îl acceptăm ca pe 
Mântuitor personal, aceasta ne dă o putere de a ne apropia de tronul 
harului. Privind suntem schimbaŃi şi ne asemănăm moral cu Cel care 
are un caracter perfect. Primind îndreptăŃirea Sa atribuită, prin puterea 
transformatoare a Duhului Sfânt, devenim ca El. Când imaginea lui 
Hristos locuieşte în noi, aceasta ia în stăpânire întreaga fiinŃă…. 

“Duhul Sfânt, Mângâietorul, despre care a spus Isus că Îl va trimite 
în lume este cel care ne schimbă caracterul după asemănarea lui 
Hristos. Iar când aceasta va fi făcută, vom reflecta asemenea unei 
oglinzi slava Domnului.” –Idem, pp. 96, 246. 

 
Pentru studiu personal 

Psalmii 94:17; 119:76; 2 Corinteni 1:3-5. 
“În toate încercările noastre, avem un ajutor care nu lipseşte 

niciodată. El nu ne lasă să luptăm singuri cu ispita, să ne batem cu răul 
şi să fim în cele din urmă zdrobiŃi sub poveri şi întristare. Cu toate că 
acum este ascuns de privirea muritorilor, urechea credinŃei poate auzi 
glasul Lui, zicând: "Nu te teme; căci Eu sunt cu tine". "Eu sunt cel viu. 
Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor." (Apoc. 1,18). Am 
suferit întristările tale, am trecut prin luptele tale, am dat piept cu 
ispitele tale. Cunosc lacrimile tale; şi Eu am plâns. Cunosc chiar şi 
durerile prea adânci pentru a fi rostite la urechea unui om. Să nu crezi 
că eşti singur şi părăsit. Deşi suferinŃa ta nu mişcă nici o coardă 
sensibilă în vreo inimă de pe pământ, priveşte la Mine şi vei trăi. "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, zice 
Domnul care are milă de tine" (Is. 54,10).” –HLL, p. 483. 

 
* * * 
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3 
Sabatul din 17 Ianuarie, 2015 

 
DUHUL ADEV ĂRULUI 

 
“Duhul Sfânt şi plin de învăŃăminte al lui Dumnezeu este în 

Cuvântul Său. O nouă şi preŃioasă lumină străluceşte cu putere de pe 
fiecare pagină. Adevărul este scos la iveală prin ele, iar cuvintele şi 
propoziŃiile, strălucind şi potrivindu-se cu orice ocazie, sunt glasul lui 
Dumnezeu care vorbeşte.” 

“Avem nevoie să-L recunoaştem pe Duhul Sfânt ca luminător al 
nostru.” –Sfaturi pt părinŃi, educatori şi elevi, pp. 171, 172; My Life 
Today, p. 44. 

 
Duhul Sfânt educă 
1. Ce alt nume este dat Mângâietorului? Care este misiunea Sa? 
Ioan 15:26; 1 Ioan 5:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în 
Numele Meu, vă va învăŃa toate lucrurile.’ Ioan 14:26. Nu veŃi mai 
spune nu înŃeleg. Nu veŃi mai privi ca într-o oglindă, în chip întunecos. 
VeŃi putea să ‘pricepeŃi împreună cu toŃi sfinŃii care este lărgimea, 
lungimea, adâncimea şi înălŃimea; şi să cunoaşteŃi dragostea lui Hristos 
care întrece orice cunoştinŃă.’ Efes. 3:18,19. 

“Duhul Sfânt înalŃă şi preamăreşte pe Mântuitorul. Este lucrarea 
Lui aceea de a prezenta pe Hristos, curăŃia neprihănirii Lui şi mântuirea 
cea mare pe care o avem prin El. Hristos spune: “El Mă va proslăvi, 
pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi” (Ioan 16, 14). 
Duhul adevărului este singurul învăŃător eficient al adevărului divin. 
Cât de mult preŃuieşte Dumnezeu neamul omenesc, încât a dat pe 
unicul Său Fiu să moară pentru noi şi apoi L-a împuternicit pe Duhul 
Său Sfânt să fie ÎnvăŃătorul şi Călăuzitorul permanent al celui 
credincios!”Christian Education 59 

 
2. De ce a fost atât de important pentru Isus să trimit ă Duhul Sfânt 
ucenicilor Săi? Ioan 14:26; 16:12-15. 
………………………………………………………………………………………………  
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“…Hristos deschisese ucenicilor cărarea nesfârşită a adevă-rului. 
Dar pentru ei era foarte greu să despartă învăŃăturile Lui de tradiŃiile şi 
învăŃăturile cărturarilor şi fariseilor.... Lucrurile trecătoare şi gândurile 
pământeşti ocupau un loc de frunte în mintea lor. Ei nu înŃelegeau 
natura spirituală a ÎmpărăŃiei lui Hristos, cu toate că El le lămurise acest 
lucru de atâtea ori. Mintea lor se încurcase. Ei nu apreciau valoarea 
Scripturilor pe care le prezenta Hristos. Multe din învăŃăturile Lui 
păreau că sunt pierdute pentru ei. Isus a văzut că nu prinseseră 
adevăratul înŃeles al cuvintelor Lui. Plin de milă, le-a făgăduit că Duhul 
Sfânt le va reaminti ceea ce le spusese. El mai lăsase nerostite multe 
lucruri care nu puteau să fie înŃelese de ucenici. Şi lucrurile acestea 
urmau să fie descoperite prin Duhul. Duhul avea să le lumineze 
înŃelegerea ca ei să aprecieze lucrurile cereşti. "Când va veni 
Mângâietorul, Duhul adevărului", a zis Isus, "are să vă călăuzească în 
tot adevărul” –HLL, pp. 670, 671. 

 
Duhul Sfânt întipăreşte adevărul în inima omului  
3. Ce se întâmplă în inimile sincere când Duhul adevărului 
luminează mintea omului pentru a putea discerne adevărul de 
eroare? Psalmii 51:6; 40:8; 143:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mângâietorul este numit "Duhul adevărului". Lucrarea Lui este să 
definească şi să susŃină adevărul. La început El locuieşte în inimă ca 
Duh al adevărului şi, după aceea, ajunge Mângâietor. Adevărul aduce 
mângâiere şi pace, în timp ce minciuna nu poate să dea adevărata pace 
şi mângâiere. Satana ajunge să stăpânească prin teorii şi prin tradiŃii 
mincinoase mintea oamenilor. Îndrumându-i către idealuri neadevărate 
el le denaturează caracterul. Duhul Sfânt vorbeşte minŃii prin Scripturi 
şi le întipăreşte adevărul în inimă. În felul acesta demască rătăcirea şi o 
alungă din suflet. Tocmai prin Duhul adevărului, care lucrează prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Îşi supune poporul Său ales.” HLL 671 

“Fără Duhul lui Dumnezeu, numai cunoaşterea Cuvântului Său nu 
este de nici un folos. Teoria adevărului, neînsoŃită însă de Duhul Sfânt 
nu poate reînviora sufletul şi nici sfinŃi inima. Cineva poate cunoaşte 
foarte bine poruncile şi făgăduinŃele Bibliei, dar dacă Duhul lui 
Dumnezeu nu întipăreşte adevărul în inima, caracterul nu va fi 
transformat. Fără iluminarea Duhului Sfânt oamenii nu vor fi în stare să 
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distingă adevărul de rătăcire şi vor cădea sub ispitele iscusite ale lui 
Satana.” –Parabole, pp. 408-411. 

 

4. Ce efecte produce Duhul în înŃelegerea omului? Ce adevăr este 
confirmat de Duhul Sfânt? Daniel 5:11, 14; Ioan 17:17; Psalmii 
119:160. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În aducerea omului la pocăinŃă, nu este datoria Duhului de a 
descoperi adevăruri noi, ci de a prezenta minŃii şi a convinge conştiinŃa 
despre lecŃiile preŃioase date de Isus în Vechiul şi Noul Testament.” –
(Manuscript 32, 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 
6, p. 1068. 

“Duhul Sfânt ne-a fost dat ca un ajutor în studierea Bibliei.… 
Atunci când, în rugăciune sinceră pentru iluminarea Duhului şi o 
deplină predare a inimii pentru a fi sfinŃită prin adevăr, Biblia va fi 
cartea de studiu, tot ceea ce Hristos a făgăduit se va împlini. Acest mod 
de a studia va avea ca efect minŃi echilibrate. ÎnŃelegerea se va înviora, 
iar simŃurile se vor ascuŃi. ConştiinŃa va deveni sensibilă, preferinŃele şi 
sentimentele vor fi curăŃite, va fi creată o atmosferă morală mai 
sănătoasă şi se va primi o nouă putere pentru a rezista păcatului.” –
Sfaturi pt părinŃi, educatori şi elevi, p. 357. 

 
Duhul Sfânt conduce la adevăr  
5. Cum trebuie studiat Cuvântul lui Dumnezeu pentru a avea 
beneficii? Ce trebuie să Îi cerem Domnului când studiem Cuvântul 
Său? Psalmii 25:4, 5; 139:23, 24; 51:10, 12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceia care se îmbracă cu toată armătura lui Dumnezeu şi îşi 
consacră zilnic timp pentru meditaŃie, rugăciune şi studierea 
Scripturilor, vor fi legaŃi de cer şi vor avea o influenŃă mântuitoare şi 
transformatoare asupra celor din jurul lor.” –5T, p. 112 (1882). 

“Biblia n-ar trebui să fie niciodată studiată fără rugăciune. Numai 
Duhul Sfânt poate să ne facă în stare să simŃim importanŃa acelor 
lucruri uşor de înŃeles sau să ne ferească de interpretarea tendenŃioasă a 
adevărurilor greu de înŃeles. Lucrarea îngerilor cereşti este aceea de a 
pregăti inima pentru a înŃelege astfel Cuvântul lui Dumnezeu, încât să 
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fim încântaŃi de frumuseŃea lui, mustraŃi de adevărurile lui sau 
însufleŃiŃi şi întăriŃi de făgăduinŃele lui... Ispitele par adesea irezistibile 
pentru că, prin neglijarea rugăciunii şi a studiului Bibliei, cel ispitit nu-
şi poate aminti cu uşurinŃă făgăduinŃele lui Dumnezeu şi nu-l poate 
întâmpina pe Satana cu armele Scripturii. Dar îngerii sunt în jurul 
acelora care sunt gata să se lase învăŃaŃi în lucrurile dumnezeieşti; şi în 
timp de mare nevoie ei îşi vor aminti chiar acele adevăruri de care au 
trebuinŃă...” 

“Dar învăŃăturile lui Hristos trebuie ca mai înainte să fi fost 
depozitate în minte, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să ni le aducă 
aminte în vreme de primejdie. "Strâng Cuvântul Tău în inima mea", 
spunea David, "ca să nu păcătuiesc împotriva Ta" (Ps. 119,11).” –
Străbătând Veacurile, pp. 599, 600. 

 
6. Va fi suficientă pentru viaŃă simpla cunoaştere a Cuvântului lui 
Dumnezeu? Ce este necesar pentru a primi Mângâietorul, Duhul 
adevărului? Ioan 14:15-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“0 simplă înŃelegere spirituală a Cuvântului Iui Dumnezeu nu va 
avea nici o influenŃă asupra obiceiurilor din viaŃă căci viaŃa este reglată 
de starea inimii. După ce instructorii şcolii de Sabat au prezentat 
învăŃăturile din lecŃiune, lucrarea lor este doar începută; ei trebuie să-şi 
continue munca până când au certitudinea că principiile cereşti nu sunt 
doar auzite ci şi scrise în inima elevului.” Sfaturi pentru Lucrarea 
Şcolii de Sabat, p. 37. 

“Cu toate acestea, faptul că Dumnezeu a descoperit voia Sa 
oamenilor prin Cuvântul Său n-a făcut inutilă prezenŃa şi călăuzirea 
continuă a Duhului Sfânt. Din contră, Duhul a fost făgăduit de 
Mântuitorul nostru ca să descopere Cuvântul slujitorilor Săi, să 
lumineze şi să aplice învăŃăturile Lui. Şi pentru că Duhul lui Dumnezeu 
a fost Acela care a inspirat Biblia este cu neputinŃă ca învăŃătura 
Duhului să fie vreodată contrară aceleia a Cuvântului. 

Duhul n-a fost dat - şi nici nu va fi revărsat vreodată - pentru a da la 
o parte Biblia, căci Scripturile declară lămurit: Cuvântul lui Dumnezeu 
este măsura prin care trebuie să fie pusă la probă toată învăŃătura şi 
experienŃa.” –Străbătând Veacurile, p. vii. 
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7. Ce promisiuni date de Isus ucenicilor Săi sunt date fiecăruia 
pentru a ilumina mintea şi a deschide inima adevărurilor din 
Cuvântul Său? Matei 28:20, ultima parte; Ioan 14:16; 17:19, 20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus a făgăduit ucenicilor Săi: "Dar Mângâietorul, adică Duhul 
Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăŃa toate 
lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu"... "Când va veni 
Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; 
căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va 
descoperi lucrurile viitoare." (Ioan 14,26; 16,13). Scriptura învaŃă 
lămurit că aceste făgăduinŃe, departe de a fi limitate la zilele 
apostolilor, se extind asupra bisericii lui Hristos din toate veacurile. 
Mântuitorul îi asigură pe urmaşii Săi: "Şi învăŃaŃi-i să păzească tot ce v-
am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului. Amin" (Mat. 28,20). Iar Pavel declară că darurile şi 
manifestările Duhului au fost aşezate în biserică "pentru desăvârşirea 
sfinŃilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui 
Hristos, până vom ajunge toŃi la unirea credinŃei şi a cunoştinŃei Fiului 
lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălŃimea staturii plinătăŃii lui 
Hristos". (Efes. 4,12.13).” – Străbătând Veacurile, pp. viii, ix. 

 
Pentru studiu personal 

“Duhul Sfânt este dat numai acelora care caută cu umilinŃă pe 
Dumnezeu, care urmează călăuzirea şi harul Său. Puterea lui Dumnezeu 
aşteaptă să fie cerută şi primită. Această binecuvântare făgăduită, dacă 
este cerută prin credinŃă, aduce cu sine toate celelalte binecuvântări. Ea 
se dă potrivit cu bogăŃiile harului lui Hristos şi El este gata să dea 
fiecărui suflet atât cât poate să primească.” –HLL, p. 672. 

“Dumnezeu îi cheamă pe aceia care cunosc voia Lui să fie 
împlinitori ai Cuvântului Său. Slăbiciunea, a face ceva cu jumătate de 
inimă şi nehotărârea cheamă atacurile lui Satana. Aceia care îngăduie 
acestor trăsături de caracter să se dezvolte vor fi doborâŃi, fără a putea fi 
ajutaŃi, de valurile agitate ale ispitelor. Fiecăruia dintre cei care 
mărturisesc Numele lui Hristos i se cere să crească până la statura 
plinătăŃii lui Hristos, Capul cel viu al creştinului.” –Mărturii, vol. 5, pp. 
263, 264. 

* * *  
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4 
Sabatul din 24 Ianuarie, 2015 

 
CONVINGEREA DE PĂCAT ŞI ÎNDREPTĂłIREA  
 
“Prin îndrumarea puternică a Duhului Sfânt trebuie supusă şi 

biruită guvernarea lui Satana. Duhul Sfânt convinge de păcat şi îl 
elimină din suflet cu ajutorul consimŃământului agentului uman… Prin 
meritele lui Isus, omul poate fi capabil a exercita cele mai nobile puteri 
ale fiinŃei sale şi a elimina păcatul din sufletul său.” –My Life Today 43. 

 
Agentul convingător  
1. În de acord cu promisiunea lui Isus, cu privire la ce vor fi 
oamenii convinşi, când va veni Duhul adevărului? Ioan 16:8-11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lucrarea Duhului Sfânt este în mod clar arătată în cuvintele 
Domnului Hristos: "Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce 
priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata" (Ioan 16,8). Duhul Sfânt este 
Acela care convinge de păcat. Dacă păcătosul răspunde influenŃei 
reînviorătoare a Duhului Sfânt, el va fi adus atunci la pocăinŃă şi trezit, 
făcut să înŃeleagă importanŃa ascultării de cerinŃele divine.” –IFA, p. 52. 

“Duhul Sfânt aduce omului puterea de a birui. Prin îndrumarea 
Duhului trebuie supusă guvernarea lui Satana. Duhul Sfânt convinge de 
păcat şi îl elimină din suflet cu ajutorul consimŃământului agentului 
uman. Mintea este adusă sub o nouă lege – legea împărăŃiei libertăŃii.” 
–Our High Calling, p. 152.  

 
2. Prin ce lucrare minunată sunt luminaŃi ochii înŃelegerii? Efeseni 
1:17, 18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Fi Ńi atenŃi să nu vă împotriviŃi Duhului lui Dumnezeu când va veni 
Mângâietorul şi vă va mustra de păcat, neprihănire şi judecată…. FiŃi 
gata să înŃelegeŃi ce vă va descoperi. SupuneŃi-vă voinŃa proprie, 
obiceiurile voastre de mult idolatrizate şi iubite ca să puteŃi primi 
principiile adevărului.” –Our High Calling, p. 152. 
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“Duhul trebuia să fie dat ca o putere înnoitoare, căci fără aceasta 
jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic. În decursul veacurilor puterea 
răului se întărise, iar supunerea oamenilor faŃă de această putere 
satanică era uluitoare. Păcatul nu putea să fie oprit şi înfrânt decât prin 
mijlocirea celei de a treia Persoane a Dumnezeirii, care urma să vină nu 
cu puterea schimbată, ci cu plinătatea puterii dumnezeieşti. Doar Duhul 
face să aibă efect cele săvârşite de Mântuitorul lumii. Prin Duhul 
ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge credinciosul părtaş de natură 
dumnezeiască. Hristos a dat Duhul Său ca putere divină pentru a birui 
toate înclinaŃiile spre rău, moştenite şi cultivate şi pentru a întipări 
caracterul Său în biserică.” –HLL, p. 671. 

 
PocăinŃa 
3. Care este primul rezultat produs de acŃiunea Duhului Sfânt? 
Zaharia 12:10, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Primele roade ale lucrării Duhului Sfânt în viaŃă este pocăinŃa de 
păcate. Este singurul proces prin care curăŃia infinită reflectă chipul lui 
Hristos în cei răscumpăraŃi. În Hristos se găseşte întreaga plinătate. 
ŞtiinŃa care nu este în armonie cu El nu are nici o valoare. El ne învaŃă 
să considerăm toate lucrurile ca o pierdere faŃă de preŃul nespus de 
mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul nostru. Această cunoaştere 
este cea mai înaltă ştiinŃă pe care o poate atinge omul.” –(Manuscript 
28, 1905) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1068. 

“Prin manifestarea iubirii Sale, prin mijlocirea Duhului Său, El 
stăruie ca oamenii să se pocăiască. Căci pocăinŃa este darul lui 
Dumnezeu, iar pe cine Îl iartă, mai întâi îl duce la pocăinŃă. Cea mai 
dulce bucurie ajunge la om prin pocăinŃa sinceră faŃă de Dumnezeu 
pentru călcarea Legii Sale şi prin credinŃa în Hristos ca 
Răscumpărătorul şi Mijlocitorul păcătosului.” –Selected Messages, 
book 1, p. 324. 

 
4. Ce face Dumnezeu în mod constant pentru a aduce omul la 
pocăinŃă? Osea 11:4, prima parte; Ioan 12:32. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Ceea ce conduce pe păcătos la adevărata pocăinŃă este puterea 
mântuitoare a Domnului Hristos…. Noi nu putem nicidecum să ne 
pocăim fără ca Duhul lui Hristos să trezească conştiinŃa, după cum nu 
putem fi iertaŃi de păcatele noastre fără Domnul Hristos.” –Calea către 
Hristos, p. 26. 

“Orice om care răspunde acestei chemări se va întoarce de la 
răutate. Hristos poate mântui pe deplin pe toŃi cei care vin la El. Cel ce 
vine la Isus îşi pune piciorul pe scara care duce de la pământ la cer…. 
Cei ce cred în Hristos nu vor muri niciodată, nici nu îi va smulge cineva 
din mâinile Lui.” –Selected Messages, book 1, pp. 181, 182. 

 
5. Cum îi consideră Dumnezeu pe toŃi cei atraşi şi conduşi de Duhul 
adevărului? Romani 8:13-16; Galateni 4:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Duhul Sfânt este cel care face razele strălucitoare ale Soarelui 
Neprihănirii să lumineze în minŃile întunecate. El este cel care face 
inima oamenilor să ardă înăuntrul lor de o dorinŃă vie după adevărurile 
veşniciei. El le prezintă marele standard al neprihănirii, îi convinge de 
păcat şi inspiră credinŃa în Hristos ca fiind singurul capabil să 
mântuiască de păcat. El este cel care realizează transformarea 
caracterului, atrăgând dragostea oamenilor de la lucrurile trecătoare şi 
pieritoare şi îndreptând-o spre moştenirea veşnică. Duhul Sfânt renaşte, 
înnobilează şi sfinŃeşte fiinŃele omeneşti, pregătindu-le să devină 
membre ale familiei împărăteşti, copii ai Împăratului ceresc.” –Gospel 
Workers, pp. 286, 287. 

“Lucrarea Duhului Sfânt este de a convinge lumea de păcat, 
neprihănire şi judecată. Lumea poate fi doar avertizată văzând pe cei 
care cred adevărul şi sunt sfinŃiŃi de adevăr, ghidându-se după principii 
măreŃe şi sfinte, arătând printr-un mod deosebit şi înalt linia de 
demarcaŃie dintre cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi cei care le 
calcă în picioare.” –SDABC, vol. 7, p. 980. 

 
Convertirea 
6. Ce altă mare lucrare face Duhul Sfânt în inima omului când i se 
permite? Ce exemple de înnoire prin Duhul Sfânt sunt date în 
Biblie? Ioan 3:5, 6; Tit 3:5. 
………………………………………………………………………………………………  
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“Predându-se cu totul puterii convingătoare a Duhului Sfânt, Saul a 
văzut greşelile vieŃii sale şi a recunoscut cât de cuprinzătoare erau 
cerinŃele Legii lui Dumnezeu. El, care fusese un Fariseu mândru, 
încrezător că era îndreptăŃit prin propriile sale fapte bune, acum se 
pleacă înaintea lui Dumnezeu în umilinŃa şi simplitatea unui copilaş, 
mărturisindu-şi propria sa nevrednicie, rugându-se pentru meritele unui 
Mântuitor răstignit şi înălŃat. Saul dorea să ajungă în deplină armonie şi 
comuniune cu Tatăl şi cu Fiul şi, în dorinŃa lui fierbinte după iertare şi 
primire, el a înălŃat la tronul milei rugăciuni arzătoare. Rugăciunile 
Fariseului pocăit nu au fost în zadar. Gândurile şi simŃămintele cele mai 
profunde ale inimii sale au fost transformate prin harul dumnezeiesc şi 
însuşirile lui nobile au fost aduse în armonie cu planurile veşnice ale lui 
Dumnezeu. Hristos şi neprihănirea Lui au devenit pentru Saul de mai 
mare preŃ decât lumea întreagă. Convertirea lui Saul este o dovadă 
izbitoare despre puterea minunată a Duhului Sfânt de a-i convinge pe 
oameni de păcat.” –IFA, pp. 119, 120. 

 
7. Cum reacŃionează vrăjmaşul sufletelor când cineva este 
transformat de puterea Duhului Sfânt? Cum trebuie văzută 
această luptă spirituală? 1 Petru 5:8-10; Filipeni 1:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lucrarea Duhului Sfânt este de a descoperi minŃii caracterul şi 
consacrarea pe care o acceptă Dumnezeu. Prin slujirea Duhului Sfânt, 
sufletul este luminat, iar caracterul este înnoit, sfinŃit şi înălŃat.” –
Selected Messages, book 1, p. 134. 

“Cu cât sunt mai mari eforturile lui Satana de a ne distruge, cu atât 
este mai mare victoria obŃinută în a le birui. Răscumpărătorul lumii 
prezintă planul de luptă, cu toate greutăŃile lui şi ne cere să cântărim 
preŃul. El nu doreşte ca urmaşii Săi să ignore născocirile lui Satana. Ei 
trebuie să ştie cu ce se vor confrunta, ce pregătiri trebuie să facă pentru 
a zădărnici născocirile lui. El le arată marea confederaŃie a răului 
dispusă împotriva Sa şi a urmaşilor Săi, dar le face clar faptul că vor 
avea ajutorul Duhului Sfânt în luptă. Îngerii lui Dumnezeu, nevăzuŃi de 
ochiul muritor, se vor amesteca în rândurile lor. Asemenea ostaşilor lui 
Isus, ei trebuie să îmbrace armătura, căci ei nu au „de luptat împotriva 
cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
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împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor 
răutăŃii care sunt în locurile cereşti.” Efeseni 6:12. Ei nu pot face nimic 
împotriva unor vrăjmaşi atât de puternici fără Hristos, care să conducă 
lupta.” –Signs of the Times, December 21, 1891. 

 
Pentru studiu personal 

“Predicarea Cuvântului nu va fi de nici un folos fără prezenŃa 
continuă a Duhului Sfânt şi fără ajutorul Său neîncetat. Acesta este 
singurul ÎnvăŃător capabil al adevărului dumnezeiesc. Adevărul va trezi 
conştiinŃa şi va transforma viaŃa numai atunci când este însoŃit în inimă 
de Duhul. Poate că cineva este în stare să prezinte litera Cuvântului lui 
Dumnezeu, poate că are cunoştinŃă de toate poruncile şi făgăduinŃele 
lui, dar, dacă Duhul Sfânt nu sădeşte adevărul în inimă, nici un suflet 
nu va cădea pe Stâncă să se zdrobească. ÎnvăŃătura, oricât de multă, şi 
avantajele, oricât de strălucite, nu fac din om un canal de lumină fără 
conlucrarea Duhului lui Dumnezeu. Semănarea seminŃei Evangheliei 
nu va avea succes decât atunci când seminŃele sunt trezite la viaŃă de 
roua cerului. Înainte ca vreo carte a Noului Testament să fi fost scrisă, 
înainte ca vreo predică de vestire a Evangheliei să se fi rostit, după 
înălŃarea lui Hristos la cer, Duhul Sfânt a venit asupra apostolilor 
plecaŃi în rugăciune. După aceea, vrăjmaşii lor au spus: "AŃi umplut 
Ierusalimul cu învăŃătura voastră" (Fapte 5,28).” –HLL, 671, 672. 

 
 

* * * 
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5 
Sabatul din 31 Ianuarie, 2015 

 
TIMPUL REV ĂRSĂRII DUHULUI SFÂNT 

 
“ÎnălŃarea lui Isus la cer a fost semnalul că urmaşii Lui urmau să 

primească binecuvântata făgăduinŃă. Pentru aceasta ei trebuia să aştepte 
mai înainte de a începe lucrarea lor. Când Hristos a trecut prin porŃile 
cerului, El a fost întronat în mijlocul adorării îngerilor. De îndată ce 
această ceremonie s-a încheiat, Duhul Sfânt a coborât asupra ucenicilor 
în torente bogate şi Hristos a fost cu adevărat proslăvit, chiar cu slava 
pe care o avusese la Tatăl din veşnicie. Revărsarea Duhului Sfânt din 
Ziua Cincizecimii a fost comunicarea din partea cerului că întronarea 
Mântuitorului a avut loc. Potrivit făgăduinŃei Sale, El a trimis din ceruri 
Duhul Sfânt asupra urmaşilor Săi, ca un semn că El a primit, ca preot şi 
împărat, toată puterea în cer şi pe pământ şi că El era Cel Uns peste 
poporul Său.” –IFA, pp. 38,39. 

 
Planul de răscumpărare 
1. Ce tactică şi ce argumente a folosit Satana după ce i-a făcut pe 
Adam şi Eva să păcătuiască? Ce rol are acesta faŃă de păcătoşi? 
Ioan 8:44; Zaharia 3:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La începutul marii lupte, Satana declarase că Legea lui Dumnezeu 
nu poate fi ascultată, că dreptatea şi mila nu se pot împăca şi că, dacă 
legea ar fi călcată, ar fi cu neputinŃă ca păcătosul să fie iertat. Satana 
susŃinea că orice păcat trebuie să fie pedepsit şi că, dacă Dumnezeu ar 
ierta vreun păcat, atunci n-ar putea fi un Dumnezeu al adevărului şi al 
dreptăŃii. Când oamenii au călcat Legea lui Dumnezeu şi au nesocotit 
voinŃa Lui, Satana a jubilat. Se dovedea, spunea el, că Legea nu putea fi 
ascultată; omul nu putea fi iertat. Pentru că el, după răzvrătire, fusese 
îndepărtat pentru totdeauna din cer, Satana pretindea ca neamul 
omenesc să fie pentru totdeauna exclus de la mila lui Dumnezeu. 
Dumnezeu nu putea fi drept şi totuşi să manifeste milă faŃă de păcătos.” 
HLL. 761. 
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2. Ce au întocmit deja Dumnezeu şi Isus pe când Satana se bucura 
că a putut să-i ducă pe Adam şi Eva în păcat? Geneza 3:15; 1 Ioan 
3:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Căderea omului în păcat a umplut cerul de durere. Lumea pe care 
Dumnezeu o făcuse a ajuns ruinată de blestemul păcatului şi locuită de 
fiin Ńe omeneşti sortite mizeriei şi morŃii. Se părea că nu există nici o 
scăpare pentru aceia care au călcat Legea... 

„Planul de Mântuire fusese alcătuit mai înainte de aducerea la 
existenŃă a pământului, căci Hristos este "Mielul care a fost junghiat de 
la întemeierea lumii" (Apoc.13,8); totuşi, a fost o luptă chiar pentru 
Împăratul Universului ca să dea pe Fiul Său să moară pentru neamul 
omenesc căzut. Dar "atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă 
viaŃă veşnică" (Ioan 3,16). O, taină a mântuirii! Iubirea lui Dumnezeu 
pentru o lume ce nu L-a iubit! Cine poate pricepe adâncurile acestei 
iubiri care "întrece orice cunoştinŃă"? De-a lungul veacurilor nesfârşite, 
minŃi nemuritoare, căutând să înŃeleagă taina acelei iubiri de nepătruns, 
se vor uimi şi-L vor adora.” –Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 63, 64. 

 
3. Cum a trăit Isus pe pământ pentru a împlini planul de 
răscumpărare şi, astfel să contrazică acuzaŃiile lui Satana? Ioan 
15:10; 4:34; 6:38. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iubirea lui Dumnezeu a fost exprimată atât în dreptatea, cât şi în 
mila Sa. A fost planul lui Satana acela de a despărŃi mila de adevăr şi 
dreptate. El a căutat să demonstreze faptul că neprihănirea Legii lui 
Dumnezeu este un vrăjmaş al păcii. Dar Hristos a arătat că în planul lui 
Dumnezeu ele sunt în mod indisolubil legate; că una nu poate exista 
fără cealaltă. "Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea 
se sărută" (Ps. 85,10). 

Prin viaŃa şi moartea Sa, Hristos a dovedit că dreptatea lui 
Dumnezeu nu nimiceşte mila Sa şi că păcatul poate fi iertat, că Legea 
este dreaptă şi că poate fi în mod desăvârşit ascultată. AcuzaŃiile lui 
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Satana erau astfel respinse. Dumnezeu îi dăduse omului dovezi de 
netăgăduit despre iubirea Sa.” –HLL, p. 762. 

“Iar jertfa la care I-a îndemnat iubirea infinită pe Tatăl şi pe Fiul, ca 
păcătoşii să fie mântuiŃi, demonstrează întregului univers - nimic mai 
puŃin decât acest plan de ispăşire nefiind suficient - că dreptatea şi mila 
sunt temelia Legii şi guvernării lui Dumnezeu.” –Străbătând Veacurile, 
p. 503. 

 
Destinul Acuzatorului 
4. Cunoscând dinainte atât suferinŃa şi moartea Sa, cât şi învierea, 
ce a promis Isus ucenicilor Săi? Ioan 14:30; 16:8, partea din mijloc, 
11; 12:31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Atunci când urma să se ia ultimele măsuri pentru umilirea lui 
Hristos şi când sufletul Său a fost cuprins de cea mai adâncă durere, le-
a spus ucenicilor: "Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în 
Mine". "Stăpânitorul lumii acesteia este judecat." "Acum va fi aruncat" 
(Ioan 14,30; 16,11; 12,31). Cu ochi profetic, Hristos a văzut scenele 
care aveau să aibă loc în ultima Sa bătălie. El ştia că, atunci când va 
zice: "S-a sfârşit!", tot cerul va tresălta de bucuria biruinŃei. Urechea 
Lui a auzit cântecele îndepărtate şi strigătele de biruinŃă din curŃile 
cereşti. Ştia că atunci avea să sune clopotul de moarte al domniei lui 
Satana, iar Numele lui Hristos avea să fie rostit dintr-o lume în alta, în 
tot universul… El ştia că adevărul, înarmat cu atotputernicia Duhului 
Sfânt, va birui în lupta cu răul şi că stindardul însângerat va flutura 
biruitor deasupra urmaşilor Săi… 

Hristos Şi-a plecat capul şi a murit, dar Şi-a păstrat cu tărie credinŃa 
şi supunerea faŃă de Dumnezeu. "Şi am auzit în cer un glas tare, care 
zicea: 'Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăŃia Dumnezeului 
nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraŃilor noştri, 
care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat 
jos'" (Apoc. 12,10).” –HLL, pp. 679, 761. 

 
Asigurarea îndreptăŃirii  
5. Ce a devenit Isus pentru păcătoşii care acceptă sângele Său 
pentru iertarea păcatelor lor? Ieremia 23:6; 1 Corinteni 1:30. 
………………………………………………………………………………………………  
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“Dumnezeu Şi-a arătat dezaprobarea faŃă de principiile rebeliunii. 
Tot cerul a văzut dreptatea Sa descoperită atât în condamnarea lui 
Satana, cât şi în răscumpărarea omului. Lucifer declarase că, dacă 
Legea lui Dumnezeu este de neschimbat, iar pedeapsa nu putea fi 
înlăturată, orice călcător al ei trebuia să fie pe veci lipsit de favoarea 
Creatorului. El pretindea ca neamul omenesc păcătos să fie aşezat în 
afara mântuirii şi prin aceasta să fie prada lui de drept. Dar moartea lui 
Hristos era un argument în favoarea omului, care nu putea fi înfrânt. 
Pedeapsa Legii a căzut peste Acela care era egal cu Dumnezeu, iar 
omul avea posibilitatea să primească neprihănirea lui Hristos şi, printr-o 
viaŃă de pocăinŃă şi de umilinŃă, să biruie aşa cum Fiul lui Dumnezeu a 
triumfat asupra puterii lui Satana. Aşa că Dumnezeu este drept şi în 
acelaşi timp poate să-l îndreptăŃească pe acela care crede în Isus.” –
Străbătând Veacurile, pp. 502, 503. 

 
Timpul revărsării Duhului   
6. Ce s-a întâmplat imediat după ce Isus a obŃinut victoria? 
Apocalipsa 12:9-11; Romani 8:33, 34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Crucea de pe Calvar, în timp ce declară Legea ca fiind de 
neschimbat, face cunoscut universului că plata păcatului este moartea. 
În strigătul de moarte al Mântuitorului "S-a sfârşit", a bătut clopotul de 
moarte al lui Satana. Marea luptă care durase atâta vreme s-a hotărât 
atunci, iar curăŃirea finală a păcatului a fost asigurată. Fiul lui 
Dumnezeu a trecut prin porŃile mormântului pentru ca "prin moarte să 
nimicească pe acela care avea puterea morŃii, pe diavolul" (Evrei 
2,14)… 

În aducerea la îndeplinire a judecăŃii finale se va vedea că nu există 
nici un motiv pentru existenŃa păcatului. Când Judecătorul a tot 
pământul îl va întreba pe Satana: "De ce te-ai răzvrătit împotriva Mea şi 
M-ai jefuit de supuşii ÎmpărăŃiei Mele?" iniŃiatorul păcatului nu va 
putea aduce vreo scuză. Orice gură va fi închisă şi toate oştile 
răzvrătirii vor fi f ără cuvânt.” Străbătând Veacurile, pag. 503. 

“Satana şi toŃi cei ce i s-au alăturat în răzvrătire vor fi nimiciŃi. 
Păcatul şi păcătoşii vor pieri cu rădăcină şi ramuri (Mal. 4,1) - Satana 
fiind rădăcina, iar urmaşii săi ramurile.” –HLL, p. 763. 
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7. În de acord cu cuvintele lui Isus, trebuia să fie dată revărsarea 
Duhului Sfânt bisericii primare? Ioan 7:38, 39; 16:7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când Hristos le-a dat ucenicilor Săi făgăduinŃa Duhului Sfânt, El 
Se apropia de încheierea lucrării Sale de pe pământ. El stătea în umbra 
crucii, dându-şi pe deplin seama de povara vinovăŃiei ce avea să apese 
asupra Sa, ca Purtător al păcatului. Mai înainte de a Se oferi pe Sine ca 
jertfă, El le-a dat ucenicilor îndrumări cu privire la darul esenŃial şi 
desăvârşit pe care avea să-l reverse asupra urmaşilor Săi - dar care avea 
să-i pună în legătură cu resursele nelimitate ale harului Său. "Eu voi 
ruga pe Tatăl", a zis El, "şi El vă va da un alt Mângâietor, care să 
rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L 
poate primi pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteŃi, 
căci rămâne cu voi şi va fi în voi" (Ioan 14,16.17). Mântuitorul arăta 
înainte spre timpul când Duhul Sfânt trebuia să vină pentru a săvârşi o 
puternică lucrare în calitate de Reprezentant al Său.” –IFA, p. 47. 

“Credincios în făgăduinŃa Sa, Cel Divin, înălŃat în curŃile cereşti, a 
oferit plinătatea Sa urmaşilor de pe pământ. Faptul că El a luat loc pe 
tron la dreapta lui Dumnezeu s-a arătat prin revărsarea Duhului asupra 
ucenicilor.” –Education, p. 95. 

 
Pentru studiu personal 

“Dar după înălŃarea Domnului Hristos, instalarea Sa pe tronul 
Universului şi începutul lucrării Sale de mijlocire au fost făcute 
cunoscute prin revărsarea Duhului Sfânt. În ziua Cincizecimii, Duhul 
Sfânt a fost revărsat. Ucenicii Domnului Hristos au vestit cu putere pe 
Mântuitorul cel înviat. Lumina cerului a pătruns minŃile întunecate ale 
acelora care au fost înşelaŃi de vrăjmaşii Domnului Hristos. Ei L-au 
văzut acum înălŃat cu puterea Lui şi L-au "făcut Domn şi Mântuitor, ca 
să dea lui Israel pocăinŃa şi iertarea păcatelor." Fapte 5,13.  

Ei L-au văzut înconjurat de slava cerului, având în mâinile Sale 
comori infinite pe care să le împartă acelora care se vor întoarce de la 
răzvrătirea lor. Când apostolii au vorbit despre slava Singurului născut 
din Tatăl, trei mii de suflete au fost convinse. Ei au fost făcuŃi în stare 
să se vadă aşa cum erau, păcătoşi şi mânjiŃi de păcat, iar pe Domnul 
Hristos să-l vadă ca pe Prietenul şi Răscumpărătorul lor. Domnul 
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Hristos a fost înălŃat. El a fost glorificat prin manifestarea puterii 
Duhului Sfânt revărsat asupra oamenilor. Prin credinŃă, aceşti 
credincioşi L-au văzut ca fiind Singurul care a îndurat umilinŃa, 
suferinŃa şi moartea pentru ca ei să nu piară, ci să aibă viaŃă veşnică. 
Descoperirea Domnului Hristos prin Duhul Sfânt i-a făcut să înŃeleagă 
puterea şi maiestatea Sa şi prin credinŃă ei şi-au întins mâinile spre El, 
spunând: "Cred"” –Parabole, p. 120. 

 
 

* * * 
 

6 
Sabatul din 7 Februarie, 2015 

 
TRANSFORMAREA CARACTERULUI 

 
“Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima credinciosului, ajutându-l 

să înainteze de la o treaptă a ascultării la alta, de la putere la o mai mare 
putere, din har în har în Isus Hristos.” –Selected Messages, book 1, 375. 

 
PocăinŃa 
1. Ce cunoştin Ńe sunt necesare pentru transformarea inimii? 
Psalmii 19:12; 40:12; 139:24; Romani 3:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“… Însă, atunci când inima se supune influenŃei Duhului Sfânt, 
conştiinŃa va fi trezită, iar păcătosul va ajunge să înŃeleagă ceva din 
profunzimea şi sfinŃenia legii lui Dumnezeu, care este temelia 
guvernării Sale în ceruri şi pe pământ. "Lumina aceasta este adevărata 
Lumină care luminează pe orice om, venind în lume", care luminează 
cămările tainice ale sufletului, iar lucrurile ascunse ale întunericului 
sunt aduse la lumină (Ioan 1,9). SimŃământul vinovăŃiei pune stăpânire 
pe minte şi inimă. Păcătosul înŃelege acum dreptatea lui Dumnezeu şi îi 
este groază să apară, în vinovăŃia şi întinarea lui, înaintea Celui care 
cercetează inimile. El vede iubirea lui Dumnezeu, frumuseŃea sfinŃeniei 
şi bucuria curăŃiei; el doreşte atunci din inimă să fie curăŃit şi readus în 
legătură cu cerul.” –Calea către Hristos, p. 24. 
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“Tot aşa va fi cu toŃi aceia care privesc la Hristos. Cu cât ne vom 
apropia mai mult de Isus şi cu cât vom vedea mai clar curăŃia 
caracterului Său, cu atât mai clar vom vedea imensa păcătoşenie a 
păcatului şi cu atât mai puŃin vom fi dispuşi să ne înălŃăm pe noi înşine. 
Va fi o continuă alergare a sufletului după Dumnezeu, o mărturisire a 
păcatului continuă, serioasă şi zdrobitoare de inimă şi o smerire a inimii 
înaintea Lui. Cu fiecare pas făcut în experienŃa noastră creştină, 
pocăinŃa noastră va fi mai profundă.” –IFA, p. 561. 

 
2. Cum a reacŃionat David când şi-a înŃeles condiŃia de păcătos? 
Psalmii 51:1-4, 9-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Duhul lui Dumnezeu va răspunde strigătului fiecărei inimi 
pocăite, căci pocăinŃa este darul lui Dumnezeu şi o dovadă că Hristos 
atrage sufletul la El. Noi nu ne putem pocăi fără Hristos, cum nici nu 
putem fi iertaŃi fără Hristos …. 

“Mul Ńi confundă primii paşi în lucrarea de salvare. Se crede că 
pocăinŃa este lucrarea pe care trebuie să o facă păcătosul pentru a putea 
veni la Hristos. Se crede că păcătosul trebuie să îşi asigure o potrivire 
pentru a primi binecuvântarea harului lui Dumnezeu. Dar, după cum 
este adevărat că pocăinŃa precede iertarea, căci doar inima zdrobită şi 
căită este acceptată de Dumnezeu, tot aşa de adevărat este că păcătosul 
nu se poate aduce pe sine însuşi la pocăinŃă sau să se pregătească să 
vină la Hristos. Cu excepŃia pocăinŃei, păcătosul nu poate fi iertat. 
Întrebarea care se pune este dacă pocăinŃa este lucrarea păcătosului sau 
este darul lui Hristos. Trebuie să aştepte păcătosul să se umple de 
remuşcări pentru păcatele sale înainte de a veni la Hristos? Primul pas 
către Hristos este făcut prin atragerea Duhului lui Dumnezeu şi în timp 
ce omul răspunde acestei atracŃii, înaintează spre Hristos pentru a se 
pocăi.” –Selected Messages, book 1, pp. 381, 390. 
 
Împlinirea voin Ńei lui Dumnezeu  
3. Ce caută un suflet după ce i s-a garantat iertarea şi 
îndreptăŃirea? Psalmii 119:33-37; 1 Ioan 2:15-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Această voinŃă divină care lucrează asupra lucrurilor din natură 
vorbeşte şi inimilor oamenilor, dând naştere în fiinŃa lor unei dorinŃe 
inexprimabile după ceva care le lipseşte. Lucrurile firii, ale păcatului 
nu-i mai satisfac. Duhul lui Dumnezeu îi îndeamnă mereu să caute 
numai acele lucruri care le pot da pace şi lini şte: harul lui Hristos, 
bucuria sfinŃirii. Prin mijloace văzute şi nevăzute, Mântuitorul nostru 
lucrează continuu ca să atragă inimile oamenilor de la plăceri care nu 
satisfac, plăceri ale păcatului, la binecuvân-tările veşnice pe care le pot 
primi în Hristos.” –CcH, p. 28. 

 
4. Ce schimbare are loc în inima care primeşte Duhul Sfânt? 
2 Petru 1:3, 4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin Duhul se curăŃă inima. Credinciosul devine părtaş al naturii 
divine prin Duhul. Hristos Şi-a dat Duhul Său ca o putere divină pentru 
a birui toate tendinŃele spre rău, fie moştenite, fie cultivate şi să 
imprime caracterul Său asupra bisericii Sale. 

“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. 
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.” –HLL, 173. 
 
Meditând la Isus şi rămânând în El  
5. Cum poate fi transformat omul după chipul lui Dumnezeu? 
2 Corinteni 3:18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Duhul Sfânt este adierea vieŃii spirituale în suflet. Împărtăşirea 
Duhului este împărtăşirea vieŃii lui Hristos. Pe cel care-L primeşte îl 
umple cu însuşirile lui Hristos. 

“Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care duce la 
Dumnezeu. Pentru a-L sluji corect, trebuie să fim născuŃi din Duhul 
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Sfânt. Acesta va curăŃi inima şi va înnoi mintea, dându-ne o nouă 
putere de a-L cunoaşte şi a-L iubi pe Dumnezeu. Acesta ne va face să 
ascultăm de bunăvoie de toate cerinŃele Lui. Aceasta este adevărata 
închinare. Ea este fructul lucrării Duhului Sfânt. Toate rugăciunile 
sincere sunt inspirate de Duhul şi aceste rugăciuni sunt plăcute lui 
Dumnezeu. Oriunde un suflet caută pe Dumnezeu se dă pe faŃă lucrarea 
Duhului şi Dumnezeu Se desco-peră acelui suflet. Deoarece asemenea 
închinători caută, El aşteaptă să-i primească şi să facă din ei fiii şi 
fiicele Lui.” –HLL, p. 805,189. 

 
6. Cu cine trebuie să fie toŃi conectaŃi în mod constant pentru ca 
lucrarea de reformare şi schimbare a vieŃii şi caracterului să aibă 
loc? Ioan 15:5; Romani 8:26, 27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu nu cere să facem în propria noastră putere lucrarea ce 
ne stă în faŃă. El a asigurat mai dinainte sprijin dumnezeiesc pentru 
toate împrejurările critice, când puterile omeneşti nu ajung să facă faŃă. 
El dă Duhul Sfânt pentru a ne ajuta în orice strâmtorare, pentru a ne 
întări nădejdea şi siguranŃa, pentru a ne ilumina mintea şi pentru a ne 
curăŃi inima.” –Mărturii, vol. 8, p. 19. 

“Ce bine ar fi ca toŃi să realizeze că fără Hristos nu pot face nimic! 
Cei care nu adună împreună cu El risipesc. Gândurile şi faptele lor nu 
vor contura un caracter neprihănit, iar influenŃa lor va distruge ceea ce 
este bine. Faptele noastre au o acŃiune dublă; căci ele au influenŃă atât 
asupra altora, cât şi asupra noastră. InfluenŃa lor va fi o binecuvântare 
sau un blestem pentru cei cu care avem de-a face. Cât de puŃină 
importanŃă dăm noi acestui lucru! Faptele noastre formează obiceiuri, 
iar obiceiurile caracterul, şi dacă nu vom fi pregătiŃi să ne unim cu 
agenŃii cerului în lucrarea de mântuire, nici nu vom fi pregătiŃi pentru a 
intra în locuinŃele cereşti, pe care Domnul Isus S-a dus să ni le 
pregătească; căci nimeni nu va fi acolo în afară de aceia care şi-au 
supus voinŃa şi umblarea dorinŃei pe calea lui Dumnezeu. Cel al cărui 
caracter este verificat, care a trecut cu bine testul încercării, care este 
părtaş de natură divină se va număra printre cei asupra cărora 
Dumnezeu va pronunŃa o binecuvântare.” –Christian Education, p. 194. 
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7. Până unde va ajunge sufletul condus de Duhul Sfânt? 
1 Tesaloniceni 4:3; 2 Tesaloniceni 2:13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Celor ce Îi cer, Isus le dă Duhul sfânt, căci este necesar ca fiecare 
credincios să fie eliberat atât de stricăciune, cât şi de blestemul şi 
condamnarea legii. Prin lucrarea Duhului Sfânt, prin sfinŃirea 
adevărului, credinciosul ajunge să fie potrivit pentru curŃile cereşti, căci 
Hristos lucrează înăuntrul nostru şi neprihănirea Sa este asupra noastră. 
Fără aceasta, nici un suflet nu este demn de cer. Noi nu ne vom bucura 
de cer decât dacă suntem calificaŃi pentru atmosfera lui sfântă prin 
influenŃa Duhului şi neprihănirea lui Hristos.” –Selected Messages, vol. 
1, p. 394. 

 

Pentru studiu personal 
Psalmii 130:3, Proverbele 28:13. 

“Cei care sunt adoptaŃi în familia lui Dumnezeu, sunt transformaŃi 
prin Duhul Său. Îngăduirea de sine şi dragostea supremă de sine sunt 
schimbate în renunŃare de sine şi dragostea supremă faŃă de Dumnezeu. 
Nici un om nu moşteneşte sfinŃirea ca un dar de la naştere, nici nu 
poate, prin orice metodă ar găsi, să devină ascultător de Dumnezeu. 
„Căci despărŃiŃi de Mine, nu puteŃi face nimic, spunea Isus.” Ioan 15:5. 
Neprihănirea umană este ca o ‘haină mânjită.’ Dar la Dumnezeu toate 
lucrurile sunt posibile. În puterea Răscumpărătorului, omul slab, plin de 
greşeli poate deveni mai mult decât biruitor asupra răului care îl acuză.” 
–Selected Messages, book 1, p. 310. 
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7 
Sabatul din 14 Februarie, 2015 

 
INFLUEN łA REGENERATOARE A DUHULUI 

SFÂNT 
 
“Duhul Sfânt caută să rămână în fiecare suflet. Cei care Îl primesc 

cu bucurie, ca pe un oaspete de onoare, vor fi făcuŃi desăvârşiŃi în 
Hristos. Lucrarea cea bună, care a fost începută, va fi dusă până la 
capăt. Gândurile sfinte, simŃămintele cereşti şi faptele creştineşti vor 
lua locul gândurilor necurate, al sentimentelor stricate şi al faptelor de 
răzvrătire. — Sfaturi despre Sănătate, 561 (1896). Latter Day Events, 
p. 187. 

 
Supunere a voinŃei lui Dumnezeu  
1. Numai în ce condiŃii Duhul Sfânt poate lucra în inima şi mintea 
unei persoane? Evrei 12:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Înaintea credinciosului este pusă posibilitatea minunată de a fi 
asemenea lui Hristos, ascultător de toate principiile Legii. Dar, prin sine 
însuşi omul este incapabil să atingă această stare. Cuvântul lui 
Dumnezeu declară că sfinŃenia pe care ar trebui să o aibă credinciosul 
mai înainte de a putea fi mântuit este rezultatul lucrării harului divin 
atunci când el se supune îndrumării şi influenŃelor înfrânătoare ale 
Duhului adevărului….” 

“Dacă rămânem în Hristos, dacă iubirea lui Dumnezeu sălăşluieşte 
în inimă, simŃămintele, gândurile şi acŃiunile noastre vor fi în armonie 
cu voinŃa lui Dumnezeu. Inima sfinŃită este în armonie cu preceptele 
Legii lui Dumnezeu…. 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.” – 
IFA, pp. 532, 563, 564. 
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2. Cum este modelată inima omului de Duhul Sfânt? Ce exemplu 
din Sfintele Scripturi ne ilustrează aceasta? Ieremia 18:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Isus Hristos lucrează prin Duhul Sfânt, căci este 
reprezentantul Său. Prin El imprimă în suflet viaŃă spirituală, 
conducând energiile lui spre bine, curăŃindu-l de murdăria morală şi 
făcându-l potrivit pentru împărăŃia Sa. Isus are de dat binecuvântări 
mari, are de distribuit daruri bogate omului. El este Sfătuitorul minunat, 
infinit în înŃelepciune şi putere, iar dacă vom recunoaşte puterea 
Duhului Său şi ne vom supune pentru a fi modelaŃi de El, vom putea sta 
deplini în El. Ce gând minunat! În Hristos: ‘locuieşte trupeşte toată 
plinătatea Dumnezeirii. Voi aveŃi totul deplin în El.’ Coloseni 2:9, 10. 
Niciodată nu va cunoaşte inima omenească fericirea până nu se va 
supune să fie modelată de Duhul lui Dumnezeu. Duhul potriveşte 
sufletul după modelul Isus Hristos. Prin influenŃa Duhului, vrăjmăşia 
împotriva lui Dumnezeu este schimbată în credinŃă şi iubire, iar 
mândria în umilinŃă. Sufletul înŃelege frumuseŃea adevărului, iar 
Hristos este onorat prin perfecŃiunea caracterului. Când au loc aceste 
schimbări, îngerii izbucnesc în cântări minunate şi Dumnezeu şi Hristos 
se bucură de sufletele modelate după asemănarea divină.” –God’s 
Amazing Grace, p. 196. 

 
3. Ce schimbări au loc în viaŃa persoanelor care I se supun? 
2 Corinteni 5:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu stă în puterea noastră să ne schimbăm inima şi nici să ne 
predăm lui Dumnezeu simŃămintele, dar putem alege să-L slujim. 
Putem să-I dăm voinŃa; atunci El va lucra în noi şi voinŃa şi înfăptuirea, 
după buna Sa găsire cu cale. În acest fel, întreaga noastră fiinŃă va fi 
adusă sub controlul Duhului lui Hristos; simŃămintele noastre vor fi 
atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie cu El... 

Prin dreapta folosire a voinŃei se poate produce o schimbare totală 
în viaŃa omului. Dacă-Ńi supui voinŃa lui Hristos, atunci te aliezi cu acea 
Putere care este mai presus de toate domniile şi stăpânirile. Atunci vei 
primi putere de sus ca să rămâi statornic şi astfel, printr-o continuă 
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predare de sine lui Dumnezeu, vei fi făcut în stare să trăieşti viaŃa nouă, 
viaŃa de credinŃă.” –Calea către Hristos, pp. 47, 48. 

 
Sinceritate 
4. Cum se manifestă influenŃa Duhului Sfânt într-un suflet 
convertit? Psalmii 139:23, 24.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Hristos este izvorul oricăror porniri bune. Numai El poate 
sădi în inimă vrăjmăşie faŃă de păcat. Orice dorinŃă după adevăr şi 
curăŃie, convingerea cu privire la propria noastră păcătoşenie constituie 
dovada faptului că Duhul Său Sfânt lucrează în inimile noastre.” –
Calea către Hristos, p. 26. 

“Cei care umblă şi comunică cu Dumnezeu practică blândeŃea lui 
Hristos. Răbdarea, umilinŃa şi renunŃarea de sine sunt unite în vieŃile lor 
cu seriozitatea şi hărnicia sfântă. În timp ce înaintează spre ceruri, 
colŃurile ascuŃite şi neregulate ale caracterului sunt tocite, descoperind 
evlavia. Duhul Sfânt lucrează asupra inimii şi minŃii plin de har şi de 
putere. Inima în care rămâne Hristos va fi curăŃită, purificată, condusă 
şi îndrumată de Duhul Sfânt, iar agentul uman va face eforturi susŃinute 
de a-şi aduce caracterul în armonie cu Dumnezeu. El va evita orice 
lucru contrar voinŃei şi dorinŃei descoperite ale lui Dumnezeu.” God’s 
Amazing Grace 206. 
 
5. Ce dorinŃă are cel care vrea să fie transformat în mod progresiv? 
Filipeni 4:8; 1 Petru 1:13-16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lucrarea transformării de la păcat la sfinŃenie este continuă. Zi de 
zi, Dumnezeu lucrează în vederea sfinŃirii omului, iar omul trebuie să 
conlucreze cu El, depunând eforturi stăruitoare în dezvoltarea 
obiceiurilor bune. El trebuie să adauge har după har şi, în timp ce el 
lucrează astfel după planul adunării, Dumnezeu lucrează pentru El după 
planul înmulŃirii. Mântuitorul nostru este totdeauna gata să audă şi să 
răspundă rugăciunii inimii zdrobite, şi harul şi pacea sunt înmulŃite 
credincioşilor. Bucuros, El le acordă binecuvântările de care au nevoie 
în lupta lor împotriva răutăŃilor care îi asaltează.” –IFA, p. 532. 
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“Domnul nu Şi-a propus să facă în locul nostru nici voinŃa, nici 
înfăptuirea. Harul Său este dat să lucreze în noi voinŃa şi înfăptuirea, 
dar niciodată ca un înlocuitor pentru efortul nostru. Sufletele noastre 
trebuie trezite pentru a coopera. Spiritul Sfânt lucrează în noi pentru a 
putea să ne lucrăm propria salvare. Aceasta este lecŃia practică pe care 
Spiritul Sfânt Se străduieşte să ne înveŃe. "Căci Dumnezeu este Acela 
care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinŃa şi 
înfăptuirea."” –(The Youth’s Instructor, August 20, 1903) Solii pentru 
tineret, p. 147. 

 
Un caracter transformat  
6. Care este cel mai mare privilegiu pe care îl au cei care trăiesc cu 
Dumnezeu? Ce exemplu de schimbare a inimii, prin influenŃa 
regeneratoare a Duhului Sfânt, găsim în Scripturi? 1 Ioan 4:13; 
3:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Chiar Ioan, ucenicul iubit, cel care a reflectat cel mai mult 
asemănarea cu Mântuitorul, nu avea de la natură, din fire această virtute 
a caracterului. El nu numai că era: din fire: încrezut şi ambiŃios după 
mărire, ci şi violent şi răzbunător când era ofensat. Dar pe măsură ce 
caracterul divin al Mântuitorului îi era descoperit, el îşi recunoştea 
slăbiciunile şi această cunoaştere îl făcea umil. Tăria şi răbdarea, 
puterea şi bunătatea, maiestatea şi blândeŃea pe care le-a văzut zilnic în 
viaŃa Fiului lui Dumnezeu au umplut sufletul său de admiraŃie şi iubire. 
Zi de zi inima sa a fost atrasă spre Hristos până când, din iubire pentru 
ÎnvăŃătorul său, el s-a pierdut din vedere. Temperamentul său 
răzbunător şi ambiŃios a fost supus puterii modelatoare a Domnului 
Hristos. InfluenŃa regeneratoare a Duhului Sfânt a reînnoit inima sa. 
Puterea iubirii lui Hristos a lucrat transformarea caracterului său. 
Acesta este rezultatul sigur al unirii cu Hristos. Când Domnul Hristos 
locuieşte în inimă, întreaga natură este atunci schimbată. Spiritul 
Domnului Hristos, iubirea Lui înmoaie inima, supun sufletul şi înalŃă 
cugetele şi dorinŃele noastre către Dumnezeu, către ceruri.” –Calea 
către Hristos, p. 73. 
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7. Cum poate fi transformat caracterul cuiva? Cum îi încurajează 
apostolul Ioan pe cei credincioşi? 2 Corinteni 3:18; 1 Ioan 2:28, 29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Te întrebi: "Cum pot rămâne în Hristos?" În acelaşi fel cum L-ai 
primit la început. "... După cum aŃi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa 
să şi umblaŃi în El." "Şi cel neprihănit va trăi prin credinŃă" (Coloseni 
2,6; Evrei 10,38). Tu te-ai predat cu totul lui Dumnezeu ca să fii cu 
totul al Lui, să-I slujeşti şi să-L asculŃi şi, în acest scop ai primit pe 
Hristos ca Mântuitor al tău personal. Tu n-ai putea nici să faci ispăşire 
pentru păcatele tale şi nici să-Ńi schimbi inima; dar predându-te lui 
Dumnezeu, crezi că El, din dragoste pentru Domnul Hristos, a făcut 
toate acestea pentru tine. Prin credinŃă ai ajuns să fii al lui Hristos şi, 
prin credinŃă, trebuie să creşti până la plinătatea măsurii Lui: dând şi 
primind. Trebuie să dai totul: inima, voinŃa, slujirea ta: să te dai pe tine 
însuŃi în ascultare deplină de cerinŃele Lui şi să primeşti totul: pe 
Domnul Hristos, plinătatea binecuvântărilor Sale, ca El să domnească 
în inima ta, să fie tăria ta, neprihănirea ta, ajutorul tău veşnic, ca să-Ńi 
dea puterea să asculŃi.” –Calea către Hristos, pp. 69, 70. 

 
Pentru studiu personal 

“Cel care trăieşte principiile religiei Biblice, nu va fi slab în putere 
morală. Sub influenŃa înnobilatoare a Duhului Sfânt, gusturile şi 
înclinaŃiile devin curate şi sfinte. Nimic nu are o atât de mare influenŃă 
asupra sentimentelor, nimic nu ajunge atât de adânc la motivele 
acŃiunilor, nimic nu îşi extinde o influenŃă atât de puternică în viaŃă şi 
dă o tărie şi stabilitate a caracterului atât de puternică ca religia lui 
Hristos. Aceasta îl conduce pe posesorul ei tot mai mult în sus, 
inspirându-i scopuri nobile, învăŃându-l decenŃa în comportare şi 
demnitatea în fiecare acŃiune.” –God’s Amazing Grace, p. 206. 

“CredinŃa lucrează prin iubire şi curăŃă sufletul. Prin credinŃă Duhul 
Sfânt lucrează în inimă pentru a aduce sfinŃirea în ea, dar aceasta nu se 
poate face până ce agentul uman nu conlucrează cu Hristos. Putem fi 
pregătiŃi pentru ceruri doar prin lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii, 
căci trebuie să avem neprihănirea lui Hristos ca scrisoare de acreditare 
dacă dorim să avem acces la Tatăl. Dar pentru a avea neprihănirea lui 
Hristos, trebuie să fim transformaŃi zilnic prin influenŃa Duhului, să fim 
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părtaşi la natura divină. Lucrarea Duhului Sfânt este de a înălŃa 
gusturile, de a sfinŃi inima şi a înnobila întreaga fiinŃă umană.” –
Selected Messages, book 1, 374. 
 

* * * 
8 
Sabatul din 21 Februarie, 2015 

 
TRUPURILE NOASTRE, TEMPLE ALE DUHULUI 

SFÂNT  
 
„Omul este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, capodopera Sa, creat 

pentru un Ńel înalt şi sfânt; şi Dumnezeu doreşte să scrie legea Sa în 
orice colŃ al tabernacolului uman. Fiecare nerv şi fiecare muşchi, 
fiecare capacitate fizică sau intelectuală trebuie păstrate curate. 

„Dumnezeu vrea ca trupul omenesc să fie un templu pentru Duhul 
Său. Cât de solemnă este, atunci, răspunderea oricărui suflet!” –
TemperanŃa, p. 142. 

 
A tr ăi pentru Dumnezeu  
1. Ce scrie apostolul Pavel despre trupurile noastre? 1 Corinteni 
6:15, prima parte, 19, 20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 „Însă trupurile noastre sunt proprietatea cumpărată a lui Hristos şi 
noi nu avem libertatea de a face cu ele ce ne place. Omul a făcut lucrul 
acesta. El şi-a tratat corpul ca şi cum legile lui nu ar prevedea nici o 
pedeapsă. Datorită apetitului pervertit, organele şi puterile lui s-au 
slăbit, s-au îmbolnăvit şi s-au schilodit. Iar rezultatele acestea, pe care 
Satana le-a obŃinut în urma ispitelor lui cu înfăŃişare plăcută, sunt 
folosite pentru a-L insulta pe Dumnezeu. El prezintă înaintea lui 
Dumnezeu corpul omenesc pe care Hristos l-a cumpărat ca proprietate a 
Sa şi ce reprezentare neplăcută a Creatorului său este omul! Din pricină 
că omul a păcătuit împotriva corpului său şi şi-a stricat căile, 
Dumnezeu este dezonorat. –Dietă şi Hrana, 18. 
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2. Ce sfat ne dă apostolul Ioan despre mărirea lui Dumnezeu în 
trupurile şi duhul nostru? 1 Ioan 2:15-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 „Când sunt cu adevărat convertiŃi, bărbaŃii şi femeile vor privi în 
chip conştiincios legile vieŃii, pe care Dumnezeu le-a aşezat în fiinŃa 
lor, căutând în felul acesta să evite slăbiciunea fizică, mintală şi morală. 
Ascultarea de legile acestea trebuie să fie o problemă de datorie 
personală. Noi înşine trebuie să suferim relele datorate călcării legii. 
Urmează să răspundem înaintea lui Dumnezeu pentru obiceiurile şi 
deprinderile noastre. De aceea, pentru noi problema nu este "ce va zice 
lumea", ci "cum voi trata eu, care pretind că sunt creştin, locuinŃa pe 
care mi-a dat-o Dumnezeu. Voi lucra eu pentru cel mai mare bine al 
meu, vremelnic şi spiritual, păstrându-mi corpul ca un templu în care să 
locuiască Duhul Sfânt, sau am să mă sacrific ideilor şi practicilor 
lumii?" –Dietă şi Hrană, pp. 18, 19. 

 
3. Ce îi îndeamnă apostolul Pavel pe copiii lui Dumnezeu să facă în 
Romani 12:1, 2? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 „Dumnezeu pretinde ca trupul să-I fie adus ca o jertfă vie, nu ca o 
jertfă moartă sau pe moarte. Dacă jertfele iudeilor din vechime trebuiau 
să fie fără cusur, să aibă Dumnezeu plăcerea de a accepta o jertfă 
omenească plină de boală şi stricăciune? El ne spune că trupul nostru 
este templul Duhului Sfânt; şi ne cere să avem grijă de acest templu, 
pentru a putea fi o locuinŃă potrivită pentru Duhul Său. Apostolul Pavel 
ne dă această povaŃă: "Nu ştiŃi" că voi nu sunteŃi ai voştri? Căci aŃi fost 
cumpăraŃi cu un preŃ. ProslăviŃi deci pe Dumnezeu în trupul şi în duhul 
vostru, care sunt ale lui Dumnezeu". ToŃi ar trebui să fie foarte 
prevăzători să-şi păstreze trupul în cea mai bună stare de sănătate, 
pentru a putea aduce lui Dumnezeu o slujire desăvârşită şi să-şi facă 
datoria în familie şi în societate. – Dietă şi Hrană, p. 21. 

“Corpul în care sălăşluieşte sufletul Îi aparŃine lui Dumnezeu. 
Fiecare putere şi fiecare muşchi sunt ale Lui. În nici un caz nu trebuie 
să neglijăm sau să abuzăm nici măcar de un singur organ pentru a-l 
slăbi. Noi trebuie să colaborăm cu Dumnezeu pentru a ne păstra corpul 
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în cea mai bună condiŃie în ceea ce priveşte sănătatea, pentru a putea fi 
templul unde Spiritul Sfânt să locuiască şi să modeleze fiecare putere 
fizică şi spirituală în acord cu voinŃa lui Dumnezeu.” –Solii pentru 
tineret, p. 69. 

 

Conduita noastră 
4. Care trebuie să fie Ńinta noastră când mâncăm, bem sau facem 
orice altceva? 1 Corinteni 10:31; Coloseni 3:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 „Poporul pe care-l conduce Dumnezeu va fi deosebit. Ei nu vor fi 
asemenea lumii. Însă, dacă ei urmează călăuzirea lui Dumnezeu, vor 
împlini scopurile Sale şi vor preda voinŃei Lui propria lor voinŃă. 
Hristos va locui în inimă. Templul lui Dumnezeu va fi sfânt. Trupul 
vostru, spune apostolul, este templul Duhului Sfânt.”  

„Dumnezeu nu cere de la copiii Săi tăgăduirea de sine în 
detrimentul tăriei fizice. El le cere să respecte legile naturale, să-şi 
păstreze sănătatea fizică. Calea naturală este drumul marcat de El şi 
aceasta este suficient de largă pentru orice creştin. Dumnezeu a asigurat 
cu mână largă un belşug de daruri mărinimoase de tot felul pentru 
subzistenŃa şi bucuria noastră. Însă, ca noi să ne putem bucura de 
apetitul natural, care va păstra sănătatea şi va prelungi viaŃa, El pune 
restricŃii asupra poftei. El spune: FiŃi atenŃi, înfrânaŃi-vă şi tăgăduiŃi 
apetitul nefiresc. Dacă ne creăm un apetit stricat, violăm legile fiinŃei 
noastre şi ne asumăm răspunderea pentru că am abuzat de corpurile 
noastre şi că am adus boala asupra noastră.” –Dietă şi Hrană, pg. 72. 

 
5. Care sunt consecinŃele negative ale stilului de viaŃă ale unor 
oameni şi ce nu iau mulŃi în considerare? Ce se va întâmpla cu cei 
ce nu respectă templul Duhului Sfânt? Isaia 56:12; 22:13; 
1 Corinteni 3:17, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pedeapsa fizică pentru nesocotirea legilor naturii va apărea sub 
forma bolii, a fizicului ruinat şi a morŃii însăşi. Dar, de asemenea, va fi 
Ńinut în amănunŃime un bilanŃ al lui Dumnezeu. El Ńine cont de orice 
lucrare fie bună, fie rea, iar în ziua judecăŃii fiecare om va primi potrivit 
lucrării lui. Orice călcare a legilor vieŃii fizice este o călcare a legilor lui 
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Dumnezeu, iar pedeapsa va urma fiecăreia dintre aceste călcări de legi.” 
–TemperanŃa, p. 143. 

 
6. Ce cerinŃă a apostolului Pavel se aplică astăzi mai mult ca 
oricând? 1 Corinteni 15:33, 34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 „Când oamenii urmează vreo cale care le risipeşte în mod inutil 
vitalitatea sau le întunecă intelectul, ei păcătuiesc împotriva lui 
Dumnezeu; ei nu-L proslăvesc în trupul şi duhul lor, care sunt ale lui 
Dumnezeu.” 

“Cu toate acestea, în ciuda insultei pe care I-a adus-o omul, iubirea 
lui Dumnezeu este încă pusă înaintea neamului omenesc; iar El 
îngăduie ca lumina să strălucească, făcându-l în stare pe om să vadă că, 
pentru a trăi o viaŃă desăvârşită, trebuie să respecte legile naturale care 
îi guvernează făptura. Cât de important este atunci ca omul să umble în 
această lumină, folosindu-şi spre slava lui Dumnezeu toate puterile, atât 
ale trupului cât şi ale minŃii!” – Dietă şi Hrană, p. 118. 

 
Având în vedere viaŃa veşnică 
7. Dacă cineva îşi păstrează trupul ca templu al Duhului Sfânt, care 
va fi rezultatul, atât în viaŃa aceasta, cât şi în cea veşnică? Coloseni 
3:23, 24; Filipeni 3:20, 21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Templul sfânt al trupului trebuie păstrat curat şi nepătat pentru ca 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să poată locui în el. Trebuie să păzim cu 
credincioşie proprietatea Domnului, căci orice abuz a puterilor noastre 
scurtează timpul în care vieŃile noastre pot fi folosite spre slava lui 
Dumnezeu. PăstraŃi în minte că trebuie să consacrăm totul: suflet, trup 
şi duh lui Dumnezeu. Toate sunt proprietatea cumpărată a Lui şi 
trebuiesc folosite inteligent, cu scopul de a păstra darul vieŃii. Prin 
folosirea adecvată a puterilor noastre la maximum, în felul cel mai util, 
prin păstrarea sănătoasă a fiecărui organ şi având grijă de fiecare organ, 
astfel încât mintea, nervii şi muşchii să lucreze în armonie, vom aduce 
cea mai preŃioasă slujbă lui Dumnezeu. 
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“Când vom face tot ce ne stă în putere pentru a avea sănătate, 
atunci vom putea aştepta să urmeze rezultatele binecuvântate şi vom 
putea cere lui Dumnezeu, prin credinŃă, să binecuvânteze eforturile 
noaste de a ne păstra sănătatea.” –My Life Today, p. 134. 

 
Pentru studiu personal 

„Casa trupului omenesc, zidirea lui Dumnezeu, necesită o pază 
strânsă şi vigilentă... ViaŃa fizică trebuie atent cunoscută, cultivată şi 
dezvoltată, pentru ca, prin oameni, natura divină să poată fi descoperită 
în plinătatea ei. Dumnezeu aşteaptă de la oameni să-şi folosească 
inteligenŃa pe care le-a dat-o şi să folosească orice capacitate a raŃiunii 
lor pentru El. Ei trebuie să acorde conştiinŃei supremaŃia care i-a fost 
hărăzită. CapacităŃile intelectuale şi fizice, împreună cu sentimentele 
trebuie astfel cultivate încât să poată atinge eficienŃa maximă.” –
(Review and Herald, November 6, 1900) TemperanŃa, p. 143. 

 
* * * 

 
9 
Sabatul din 28 Februarie, 2015 

 
ROADELE DUHULUI, PARTEA 1-A 

 
“InfluenŃa Duhului Sfânt este viaŃa lui Hristos în suflet. Noi nu Îl 

vedem pe Hristos şi nici nu vorbim cu El, dar Duhul Său Sfânt este 
lângă noi, în orice loc. lucrează în şi prin oricine Îl primeşte pe Hristos. 
Cei care experimentează rămânerea Duhului descoperă roadele Lui: 
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioşia.” –(Manuscript 41, 1897) Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 6, p. 1112. 

 
Pomul creştin şi roadele sale 
1. Cu ce este comparat creştinul în Sfintele Scripturi? Cine este 
pomul vieŃii ale cărui ramuri ajung pân ă jos pe planeta noastră? 
Psalmii 1:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Cel care Îl iubeşte pe Dumnezeu meditează zi şi noapte la Legea 
Sa. El este gata la timp şi ne la timp. El aduce roadele unei ramuri vital 
legate de Butuc. Ori de câte ori are ocazia, face bine şi oriunde, oricând 
şi în toate locurile găseşte ocazii de a lucra pentru Dumnezeu. El este 
unul din brazii mereu verzi ai lui Dumnezeu şi duce parfumul cu sine, 
oriunde merge. Sufletul său e înconjurat de o atmosferă sănătoasă. 
FrumuseŃea vieŃii sale bine ordonate şi conversaŃia sa înălŃătoare inspiră 
credinŃă, speranŃă şi curaj altora. Acesta este creştinismul în practică! 
CăutaŃi să fi Ńi un brad mereu verde. PurtaŃi podoaba unui duh umil şi 
tăcut, care este de mare preŃ în ochii lui Dumnezeu. ÎmpărtăşiŃi harul 
dragostei, bucuriei, păcii, îndelungii răbdări şi a bunătăŃii. Aceasta este 
roada pomului creştin. Plantat de-a lungul apelor, întotdeauna va aduce 
roade la vremea potrivită…. 

“Tuturor celor care cred, El (Hristos) este pomul vieŃii din 
Paradisul lui Dumnezeu. Ramurile sale ajung până în această lume 
pentru ca binecuvântările pe care le-a pregătit pentru noi să ajungă la 
îndemâna noastră…. El ne-a dat un Mângâietor, Duhul Sfânt, care ne 
va descoperi preŃiosul fruct al pomului vieŃii. Putem culege şi mânca 
din acest pom şi îi putem conduce şi pe alŃii la el, ca şi ei să mănânce.” 
–My Life Today, p. 50. 

 
2. MenŃionaŃi roadele Duhului. Galateni 5:22, 23, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când o persoană este pe deplin golită de sine, când fiecare 
dumnezeu fals este alungat din suflet, locul rămas gol este umplut de 
revărsarea Duhului lui Hristos. O asemenea persoană are o credinŃă 
care curăŃă sufletul de orice întinare. Ea devine o persoană după voia 
Duhului Sfânt şi doreşte lucrurile Duhului Sfânt. Ea nu mai are nici o 
încredere în puterile proprii. Hristos este totul în toate. Ea primeşte cu 
umilinŃă adevărul care îi este descoperit continuu şi Îi dă Domnului 
toată slava, spunând: “Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin 
Duhul Său. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la 
Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe care ni le-a dat 
Dumnezeu prin harul Său” (1 Corinteni 2, 10.12).” 

“De asemenea, Duhul Sfânt realizează în om roadele neprihănirii. 
Domnul Hristos este în el “un izvor de apă, care va Ńâşni în viaŃa 
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veşnică” (Ioan 4, 14). Cel credincios este o mlădiŃă a Adevăratei ViŃe şi 
aduce un rod bogat spre slava lui Dumnezeu. Care este caracterul 
roadelor aduse? Roada Duhului este “dra-gostea” nu ura; “bucuria” nu 
lamentările şi nemulŃumirea; “pacea” nu teama, iritarea şi încercările 
închipuite. Ea este “îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia, blândeŃea, înfrânarea poftelor.” (Galateni 5, 22.23).” - 
Gospel Workers, p. 287. 

 
Roade din abundenŃă 
3. Cum este posibil ca un păcătos să poată produce roadele 
Duhului? Psalmii 143:10; Ieremia 17:7, 8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Omul, omul căzut poate fi transformat prin înnoirea minŃii ca să 
poată demonstra ‘voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.’ 
Cum o poate demonstra? Prin luarea în stăpânire de Duhul Sfânt a 
minŃii, duhului, inimii şi a caracterului. De unde vine această dovadă? 
‘Fiindcă am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni.’ Duhul 
sfânt produce o transformare reală asupra caracterului uman şi roadele 
lui se văd.  

“Tot aşa cum un pom bun aduce roade bune, la fel şi pomul plantat 
în grădina Domnului produce roade bune spre viaŃa veşnică. Păcate 
copleşitoare sunt biruite, gânduri rele nu sunt permise în minte şi 
obiceiuri rele sunt excluse din templul sufletului. TendinŃele înclinate 
spre o direcŃie greşită sunt întoarse spre una bună. DispoziŃiile şi 
simŃămintele rele sunt schimbate, principii noi le iau locul şi ia fiinŃă un 
nou standard de caracter. Temperamente şi emoŃii sfinte sunt acum 
roadele aduse de pomul creştin. A avut loc o schimbare totală. Aceasta 
este lucrarea ce trebuie făcută.” –Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, p. 1080. 

 

4. Ce este esenŃial pentru a aduce roadele Duhului, slăvind astfel pe 
Dumnezeu? Ioan 15:5, 7, 8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A r ămâne în Hristos înseamnă a primi fără încetare Duhul Lui şi a 
trăi o viaŃă de supunere fără rezerve în slujba Lui. Canalul de legătură 
între om şi Dumnezeu trebuie să fie deschis continuu. După cum 



pentru Semestrul I, 2015 47 

mlădiŃa trage neîntrerupt seva din viŃa-de vie, tot astfel şi noi trebuie să 
ne prindem de Isus şi să primim de la El, prin credinŃă, tăria şi 
desăvârşirea Lui de caracter. 

“Rădăcina îşi trimite hrana prin ramuri până la cea mai slabă 
mlădiŃă. Tot aşa şi Hristos trimite fiecărui credincios curentul puterilor 
spirituale. Atâta vreme cât sufletul este unit cu Hristos nu este nici o 
primejdie ca el să se ofilească sau să se strice. ViaŃa viŃei se va arăta în 
chip de roadă bogată pe mlădiŃe… Când trăim prin credinŃa în Fiul lui 
Dumnezeu se vor da pe faŃă în noi roadele Duhului Sfânt, nu va lipsi 
nici una.” –HLL, p. 676. 

“Cei care sunt uniŃi cu Hristos vor declara această unire în duh, 
cuvânt şi faptă. Simpla mărturisire nu este nimic, decât atunci când 
aduce roade bune în vorbă şi în faptă. Unitatea şi părtăşia unul cu altul 
şi cu Hristos este roada adusă de fiecare ramură a viŃei. Sufletul curăŃit, 
născut din nou are o mărturie clară şi diferită de dus.” –The Upward 
Look, p. 295. 

 
5. Cum se pot aduce roade din abundenŃă? Coloseni 1:10, 11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu îi ia pe oameni aşa cum sunt şi le face educaŃia pentru 
lucrarea Sa, dacă se supun Lui. Duhul lui Dumnezeu, primit în suflet, 
va înviora toate puterile. Sub conducerea Duhului Sfânt, mintea care s-a 
predat fără rezervă lui Dumnezeu se dezvoltă în chip armonios şi este 
întărită să înŃeleagă şi să împlinească cerinŃele lui Dumnezeu. 
Caracterul slab şi nehotărât se transformă într-un caracter plin de putere 
şi de statornicie. Consacrarea continuă produce o legătură atât de 
strânsă între Isus şi ucenicii Lui, astfel încât creştinul devine asemenea 
Lui la minte şi la caracter. Prin legătura cu Hristos, el va avea vederi 
mai clare şi mai cuprinză-toare. Puterea lui de înŃelegere va fi mai 
pătrunzătoare, judecata lui mai echilibrată. Cel ce doreşte să fie în 
slujba lui Hristos este atât de înviorat de puterea dătătoare de viaŃă a 
Soarelui Neprihănirii, încât poate să aducă mai multă roadă pentru 
slava lui Dumnezeu.” –HLL, p. 251. 

 

Roade şi caracter 
6. Ce descoperă roadele aduse de cineva? Matei 7:16, 17. 
………………………………………………………………………………………………  
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“Domnul Hristos doreşte foarte mult să primească din via Sa 
roadele sfinŃeniei şi ale altruismului. El aşteaptă să vadă la lucru 
principiile iubirii şi ale bunătăŃii. Toată frumuseŃea artei nu poate fi 
comparată cu frumuseŃea unui temperament şi a unui caracter ce trebuie 
manifestat în aceia care sunt reprezentanŃi ai Domnului Hristos. Ceea 
ce face pe un credincios să fie un miros de viaŃă spre viaŃă şi determină 
pe Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea Sa, este atmosfera de har care 
îl înconjoară şi lucrarea Duhului Sfânt asupra minŃii şi inimii sale.” –
Parabole, p. 298. 

“ToŃi adevăraŃii urmaşi ai lui Hristos aduc roada slavei Sale. ViaŃa 
lor confirmă faptul că o bună lucrare a fost făcută în ei prin Duhul lui 
Dumnezeu, iar roada lor este sfinŃenia. VieŃile lor sunt curate şi 
înnobilate. Faptele bune sunt roada adevăratei lor sfinŃenii, iar cei ce nu 
aduc o astfel de roadă dovedesc că nu au experienŃă în lucrarea lui 
Dumnezeu. Ei nu sunt în ViŃă.” Solii pentru tineret, 377 

“Să vorbim şi să lucrăm în aşa fel încât roadele noastre să fie spre 
neprihănire, iar lumina noastră să strălucească în fapte bune. Simpla 
declaraŃie nu are nici o valoare. Doar o viaŃă neprihănită este aprobată 
de Dumnezeu….” –The Upward Look, p. 154. 

 
7. Cât timp va aduce roade pomul creştin? Psalmii 92:12-15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ExperienŃa ta nu trebuie să fie de 10, 20, 30 de ani, ci trebuie să ai 
o experienŃă vie, zilnică pentru a putea da fiecăruia hrana sa la vreme 
potrivită. PriviŃi înainte, nu înapoi. Nu vă stoarceŃi memoria pentru a 
relata o experienŃă din trecut. Ce valoare ar avea aceasta pentru voi sau 
pentru alŃii? În timp ce acumulezi tot ce e bun din experienŃele trecute, 
odată cu înaintarea în vârstă vei dori o experienŃă mai strălucitoare şi 
proaspătă. Nu vă mândriŃi cu ce aŃi făcut în trecut, ci arătaŃi ce puteŃi 
face acum. Faptele voastre să vă laude şi nu cuvintele. PuneŃi la 
încercare promisiunile lui Dumnezeu care spun că ‘Cei sădiŃi în Casa 
Domnului înverzesc în curŃile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade şi la 
bătrâneŃe, sunt plini de suc şi verzi, ca să arate că Domnul este drept, El 
Stânca mea, în care nu este nelegiuire.’ Psalmii 92:13-15. Păstrează-Ńi 
inima şi mintea tânără prin exerciŃiu  continuu.” –(Review and Herald, 
April 6, 1886) Selected Messages, book 2, pp. 221, 222. 
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Pentru studiu personal 
“Dacă vă apropiaŃi tot mai mult de Isus şi căutaŃi să vă faceŃi bine 

profesia printr-o viaŃă ordonată şi o conversaŃie cuviincioasă, picioarele 
voastre vor fi ferite de a se abate pe cărări greşite. Dacă aŃi veghea, 
dacă aŃi veghea mereu cu rugăciune, dacă aŃi face totul ca şi când aŃi fi 
în prezenŃa lui Dumnezeu nu veŃi ajunge să cedaŃi în faŃa ispitei şi 
puteŃi nădăjdui că veŃi fi păstraŃi curaŃi, fără pată, fără zbârcitură, până 
la sfârşit. Dacă vă păstraŃi încrederea neclintită de la început până la 
sfârşit, căile voastre vor fi întotdeauna întemeiate pe Dumnezeu; şi ceea 
ce harul a început, slava va încununa în ÎmpărăŃia Dumnezeului nostru. 
Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeŃea, înfrânarea poftelor; 
împotriva acestor lucruri nu este lege. Dacă Domnul Hristos locuieşte 
în noi, vom răstigni firea cu poftele şi patimile ei.” –Căminul Adventist, 
p. 338. 

 
* * * 

 
A se citi Raportul Misionar din Malta de la pagina 50. 

 
* * * 
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RAPORTUL MISIONAR DIN MALTA 
A se citi în Sabatul din 28 Februarie, 2015 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi adunată în  
Sabatul din 7 Martie, 2015 

 
"După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema 

Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoinŃă puŃin obişnuită; ne-au primit 
pe toŃi la un foc mare, pe care-l aprinseseră din pricină că ploua, şi se 
lăsase un frig mare. " Faptele Ap.  28:1, 2. 

Malta, oficial Republica Malta (numele vechi Melita), este o Ńară 
insulară care cuprinde un arhipelag cu tei insule principale din Marea 
Mediterană. Este situată la 80 kilometri sud de Sicilia, 284 kilometri est 
de Tunisia şi 333 kilometri nord de Libia. łara are puŃin peste 316 km2, 
situând-o între Ńările cele mai mici şi dens populate din lume, cu o 
populaŃie de 450 000 de oameni. Capitala este Valletta care, de 
asemenea, la cei 0.8 km2, este cea mai mică capitală din Uniunea 
Europeană. 

Cu toate că este doar un mic punct pe hartă, Malta are cel mai mare 
privilegiu de a fi vizitată personal de apostolul Pavel, care, împreună cu 
275 de oameni au supravieŃuit acolo unui naufragiu. Acest naufragiu 
este descris în Biblie, iar în 2001, expediŃia arheologului Robert 
Cornuke a reuşit să găsească cele 4 ancore care au fost lăsate pentru a 
ajuta nava să reziste furtunii. Faptele Ap. 27:29. Două dintre aceste 
ancore romane pot fi văzute astăzi în Muzeul Maritim Malta. De 
asemenea, locul geografic descris de Biblie corespunde Golfului Sf. 
Tomas, în care, chiar şi astăzi se întâlnesc două mări, lăsând în urmă o 
istorie tristă a numeroaselor naufragii din această zonă. Astăzi, locul în 
care s-a împotmolit nava este încă un recif masiv, situat aproape de 
stâncile ascuŃite de care se spărgeau valurile acelei furtuni. Faptele Ap. 
27:41. Descrierea Biblică este absolut exactă, de fapt, din nou, nu putea 
fi mai exactă!  

LocaŃia Maltei, ca bază navală i-a asigurat o importanŃă strategică 
dea lungul istoriei. O succesiune de puteri, incluzând fenicienii, 
romanii, moors, normanzii, catalanii, habsburgii spanioli, cavalerii Sf. 
Ioan, francezii şi britanicii au stăpânit aceste insule. În 1964 a fost 
câştigată independenŃa de Regatul Unit şi Ńara a devenit republică în 
1974. A fost admisă în NaŃiunile Unite în 1964 şi în Uniunea 
Europeană în 2004. 
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Cu toate că există două limbi oficiale: malteza şi engleza, 
majoritatea populaŃiei vorbeşte italiana datorită apropierii insulei de 
Italia. Limba malteză este de origine semitică şi se crede a fi o limbă 
moartă feniciană (canaanită antică). Este singura limbă semitică scrisă 
cu litere latine. Se crede că înainte de vizita lui Pavel, barbarii de aici se 
închinau lui Baal, chiar şi azi numele lui Baal apare în diverse expresii 
cotidiene. 

łara este o destinaŃie turistică populară datorită climatului cald, a 
numeroaselor zone de recreaŃie, a monumentelor arhitecturale şi 
istorice şi a celor şapte Temple Megalitice, care sunt unele dintre cele 
mai vechi structuri în aer liber din lume (mai vechi decât piramidele 
egiptene).  

Malta are o lungă moştenire creştină. Astăzi, este considerată Ńara 
cea mai religioasă a Europei, cu mai mult de 98 % din populaŃie fiind 
romano-catolică, cu mai mult de 70% participare la liturghie, 
Duminica. Pe poarta principală a capitalei antice, Medina, este zugrăvit 
cum apostolul Pavel a supravieŃuit muşcăturii şarpelui veninos. 
PopulaŃia malteză este foarte mândră de faptul că apostolul Pavel a 
petrecut acolo trei luni, în de acord cu tradiŃia orală. 

Primii adventişti din Malta au fost Charles Malia şi familia lui, care 
au venit din Australia. El a rămas credincios doctrinei adventiste, timp 
de 15 ani, singur, fără nici o congregaŃie. Acum sunt 30 de membrii în 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, care a fost deschisă oficial cu 5 
ani în urmă. 

Primul reformist care a vizitat insula a fost sora Elena Taneva, care 
a introdus conceptul Mişcării de ReformaŃiune bisericii nou formate 
acolo. Credincioşii au studiat tema şi au cerut mai multe informaŃii. 
ToŃi au convingeri pacifiste şi majoritatea sunt vegetarieni. Anul trecut, 
insula a fost vizitată de unii fraŃi din Italia. 

Este foarte greu a lucra cu populaŃia de acolo, căci cei mai mulŃi 
cred că oricine nu aparŃine Bisericii Catolice este blestemat. Totuşi, aşa 
cum barbarii au fost cuceriŃi de creştinism prin munca apostolului 
Pavel, nu există nici o îndoială că, înainte de a doua venire a lui Isus, 
Dumnezeu vrea să deschidă ochii celor care trăiesc în Ńara cea mai 
religioasă din Europa. 

De aceea, dragi fraŃi şi surori, fiŃi generoşi cu darurile voastre şi 
rugaŃi-vă pentru ocazii de a extinde Mişcarea de ReformaŃiune între 
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oamenii din Malta. Avem nevoie să înfiinŃăm un loc de închinare şi să 
trimitem un lucrător misionar care să lucreze în armonie cu declaraŃia 
lui Isus din Ioan 4:35: “Nu ziceŃi voi că mai sunt patru luni până la 
seceriş? Iată, Eu vă spun: RidicaŃi-vă ochii, şi privi Ńi holdele, care sunt 
albe acum, gata pentru seceriş.” Darurile vor acoperi şi costurile 
întrunirilor evanghelistice şi de sănătate. 

Dragi membrii şi prieteni, "Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este 
secerişul, dar puŃini sunt lucrătorii! RugaŃi, deci, pe Domnul secerişului 
să scoată lucrători la secerişul Lui.” Matei 9:37, 38. Dumnezeu a folosit 
o furtună să aducă cunoştinŃa despre Cel Atotputernic în Malta. Astăzi, 
El vrea să te aducă pe tine şi generozitatea ta pentru a face să 
strălucească Lumina Sa în locuri care nu au fost pe deplin iluminate de 
adevărul Său.  

–Elena Taneva 
pentru fraŃii din ConferinŃa Generală  
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10 
Sabatul din 7 Martie, 2015 

 

ROADELE DUHULUI, PARTEA A 2-A 
 

“Dacă avem dragostea lui Hristos în sufletele noastre, consecinŃa 
naturală va fi să avem toate celelalte daruri: bucuria, pacea, îndelunga 
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeŃea, înfrânarea 
poftelor ….  

“Când dragostea lui Hristos este păstrată în inimă,… prezenŃa Sa se 
va face simŃită.” –My Life Today, p. 50. 

 

Principiul divin al dragostei 
1. Cum descrie apostolul Pavel dragostea? Ce porunceşte Isus 
ucenicilor Săi cu privire la această virtute? 1 Corinteni 13:4-7; 
Matei 22:37-40. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iubirea supremă faŃă de Dumnezeu şi iubirea neegoistă unul faŃă 
de celălalt - acesta este darul cel mai bun pe care îl poate revărsa 
Părintele nostru ceresc. Iubirea aceasta nu este un impuls, ci un 
principiu divin, o putere permanentă. Inima neconsacrată nu o poate 
genera sau produce. Iubirea aceasta se găseşte numai în inima unde 
domneşte Isus. "Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi". În inima 
renăscută prin harul divin iubirea este principiul conducător al acŃiunii.” 
–IFA, p. 551. 

“Nu trebuie să începem cu încercarea de a ne iubi unii pe alŃii. Mai 
întâi, avem nevoie ca iubirea lui Hristos să fie în inima noastră. Când 
eul este ascuns în Hristos, adevărata iubire răsare de la sine.” –Gospel 
Workers, p. 497. 

 

CalităŃile bucuriei 
2. Ce dar va da Isus copiilor Săi şi cu ce condiŃii? Cum trebuie 
considerate încercările? Ioan 15:9-11; Iacov 1:2; Filipeni 4:4-7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“AveŃi o datorie de îndeplinit: de a vă bucura şi a cultiva 
generozitatea în sentimentele voastre, până ce plăcerea cea mai mare va 
fi de a-i face fericiŃi pe toŃi cei din jur…. 
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“Bucuria, fără uşurătate este unul din harurile creştine. 
“Nu lăsaŃi ca încurcăturile şi grijile vieŃii de fiecare zi să vă 

frământe mintea şi să vă întunece fruntea. Altfel, întotdeauna veŃi avea 
ceva care vă va tulbura şi deranja. ViaŃa este aşa cum o facem şi vom 
găsi ceea ce căutăm. Dacă căutăm tristeŃe şi probleme, dacă avem 
mintea dispusă să exagereze micile greutăŃi, le vom găsi din abundenŃă 
pentru a ne absorbi gândurile şi cuvintele noastre. Dar, dacă vom căuta 
faŃa strălucitoare a lucrurilor, vom găsi suficiente motive pentru a ne 
face bine dispuşi şi fericiŃi. Dacă dăruim zâmbete, acestea ni se vor 
returna, dacă vom vorbi frumos şi cu bucurie, ni se va vorbi în acelaşi 
fel.” –My Life Today, p. 195. 

 
“Bucuria cea mai curată izvorăşte din umilinŃa cea mai adâncă. 

Caracterele cele mai tari şi mai nobile sunt clădite pe temelia răbdării, 
iubirii şi supunerii faŃă de voinŃa lui Dumnezeu.” IFA, 319. 

 
Darul păcii 
3. Cum se poate obŃine preŃiosul dar pe care l-a promis Domnul? 
Ce va face un făcător de pace? Ioan 14:27; 1 Petru 3:10, 11; Iacov 
3:17, 18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Oricine consimte să renunŃe la păcat şi îşi deschide inima în faŃa 
iubirii lui Hristos se face părtaş al acestei păci cereşti. Nici nu există o 
altă pace în afară de aceasta. Harul lui Hristos primit în inimă supune 
vrăjmăşia; el potoleşte lupta şi umple sufletul cu iubire. Acela care este 
în pace cu Dumnezeu şi cu semenii Săi nu poate să fie nenorocit. 
Invidia nu se va afla în inima sa, bănuielile rele nu-şi vor găsi loc acolo, 
ura nu poate să existe. Inima care este în armonie cu Dumnezeu este 
părtaşă la pacea cerească şi va împrăştia influenŃa ei binecuvântată în 
jur. Spiritul păcii se va odihni ca şi roua pe inimile obosite şi tulburate 
de luptă lumească…. "Ferice de cei împăciuitori pentru că ei vor fi 
chemaŃi fii ai lui Dumnezeu". Spiritul păcii este dovada legăturii lor cu 
cerul. Atmosfera plăcută a lui Hristos îi înconjoară. Parfumul vieŃii, al 
frumuseŃii caracterului, descoperă lumii faptul că ei sunt copii ai lui 
Dumnezeu. Văzându-i, oamenii recunosc că ei au fost cu Isus.” –
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 27, 28. 
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Îndelunga răbdare şi bunătatea  
4. Cum va demonstra cineva că este îndelung răbdător şi bun? 
Iacov 3:13; Efeseni 4:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dragostea este legea împărăŃiei lui Dumnezeu. Domnul ne invită 
pe fiecare să atingem un standard înalt. VieŃile poporului Său trebuie să 
descopere dragoste, umilinŃă şi îndelungă răbdare. Îndelunga răbdare 
suportă multe lucruri fără a căuta să se răzbune prin vorbe sau fapte. 
Îndelunga răbdare este răbdătoare cu jignirea, foarte răbdătoare. Dacă 
ai îndelungă răbdare nu vei spune altora presupusele cunoştinŃe despre 
greşelile şi erorile fraŃilor. Vei căuta să îi ajuŃi şi să îi salvezi, căci au 
fost răscumpăraŃi cu Sângele lui Hristos: ‘du-te şi mustră-l între tine şi 
el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.’ ‘FraŃilor, chiar dacă 
un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteŃi duhovniceşti, 
să-l ridicaŃi cu duhul blândeŃii. Şi ia seama la tine însuŃi, ca să nu fii 
ispitit şi tu.’ A fi îndelung răbdător nu înseamnă a fi mohorât şi supărat, 
acru şi împietrit, ci exact opusul.” –My Life Today, p. 52. 

“BlândeŃea este o calitate preŃioasă, fiind dispusă să sufere în 
tăcere, să îndure încercări. BlândeŃea este întotdeauna mulŃumitoare şi 
îşi face singură cântări de fericire, o muzică în inimă pentru Dumnezeu. 
BlândeŃea va răbda dezamăgirea şi nedreptatea şi nu se va răzbuna. 
BlândeŃea nu trebuie să fie tăcută şi morocănoasă. O fire posacă este 
opusul blândeŃii; căci aceasta nu face decât să rănească şi să îndurereze 
pe alŃii şi ea însăşi nu-şi găseşte plăcerea în nimic.” Mărturii, vol.3, 335 

 
Bunătatea şi facerea de bine  
5. Cum se manifestă bunătatea şi facerea de bine? Efeseni 5:8-11; 
Proverbele 14:9. 
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
 

“Datoria ta este a fi în cel mai înalt sens al cuvântului: ‘Asemenea 
lui Isus.’ Dacă eşti conectat constant cu Dumnezeu, minŃile altora vor fi 
aduse în contact cu tine prin linii nevăzute pentru a lăsa o impresie care 
te va face un miros de viaŃă spre viaŃă. Altfel, dacă eşti egoist, dacă eşti 
mândru sau lumesc, nu contează  care Ńi-e poziŃia, câtă experienŃă ai sau 
cât cunoşti, dacă nu ai legea bunătăŃii pe buzele tale, parfumul dulce a 
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iubirii Ńâşnind din inima ta, nu vei putea face nimic aşa cum ar trebui 
făcut. Bunătatea, dragostea şi amabilitatea sunt dovezile 
creştinismului….” –My Life Today, p. 178. 

“Religia lui Isus sensibilizează orice temperament dur şi aspru şi 
şlefuieşte manierele necizelate şi tăioase. Ea face aşa încât cuvintele 
rostite să fie blânde şi comportamentul să fie cuceritor. Să învăŃăm de 
la Domnul Hristos cum să combinăm un înalt simŃ al curăŃiei şi 
integrităŃii morale cu o dispoziŃie voioasă. Un creştin amabil şi 
curtenitor este cel mai puternic argument care poate fi adus în favoarea 
creştinismului.” –Gospel Workers, p. 122. 

 

Credincioşia  
6. Unde se poate vedea cel mai des corectitudinea şi credincioşia? 
Luca 16:10.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“O atenŃie conştiincioasă cu privire la ceea ce lumea numeşte 
"lucruri mărunte" face din viaŃă un succes. Mici acte de caritate, de 
lepădare de sine, a spune cuvinte simple de încurajare, a veghea 
împotriva micilor păcate - acesta este creştinismul. O recunoaştere plină 
de mulŃumire a binecuvântărilor zilnice, o îmbunătăŃire înŃeleaptă a 
oportunităŃilor zilnice, o dezvoltare sârguincioasă a talentelor 
încredinŃate - la aceasta ne cheamă Stăpânul.” –Solii pentru tineret, p. 
143. 

“Adevărurile cele mari trebuie puse în practică în lucrurile cele 
mici. Religia practică trebuie dovedită în cele mai mici îndatoriri ale 
vieŃii de fiecare zi. Cea mai mare calitate a unui om este aceea de a 
asculta de Cuvântul lui Dumnezeu... 

„FaceŃi ca o credinŃă vie să fie întreŃesută asemenea unui fir de aur 
prin îndeplinirea chiar şi a celor mai mici îndatoriri. Atunci, întreaga 
noastră activitate zilnică va promova creşterea noastră creştină. Va fi 
atunci o continuă privire la Hristos. Iubirea pentru El va da putere vitală 
în orice am face. Astfel, printr-o dreaptă folosire a talanŃilor, noi ne 
putem lega printr-un lanŃ de aur de lumea de sus. Aceasta este 
adevărata sfinŃire; căci sfinŃirea constă în îndeplinirea cu bucurie a 
tuturor îndatoririlor zilnice, într-o desăvârşită ascultare de voinŃa lui 
Dumnezeu.” –Parabole, pp. 359, 360. 
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Înfrânarea poftelor   
7. De ce este înfrânarea poftelor atât de importantă, încât apostolul 
Petru o consideră o virtute creştină? 2 Petru 1:5-7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Păstrarea temperanŃei şi a ordinii în toate lucrurile are o putere 
minunată. Va face mai mult decât circumstanŃele şi calităŃile naturale în 
încurajarea acelei dispoziŃii dulci şi lini ştite care contează atât de mult 
în netezirea căii vieŃii. În acelaşi timp, puterea autocontrolului obŃinut 
în acest fel se va dovedi a fi una dintre condiŃiile cele mai valoroase 
pentru a face faŃă cu succes la încercările şi realităŃile importante cu 
care se confruntă fiecare fiinŃă umană.” –My Life Today, p. 82. 

“Stăpânirea de sine este cea mai bună stăpânire din lume. Prin 
îmbrăcarea cu podoaba unui spirit umil şi lini ştit. 99 dintr-o sută de 
problemele care ne amărăsc atât de rău viaŃa ar putea fi evitate…. Omul 
natural trebuie să moară, iar omul cel nou, Isus Hristos ia în stăpânire 
sufletul, astfel încât urmaşul lui Isus să poată spune cu adevărat: ‚şi 
trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.’ Galateni 
2:20.” –God’s Amazing Grace, p. 39. 

 

Pentru studiu personal 
“Cuvintele lui Hristos sunt duh şi viaŃă. Primindu-le, primiŃi viaŃa 

Vi Ńei. Voi trăiŃi "prin orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu" 
(Mat. 4,4). ViaŃa lui Hristos ajunsă în voi dă naştere aceloraşi roade ca 
şi în El. Dacă trăiŃi în Hristos, dacă vă alipiŃi de Hristos, dacă sunteŃi 
sprijiniŃi de Hristos şi trageŃi hrana din Hristos, veŃi aduce roade ca 
Hristos” –HLL, p. 677. 

“Fără Hristos nu putem face nimic. Principiile curate ale 
neprihănirii, virtuŃii şi evlaviei sunt de la Dumnezeu. Împlinirea cu 
conştiinciozitate a datoriei, mila asemenea lui Hristos, dragostea pentru 
oameni şi faŃă de propriul tău suflet, pentru că tu aparŃii lui Dumnezeu 
şi pentru că ai fost răscumpărat cu sângele preŃios al lui Hristos, vor 
face din tine un conlucrător al lui Hristos şi te vor înzestra cu putere de 
convingere, de atracŃie.” Christian Ed, p. 194. 

 
* * * 

Colecta specială a Şcolii de Sabat este pentru MALTA  
Jertfa darurilor tale vor fi binecuvântate de Cer! 
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11 
Sabatul din 14 Martie, 2015 

 
ÎNTRISTAREA DUHULUI SFÂNT 

 
“Nu este necesar ca cineva să se supună ispitirilor lui Satana şi 

astfel să-şi etaleze cunoştinŃa şi să întristeze pe Duhul Sfânt. S-a luat 
orice măsură în Cuvântul lui Dumnezeu prin care toŃi pot avea ajutor 
divin în strădania lor de a birui.” –5T, p. 574.  

 
Îndoială şi neascultare 
1. Ce se întâmplă dacă facem compromis cu păcatul sau îngă-duim 
chiar şi un singur păcat, când Dumnezeu ne descopere clar voinŃa 
Sa pentru mântuirea noastră? Deuteronom 30:15-18 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Oamenii au capacitatea de a stinge Duhul lui Dumnezeu, deoarece 
le-a fost dată puterea de a alege. Ei au libertatea de a acŃiona după cum 
aleg. Ei pot să fie ascultători, prin Numele şi harul Mântuitorului 
nostru, sau pot să fie neascultători şi să suporte consecinŃele. Omul este 
responsabil pentru primirea sau respingerea adevărului sfânt şi veşnic. 
Duhul lui Dumnezeu exercită fără încetare o influenŃă convingătoare, 
iar oamenii se hotărăsc să fie pentru sau împotriva adevărului. Prin 
urmare, cât de important este ca faptele să nu aibă nevoie de pocăinŃă, 
îndeosebi în ceea ce îi priveşte pe ambasadorii lui Hristos, care lucrează 
în Numele Său!” –Gospel Workers, p. 174. 

“Dumnezeu nu-i constrânge pe oameni să dea la o parte necredinŃa. 
În faŃa lor se află lumina şi întunericul, adevărul şi rătăcirea. Ei singuri 
trebuie să hotărască ce vor să primească. Mintea omului este înzestrată 
cu puterea de a deosebi între bine şi rău. Dumnezeu nu vrea ca oamenii 
să ia hotărâri sub imperiul impulsurilor, ci din cântărirea dovezilor, 
comparând cu grijă text cu text.” –HLL, p. 458.  

 
2. Ce fac de fapt oamenii care nu se încred în promisiunile lui 
Dumnezeu şi se îndoiesc de dragostea Sa? Ioan 3:16, 18, 19; 
Romani 8:32.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Când pare că ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu şi nesocotim 
promisiunile Sale, Îl dezonorăm şi întristăm Duhul Său Sfânt…. Cum 
poate să ne considere Tatăl ceresc când nesocotim dragostea Lui, care 
L-a condus să ne dea pe Singurul Său fiu pentru ca noi să avem viaŃa? 
Apostolul scrie: ‘El, care n-a cruŃat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat 
pentru noi toŃi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate 
lucrurile?’ Romani 8:32. Şi cât de mulŃi, prin acŃiunile lor, dacă nu şi în 
cuvânt, spun: ‘Domnul nu spune aceasta pentru mine. Poate îi iubeşte 
pe alŃii, dar nu pe mine.’” –God’s Amazing Grace, p. 216. 

 
Frică, tânguire şi refuzul de a servi Domnului 
3. Cum este întristat Duhul Sfânt prin frica şi neîncrederea 
noastră? Plângeri 3:37-40; Exodul 16:2, 7; 1 Ioan 4:18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 „Mul Ńi privesc înapoi la izraeliŃi şi se miră de necredinŃa şi 
murmurarea lor, considerând că ei n-ar fi fost aşa de nerecunoscători; 
dar atunci când credinŃa le este pusă la probă, chiar şi în încercări mici, 
ei nu dau pe faŃă o credinŃă sau o răbdare mai mare decât a manifestat 
vechiul Israel. Când ajung în strâmtoare, ei murmură în faŃa mijloacelor 
prin care Dumnezeu a ales să-i cureŃe. Deşi nevoile lor prezente sunt 
satisfăcute, mulŃi nu vor să se încreadă în Dumnezeu pentru viitor şi 
unii ca aceştia se tem tot timpul ca nu cumva sărăcia să vină asupra lor, 
iar copiii lor să fie lăsaŃi să sufere. Unii văd întotdeauna răul înainte sau 
exagerează dificultăŃi care realmente există, astfel încât ochii lor sunt 
orbi faŃă de multele binecuvântări care ar cere recunoştinŃă din partea 
lor. Obstacolele pe care le întâmpină, în loc să-i facă să caute ajutorul 
lui Dumnezeu, unica sursă de putere, îi despart de El, pentru că trezesc 
în ei neliniştea şi nemulŃumirea. 

„Facem noi bine când suntem necredincioşi în felul acesta? De ce 
am fi oare nerecunoscători şi lipsiŃi de încredere? Isus este prietenul 
nostru: întregul cer este interesat de binele nostru; iar neliniştea şi 
temerea noastră nu fac decât să-L întristeze pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu.” –Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 293, 294. 

 
4. Cum L-a întristat tânărul bogat pe Duhul Sfânt? Cum putem 
aplica această istorie la purtarea crucii şi umblarea noastră cu 
Isus? Matei 19:20-22; Luca 9:23. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A  întrista Duhul Sfânt este un lucru grav; iar acesta este întristat 
când agentul uman caută să lucreze singur şi refuză să intre în slujba 
Domnului pentru că ar fi prea grea crucea sau pentru că renunŃarea la 
sine ar fi prea mare. Duhul Sfânt caută să rămână în fiecare suflet. Dacă 
este bine primit, ca un oaspete de onoare, cei care Îl primesc vor fi 
făcuŃi deplini în Hristos.” –God’s Amazing Grace, p. 216. 

“Duhul Sfânt este un învăŃător divin. Dacă luăm seama la lecŃiile pe 
care ni le dă El, vom deveni înŃelepŃi în ceea ce priveşte mântuirea. Însă 
trebuie să veghem asupra inimilor noastre, căci prea adesea uităm 
învăŃătura cerească pe care am primit-o şi căutăm să urmăm înclinaŃiile 
fireşti ale minŃii noastre neconsacrate. Fiecare trebuie să lupte în bătălia 
împotriva eului. DaŃi atenŃie îndemnurilor Duhului Sfânt. Dacă faceŃi 
acest lucru, ele vor fi repetate iar şi iar, până când impresiile Lui vor 
deveni ca şi când “ar fi săpate în stâncă pentru totdeauna.” –Sfaturi 
despre Sănătate, p. 561. 

 
5. Cum poate conduita noastră întrista Duhul Sfânt? Efeseni 4:29-
32. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când se ivesc încercări ce par inexplicabile, n-ar trebui să 
îngăduim ca pacea să ne fie răpită. Oricât de nedrept am fi trataŃi, să nu 
îngăduim patimii să pună stăpânire pe noi. Îngăduindu-ne un spirit de 
răzbunare, ne facem rău nouă înşine. Ne nimicim propria noastră 
încredere în Dumnezeu şi întristăm Duhul Sfânt. Lângă noi este un 
martor, un sol ceresc, care va înălŃa, pentru noi, un steag împotriva 
vrăjmaşului. El ne va acoperi cu strălucirea razelor Soarelui 
neprihănirii. Dincolo de ele, Satana nu poate pătrunde. El nu poate să 
treacă peste acest scut de lumină sfântă.” Parabolele Domnului Hristos, 
pg. 140-141. 

 
Influen Ńa rea şi neglijenŃa 
6. Cum reacŃionează Duhul Sfânt când primim însărcinarea lui 
Isus, dar rămânem indiferenŃi, neglijenŃi şi în letargie cu privire la 
aceasta? Matei 28:19, 20.  
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cei care cunosc adevărul sunt responsabili faŃă de cei care nu îl 
cunosc. Ca parte a marii întreprinderi a lui Dumnezeu, avem o lucrare 
de făcut în construirea intereselor acestei firme. Ca instrumente ale 
dreptăŃii, trebuie să clădim ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, în de acord cu 
planurile pe care ni Le-a dat. ToŃi cei conectaŃi cu Dumnezeu vor fi 
umpluŃi de Duhul Său. Ei vor comunica celor care sunt în întuneric 
lumina pe care au primit-o. Ei nu vor înceta niciodată eforturile lor de a 
câştiga suflete pentru Hristos. Aceasta este lucrarea tuturor celor care 
pretind a crede în Isus, iar în această lucrare ei se vor preda lui 
Dumnezeu cu suflet, trup şi duh. Ei vor aduce povara sufletului în 
rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru ca cei care nu Îl cunosc să fie 
convinşi şi convertiŃi. A neglija această lucrare înseamnă a-L insulta pe 
Iehova, a întrista Duhul Sfânt şi a se dovedi necredincios lui Isus.” –
Review and Herald, July 18, 1899. 

“Lucrarea este înaintea noastră, ne vom angaja în ea? Trebuie să 
lucrăm repede, trebuie să mergem tot mereu înainte. Trebuie să ne 
pregătim pentru marea zi a Domnului. Nu avem timp de pierdut, nu 
avem timp să ne angajăm în scopuri egoiste. Lumea trebuie să fie 
avertizată. Ce facem fiecare individual pentru a duce lumina altora? 
Dumnezeu a dat fiecărui om lucrarea sa, fiecare are o parte de făcut şi 
nu putem neglija această lucrare, decât cu pericolul sufletelor noastre. 
O, fraŃilor, veŃi întrista şi îndepărta Duhul Sfânt? Îl veŃi închide afară pe 
Mântuitorul nostru iubit pentru că nu eşti pregătit pentru prezenŃa Sa? 
Vei lăsa suflete să piară, fără cunoştinŃa adevărului, pentru că îŃi iubeşti 
comoditatea ta mai mult decât a duce povara pe care Ńi-a dat-o Isus?” –
Selected Messages, book 1, p. 126. 

 
7. Ce se întâmplă când cineva cunoaşte voia lui Dumnezeu, dar nu 
o respectă în orice aspect al vieŃii? 1 Corinteni 10:31; 1 Timotei 2:9, 
10; Romani 14:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A întrista Duhul Sfânt, care te-ar face un martor al lui Hristos este 
un lucru teribil. Tu nu şti când Îl vei întrista pentru ultima dată. Duhul 
Sfânt nu lucrează la inima omului să îl oblige să se predea lui Hristos, 
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să îşi supună conştiinŃa Lui, ci Duhul Sfânt străluceşte în cămările 
minŃii în aşa fel încât să convingă de păcat şi să atragă spre neprihănire. 
Dacă nu îl mărturiseşti pe Hristos acum, va veni timpul când, copleşit 
de simŃământul marilor lucruri pe care le-ai pierdut, vei face o 
mărturisire. Dar de ce să nu Îl mărturiseşti pe Isus acum, când  vocea 
harului încă te mai invită?” –(The Youth’s Instructor, August 1, 1895) 
Ye Shall Receive Power, p. 300. 

“Orice practică sau obicei care ar conduce la păcat şi care ar aduce 
ocară asupra lui Hristos a fi mai bine îndepărtate, oricare ar fi 
sacrificiul. Ceea ce dezonorează pe Dumnezeu nu poate fi folositor 
pentru nimeni. Binecuvântarea cerului nu poate să însoŃească pe un om 
care calcă principiile veşnice ale dreptăŃii. Şi un singur păcat cultivat cu 
plăcere este îndestulător pentru a produce degradarea caracterului şi 
pentru a rătăci pe alŃii.” –HLL, p. 439. 

 
Pentru studiu personal 

“Martorul Credincios zice: "Iată, Eu stau la uşă şi bat" (Apoc. 
3,20). Fiecare avertizare, fiecare mustrare şi fiecare îndemnare, care ni 
se dau prin Cuvântul lui Dumnezeu sau prin trimişii Săi, reprezintă o 
bătaie la uşa inimii. Este glasul lui Isus, care cere să intre. Cu fiecare 
bătaie neluată în seamă, dispoziŃia de a deschide slăbeşte. Dacă 
impresiile din partea Duhului Sfânt sunt dispreŃuite astăzi, ele nu vor 
mai fi aşa de puternice mâine. Inima devine mai puŃin sensibilă şi cade 
într-o inconştienŃă primejdioasă cu privire la scurtimea vieŃii şi la 
durata veşniciei. Condamnarea noastră la judecată nu se va datora 
faptului că am fost duşi în rătăcire, ci că am neglijat ocaziile trimise de 
cer pentru a cunoaşte adevărul.” –HLL, pp. 489. 490. 

 
* * * 
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12 
Sabatul din 21 Martie, 2015 

 

ÎMPOTRIVIRE CONTRA DUHULUI SFÂNT 
 
“Este periculos ca oamenii să se împotrivească Duhului adevărului, 

harului şi a neprihănirii, pentru că manifestarea Sa nu este în de acord 
cu ideile lor sau nu se încadrează în planurile lor. Domnul lucrează în 
felul Său şi în de acord cu planurile Sale. Oamenii să se roage să fie 
goliŃi de eu şi aduşi în armonie cu Cerul. Ei să se roage: ‘Facă-se nu 
voia mea, ci a Ta, Dumnezeule.’” –(Review and Herald, May 5, 1896) 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 1004. 

 

Când inima se împietreşte 
1. În ce situaŃie deosebită s-au aflat unii oameni din trecut? În ce 
situaŃie se află cineva dacă nu studiază Biblia cu inima sinceră, 
punându-i în practică învăŃăturile? Faptele Ap. 7:51; Evrei 3:7, 8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Fereşte-te să neglijezi rugăciunea şi studiul Cuvântului lui 
Dumnezeu. Acestea sunt arme împotriva celor ce se străduiesc să-Ńi 
pună piedici în avansarea spre cer. Prima neglijare a rugăciunii şi a 
studiului Bibliei face ca a doua să vină mai uşor. O primă rezistenŃă la 
insistenŃa Spiritului Sfânt atrage o alta. Astfel, inima este împietrită şi 
conştiinŃa veştejită.”–Solii pentru tineret, p. 96. 

“Oricine va cerceta Biblia cu rugăciune, dorind să cunoască 
adevărul, ca să poată asculta de el, va primi lumina dumnezeiască. El 
va înŃelege Scripturile.” –HLL, p. 459. 

 
2. Ce s-a întâmplat în timpul lui Noe şi Isus? Ce se întâmplă în 
zilele noastre, când oamenii se împotrivesc chemării Duhului 
Sfânt? Geneza 6:5, 3; Ioan 3:19, 20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

„La început se părea că mulŃi primesc avertizarea şi totuşi ei nu s-
au întors la Dumnezeu cu o adevărată pocăinŃă. Nu erau dispuşi să 
renunŃe la păcatele lor. În decursul timpului ce a trecut până la venirea 
potopului, credinŃa lor a fost pusă la probă şi ei au dat greş în a suporta 
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încercarea. CopleşiŃi de necredinŃa ce se întindea tot mai mult, în cele 
din urmă s-au alăturat vechilor lor prieteni în respingerea solemnei 
avertizări. Unii erau pe deplin convinşi şi ar fi dat ascultare cuvintelor 
de avertizare, dar au fost atât de mulŃi aceia care luau lucrurile în râs şi 
în bătaie de joc, încât ei s-au molipsit de acelaşi spirit, rezistând 
invitaŃiilor milei şi, în curând, au fost printre cei mai îndrăzneŃi şi cei 
mai obraznici batjocoritori, căci nimeni nu este atât de dârz şi nu se 
afundă mai adânc în păcat ca aceia care au avut odată lumina, dar care 
s-au împotrivit convingerilor date de Duhul lui Dumnezeu.” –Patriarhi 
şi ProfeŃi, p. 69 

 

3. Ce se va întâmpla cu cei care refuză să asculte vocea Duhului 
Sfânt şi fug departe de influenŃa Sa? Proverbele 1:24-28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mânia lui Dumnezeu împotriva păcătoşilor nepocăiŃi nu este 
rostită numai din pricina păcatelor pe care le-au săvârşit ci, pentru că 
atunci când sunt chemaŃi la pocăinŃă, ei aleg să continue să se 
împotrivească, repetând păcatele trecutului în ciuda luminii ce le-a fost 
dată. Dacă mai marii iudeilor s-ar fi supus puterii convingătoare a 
Duhului Sfânt, ei ar fi fost iertaŃi, însă ei erau hotărâŃi să nu se supună. 
În acelaşi fel, păcătosul, printr-o continuă împotrivire, se aşează într-o 
situaŃie în care Duhul Sfânt nu-l mai poate influenŃa.” –IFA, p. 62. 

 

ConsecinŃele împotrivirii contra Duhului Sfânt   
4. Dacă se continuă, unde va conduce împotrivirea contra Duhului 
Sfânt? Ioan 3:17, 18; Tit 1:16; 2 Timotei 2:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Răscumpărătorul omenirii declară că sunt păcate şi mai mari decât 
acelea pentru care au fost nimicite Sodoma şi Gomora. Aceia care aud 
invitaŃia Evangheliei ce cheamă pe păcătoşi la pocăinŃă şi nu iau seama 
la ea sunt mult mai vinovaŃi înaintea lui Dumnezeu decât au fost 
locuitorii din valea Sidim. Şi mult mai mare este păcatul acelora care 
mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Lui şi care 
totuşi tăgăduiesc pe Hristos în caracterul şi viaŃa lor zilnică. În lumina 
avertizărilor Mântuitorului, soarta Sodomei este o mustrare solemnă nu 
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numai pentru aceia care sunt vinovaŃi de păcate făŃişe, ci şi pentru aceia 
care iau în mod uşuratic lumina şi privilegiile date de Cer.  

“...Inima care a dispreŃuit atât de mult timp mila lui Dumnezeu se 
împietreşte în păcat şi nu mai este deloc sensibilă la influenŃa harului 
lui Dumnezeu. Teribilă va fi soarta acelui suflet despre care 
Mântuitorul, care îl îndemnase atâta vreme, va spune în cele din urmă: 
"S-a lipit de idoli; lăsaŃi-l în pace" (Osea 4,17). Va fi mult mai uşor în 
ziua judecăŃii pentru cetăŃile din câmpie decât pentru aceia care au 
cunoscut iubirea lui Hristos şi care totuşi s-au depărtat spre a alege 
plăcerile unei lumi păcătoase.” Patriarhi şi ProfeŃi, 133 

 
5. În ce pericol se află cei care resping lumina ce duce spre ceruri? 
Job 33:29, 30; 36:9-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Oricare ar fi păcatul, dacă sufletul se pocăieşte şi crede, vina este 
spălată în sângele lui Hristos, dar cel care respinge lucrarea Duhului 
Sfânt, se aşează în locul în care pocăinŃa şi credinŃa nu îl pot atinge. 
Dumnezeu lucrează asupra inimii prin Duhul, iar când oamenii resping 
conştient Duhul şi declară că ar fi de la Satana, taie canalul prin care 
Dumnezeu poate comunica cu ei. Când Duhul este respins definitiv, 
Dumnezeu nu mai poate face nimic pentru suflet…. Nu Dumnezeu este 
cel care orbeşte ochii oamenilor şi le împietreşte inima. El le trimite 
lumină pentru a-şi corecta greşelile şi a-i conduce pe cărări sigure, dar 
respingerea acestei lumini orbeşte ochii şi împietreşte inima. De multe 
ori procesul este treptat şi aproape imperceptibil. Lumina luminează 
sufletul prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin servii Săi sau prin intervenŃia 
directă a Duhului Său, dar când este nesocotită o rază de lumină, apare 
o întunecare parŃială a percepŃiei spirituale, iar următoarea descoperire 
a luminii nu mai este deosebită la fel de clar. În felul acesta creşte 
întunericul, până ajunge noaptea în suflet ….” –G’sAG, p. 215. 

 
6. Ce se va întâmpla cu cei care au avut o mare lumină, dar s-au 
întors împotriva lui Dumnezeu? Evrei 6:4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Am văzut că întreg cerul este interesat de mântuirea noastră; iar 
noi să fim indiferenŃi? Să fim noi nepăsători ca şi când ar fi un lucru de 
mică însemnătate dacă suntem sau nu mântuiŃi? Să desconsiderăm noi 
sacrificiul care a fost făcut pentru noi? Unii au făcut acest lucru. Ei s-au 
jucat cu harul oferit, iar acum mânia lui Dumnezeu este asupra lor. 
Duhul lui Dumnezeu nu poate fi întristat la nesfârşit. El Se va depărta 
dacă este în continuare întristat. După tot ceea ce s-a făcut ca 
Dumnezeu să-i poată salva pe oameni, dacă ei arată prin vieŃile lor că se 
joacă cu harul lui Dumnezeu, moartea va fi partea lor, iar aceasta va fi 
scump plătită. Va fi o moarte îngrozitoare, căci va trebui să simtă 
agonia pe care a simŃit-o Domnul Hristos pe cruce, ca să plătească 
preŃul de răscumpărare pentru ei, pe care ei l-au refuzat. Şi atunci îşi 
vor da seama că au pierdut viaŃa veşnică şi moştenirea nemuririi. 
Marele sacrificiu care a fost făcut pentru suflete arată cât de valoroase 
sunt ele. Când un suflet preŃios este pierdut o dată, el este pierdut 
pentru totdeauna.” –Mărturii, vol. 1, p. 124. 

 
Exemplul regelui Saul 
7. Ce exemplu avem în Biblie despre un om care s-a împotrivit 
Duhului Sfânt şi a făcut după cum i-a plăcut? Care au fost 
consecinŃele? 1 Samuel 28:6, 7; 1 Cronici 10:13, 14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

“Ce potecă întunecoasă pentru picioarele unui om este cea aleasă 
de cel care a stăruit în a-şi alege singur calea, împotrivindu-se 
influenŃelor sfinte ale Spiritului lui Dumnezeu! Ce sclavie este mai 
îngrozitoare ca aceea a omului care s-a predat stăpânirii celui mai rău 
dintre tirani - eul! Încrederea în Dumnezeu şi ascultarea de voia Lui 
erau singurele condiŃii pe baza cărora Saul putea să fie împărat al lui 
Israel. Dacă ar fi împlinit condiŃiile acestea în decursul domniei, 
împărăŃia lui n-ar fi avut de ce să se teamă. Dumnezeu a fost 
Călăuzitorul lui, Cel Atotputernic ar fi fost scutul lui. Dumnezeu îl 
suportase multă vreme pe Saul şi, cu toate că răzvrătirea şi 
încăpăŃânarea lui aproape că aduseseră la tăcere glasul divin din sufletul 
lui, tot mai era prilej de pocăinŃă. Dar când în mijlocul primejdiei s-a 
îndepărtat de Dumnezeu pentru a căuta lumina la un aliat al lui Satana, 
a rupt şi ultima legătură care-l mai Ńinea unit cu Creatorul său; el se 
aşezase pe deplin sub controlul acelei puteri demonice care de ani de 



pentru Semestrul I, 2015 67 

zile lucrase asupra lui, aducându-l la marginea prăpastiei pieirii.” –
Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 676, 679. 

 
Pentru studiu personal 

“Când inimile oamenilor sunt îmblânzite şi supuse de influenŃa 
puternică a Duhului Sfânt, aceştia vor lua aminte la sfat, dar atunci când 
întorc spatele mustrărilor, până când inimile se împietresc, Dumnezeu 
îngăduie să fie conduşi de alte influenŃe. Refuzând adevărul, ei acceptă 
minciuna care devine o cursă spre distrugerea lor.” –ProfeŃi şi Regi, p. 
425. 

“În fiecare generaŃie li s-a dat oamenilor ziua lor de lumină şi 
privilegiu, un timp de probă în care puteau să se împace cu Dumnezeu. 
Dar harul acesta are un hotar. Harul poate să stăruie ani de zile şi totuşi 
să fie dispreŃuit şi lepădat; dar vine un timp când harul face ultimul 
apel. Inima ajunge atât de împietrită, încât încetează să mai răspundă 
Duhului lui Dumnezeu. Atunci, glasul plăcut şi atrăgător încetează.” –
HLL, p. 587. 

 
* * * 
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13 
Sabatul din 28 Martie, 2015 

 

PĂCATUL ÎMPOTRIVA DUHULUI SFÂNT 
 

“În mod inevitabil, noi trebuie să fim sub controlul uneia sau alteia 
dintre cele două puteri care se luptă pentru supremaŃia lumii. Nu este 
necesar să alegem de bunăvoie să servim împărăŃiei întunericului 
pentru ca să ajungem sub stăpânirea ei. N-avem decât să neglijăm să ne 
aliem cu împărăŃia luminii. Dacă nu conlucrăm cu puterile cereşti, 
Satana va lua în stăpânire inima şi va face din ea locuinŃa lui. Singura 
apărare împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă, prin credinŃa 
în neprihănirea Lui.... Fără o cunoaştere personală a lui Hristos şi o 
comuniune continuă cu El suntem supuşi bunului plac al lui Satana şi 
până la urmă vom împlini pretenŃiile lui.” –HLL, p. 324. 

 
Păcate ce nu vor fi iertate 
1. Până unde ajunge iertarea lui Dumnezeu de păcate şi chiar a 
blasfemiei? Ce ne arată unele exemple din Vechiul Testament? 
Marcu 3:28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Evreii au avut ocazia să reflecteze asupra scenei la care fuseseră 
martori când se revărsase mânia lui Dumnezeu asupra celor mai 
importanŃi agenŃi în această mare răzvrătire. Bunătatea şi îndurarea lui 
Dumnezeu s-au arătat prin faptul că nu a exterminat acest popor 
nerecunoscător, când mânia Lui s-a aprins împotriva celor mai vinovaŃi 
dintre ei. El a lăsat loc de pocăinŃă adunării care se lăsase amăgită. 
Faptul că Domnul, Conducătorul lor nevăzut, a arătat atâta îndelungă 
răbdare şi milă în această împrejurare este raportat cu claritate, ca 
dovadă că este dispus să-i ierte şi pe cei mai mari păcătoşi, atunci când 
îşi dau seama de păcatul lor şi se întorc la El cu pocăinŃă şi umilinŃă.” –
Mărturii, vol. 3, p. 355. 

 

2. Ce păcat deosebit poate fi iertat? Ce astfel de exemple avem în 
Scripturi? Matei 12:32, 1-a parte; Luca 23:34; 1 Timotei 1:13 
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
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„Cerul a văzut Victima vândută în mâinile gloatei ucigaşe şi în 
mijlocul batjocurii şi violenŃei, târâtă de la un tribunal la altul. El a 
auzit glumele murdare ale persecutorilor Săi pe tema naşterii Sale 
umile.… A văzut lucrarea turbată a lui Satana şi puterea lui asupra 
inimii oamenilor. Ce privelişte înspăimântătoare!… târât într-o parte şi 
alta, de la palat în sala de judecată, adus de două ori înaintea preoŃilor, 
de două ori înaintea Sinedriului, de două ori înaintea lui Pilat şi o dată 
înaintea lui Irod, batjocorit, biciuit, condamnat şi dus să fie crucificat, 
purtând povara cea grea a crucii, în mijlocul vaietelor fiicelor 
Ierusalimului şi al insultelor gunoiului omenirii…. “... Tot cerul era 
plin de uimire, atunci când rugăciunea Domnului Isus a fost înălŃată în 
mijlocul groaznicelor Lui suferinŃe: "Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!" 
(Luca 23,34). Şi cu toate acestea, se aflau acolo oameni făcuŃi după 
chipul lui Dumnezeu, unindu-se pentru a zdrobi viaŃa singurului Său 
Fiu. Ce privelişte pentru universul ceresc! ” –HLL, p. 760. 

 
Păcatul de neiertat 
3. Ce a spus Isus despre păcatul împotriva Duhului Sfânt? Ce 
implică acest păcat? Matei 12:31,32; Marcu 3:29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Este atunci când, în mod voit, atribuim lui Satana lucrarea 
Duhului Sfânt. De exemplu, să presupunem că cineva este martor al 
unei lucrări speciale a Duhului lui Dumnezeu. El are dovada 
convingătoare că lucrarea este în armonie cu Scriptura şi Duhul dă 
mărturie împreună cu duhul său că lucrarea aceea era de la Dumnezeu. 
Cu toate acestea, mai târziu, el cade în ispită, mândrie, încredere în sine 
sau alte trăsături rele de caracter îl iau sub control; respingând toate 
dovezile caracterului ei divin, el declară că ceea ce a recunoscut mai 
înainte a fi puterea Duhului Sfânt acum spune că, de fapt, era puterea 
lui Satana. Prin mijlocirea Duhului Sfânt, Dumnezeu lucrează asupra 
inimii omeneşti şi atunci când oamenii, în mod voit, resping Duhul şi-L 
declară ca nefiind de la Dumnezeu, ei taie canalul de legătură prin care 
Dumnezeu poate comunica cu ei.” –Mărturii, vol. 5, p. 634.  

“Nimeni să nu privească păcatul împotriva Duhului Sfânt ca pe 
ceva misterios şi de nedefinit. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este 
continua respingere de a răspunde invitaŃiei la pocăinŃă.” –Review and 
Herald, Iunie 29, 1897. 
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Exemple din Vechiul şi Noul Testament  
4. Ce exemple din Vechiul Testament ne arată acest păcat? Numeri 
16:3, 41. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Core n-ar fi urmat calea pe care a luat-o, dacă ar fi ştiut că toate 
îndrumările şi mustrările adresate lui Israel veneau de la Dumnezeu. 
Dar el ar fi trebuit să ştie acest lucru. Dumnezeu dăduse dovezi 
îndestulătoare că El îl conduce pe Israel. Dar Core şi tovarăşii săi au 
respins lumina până când au orbit atât de mult, încât nici cele mai 
izbitoare manifestări ale puterii lui Dumnezeu n-au fost îndestulătoare 
pentru a-i convinge; ei le-au pus pe toate pe seama unor mijloace 
omeneşti sau satanice. Acelaşi lucru a fost făcut de popor, care, în ziua 
imediat următoare nimicirii lui Core şi a cetei lui, a venit la Moise şi 
Aaron, zicând: "Voi aŃi omorât pe poporul Domnului". Fără a Ńine 
seama de faptul că avuseseră cele mai convingătoare dovezi ale 
neplăcerii lui Dumnezeu faŃă de purtarea lor în nimicirea oamenilor 
care îi amăgiseră, ei au îndrăznit să pună judecăŃile Lui pe seama lui 
Satana, declarând că prin puterea celui rău Moise şi Aaron au pricinuit 
moartea unor oameni buni şi sfinŃi. Această faptă le-a pecetluit soarta. 
Ei săvârşiseră păcatul împotriva Duhului Sfânt, un păcat prin care 
inima omului este într-adevăr împietrită faŃă de influenŃa harului divin.” 
–Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 404, 405. 

 
5. Ce exemple din Noul Testament ne sunt prezentate? Matei 9:32-
34; 12:22-24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu puŃin timp înainte de lucrul acesta, Isus făcuse a doua minune 
de vindecare a unui demonizat, orb şi mut, iar fariseii repetaseră 
acuzaŃia: "Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!" (Mat. 9,34). 
Hristos le-a spus lămurit că, dacă pun lucrarea Duhului Sfânt în seama 
lui Satana, ei rup legătura cu izvorul binecuvântărilor. Cei care au 
vorbit împotriva lui Isus fără să fie conştienŃi de caracterul Lui divin 
pot primi iertare, deoarece prin Duhul Sfânt ei pot să fie aduşi să-şi 
vadă greşeala şi să se pocăiască. Oricare ar fi păcatul, dacă sufletul se 
pocăieşte şi crede, vina este spălată prin sângele lui Hristos; dar acela 
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care leapădă lucrarea Duhului Sfânt se aşează într-o situaŃie în care 
pocăinŃa şi credinŃa sunt cu neputinŃă. Numai prin Duhul Sfânt lucrează 
Dumnezeu în inimă. Când leapădă în mod deliberat Duhul lui 
Dumnezeu şi declară că El este de la Satana, oamenii taie legătura prin 
care Dumnezeu poate să comunice cu ei. Când, în cele din urmă, Duhul 
Sfânt este respins, Dumnezeu nu mai poate face nimic.” –HLL, 321,322 

“Prin respingerea lui Hristos, fariseii s-au situat în locul în care 
întunericul şi superstiŃia i-a înconjurat…. Ei s-au situat în locul în care 
nici o putere, umană sau divină, nu îi putea atinge; ei au păcătuit 
împotriva Duhului Sfânt, iar Dumnezeu nu a avut nici o putere 
suplimentară pentru a ajuta cazului lor.” Spirit of Prophecy, vol. 2, 374 

 
6. Ce atitudine ne conduce la păcatul împotriva Duhului Sfânt? 
Ioan 9:28-30; Evrei 12:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nimeni nu este atât de împietrit ca aceia care au respins chemarea 
lui Dumnezeu şi au dispreŃuit Duhul harului. Cea mai obişnuită 
manifestare a păcatului contra Duhului Sfânt este continua neglijare de 
a asculta invitaŃia cerului la pocăinŃă. Fiecare pas făcut în lepădarea lui 
Hristos este un pas spre lepădarea mântuirii şi spre păcatul împotriva 
Duhului Sfânt. 

“Lepădând pe Hristos, poporul iudeu a comis păcatul de neiertat. 
Refuzând invitaŃia harului şi noi putem comite aceeaşi greşeală…. 
Atâta vreme cât cineva face lucrul acesta nu poate avea nădejde de 
iertare şi, în cele din urmă, va pierde orice dorinŃă de împăcare cu 
Dumnezeu.” –HLL, pp. 324, 325. 

“Lepădând pe Hristos, poporul iudeu a comis păcatul de neiertat. 
Refuzând invitaŃia harului şi noi putem comite aceeaşi greşeală…. 
Atâta vreme cât cineva face lucrul acesta nu poate avea nădejde de 
iertare şi, în cele din urmă, va pierde orice dorinŃă de împăcare cu 
Dumnezeu.” –HLL, pp. 324, 325. 

 
7. Unde conduce păcatul împotriva Duhului Sfânt? 1 Ioan 5:16, 
ultima parte; Evrei 10:26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“SfinŃirea este o lucrare zilnică. Să nu vă lăsaŃi înşelaŃi crezând că 
Dumnezeu vă va ierta şi binecuvânta în timp ce voi călcaŃi vreuna din 
poruncile Sale. ÎncăpăŃânarea şi persistarea într-un păcat cunoscut 
reduce vocea mustrătoare a Spiritului Sfânt, separând sufletul de 
Dumnezeu. Chiar dacă aveŃi un intens sentiment religios, Isus nu poate 
rămâne într-o inimă care discreditează Legea divină. Dumnezeu îi va 
onora doar pe cei care-L onorează.” –Solii pentru tineret, p. 114. 

 
Pentru studiu personal 

“Hristos… spune ascultătorilor Săi că orice păcat şi nelegiuire 
poate fi iertată dacă este făcută în ignoranŃă. În orbirea lor cea mare, ei 
pot să rostească insulte şi batjocuri despre Fiul omului şi totuşi să 
rămână între hotarele milei. Dar când puterea şi Duhul lui Dumnezeu s-
a odihnit asupra slujitorilor Săi, ei se aflau pe pământ sfânt. A ignora 
Duhul lui Dumnezeu, a-L declara ca fiind Duhul diavolului, îi aşeza 
într-o poziŃie în care Dumnezeu nu are nici o putere să le atingă 
sufletele. Nici o putere din proviziile lui Dumnezeu pentru corectarea 
celui greşit nu îi mai poate ajunge….” –Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 5, p. 1092. 

“În zilele noastre, oamenii s-au aşezat în locul în care sunt total 
incapabili de a îndeplini condiŃiile pocăinŃei şi a mărturisirii, de aceea ei 
nu pot găsi har şi iertare. Păcatul blasfemiei împotriva Duhului Sfânt nu 
constă în vreo minciună sau cuvânt sau faptă nepotrivită, ci este 
respingerea constantă, hotărâtă a adevărului şi a dovezilor.” –
(Manuscript 30, 1890) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 
5, p. 1093. 
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14 
Sabatul din 4 Aprilie, 2015 

 
SLUJIND DUHULUI SFÂNT 

 
“Cei care se consacră trup şi suflet lui Dumnezeu, curăŃindu-şi 

gândurile lor prin ascultare de legea lui Dumnezeu, vor primi o nouă 
înzestrare a puterilor fizice şi morale. Apoi se va naşte o dorinŃă 
fierbinte după Dumnezeu şi rugăciuni sincere se vor înălŃa la cer pentru 
a discerne lucrarea Duhului Sfânt. Nu noi să folosim Duhul Sfânt, ci El 
să ne folosească pe noi, modelând fiecare putere a noastră.” –
Testimonies on Sabbath School Work, p. 106; Counsels on Sabbath 
School Work, p. 40. 

 
Instrumentele umane  
1. Încă din antichitate, pe cine a folosit Dumnezeu pentru a-şi 
descoperi voinŃa şi planul de mântuire? 2 Petru 1:21; Evrei 1:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin Duhul Său cel Sfânt, Dumnezeu a lucrat de la început prin 
unelte omeneşti, în vederea împlinirii planului Său în favoarea 
neamului omenesc căzut. Lucrul acesta s-a manifestat în viaŃa 
patriarhilor. De asemenea, pentru biserica din pustie, în vremea lui 
Moise, Dumnezeu a dat ‘Duhul Său cel bun ca să-i înveŃe’ Nehemia 
9:20. Şi în zilele apostolilor, ‘El a lucrat cu putere pentru biserica Sa, 
prin mijlocirea Duhului Sfânt. Aceeaşi putere care i-a susŃinut pe 
patriarhi... şi care a făcut rodnică lucrarea bisericii apostolice, i-a 
susŃinut pe copiii credincioşi ai lui Dumnezeu din toate veacurile 
următoare. Prin puterea Duhului Sfânt, în evul mediu, creştinii valdenzi 
au fost ajutaŃi să pregătească drumul către ReformaŃiune. Aceeaşi 
putere a făcut să aibă succes eforturile nobililor bărbaŃi şi femei care au 
început lucrarea de pionierat pe calea înfiinŃării misiunilor moderne….  

“Astăzi, mesajul crucii este… pregătiŃi calea pentru a doua venire a 
lui Hristos…. În timp ce ei continuă să-şi lase lumina să strălucească, 
aşa cum au făcut cei care au fost botezaŃi cu Duh în ziua Cincizecimii, 
vor primi tot mai mult din puterea Duhului. Astfel va fi luminat 
pământul cu slava lui Dumnezeu.” –God’s Amazing Grace, p. 190. 
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2. Cu cine pot fi comparaŃi slujitorii lui Dumnezeu care predică 
adevărul? 2 Corinteni 4:7; Romani 15,16 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu este mulŃumit să-şi comunice adevărul prin agenŃi 
umani, iar El Însuşi, prin Duhul Său Sfânt a calificat şi înnobilat 
oameni să facă această lucrare. El a condus minŃile şi alegerea a ce să 
vorbească şi să scrie. Comorile au fost păstrate în vase de lut şi totuşi 
sunt din Ceruri. Mărturia este transmisă prin imperfecŃiunile expresiilor 
limbii umane, totuşi este mărturia lui Dumnezeu, iar copilul ascultător 
şi credincios al lui Dumnezeu admiră în ea slava puterii divine, plină de 
har şi adevăr.” God’s Amazing Grace, 198. 

“Numai aceia care primesc mereu noi şi proaspete măsuri de har 
vor avea putere potrivită cu nevoile lor zilnice şi capacitatea de a folosi 
această putere. În loc să privească spre un timp în viitor, când, printr-o 
înzestrare deosebită cu putere spirituală, să primească o destoinicie 
miraculoasă pentru câştigarea de suflete, ei se predau zilnic lui 
Dumnezeu ca să-i facă vase potrivite pentru a fi folosite de El. Ei 
trebuie să desăvârşească zilnic ocaziile de slujire ce stau la îndemâna 
lor. Zilnic, ei trebuie să dea mărturie pentru Domnul oriunde ar fi, fie în 
preocupările mărunte ale vieŃii de cămin, fie într-un domeniu de 
folosinŃă publică.” –IFA, p. 55. 

 
Slujire bucuroasă 
3. Ce fel de slujire Îi place Domnului? Romani 12:11; Psalmii 2:11; 
100:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cea mai mare laudă pe care oamenii o pot aduce lui Dumnezeu 
este aceea de a deveni canale consacrate prin care El să poată lucra. 
Timpul se scurge repede în veşnicie. Să nu reŃinem de la a-I da lui 
Dumnezeu ceea ce este al Lui. Să nu-I refuzăm ceea ce, deşi nu ne 
creează merite, nu poate fi reŃinut fără să ne aducă ruina. El cere o 
inimă întreagă. Dă-I-o, este a Lui, atât prin creaŃiune, cât şi prin 
răscumpărare. El cere mintea ta. Dă-I-o, este a Lui. El cere banii tăi. 
Dă-I-i, sunt ai Lui. "Voi nu sunteŃi ai voştri; căci aŃi fost cumpăraŃi cu 
un preŃ" (1 Cor. 6,19.20). Dumnezeu cere închinarea din partea unui 
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suflet sfinŃit, care s-a pregătit prin exercitarea credinŃei ce lucrează prin 
iubire, spre a-I sluji. El prezintă înaintea noastră idealul cel mai înalt, 
chiar desăvârşirea. El ne cere să fim totul şi în mod desăvârşit pentru El 
în această lume, după cum El este totul pentru noi înaintea lui 
Dumnezeu.” –IFA, p. 566. 

 
4. Ce rezultate vor experimenta cei ce-I servesc lui Dumnezeu, sunt 
sfinŃiŃi prin adevăr şi umblă în credinŃă? 1 Corinteni 15:58; Efeseni 
3:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu există limite ale beneficiului celui care, dând la o parte eul, 
lasă loc lucrării Duhului Sfânt asupra inimii sale şi trăieşte o viaŃă 
deplin consacrată lui Dumnezeu. ToŃi cei care îşi consacră trup, suflet şi 
duh slujirii Lui vor primi constant o nouă ungere a puterilor fizice, 
mentale şi spirituale. Rezervele nelimitate ale cerului sunt la dispoziŃia 
lor. Hristos le dă suflarea Duhului Său, viaŃă din viaŃa Sa. Duhul Sfânt 
angajează cele mai mari energii pentru a lucra în minte şi inimă. Prin 
harul care ni se dă putem câştiga victorii, care datorită opiniilor noastre 
greşite şi preconcepute, a defectelor de caracter şi a micii noastre 
credinŃe, păreau imposibile. Oricui, care se predă slujirii Domnului, 
nereŃinând nimic, îi este dată putere pentru a atinge rezultate 
nemăsurate.” –God’s Amazing Grace, p. 208. 

 
Martori activi, spontani   
5. Este absolut necesar a primi instrucŃiuni speciale înainte de a 
mărturisi pentru Domnul? Da Ńi două exemple din Evanghelii. 
Eclesiastul 11:1; Ioan 4:28, 29, 42; Marcu 5:19, 20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când Duhul Sfânt vă descoperă adevărul, veŃi strânge drept 
comoară cele mai preŃioase experienŃe şi veŃi avea dorinŃa de a vorbi şi 
altora despre lucrurile aducătoare de mângâiere, care v-au fost 
descoperite. Când veŃi veni în legătură cu ei, le veŃi împărtăşi idei noi 
cu privire la caracterul sau lucrarea lui Hristos. VeŃi avea o nouă 
descoperire despre iubirea Sa milostivitoare, spre a o împărtăşi şi 
acelora care-L iubesc şi care nu-L iubesc. ….  
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“Inima care a gustat o dată iubirea lui Hristos doreşte fără încetare 
un torent şi mai adânc şi, dacă veŃi da, veŃi primi într-o măsură mai 
bogată şi mai abundentă. Orice descoperire a lui Dumnezeu pentru 
suflet măreşte puterea de a cunoaşte şi de a iubi. Strigătul neîntrerupt al 
inimii este: “Mai mult despre Tine” şi totdeauna răspunsul Scripturii 
este: “Cu mult mai mult” … Lui Isus, care S-a golit pe Sine pentru 
mântuirea omenirii pierdute, I S-a dat Duhul Sfânt fără măsură. Tot 
astfel el va fi dat oricărui urmaş al lui Hristos atunci când toată inima 
este predată pentru ca Isus să locuiască în ea. Însuşi Domnul nostru a 
dat porunca: “FiŃi plini de Duh” (Efeseni 5, 18) şi această poruncă este 
şi o făgăduinŃă că ea va fi împlinită.” –Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor, p. 20-21. 

 

6. Este suficient a vorbi despre Hristos şi a spera să primeşti Duhul 
Sfânt? Cine sunt adevăraŃii reprezentanŃi ai lui Hristos? Faptele 
Ap.  5:32; Ioan 15:26, 27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mul Ńi pretind a crede şi cer împlinirea făgăduinŃelor Domnului, ei 
vorbesc despre Hristos şi despre Duhul Sfânt şi totuşi nu primesc 
nimic, deoarece nu îşi supun sufletul călăuzirii şi stăpânirii divine. 

“Noi nu putem folosi Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt ne foloseşte pe 
noi. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu lucrează în poporul Său “şi voinŃa şi 
înfăptuirea, după buna Sa plăcere” (Filipeni 2, 13). Dar mulŃi nu se vor 
lăsa conduşi. Ei doresc să se conducă singuri. Acesta este motivul 
pentru care nu primesc darul ceresc. Duhul le este dat numai acelora 
care Îl aşteaptă cu umilinŃă de la Dumnezeu, care veghează pentru a fi 
receptivi la călăuzirea şi harul Său.” –Gospel Workers, pp. 284, 285. 

 

7. Care este intenŃia lui Dumnezeu cu fiecare? Suntem gata să 
răspundem chemării lui Dumnezeu aşa cum a răspuns Isaia? 
1 Petru 2:9; Marcu 16:15; Isaia 6:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Fiecare suflet trebuie să slujească. El trebuie să folosească fiecare 
putere fizică, morală şi mentală, prin sfinŃirea Duhului, pentru a fi 
împreună lucrători cu Dumnezeu. ToŃi sunt legaŃi să se dedice slujirii 
active şi fără rezerve lui Dumnezeu. Ei trebuie să colaboreze cu Isus 
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Hristos în marea lucrare de ajutorare a celorlalŃi. Hristos a murit pentru 
fiecare om. El a răscumpărat pe fiecare om, dându-Şi viaŃa pe cruce. A 
făcut aceasta pentru ca omul să nu mai trăiască o viaŃă neajutorată şi 
egoistă, ci să poată trăi pentru Isus Hristos, care a murit pentru 
mântuirea sa. Nu toŃi au fost chemaŃi să fie slujitori, totuşi toŃi trebuie 
să slujească. Când vreun om alege să trăiască o viaŃă de servire de sine, 
aceasta este o insultă la adresa Duhului Sfânt a lui Dumnezeu.” –(Letter 
10, 1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1159. 

 
Pentru studiu personal 

“Marea revărsare a Duhului lui Dumnezeu, care luminează întregul 
pământ cu slava Sa, nu va veni până când noi nu le-am adus oamenilor 
lumina, pentru ca ei să ştie din experienŃă ce înseamnă a fi împreună-
lucrători cu Dumnezeu. Când vor fi consacraŃi cu toată inima în slujba 
lui Hristos, Dumnezeu va recunoaşte acest fapt, revărsându-Şi Duhul 
fără măsură, dar acest lucru nu va avea loc până când cea mai mare 
parte a membrilor bisericii nu vor fi împreună-lucrători cu Dumnezeu.” 
–(Review and Herald, July 21, 1896) Sfaturi pt servicii creştine, p. 253. 

 
* * * 
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15 
Sabatul din 11 Aprilie, 2015 

 
DUHUL SFÂNT ÎN PROCLAMAREA EVANGHELIEI 

 
“E necesară influenŃa Duhului Sfânt pentru ca lucrarea să poată 

fi bine echilibrată şi pentru ca ea să poată înainta solid în orice 
direcŃie.” –Mărturii, vol. 6, p. 291. 

 
Ajutorul  
1. Cine este Ajutorul celor care proclamă cu ardoare adevărul 
acestui timp? Evrei 1:14; 2:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul doreşte să propovăduim cu putere solia îngerului al 
treilea în oraşele acestea... Dacă vom lucra cu toată puterea pe care ne-o 
dă Dumnezeu şi dacă ne punem toată încrederea în El, cu umilinŃă, 
munca noastră nu va fi lipsită de rezultate. Eforturile noastre de a aduce 
sufletele la cunoaşterea adevărului pentru timpul acesta vor fi ajutate de 
îngerii sfinŃi şi multe suflete vor fi mântuite. Domnul nu-i părăseşte 
niciodată pe solii Săi credincioşi. El trimite slujitorii cerului în ajutorul 
lor şi însoŃeşte munca lor cu puterea Duhului Său Sfânt pentru a 
convinge şi pentru a converti. Tot cerul va susŃine apelurile voastre.” –
Evanghelizare, p. 38. 

“Dacă îl veŃi căuta pe Domnul în rugăciune continuă, înlăturând 
orice vorbire de rău şi orice egoism, Domnul Se va apropia de voi. 
Puterea Duhului Sfânt este aceea care face să fie eficiente eforturile şi 
apelurile voastre. UmiliŃi-vă înaintea lui Dumnezeu pentru ca, prin 
puterea Lui, să fi Ńi în stare să vă ridicaŃi la un standard mai înalt. — 
Manuscript 20, 1905. Evanghelizare, p. 285. 

 
2. Ce exemple din Vechiul Testament ne arată că trebuie să 
studiem cu grijă Cuvântul lui Dumnezeu înainte de a putea învăŃa 
pe alŃii? Ezra 7:10; Neemia 8:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Nimeni nu poate explica Scripturile fără ajutorul Duhului Sfânt. 
Dar când vei lua Cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă umilă şi gata să 
înveŃe, îngerii lui Dumnezeu vor fi alături de tine pentru a te impresiona 
cu dovezile adevărului. Când Duhul lui Dumnezeu se odihneşte asupra 
ta nu va exista nici un sentiment de gelozie la vederea poziŃiei altuia, nu 
va mai fi nici un spirit de acuzaŃii şi critică aşa cum a inspirat Satana în 
inimile conducătorilor religioşi evrei împotriva lui Hristos. ÎŃi spun şi 
Ńie, aşa cum a spus Isus lui Nicodim: ‚Trebuie să te naşti din nou.’ 
‘dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea ÎmpărăŃia lui 
Dumnezeu.’ Ioan 3:7, 3. Trebuie să ai un tipar divin înainte de a 
discerne cerinŃele sfinte ale adevărului. Dacă învăŃătorul nu este un elev 
în şcoala lui Hristos, nu este calificat să-i înveŃe pe alŃii.” –Selected 
Messages, book 1, pp. 411, 412. 

 
3. Care experienŃă o putem experimenta şi noi, la fel ca apostolii? 
1 Corinteni 2:12, 13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În lucrarea sa, apostolul Pavel îi învăŃase pe oameni "nu după 
vorbirile înduplecătoare ale înŃelepciunii, ci dintr-o dovadă dată de 
Duhul şi de putere". Adevărurile vestite de el îi fuseseră descoperite 
prin Duhul Sfânt; "căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci 
ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile 
omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa: nimeni nu 
cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu" Şi 
vorbim despre el", afirmă Pavel, "nu cu vorbiri învăŃate de la 
înŃelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăŃate de la Duhul Sfânt, 
întrebuinŃând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti" 
(1 Cor. 2,4.10-13) .” –IFA, p. 402. 

“ÎnvăŃăturile lor erau o a doua ediŃie a învăŃăturilor lui Hristos: 
vorbirea simplă a marilor adevăruri, care au străfulgerat lumina în 
minŃile întunecate şi au convertit mii într-o singură zi. Ucenicii au 
început să înŃeleagă că Hristos era Avocatul lor în curŃile cereşti şi că El 
a fost slăvit. Ei au putut vorbi pentru că Duhul Sfânt le da cuvintele.” –
(Manuscript 32, 1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 
6, p. 1056. 
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Pregătirea inimii pentru solie  
4. Cum lucrează Duhul Sfânt cu sufletele recent instruite pentru ca 
acestea să primească adevărul? Faptele Ap.  16:14; 2 Corinteni 4:5, 
6; 1 Tesaloniceni 2:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Numai lucrarea Duhului Sfânt este cea care îl face pe slujitorul 
Cuvântului să fie eficient. Când prin pastor vorbeşte Hristos, Duhul 
Sfânt pregăteşte inima ascultătorilor pentru a accepta Cuvântul. Duhul 
Sfânt nu este un slujitor, ci o putere conducătoare. El face adevărul să 
strălucească în mintea ascultătorilor şi, dacă pastorul se supune lucrării 
divine, Duhul Sfânt va vorbi prin fiecare predică. Duhul Sfânt 
înconjoară sufletul cu o atmosferă sfântă şi le vorbeşte celor nepocăiŃi, 
adresându-le cuvinte de avertizare şi îndrumându-i spre Acela care 
ridică păcatul lumii.” –Gospel Workers, p. 155. 

 
Zelul este esenŃial 
5. Ce fac creştinii în fiecare zi? Cât de atenŃi ar trebui să fim în 
promptitudinea şi activitatea misionară, ştiind că lucrăm cu 
ajutorul lui Dumnezeu pentru scopuri veşnice? Faptele Ap.  2:46, 
47; Isaia 52:7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Zelul pentru slava lui Dumnezeu i-a determinat pe ucenici să 
vestească mărturia adevărului cu o mare putere. Oare nu ar trebui ca 
zelul acesta să aprindă în inima noastră o dorinŃă nespusă de a vorbi 
despre istoria iubirii răscumpărătoare, despre Hristos şi El răstignit? 
Oare nu ar trebui ca puterea lui Dumnezeu să fie manifestată astăzi, 
chiar mai mult decât în timpul apostolilor?” –(Signs of the Times, 
Februarie 17, 1914) Evanghelizare, p. 698. 

“Duhul Sfânt i-a făcut în stare pe ucenici să-L înalŃe pe Domnul şi a 
îndrumat pana istoricilor sfinŃi ca să-i poată fi prezentat lumii raportul 
cuvintelor şi al faptelor lui Hristos. În zilele noastre, acest Duh lucrează 
fără încetare, căutând să le atragă oamenilor atenŃia la marele sacrificiu 
făcut pe crucea Golgotei spre a descoperi lumii iubirea lui Dumnezeu 
faŃă de om şi spre a-i arăta sufletului condamnat care sunt făgăduinŃele 
Sfintelor Scripturi.” –GW, p. 286. 
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6. Cum i-a pregătit Isus pe fiecare dintre ucenicii Săi pentru 
lucrarea evanghelică? Cât de mulŃumitori ar trebui s ă fim lui 
Dumnezeu pentru că putem folosi talanŃii daŃi nouă în slujirea Sa 
supremă? Iacov 1:17; 1 Corinteni 12:4-7; 1 Petru 4:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mai înainte de a-i părăsi pe ucenicii Săi, Domnul Hristos "a suflat 
peste ei şi le-a zis: 'LuaŃi Duh Sfânt'". Ioan 20,22. De asemenea, El a 
zis: "Iată că voi trimite peste voi făgăduinŃa Tatălui Meu". Luca 24,49. 
Dar darul Duhului Sfânt n-a fost primit în plinătatea lui decât numai 
după înălŃarea Domnului la cer. Revărsarea Duhului Sfânt n-a avut loc 
decât atunci când ucenicii, prin credinŃă şi rugăciune, s-au predat pe 
deplin lucrării Sale. Atunci, într-un mod deosebit, bunurile cerului au 
fost încredinŃate urmaşilor Domnului Hristos…  

“TalanŃii, pe care Domnul Hristos i-a încredinŃat Bisericii Sale, 
reprezintă, în mod deosebit, darurile şi binecuvântările date oame-nilor 
de către Duhul Sfânt... Nu toŃi oamenii primesc aceleaşi daruri, dar 
fiecărui slujitor al lui Dumnezeu îi este făgăduit un dar al Duhului 
Sfânt.” –Parabole, p. 327. 
 
7. Care va fi roada lucrării servilor Domnului? Ce beneficiu va 
avea biserica din aceasta? Iacov 5:20; Daniel 12:3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Atunci când copiii lui Dumnezeu se consacră lucrării acesteia, 
mulŃi vor apuca mâna întinsă pentru a-i salva. Ei sunt constrânşi să se 
abată de la căile lor rele. Unii dintre cei mântuiŃi, prin credinŃa în 
Hristos, se ridică la poziŃii înalte de slujire şi li se încredinŃează 
răspunderi în lucrarea de salvare de suflete. Cunosc din experienŃă 
nevoile acelora pentru care lucrează şi ştiu cum să-i ajute; ştiu ce 
mijloace pot fi mai bine folosite pentru a recâştiga pe cel gata să piară. 
Ei sunt plini de recunoştinŃă faŃă de Dumnezeu pentru binecuvântările 
pe care le-au primit; inima le este reînviorată prin iubire, iar energiile 
lor sunt întărite pentru a înălŃa pe alŃii care nu se vor ridica niciodată 
fără ajutor. Luând Biblia drept călăuză a lor şi Duhul Sfânt ca ajutor şi 
Mângâietor al lor, ei văd că o nouă posibilitate de lucru li se deschide în 
faŃă. Fiecare din aceste suflete, care este adăugat la forŃa lucrătorilor, 
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prevăzut cu cele necesare şi cu învăŃături pentru a şti cum să salveze 
suflete pentru Hristos, devine colaborator cu aceia care l-au adus la 
lumina adevărului. În felul acesta, Dumnezeu este onorat, iar adevărul 
Lui este făcut să înainteze.” –Mărturii, vol. 6, p. 260. 

 
Pentru studiu personal 

“FăgăduinŃa Duhului Sfânt nu este apreciată aşa cum ar trebui să 
fie. Împlinirea ei nu se realizează aşa cum ar fi putut să fie. Lipsa 
Duhului Sfânt este aceea care face ca lucrarea Evangheliei să fie atât de 
lipsită de putere. Cineva poate să aibă învăŃătură, talente, elocvenŃă şi 
orice alt dar natural sau dobândit, dar fără prezenŃa Duhului lui 
Dumnezeu, nici o inimă nu va fi atinsă şi nici un păcătos nu va fi 
câştigat la Hristos. Pe de altă parte, dacă ei sunt legaŃi de Hristos şi dacă 
darurile Duhului Sfânt le sunt date, atunci, cei mai săraci şi cei mai 
neştiutori dintre ucenicii Săi, vor avea o putere care va câştiga inimile. 
Dumnezeu îi face canale prin care să se reverse cele mai înalte influenŃe 
asupra Universului.” –Parabole, p. 328. 

“Noi trebuie să cooperăm cu cele trei puteri preaînalte ale cerului 
— Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, iar aceste puteri vor lucra prin noi, 
făcându-ne să fim nişte conlucrători cu Dumnezeu.” –(Special 
Testimonies, Series B, No. 7, p. 51 [1905]) Evanghelizare, p. 617. 

 
* * * 
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16 
Sabatul din 18 Aprilie, 2015 

 
ÎMPĂRTĂŞIREA CONTINU Ă A DUHULUI SFÂNT 

 
“Pentru cel ce primeşte, capacitatea de a primi uleiul sfânt ce curge 

de la cei doi măslini, înseamnă a se goli pe sine prin cuvânt şi faptă 
pentru a împlini nevoile altor suflete. Lucrarea, lucrarea preŃioasă şi 
satisfăcătoare este aceea de a primi şi împărtăşi constant! Capacitatea 
de a primi este păstrată doar prin capacitatea de a da.” –Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1180 

 
O viziune simbolică  
1. Ce viziune I-a dat domnul profetului Zaharia? Ce reprezintă 
sfeşnicul de la începutul viziunii din Apocalipsa? Zaharia 4:1,2; 
Apocalipsa 1:20, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 „Este privilegiul oricărui suflet acela de a fi un canal viu, prin care 
Dumnezeu să poată transmite lumii bogăŃiile harului Său, bogăŃiile de 
nepătruns ale Domnului Hristos. Nimic nu doreşte Domnul Hristos aşa 
de mult decât a avea instrumente care să reprezinte lumii caracterul şi 
spiritul Său. Nu este nimic de care lumea să aibă aşa de mare nevoie ca 
manifestarea iubirii Mântuitorului prin oameni. Cerul întreg aşteaptă 
canale prin care untdelemnul cel sfânt să poată fi turnat ca să fie o 
bucurie şi o binecuvântare pentru inimile omeneşti.” - Parabolele 
Domnului Hristos, pag. 372. 

 
2. Ce erau la dreapta şi la stânga sfeşnicului? Zaharia 4:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În această vedenie, cei doi măslini care stau înaintea lui 
Dumnezeu sunt reprezentaŃi ca vărsând uleiul auriu prin Ńevi de aur în 
vasul sfeşnicului. Din acesta, sunt alimentate candelele Sanctuarului, ca 
să poată da lumină strălucitoare şi permanentă. Astfel, de la unşii care 
stau în prezenŃa lui Dumnezeu, se dă poporului Său plinătatea luminii, a 
dragostei şi a puterii divine, pentru ca la rândul lor ei să poată să dea 
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altora lumină, bucurie şi înviorare. Cei care sunt îmbogăŃiŃi în felul 
acesta, urmează să-i îmbogăŃească pe alŃii cu comoara dragostei lui 
Dumnezeu.” –ProfeŃi şi Regi, p. 594. 

 
În Ńelesul viziunii 
3. Ce reprezintă cei doi măslini de la dreapta şi stânga sfeşnicului? 
Zaharia 4:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul păstrează o comunicare constantă cu locuitorii 
pământului prin intermediul fiinŃelor sfinte care înconjoară tronul.” 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1179. 

„Din cei doi măslini, untdelemnul auriu se scurgea prin două Ńevi 
de aur, în vasul sfeşnicului, iar de aici în lămpile de aur care luminau 
Sanctuarul. Tot astfel, prin cei sfinŃi care stau în prezenŃa lui 
Dumnezeu, Duhul Sfânt este împărŃit instrumentelor omeneşti care s-au 
consacrat lucrării Sale. Misiunea celor doi unşi este aceea de a 
transmite poporului lui Dumnezeu faptul că numai harul ceresc poate 
face din Cuvântul Său o candelă pentru picioare şi o lumină pe cărare. 
"Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul 
oştirilor". Zaharia 4,6. - Parabolele Domnului Hristos, pag. 363. 

 
4. Care este însemnătatea uleiului auriu care curge constant din 
cele două ramuri de măslin prin Ńevi de aur, ca lămpile să poată 
arde şi da lumină? Zaharia 4:12-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Uleiul este un simbol al Duhului Sfânt. Astfel este reprezentat 
Duhul Sfânt în profeŃia lui Zaharia.” –Parabole, p. 407. 

“Din cei doi măslini, untdelemnul auriu curgea prin Ńevile de aur 
într-un vas de aur, din care erau alimentate sfeşnicele din sanctuar. 
Untdelemnul auriu reprezintă Duhul Sfânt. Slujitorii lui Dumnezeu 
trebuie să fie înzestraŃi fără încetare cu untdelemnul acesta, pentru ca, 
la rândul lor, să-l poată împărtăşi bisericii. “Nu prin putere, nici prin 
tărie ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor.” Slujitorii lui 
Dumnezeu pot câştiga biruinŃa numai printr-o lucrare de curăŃare a 
inimii şi prin sfinŃire. Este de cea mai mare importanŃă ca pastorii să 
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prezinte un exemplu corect. Dacă urmează principii neclare, cei care 
greşesc vor menŃiona exemplul lor ca o justificare a comportamentului 
lor. Întreaga sinagogă a lui Satana caută să găsească nedesăvârşirile din 
viaŃa reprezentanŃilor lui Dumnezeu şi exagerează fiecare defect.” –
(Review and Herald, December 22, 1904) Mărturii Speciale pt. 
Predicatori, p. 188. 

 

5. Ce i s-a spus profetului într-un moment deosebit cu privire la 
progresul şi încheierea lucrării lui Dumnezeu? Va avea loc aceasta 
cu ajutorul maselor de oameni sau a puterii omeneşti? Zahari 4:4-6 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul ne-a spus de unde ne vine puterea…. Atunci când crede 
de cuviinŃă, Domnul împarte putere celor care Ńin calea Sa, care îi face 
în stare să exercite o puternică influenŃă spre bine.” –Sfaturi despre 
Sănătate, p. 274. 

“Cum putea acesta, cu atât de puŃin curaj şi experienŃă, să înfrunte 
furtuna din faŃa căreia cei mai puternici şi mai curajoşi fuseseră obligaŃi 
să fugă? "Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice 
Domnul" (Zah. 4,6) "Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii pentru a 
face de ruşine pe cele tari". "Pentru că nebunia lui Dumnezeu este mai 
înŃeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare 
decât oamenii." (1 Cor. 1,27.25).” –Străbătând Veacurile, p. 232. 

“Să nu încercăm să acŃionăm bazându-ne pe noi înşine sau pe alŃii, 
ci să cultivăm dependenŃa de Duhul Sfânt. PurtaŃi-vă cu amabilitate cu 
fiin Ńele omeneşti. CăutaŃi să ajungeŃi la sufletele împovărate, având 
inimile pline de spiritul blândeŃii. Cuvintele voastre să fie îmbibate cu 
uleiul ceresc ce curge din cele două ramuri de măslin. Uleiul auriu 
trebuie să curgă în mod liber prin vase pregătite, pentru a ajunge la 
aceia care caută adevărul. Să ne amintim fără încetare că lucrarea se 
realizează "nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice 
Domnul oştirilor".” – Minte, Caracter şi Personalitate, vol. 2, p. 440. 

 
Duhul Sfânt şi puterea de a predica 
6. Cu ce este asociat Duhul Sfânt, de multe ori, în Scripturi? 
Faptele Ap.  10:38; Luca 4:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Nu se va trezi biserica la îndatoririle ei? Dumnezeu aşteaptă să 
împartă Duhul celui mai mare Misionar pe care l-a cunoscut omenirea 
celor care lucrează consacraŃi prin renunŃare şi sacrificiu de sine. Când 
poporul lui Dumnezeu va primi acest Duh, va ieşi din ei putere.” 
Selected Messages, book 1, p.117. 

“Numai dacă erau uniŃi cu Hristos ucenicii puteau nădăjdui să fie 
însoŃiŃi de puterea Duhului Sfânt şi de conlucrarea îngerilor cerului. Cu 
ajutorul acestor unelte divine, ei aveau să prezinte lumii un front comun 
şi aveau să fie biruitori în lupta pe care trebuia să o ducă neîncetat 
împotriva puterilor întunericului. Continuând să lucreze uniŃi, solii 
cereşti aveau să meargă înaintea lor, deschizându-le calea, inimi aveau 
să fie pregătite pentru primirea adevărului şi mulŃi aveau să fie câştigaŃi 
la Hristos. Atâta vreme cât ei rămâneau uniŃi, biserica avea să înainteze 
"frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca nişte oşti sub 
steagurile lor" (Cânt. Cânt. 6,10). Nimic nu putea să se opună 
progresului ei continuu. Biserica avea să înainteze din biruinŃă în 
biruinŃă, împlinind în mod glorios misiunea ei divină de a vesti lumii 
Evanghelia.” –IFA, pp. 90, 91. 

 
7. Ce promisiune glorioasă este dată tuturor celor care predică 
solia mântuirii? Faptele Ap.  1:8; 2:39. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În darul cel mare şi nemăsurat al Duhului Sfânt, se cuprind toate 
resursele cerului. Nu vreo restricŃie din partea lui Dumnezeu face ca 
bogăŃiile harului Său să nu se reverse peste oamenii acestui pământ. 
Dacă toŃi ar fi dispuşi să primească, atunci toŃi ar fi plini de Duhul 
Sfânt.  

“Dar nimeni nu poate da altora ceea ce el personal n-a primit. În 
lucrarea lui Dumnezeu, în firea omenească, omul nu poate face nimic. 
Nimeni, din propriile sale eforturi nu poate deveni purtător de lumină 
pentru Dumnezeu. Untdelemnul de aur, turnat de către solii cereşti în 
Ńevile de aur, pentru a curge în vasele de aur şi apoi în lămpile de la 
sanctuar, era acela care producea o lumină continuă şi o strălucire vie. 
Iubirea lui Dumnezeu, transmisă fără întrerupere omului, este ceea ce-l 
face să dea şi altora lumină. În mâinile tuturor acelora care sunt una cu 
Dumnezeu, prin credinŃă, untdelemnul de aur al iubirii se revarsă liber, 
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pentru ca să strălucească iarăşi în fapte bune şi într-o slujire reală şi 
pornită din inimă, pentru Dumnezeu.” –Parabole, pp. 419, 418. 

 
Pentru studiu personal 

“Adevărul nu este imprimat în minte prin puterea omului, “‘ci prin 
Duhul Meu’— zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 4, 6). Nu 
temperamentul sau elocvenŃa aceluia care propovăduieşte Cuvântul 
sunt cele care aduc succesul lucrării lui, ci o bună cunoaştere a 
Cuvântului lui Dumnezeu şi supunerea faŃă de voinŃa divină. Nu 
puterea care vine de la oameni conferă succes lucrării, ci puterea lui 
Dumnezeu, care lucrează cu slujitorii omeneşti este cea care duce 
lucrarea la desăvârşire. Un Pavel poate semăna şi un Apolo poate uda, 
dar Dumnezeu este cel care face să crească.” –Gospel Workers, pp. 
251, 252. 

* * * 
 

17 
Sabatul din 25 Aprilie, 2015 

 
LUCRAREA DUHULUI SFÂNT COMPARAT Ă CU 

VÂNTUL 
 
“Asemenea vântului care este invizibil, dar ale cărui efecte sunt 

văzute şi simŃite în mod neîndoios, tot aşa este şi cu Duhul lui 
Dumnezeu în lucrarea Lui asupra inimii omului. Puterea aceasta 
regeneratoare, pe care nici un ochi omenesc nu o poate vedea, dă 
naştere unei vieŃi noi în suflet şi creează un om nou, după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu.” –The Faith I Live By, p. 55. 

 
Naşterea din nou 
1. Care naştere este esenŃială pentru orice suflet care doreşte să 
intre în împărăŃia cerurilor? Ioan 3:3-6; 1:12, 13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 “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 
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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.” HLL, 171 

 
2. Ce ilustraŃie a folosit Isus pentru a descrie acŃiunea Duhului 
Sfânt? Ioan 3:7, 8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 “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. Nicodim era încă 
nedumerit şi Isus a folosit vântul ca ilustraŃie pentru cuvintele Sale: 
"Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici 
încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul." Ioan 3:7.” 
–HLL, p. 172. 

 
3. Cum lucrează Dumnezeu pentru ca sufletul să ajungă la 
convertirea prin Duhul Sfânt? Ezechiel 36:26, 27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Vântul se aude prin ramurile pomilor, fremătând printre frunze şi 
flori, dar nu se vede şi nimeni nu ştie de unde vine sau unde se duce. 
Tot aşa este şi cu lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii. Nu poate fi 
explicată mai mult decât mişcarea vântului. Cineva poate că nu ar fi în 
stare să spună timpul sau locul anumit sau să urmărească toate 
amănuntele lucrării de întoarcere la Dumnezeu, dar lucrul acesta nu 
dovedeşte că nu este convertit. Printr-un mijloc tot atât de nevăzut ca şi 
vântul, 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.” –HLL, p. 172. 
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O viaŃă transformată 
4. Ce se poate vedea în viaŃa înnoită prin Duhul Sfânt? Coloseni 
3:5,9,10; Galateni 5:16, 17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu toate că nu se vede, vântul produce efecte văzute şi simŃite. La 
fel şi lucrarea Duhului asupra sufletului se descoperă în fiecare faptă a 
aceluia care a simŃit puterea Lui salvatoare. 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. 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.” –HLL, p. 173.  

“Este adevărat că, uneori, oamenii încep să se ruşineze de căile lor 
păcătoase şi se lasă de unele din obiceiurile lor rele, înainte de a fi 
conştienŃi de faptul că sunt atraşi spre Hristos. Dar ori de câte ori 
aceştia depun eforturi de a produce o reformă în viaŃa lor dintr-o dorinŃă 
sinceră de a face ceea ce este drept, puterea lui Hristos este aceea care-i 
determină la aceasta. O influenŃă mai presus de cunoaşterea lor lucrează 
asupra sufletului, conştiinŃa este trezită, iar manifestarea vieŃii lor este 
schimbată în bine.” –Calea către Hristos, p. 27. 

 
5. Ce invitaŃie este adresată în mod frecvent păcătoşilor? Isaia 
55:6-8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Deşi nu putem să vedem Duhul lui Dumnezeu, ştim că acei 

oameni care erau morŃi în nelegiuiri şi păcate ajung să fie convinşi şi 
convertiŃi sub influenŃa lucrărilor Sale. Cei nechibzuiŃi şi îndărătnici 
ajung să fie serioşi. Cei împietriŃi se pocăiesc de păcatele lor, iar cei 
lipsiŃi de credinŃă ajung să creadă. Jucătorii de noroc, beŃivii, imoralii 
ajung să fie statornici, sobri şi curaŃi. Cei răzvrătiŃi şi încăpăŃânaŃi ajung 
să fie blânzi şi asemenea lui Hristos. Când vedem schimbările acestea 
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de caracter, putem să fim siguri că puterea de schimbare a lui 
Dumnezeu a transformat omul pe deplin. Noi nu-L vedem pe Duhul 
Sfânt, dar vedem dovada lucrării Sale asupra caracterului schimbat al 
celor care erau nişte păcătoşi împietriŃi şi încăpăŃânaŃi. După cum 
vântul suflă cu putere peste pomii înalŃi şi îi doboară la pământ, tot aşa 
Duhul Sfânt poate să lucreze asupra inimii omeneşti şi nici un om 
mărginit nu poate să încadreze lucrarea lui Dumnezeu în limite 
predefinite.” –Evangelizare, p. 288. 

 
Rezultate imediate sau întârziate 
6. Ce exemple din Biblie ne arată cât de puternică este influenŃa 
Duhului Sfânt? Ioan 4:23-26, 29, 39. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Duhul lui Dumnezeu se manifestă în modalităŃi diferite asupra 
unor oameni diferiŃi. Sub influenŃa acestei puteri, omul va tremura în 
faŃa Cuvântului lui Dumnezeu. Convingerile lui vor fi atât de adânci, 
încât un uragan şi un clocot de simŃăminte pare să se dezlănŃuie în 
inima lui şi întreaga sa fiinŃă este copleşită de puterea convingătoare a 
adevărului. Când Domnul îi adresează sufletului pocăit cuvintele de 
iertare el este plin de zel, plin de dragoste faŃă de Dumnezeu, plin de 
seriozitate şi de energie, iar duhul dătător de viaŃă pe care l-a primit nu 
poate să fie înăbuşit. Domnul Hristos este în el un izvor de apă vie ce 
Ńâşneşte în viaŃa veşnică. Sentimentele lui de dragoste sunt atât de 
adânci şi de arzătoare, pe cât de adânci şi de arzătoare au fost tulburarea 
şi agonia lui. Sufletul lui este ca un izvor care vine de la o mare 
adâncime, iese la suprafaŃă şi revarsă torentele de recunoştinŃă şi laudă, 
mulŃumire şi bucurie, până când harpele cereşti intonează notele de 
bucurie. El are o experienŃă de relatat, dar nu într-o modalitate precisă, 
obişnuită, metodică. El este un suflet răscumpărat prin meritele lui Isus 
Hristos şi întreaga lui făptură este cuprinsă de emoŃie, când îşi dă seama 
de mântuirea lui Dumnezeu.” –Evanghelizare, p. 289. 

 
7. A răspuns Nicodim imediat cuvintelor lui Isus? De unde ştim că 
Duhul Sfânt a lăsat o adâncă impresie asupra lui? Ioan 3:9-12; 
7:50, 51; 19:39, 40. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Al Ńii sunt aduşi la Hristos pe o cale mai blândă... Se presupunea că 
un învăŃător în Israel, un om dintre cei înŃelepŃi, era în stare să înŃeleagă 
ştiinŃa religiei şi totuşi, el se poticnea în faŃa învăŃăturii despre 
convertire! Pe motiv că nu putea să înŃeleagă toate lucrurile aflate în 
legătură cu acŃiunea puterii lui Dumnezeu, el nu era dispus să 
recunoască adevărul şi totuşi, accepta nişte fapte din natură, deşi nici pe 
acestea nu putea să le explice şi nici chiar să le înŃeleagă. Asemenea 
oamenilor din toate veacurile, el considera că formele şi ceremoniile 
precise erau mai importante pentru religie decât lucrările adânci ale 
Duhului lui Dumnezeu.” –(Review and Herald, May 5, 1896), 
Evanghelizare, p. 289. 

“Dacă Duhul Sfânt modelează şi şlefuieşte inima voastră în fiecare 
zi, atunci veŃi avea puterea divină de a înŃelege caracterul împărăŃiei lui 
Dumnezeu. Nicodim a primit învăŃătura Domnului Hristos şi a ajuns un 
credincios adevărat. Glasul lui s-a auzit în Sinedriu, opunându-se 
iniŃiativelor de a plănui moartea lui Hristos. “Legea noastră osândeşte 
ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?” La aceste cuvinte, 
i s-a răspuns cu dispreŃ: “Şi tu eşti din Galileea? Cercetează bine şi vei 
vedea că din Galileea nu s-a ridicat nici un proroc.”” –Mărturii 
Speciale pt Predicatori, 369,370. 

 
Pentru studiu personal 

“Domnul îi va binecuvânta deosebit pe cei încercaŃi şi aleşi ai Săi, 
dacă ei vor colabora cu El. când Duhul Sfânt s-a coborât în ziua 
Cincizecimii, s-a manifestat ca vâjâitul unui vânt puternic. A fost dat 
fără măsură, căci a umplut toată casa unde şedeau ucenicii. Tot aşa va fi 
când inimile noastre vor fi pregătite să Îl primească ….” –The Upward 
Look, p. 38. 

“Noi toŃi avem nevoie să ajungem într-o poziŃie de jertfire de noi 
înşine înaintea lui Dumnezeu, pentru ca lucrarea noastră să fie bine 
primită de El. Să ne aducem aminte că mărturisirea de credinŃă nu e 
nimic dacă nu avem adevărul în inimă. Avem nevoie ca puterea de 
convertire a lui Dumnezeu să pună stăpânire pe noi, pentru ca să putem 
înŃelege nevoile unei lumi care piere.” –Mărturii, vol. 9, 106. 

 
* * * 

A se citi Raportul Misionar din Caraibe de la pagina 92. 
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RAPORTUL MISIONAR DIN CARAIBE  
A se citi în Sabatul din 25 aprilie, 2015 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat se va aduna în  
Sabatul din 2 mai, 2015 

 
“În acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să 

răscumpere rămăşiŃa poporului Său, risipit în … ostroavele mării” 
Isaia 11:11. 

 
Teritoriul  

“Doar puŃin timp mai avem de lucrat căci Domnul vine curând, iar 
noi trebuie să ne străduim să lucrăm pentru a face tot ce este în puterile 
noastre să pregătim un popor care să Îl aştepte.” –Review and Herald, 
December 9, 1909. 

Marea Caraibe cuprinde aproximativ 7000 de insule organizate în 
28 de naŃiuni insulare. Multe dintre aceste insule sunt aflorimente 
(fragmente de stânci) nelocuite care rămân nedenumite. De exemplu, 
Bahamas are 700 de insule, dar numai 37 sunt locuite. Insulele Virgine 
constă din 62 de insule sub steagul SUA, dar numai St. Croix, St. 
Thomas, St. John, Water Island şi alte câteva sunt locuite. 

Societatea Misionară InternaŃională actualmente este activă în 
Aruba, Cuba, Curaçao, Republica Dominicană, Haiti şi Jamaica. Puerto 
Rico, un teritoriu al Statelor Unite şi parte a Uniunii Americane este,  
de asemenea, localizată în regiune şi se lucrează intens acolo. În timp 
ce mai mult de 90% din populaŃia de aproximativ 42 milioane a Ńărilor 
Caribeane trăieşte în aceste 7 state insulare, solia a ajuns la doar 25% 
din arie. Mai este nevoie de mult mai mult, iar inclus în acest efort se 
va stabili o Uniune Caraibeană pentru a organiza lucrarea din insule. 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat din 25 Aprilie 2015 va fi folosită în 
acest scop. 

Există multe piedici care trebuie biruite în realizarea unui plan 
pentru această regiune, inclusiv multele limbi diferite, greutatea de a 
intra şi a călătorii, culturile deosebite şi diferenŃele economice. 

Faptul că diferite culturi coloniale şi native ca Anglia, FranŃa, 
Spania, Olanda cu limbile lor diferite au influenŃat regiunea, se adaugă 
la provocarea misionară. 
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Datorită faptului că toate acestea sunt insule, vizitele de la una la 
alta trebuie făcute fie pe mare, fie prin aer, ceea ce creşte costurile. Pe 
lângă aceasta, fiecare stat insular are cerinŃe unice proprii de intrare, 
care, de asemenea, cresc costurile extinderii misionare. 

Fiecare arhipelag (grup sau lanŃ de insule) este, în adevăratul sens, 
o “insulă în ea însăşi.” Pentru a ajunge la suflete, cineva trebuie nu doar 
să străbată întinderi mari de apă şi să răzbată prin birocraŃia consulară, 
ci şi să aibă de a face cu tipare culturale în căutarea de suflete 
interesate. Acest lucru este cel mai dificil uneori.  

Pe lângă cele de mai sus, se adaugă situaŃia economică a fiecărei 
Ńări. Unele Ńări se situează printre cele mai bogate din lume, în timp ce 
altele, ca Haiti, au unul dintre cele mai mici Produs Intern Brut din 
lume.  

Înaintarea lucrării lui Dumnezeu în aceste teritorii cere o gân-dire 
creativă sub îndrumarea Duhului Sfânt pentru a atinge cel puŃin câteva 
dintre multele suflete care încă nu au primit lumina divină. 

 
Obiective şi scopuri 

În ultimii câŃiva ani, lucrarea lui Dumnezeu s-a extins în noi zone 
din Cuba, unde, acum sunt mai mult de 100 de noi suflete, la fel şi în 
Haiti, unde există cam jumătate din acest număr de membrii, la data 
scrierii acestui raport. Multe alte suflete se pregătesc pentru botez. 

Pe lângă organizarea regiunii într-o unitate funcŃională şi analizarea 
resurselor financiare şi umane disponibile momentan, trebuie făcute 
vizite şi seminarii pentru a antrena lucrătorii din diferitele Ńări cu privire 
la cum să se autosusŃină, oriunde sunt stabilite deja biserici, cât şi în arii 
noi. Acestea înseamnă a căuta şi antrena conducători de biserică şi 
tineri spirituali, dintre care unii să fie sprijiniŃi în obŃinerea unei 
educaŃii şcolare misionare. 

Pe lângă şcolarizare, cărŃi, pliante, CD-uri, DVD-uri, cursuri prin 
corespondenŃă şi materiale educative de uz intern, va fi nevoie şi de 
materiale pentru studenŃii care vor participa atât la seminarii, cât şi la 
lucrare misionară. Aceasta cere înfiinŃarea şi dezvoltarea lucrării de 
publicaŃii şi a centrelor educaŃionale. 

Este nevoie de o mare lucrare în Insulele Caraibe, de aceea sunt 
necesare urgent rugăciunile şi sprijinul tău financiar. Nu este de mirare 
că Isus a spus: “Adevărat vă spun că nu veŃi isprăvi de străbătut cetăŃile 
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… până va veni Fiul omului.” Matei 10:28. În timp ce îi ajutăm pe alŃii 
să îşi găsească locul în împărăŃia cerurilor, ni-l asigurăm pe al nostru. 
“Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alŃii va fi udat şi el.” 
Proverbele 11:25. 

Darul tău generos pentru Caraibe de Sabatul viitor va da un impuls 
important lucrării din regiune. După aceea, pentru sprijinul necesar şi 
suport, Fondul Nord American pentru Misiuni Străine este disponibil 
pentru darurile care vor fi date spre înaintarea mai departe a lucrării 
misionare din această regiune a lumii. ContribuŃiile tale sistematice în 
acest fond şi orice alt dar mai mare va avea un impact direct asupra 
cauzei lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze poporul Său 
pretutindeni. 

 
 

În slujba Sa, 
Larry Watts 
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18 
Sabatul din 2 Mai, 2015 

 
DUHUL SFÂNT ESTE ASOCIAT CU FOCUL 

 
“Domnul ştie gândurile şi planurile omului şi cât de uşor ne poate 

modela! El ştie cum poate supune Duhului Său, asemenea unui foc, 
inima aspră! Cum poate El să umple sufletul cu iubire şi duioşie! Cum 
poate El să ne dea darurile Duhului Său Sfânt şi să ne pregătească să 
mergem să lucrăm pentru suflete!” –Sfaturi pt. servicii creştine, p. 169. 

“Duhul Sfânt trebuie primit şi adus în caracterul tău, atunci va 
deveni un foc sfânt, răspândind o tămâie ce se va ridica la Dumnezeu, 
nu din buze care să condamne, ci ca un vindecător al sufletelor 
oamenilor.” –God’s Amazing Grace, p. 299. 

 
Foc în prezenŃa lui Dumnezeu  
1. Cu ce este asociată, uneori, manifestarea prezenŃei lui 
Dumnezeu? Exodul 3:2, 3; 19:18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Moise a stat 40 de ani pentru a fi reformat în această şcoală din 
munŃi. La Muntele Horeb i-a apărut îngerul Domnului într-o flacără de 
foc în mijlocul unui tufiş…. Cât de mulŃi văd astăzi dovezile lucrării lui 
Dumnezeu, dar mintea lor nu le dă atenŃie!” –Signs of the Times, 
August 24, 1891. 

„Cel mai ascuŃit intelect va fi derutat în a interpreta manifestarea 
divină a rugului aprins. Nu a fost un vis, nici o viziune, ci o realitate 
vie: ceva ce Moise a văzut cu proprii ochi. El a auzit vocea lui 
Dumnezeu strigându-l din mijlocul rugului şi şi-a acoperit faŃa dându-şi 
seama că stă în apropierea prezenŃei lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbea 
cu umanitatea. Moise nu a putut descrie impresia pe care această scenă 
a avut-o asupra minŃii lui, pe care a văzut-o atunci şi nici sunetul vocii 
care a vorbit cu el, dar efectul nu s-a şters niciodată. Cerul a venit foarte 
aproape de el, în timp ce el asculta cu teamă şi supunere cuvintele: ‘Eu 
Sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui 
Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.’ Exodul 3:6. Ce  atitudine plină de 
bunăvoinŃă a lui Dumnezeu să părăsească curŃile cereşti şi să se arate 
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lui Moise, vorbindu-i faŃă către faŃă ‘cum vorbeşte un om cu prietenul 
lui.’” –( The Youth’s Instructor, December 20, 1900) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 1099. 

 
2. În timpul călătoriei pe jos a poporului, sub îndrumarea 
Domnului, ce anume i-a protejat şi ajutat să înainteze chiar şi 
noaptea? Exodul 13:21, 22; 14:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor ca să-i 
călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, 
să meargă şi ziua şi noaptea.’… Stindardul Conducă-torului lor nevăzut 
era totdeauna cu ei. Ziua, norul le arăta calea sau se întindea ca un 
acoperământ deasupra mulŃimii. El servea ca apărare împotriva căldurii 
arzătoare, iar prin răcoarea şi umezeala lui aducea o înviorare milostivă 
în deşertul ars de soare şi însetat. Noaptea, el devenea un stâlp de foc 
luminându-le tabăra şi asigurându-i fără încetare de prezenŃa divină.” –
PP, p. 282. 

 
Originea focului sfânt 
3. Cine a aprins focul pe altar când au fost unşi Aaron şi fiii săi? Ce 
se spune despre focul ce arde pe altarul de jertfe? Leviticul 9:24; 
6:12, 13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 „După sfinŃirea cortului întâlnirii, preoŃii au fost consacraŃi în 
slujbele lor sfinte. Aceste servicii de consacrare au Ńinut şapte zile, 
fiecare zi fiind marcată de ceremonii deosebite. În cea de-a opta zi, 
preoŃii şi-au început slujba. Asistat de fiii săi, Aaron a adus jertfele 
cerute de Dumnezeu, apoi şi-a înălŃat mâinile şi a binecuvântat poporul. 
Toate au fost făcute aşa cum poruncise Dumnezeu şi El a primit jertfa 
şi Şi-a descoperit slava într-un chip deosebit: a venit foc de la 
Dumnezeu şi a mistuit jertfa de pe altar. Poporul a privit la această 
minunată manifestare a puterii divine cu frică şi cu mult interes. În ea, 
izraeliŃii au văzut un semn al slavei şi bunăvoinŃei lui Dumnezeu, au 
scos cu toŃii un strigăt de laudă şi adorare şi au căzut cu feŃele la 
pământ, ca şi cum s-ar fi aflat chiar în prezenŃa lui Dumnezeu.” –
Patriarhi şi ProfeŃi, p. 359.  



pentru Semestrul I, 2015 97 

Foc şi curăŃire  
4. Cum au fost curăŃite buzele lui Isaia când a fost chemat la slujba 
sfântă de profet? Care ar trebui să fie  experienŃa similară atât a 
predicatorilor, cât şi a membrilor laici? Isaia 6:5-7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cărbunele aprins este un simbol al curăŃirii. Dacă atinge buzele, 
de pe ele nu va ieşi nici un cuvânt necurat. Cărbunele aprins este şi un 
simbol al puterii eforturilor servilor lui Dumnezeu. Dumnezeu urăşte 
răceala, vulgaritatea şi orice efort uşor. Cei care lucrează acceptabil 
pentru cauza Sa, trebuie să fie bărbaŃi ai rugăciunii fierbinŃi, ale căror 
fapte sunt făcute în Dumnezeu, care nu se vor ruşina niciodată de 
trecutul lor. Ei vor avea o intrare deplină în împărăŃia Domnului nostru 
Isus Hristos, iar răsplata lor le va fi dată: viaŃa veşnică.” –Review and 
Herald, Oct 16, 1888. 

“Un adevărat slujitor al Evangheliei săvârşeşte lucrarea 
ÎnvăŃătorului. El este conştient de însemnătatea lucrării sale, înŃelegând 
că el întreŃine faŃă de biserică şi faŃă de lume o legătură asemănătoare 
celei întreŃinute de Hristos. El lucrează fără preget spre a conduce pe 
păcătoşi la o viaŃă mai nobilă şi mai înaltă pentru ca ei să poată dobândi 
răsplata biruitorului. Buzele lui sunt atinse cu cărbune aprins de pe altar 
şi el Îl înalŃă pe Isus ca singura nădejde a păcătosului. Cei care îl 
ascultă ştiu că el a zăbovit în preajma lui Dumnezeu în rugăciune 
fierbinte şi rodnică. Duhul Sfânt este asupra lui, sufletul lui a simŃit 
focul ceresc dătător de viaŃă şi el este în stare să judece duhovniceşte 
lucrurile duhovniceşti.” –IFA, 328. 

 
5. Cu ce este asociat focul în profeŃia lui Maleahi? Maleahi 3:2,3 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“MeditaŃia asupra lucrurilor cereşti este folositoare şi întotdeauna 
va fi însoŃită de pace şi de mângâierea Duhului Sfânt. Chemarea noastră 
este sfântă, mărturisirea noastră slăvită. Dumnezeu îşi curăŃă pentru 
Sine un popor deosebit, zelos pentru fapte bune. El stă ca un curăŃitor şi 
purificator de argint. Când zgura şi cositorul sunt îndepărtate, chipul 
Lui va fi atunci perfect reflectat în noi. Atunci rugăciunea lui Hristos 
pentru ucenicii Săi va primi răspuns în noi: "SfinŃeşte-i prin adevărul 
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Tău; Cuvântul Tău este adevărul" (Ioan 17,17). Când adevărul are o 
influenŃă sfinŃitoare asupra inimilor şi vieŃilor noastre, Îi putem sluji cu 
adevărat lui Dumnezeu şi putem să-L slăvim pe pământ, fiind părtaşi la 
natura divină şi scăpaŃi de stricăciunea care este în lume, prin poftă.” –
Mărturii, vol. 2, p. 317. 

 
Botezul cu Duh şi foc 
6. Ce s-a spus despre botezul lui Isus în timpul când Ioan boteza cu 
apă? Matei 3:11; Luca 3:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Profetul Isaia spusese că Domnul va curăŃi pe poporul Său de 
nelegiuirile lui "cu duhul judecăŃii şi cu duhul nimicirii". Cuvântul lui 
Dumnezeu către Israel era: "Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îŃi voi 
topi zgura... Toate părticelele de plumb le voi depărta din tine" (Is. 4,4; 
1,25). Pentru păcat, oriunde s-ar găsi, "Dumnezeul nostru este un foc 
mistuitor" (Evrei 12,29). În toŃi aceia care se supun puterii Sale, Duhul 
Sfânt va mistui păcatul. Dar, dacă oamenii se agaŃă de păcat, ei se 
identifică astfel cu el. Atunci slava lui Dumnezeu, care nimiceşte 
păcatul, trebuie să-i nimicească şi pe ei. Iacov, după o noapte de luptă 
cu Îngerul, a strigat: "Am văzut pe Dumnezeu faŃă în faŃă şi totuşi am 
scăpat cu viaŃă" (Gen. 32,30). Iacov fusese vinovat de un mare păcat în 
purtarea sa faŃă de Esau, dar se pocăise. Greşeala lui era iertată, iar 
păcatul lui, curăŃit; de aceea putea să stea în faŃa lui Dumnezeu. Dar, ori 
de câte ori oamenii au venit înaintea lui Dumnezeu, cultivând de 
bunăvoie păcatul, au fost nimiciŃi.” –HLL, p. 107. 

 
Duhul Sfânt şi limbile de foc 
7. Ce s-a aşezat pe fiecare dintre ucenicii adunaŃi când au primit 
Duhul Sfânt la Cincizecime? Faptele Ap.  2:1-4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Revărsarea Duhului Sfânt din Ziua Cincizecimii a fost 
comunicarea din partea cerului că întronarea Mântuitorului a avut loc. 
Potrivit făgăduinŃei Sale, El a trimis din ceruri Duhul Sfânt asupra 
urmaşilor Săi, ca un semn că El a primit, ca preot şi împărat, toată 
puterea în cer şi pe pământ şi că El era Cel Uns peste poporul Său. 
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“Duhul Sfânt, luând forma limbilor de foc, a venit asupra celor 
adunaŃi. Acesta era un simbol al darului revărsat atunci asupra 
ucenicilor, care i-a făcut în stare să vorbească cu uşurinŃă în limbi care 
mai înainte le fuseseră necunoscute. ÎnfăŃişarea de foc preînchipuia 
ardoarea zelului cu care aveau să lucreze apostolii, cum şi puterea ce 
avea să însoŃească lucrarea lor.” –IFA, pp. 38,39. 

 
Pentru studiu personal 

“Duhul Sfânt trebuie primit şi adus în caracterul tău, atunci va 
deveni un foc sfânt, răspândind o tămâie ce se va ridica la Dumnezeu, 
nu din buze care să condamne, ci ca un vindecător al sufletelor 
oamenilor. FaŃa va exprima un chip divin…. Privind caracterul lui 
Hristos vei fi schimbat după asemănarea Lui. Doar harul lui Hristos îŃi 
poate schimba inima, iar tu vei reflecta imaginea Domnului Isus. 
Dumnezeu ne cheamă să ne asemănăm Lui: curaŃi, sfinŃi şi nepătaŃi. 
Noi trebuie să purtăm chipul divin….” –God’s Amazing Grace, p. 299. 

“Domnul nu a închis rezervorul cerului după ce a turnat Duhul Său 
peste primii ucenici. Şi noi putem primi deplinătatea binecuvântării 
Sale. Cerul este plin de comorile harului Său, iar cei care vin la 
Dumnezeu prin credinŃă pot cere tot ceea ce a fost promis. Datorită 
letargiei noastre spirituale, a indiferenŃei şi leneviei noastre nu avem 
puterea Sa. Să ieşim din această formalitate şi moarte.” –Ye Shall 
Receive Power, p. 23. 

 
* * * 

 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru CARAIBE  

Dumnezeu să binecuvânteze darurile tale iubitoare şi generoase! 
 

* * * 
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19 
Sabatul din 9 Mai, 2015 

 
ULEIUL CA SIMBOL AL DUHULUI SFÂNT 

 
“Prin candele este reprezentat Cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul 

spune: "Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină 
pe cărarea mea." Psalmul 119,105.  Uleiul este un simbol al Duhului 
Sfânt. Astfel este reprezentat Duhul Sfânt în profeŃia lui Zaharia ...” 

“Tot aşa şi urmaşii Domnului Hristos trebuie să răspândească 
lumină, în întunericul lumii. Prin Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu 
este o lumină, de îndată ce devine puterea transformatoare în viaŃa 
aceluia ce l-a primit. Sădind în inimile lor principiile Cuvântului Său, 
Duhul Sfânt dezvoltă atunci în oameni atributele lui Dumnezeu. 
Lumina slavei Sale, caracterul Său, trebuie să strălucească în urmaşii 
Săi. În acest fel ei trebuie să slăvească pe Dumnezeu, să lumineze calea 
spre casa Mirelui, spre cetatea lui Dumnezeu, la ospăŃul nunŃii 
Mielului.” - Parabolele Domnului Hristos, pag. 361,362,36. 

 
ToŃi aşteaptă, dar nu toŃi sunt pregăti Ńi 
1. Prin ce pildă ne-a ilustrat Isus nevoia constantă de Duh Sfânt? 
Matei 25:1, 2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Foarte mulŃi merg pe căile lor şi îşi satisfac dorinŃele păcătoase şi 
totuşi mărturisesc a fi ucenici ai lui Hristos. Ei nu şi-au supus niciodată 
inimile lui Dumnezeu. Asemenea fecioarelor neînŃelepte, ei au neglijat 
să pună uleiul harului în vasele şi lămpile lor. Vă spun, fraŃii mei, că un 
mare număr dintre aceia care mărturisesc a crede şi chiar învaŃă pe alŃii 
adevărul sunt sub robia păcatului. Pasiuni josnice mânjesc mintea şi 
corup sufletul. Unii dintre cei care sunt în cele mai josnice păcate au 
împrumutat uniforma cerului ca să poată sluji lui Satana mai cu succes. 

“Cei cărora le lipseşte înŃelepciunea cerului, cărora le lipseşte 
puterea cea vie a lui Dumnezeu, nu sunt capabili să conducă vasul 
Evangheliei printre aisberguri şi prin furtuni. Biserica trece prin 
conflicte serioase, dar, în primejdia în care se află, mulŃi o vor 
încredinŃa în mâinile unora care în mod sigur o vor duce la naufragiu. 
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Avem nevoie acum de un pilot la bord, căci ne apropiem de port. Ca 
popor, noi trebuie să fim lumina lumii. Dar cât de mulŃi sunt asemenea 
fecioarelor neînŃelepte, fără ulei în candelele lor! Fie ca Domnul 
harului, bogat în bunătate, plin de iertare şi milă, să ne salveze ca să nu 
pierim o dată cu cei nelegiuiŃi!” –Mărturii, vol. 5, pp. 219, 104, 105. 

 
2. Ce era diferit în felul de pregătire al fecioarelor pentru 
întâmpinarea mirelui? Matei 25:3, 4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Astfel de surse de entuziasm şi inspiraŃie nu au origini cereşti. Ele 
aparŃin în întregime acestui pământ. Îngerii privesc cu tristeŃe la uitarea 
celor pentru care Hristos a făcut atât de mult. Atunci când boala şi 
moartea îi înconjoară pe cei care au trăit pur şi simplu pentru plăcerile 
egoiste ale sinelui, descoperă, prea târziu însă, că nu au ulei în candele 
şi că sunt complet nepregătiŃi pentru sfârşitul existenŃei lor.” –Solii 
pentru tineret, p. 387. 

“O adevărată experienŃă creştină se desfăşoară şi se intensifică. Un 
progres continuu, o creştere a cunoştinŃei şi puterii în Cuvântul lui 
Dumnezeu este rezultatul natural al unei legături vitale cu Dumnezeu. 
Lumina iubirii divine va creşte în strălucire până la miezul zilei. A fost 
privilegiul fratelui P. de a avea o astfel de experienŃă ca aceasta; dar el 
n-a avut uleiul harului în vas şi lumina lui s-a întunecat din ce în ce mai 
mult. Dacă nu face cât mai curând o schimbare hotărâtă, el se va afla 
acolo unde nici o avertizare sau implorare nu va mai ajunge vreodată la 
el. Lumina lui se va stinge în întuneric şi el va fi lăsat în disperare.” –
Mărturii, vol. 5, p. 413. 

 
LuaŃi prin surprindere   
3. Ce au făcut toate fecioarele când s-a auzit strigarea de la miezul 
nopŃii că mirele vine? Matei 25:5-7 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nici un suflet nu poate prospera dacă nu-şi ia timp să se roage şi 
să cerceteze Scripturile şi toŃi ar trebui, pe cât este cu putinŃă, să 
participe la serviciile divine publice. ToŃi au nevoie să-şi menŃină uleiul 
harului în vasele lor împreună cu lămpile lor. Mai presus de oricare alte 
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persoane, lucrătorii care sunt aruncaŃi în societatea celor lumeşti trebuie 
să-L aibă pe Domnul Hristos înălŃat înaintea lor, pentru ca ei să poată 
privi la Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Lipsa de evlavie 
la care sunt expuşi face atât de necesară lucrarea personală.” –Sfaturi 
despre Sănătate, p. 422. 

“Membrii bisericii lui Hristos trebuie să adune razele divine a 
luminii lui Isus şi să le reflecte altora, lăsând în lume o urmă 
strălucitoare spre ceruri. Ei trebuie să fie asemenea fecioarelor 
înŃelepte, care aveau lămpile pline şi aprinse, care reprezintă caracterul 
lui Isus în lume. Nu ar trebui să fim satisfăcuŃi cu nimic mai puŃin decât 
atât. Nu ar trebui să fim satisfăcuŃi cu dreptatea noastră proprie şi nici 
mulŃumiŃi fără lucrarea puternică a Duhului lui Dumnezeu.” –Sons and 
Daughters of God, p. 326. 

 

4. Cu ce surpriză teribil ă s-au confruntat fecioarele care nu au avut 
ulei de rezervă? Ce au cerut de la tovarăşele lor? Matei 25:8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În aşteptare, în apropierea casei mirelui, se aflau zece fecioare 
îmbrăcate în alb. Fiecare avea cu sine o lampă aprinsă şi un mic vas cu 
untdelemn. Toate aşteptau cu nerăbdare venirea mirelui. Dar el 
zăbovea. oră după oră trecea, iar cei ce aşteptau au obosit şi au adormit. 
Dar la miezul nopŃii se auzi strigarea: "Iată mirele, ieşiŃi-i în 
întâmpinare." Matei 25,6. Cei ce dormeau s-au trezit, sărind deodată în 
picioare. Ei au văzut alaiul apropiindu-se, luminat fiind de lumina 
făcliilor, în sunetul vesel al muzicii. Ei au auzit vocea mirelui şi pe 
aceea a miresei. Cele zece fecioare şi-au luat lămpile şi au început să le 
pregătească în grabă ca să meargă împreună cu ceilalŃi. Dar cinci dintre 
ele au neglijat să umple vasele lor cu untdelemn. Ele nu s-au aşteptat să 
întârzie aşa de mult şi nu s-au pregătit în caz de nevoie. În disperarea 
lor, au apelat la tovarăşele lor care au fost mai înŃelepte, spunând: 
"DaŃi-ne din untdelemnul vostru căci ni se sting lămpile." Matei 25:8. –
Parabole, 405,406. 

“Toate au fost convinse că trebuie să se pregătească pentru venirea 
mirelui şi toate au avut cunoştinŃă de adevăr. Aparent, nu a fost nici o 
deosebire între cele înŃelepte şi cele nechibzuite… dar cele nechibzuite 
nu aveau ulei de rezervă…. Ele au neglijat să se pregătească pentru 
întâlnirea cu mirele….” –Review and Herald, September 17, 1895. 



pentru Semestrul I, 2015 103 

AsiguraŃi-vă rezerva cât încă mai este timp 
5. Au avut fecioarele înŃelepte suficient ulei ca să împartă cu 
celelalte? Dacă nu avem deplinătatea Duhului Sfânt, putem aştepta 
să primim mai mult în ultimul moment? Matei 25:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar şi celelalte cinci fecioare care au aşteptat aveau lămpile 
proaspăt pregătite şi pline căci goliseră vasele lor cu untdelemn. Ele nu 
mai aveau untdelemn de rezervă şi au răspuns: "Nu, ca nu cumva să nu 
ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceŃi-vă la cei ce vând 
untdelemn şi cumpăraŃi-vă." Matei 25:9 - Parabolele Domnului 
Hristos, pag. 361. 

“Citind această pildă, cineva nu poate decât să îi fie milă de 
fecioarele nechibzuite şi să se întrebe: De ce cele înŃelepte nu au 
împărŃit uleiul de rezervă? Dar, făcând aplicaŃia spirituală a pildei, 
putem vedea motivul. Nu este posibil ca cei care au credinŃă şi har să 
împartă rezerva lor cu cei care nu au. Nu este posibil ca cei care au 
făcut o lucrare din toată inima să împartă beneficiile cu cei care nu au 
făcut decât o lucrare de suprafaŃă. Pilda descoperă pericolul  lucrării de 
suprafaŃă…. Clădim noi pe stâncă?... Nu trebuie să ne adormim 
conştiinŃa în aşteptarea cerului, când nu urmăm caracteristicile 
distinctive ale vieŃii creştine. Pavel spune: ‘Pe voi înşivă încercaŃi-
vă….’" –Review and Herald, September 17, 1895. 

 
6. Ce s-a întâmplat în timp ce fecioarele nepregătite s-au dus să 
cumpere ulei? Ce au găsit la întoarcere? Matei 25:10, 11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Solia laodiceeană se aplică tuturor celor care pretind a păzi Legea 
lui Dumnezeu, dar nu sunt împlinitori ai ei. Nu trebuie să fim egoişti în 
nimic. Fiecare fază a vieŃii creştine trebuie să fie o reprezentare a viaŃii 
lui Hristos. Dacă nu este, vom auzi cuvintele teribile: „Nu vă cunosc.’” 
–(Review and Herald, October 17, 1899) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 962. 

“Sunt şi pastori care au avut lumină şi o cunoaştere a adevărului şi 
nu vor fi biruitori. Ei nu-şi înfrânează apetitul şi pasiunile şi nu se 
tăgăduiesc pe sine pentru Hristos. MulŃi bieŃi proscrişi, chiar vameşi şi 
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păcătoşi, vor apuca nădejdea pusă în faŃa lor, în Evanghelie, şi vor 
merge în ÎmpărăŃia cerului înaintea acelora care au avut ocazii mari şi 
lumină multă, dar care au umblat în întuneric. În ziua cea mare mulŃi 
vor zice: "Doamne, Doamne, deschide-ne". Dar uşa va fi închisă şi ei 
vor bate în zadar.” –Mărturii, vol. 8, p. 75. 

 
7. Ce răspuns au primit la cererea lor? Cât de importantă este 
lecŃia cu privire la nevoia Duhului Sfânt pe care am învăŃat-o din 
această pildă? Matei 25:12, 13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cele mai triste dintre toate cuvintele ce au ajuns vreodată la 
urechea vreunui muritor vor fi acele cuvinte de osândă. "Nu vă 
cunosc." Numai comuniunea cu Duhul Sfânt, comuniune pe care aŃi 
desconsiderat-o, numai ea vă poate face să vă bucuraŃi împreună cu 
mulŃimea cea plină de veselie, prezentă la ospăŃul nunŃii. Dar acum nu 
puteŃi lua parte la această serbare. Strălucirea ei va cădea pe ochi ce nu 
văd, iar cântecele ei, pe urechi ce nu aud. Iubirea şi bucuria ei nu va 
atinge nici o coardă a bucuriei în inima lumească insensibilă. Voi 
sunteŃi lăsaŃi în afara cerului pentru că nu v-aŃi pregătit spre a trăi în 
compania celor de acolo. - Parabolele Domnului Hristos, pag. 366. 

“Dumnezeu, în mila Sa, ne garantează o zi de probă, un timp de 
probă şi încercare. El ne invită: ‘CăutaŃi pe Domnul câtă vreme se poate 
găsi, chemaŃi-L câtă vreme este aproape.’…” Maranatha, 55 

 
Pentru studiu personal 

“De ce a întârziat Domnul atât de mult venirea Sa? Întreaga oaste a 
cerului aşteaptă împlinirea ultimei lucrări pentru acest pământ şi totuşi 
lucrarea aşteaptă. Aceasta datorită unor puŃini care pretind a avea uleiul 
harului de rezervă în lămpile lor, care nu au devenit lumini arzătoare şi 
strălucitoare în lume. Aceasta pentru că misionarii sunt puŃini….” –
Maranatha, p. 55. 

Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe faŃă slava Sa. În propria lor 
viaŃă şi în propriul lor caracter, ei trebuie să descopere ceea ce a făcut 
Dumnezeu pentru ei. - Parabolele Domnului Hristos, 369. 

“Astăzi vocea harului cheamă, iar Isus atrage oamenii prin corzile 
dragostei Sale. Dar va veni ziua în care Isus îşi va pune veşmântul 
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răzbunării…. Răutatea lumii creşte în fiecare zi, iar când este atinsă o 
anumită limită, registrul va fi închis şi contul hotărât. Nu va mai fi 
jertfă pentru păcat. Domnul vine. Mila şi-a întins destul  mâna 
dragostei, a răbdării şi indulgenŃei faŃă de o lume vinovată.” –
Maranatha, p. 55. 

 
* * * 

 
20 
Sabatul din 16 Mai, 2015 

 
DUHUL SFÂNT ASEMĂNAT CU PLOAIA ŞI ROUA 

 
“În timpul acela se vădea o credinŃă care aducea răspuns la 

rugăciune - credinŃa care aştepta răsplătirea. Asemenea ploii ce cade 
peste pământul însetat, Duhul harului cobora peste cercetătorii sinceri. 
Aceia care aşteptau ca în curând să stea faŃă în faŃă cu Răscumpărătorul 
lor simŃeau o bucurie solemnă care nu se putea descrie. Puterea 
înnobilatoare, convingătoare a Duhului Sfânt mişca inimile atunci când 
binecuvântările Sale erau revărsate în măsură bogată peste cei 
credincioşi.” –Străbătând Veacurile, pp. 402, 403. 

 
Germinare, creştere şi coacere 
1. Ce pildă explică cum se produce germinarea, creşterea şi 
coacerea prin puterea lui Dumnezeu? Marcu 4:26-29; 1 Corinteni 
3:6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Parabola cu sămânŃa ne descoperă faptul că Dumnezeu este 
prezent, lucrează în natură. SămânŃa are în sine principiul germinaŃiei, 
al încolŃirii, principiu pe care Dumnezeu însuşi l-a aşezat acolo; şi 
totuşi, lăsată singură, sămânŃa n-ar avea puterea să încolŃească. Omul 
are partea lui pe care trebuie să şi-o facă, spre a înlesni creşterea 
seminŃei. El trebuie să pregătească, să îngraşe pământul şi să semene 
sămânŃa. El trebuie să lucreze ogorul. Dar există o limită dincolo de 
care el nu mai poate face nimic. Nici puterea şi nici înŃelepciunea 
omului nu pot face ca din sămânŃă să răsară o plantă vie. Oricâte 
eforturi ar face omul, mergând până la limitele puterii lui, el va trebui 
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să depindă totuşi de Cel care a legat semănatul şi seceratul prin 
legăturile minunate ale atotputerniciei Sale.” –Parabole, p. 42. 

 
2. Ce element este absolut esenŃial pentru creşterea plantei şi 
coacerea roadelor? De asemenea, ce putere este esenŃială pentru 
creşterea noastră în Hristos? Deuteronomul 11:14; Ioan 20:22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Germinarea seminŃei reprezintă începutul vieŃii spirituale, iar 
dezvoltarea plantei este o reprezentare a dezvoltării caracterului. Nu 
poate exista viaŃă fără creştere. Planta nu poate decât să crească sau să 
moară. După cum creşterea ei este tăcută şi imperceptibilă, dar 
continuă, tot aşa este şi creşterea caracterului. ViaŃa noastră poate fi 
perfectă la fiecare treaptă de dezvoltare; totuşi, pentru ca planul lui 
Dumnezeu pentru noi să fie împlinit, va exista o înaintare neîncetată. 

“Planta creşte primind ceea ce a lăsat Dumnezeu pentru întreŃinerea 
vieŃii ei. În acelaşi fel, creşterea spirituală este dobândită prin 
cooperarea cu influenŃele divine. După cum planta prinde rădăcină în 
pământ, şi noi trebuie să prindem rădăcină în Hristos. Aşa cum planta 
primeşte lumina soarelui, roua şi ploaia, tot aşa trebuie să primim şi noi 
Duhul Sfânt.” – EducaŃia, p. 106. 

 
3. Ce asigură Domnul, pentru viaŃă în lumea naturală, în mod 
constant? Cum asigură ploaia timpurie pentru germinare, iar apoi 
ploaia târzie pentru coacere, elementele esenŃiale vieŃii? Isaia 
55:10; Ioel 2:23. 
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
 

“În răsărit, ploaia timpurie cade în timpul semănatului. Ea este 
necesară pentru a face sămânŃa să încolŃească. Ploaia târzie cade 
aproape de încheierea anotimpului şi maturizează cerealele, pregătindu-
le pentru seceriş. Domnul foloseşte aceste activităŃi din natură pentru a 
reprezenta lucrarea Duhului Sfânt. 

„După cum roua şi ploaia sunt date, mai întâi pentru a ajuta 
sămânŃa să încolŃească, iar apoi pentru a o matura în vederea 
secerişului, tot aşa Duhul Sfânt este dat pentru a dezvolta, de la o etapă 
la alta, procesul creşterii spirituale. Coacerea grânelor reprezintă 
îndeplinirea lucrării harului lui Dumnezeu în suflet. Prin puterea 
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Duhului Sfânt, chipul moral al lui Dumnezeu va fi reprodus în mod 
desăvârşit în caracter. Noi trebuie să fim transformaŃi în totalitate, 
devenind asemenea Domnului Hristos.” –Last Day Events, p. 183. 

 
Duhul Sfânt ilustrat prin ploaie 
4. Ce trebuie să Îi cerem Domnului în mod constant? Ce 
evenimente sunt reprezentate prin ploaia timpurie şi târzie? 
Zaharia 10:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sub simbolul ploii timpurii şi târzii, care cade în Ńările Orientului, 
la vremea semănatului şi secerişului, proorocii evrei au profetizat 
despre revărsarea darului Duhului Sfânt asupra bisericii lui Dumnezeu 
într-o măsură extraordinară. Revărsarea Duhului Sfânt în zilele 
apostolilor a fost începutul ploii timpurii şi rezultatele ei au fost 
minunate. La sfârşitul timpului, Duhul Sfânt trebuie să fie prezent în 
adevărata biserică. 

“Dar în preajma încheierii secerişului pământului, este făgăduită o 
revărsare deosebită a Duhului Sfânt care va pregăti biserica pentru 
venirea Fiului omului. Această revărsare a Duhului este asemenea 
revărsării ploii târzii; şi, în vederea acestei înnoite puteri, creştinii 
trebuie să înalŃe cererile lor la Domnul secerişului "în timpul ploii 
târzii". Drept răspuns, "Domnul urneşte norii plini de fulgere şi vă 
trimite o ploaie îmbelşugată". "El vă va da ploaie", vă va trimite ploaie 
timpurie şi târzie." –IFA, pp. 54, 55. 

 
5. Asemănător cu gospodarul care se roagă Domnului pentru 
ploaia care face planta să crească şi roadele să se coacă, ce trebuie 
să facem pentru a primi Duhul Sfânt? Iacov 5:7; Efeseni 6:18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘CereŃi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară!” Nu vă opriŃi, 
mulŃumindu-vă cu gândul că ploaia va veni oricum, deoarece face parte 
din cursul natural al anotimpurilor. CereŃi-o. Creşterea şi maturarea 
seminŃei nu depind de agricultor. Numai Dumnezeu poate face să 
crească recolta. Totuşi omului i se cere să coopereze. Lucrarea lui 
Dumnezeu necesită exercitarea credinŃei şi a însuşirilor noastre 
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intelectuale. Dacă dorim ca torentele harului să se reverse asupra 
noastră, trebuie să căutăm cu toată inima favoarea Sa. Să folosim 
fiecare ocazie de ne aşeza pe calea binecuvântării. Domnul Hristos a 
spus: “Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaŃi în Numele Meu, sunt şi 
Eu în mijlocul lor”. Întrunirile bisericii, cum ar fi adunările de tabără, 
adunările din biserica locală şi toate ocaziile în care se desfăşoară o 
lucrare personală pentru suflete, sunt rânduite de Dumnezeu pentru a 
dărui atât ploaia timpurie, cât şi ploaia târzie.” –Mărturii Speciale pt 
Predicatori, p. 508. 

 
Aşteptarea stropilor binecuvântaŃi ai Duhului   
6. Pentru care putere trebuie să ne rugăm? Este suficientă 
participarea noastră la întrunirile bisericii pentru ca Domnul să ne 
dea Duhul Său cel Sfânt? Iuda 20, 21; Psalmii 119:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Totuşi nimeni să nu creadă că, prin participarea la aceste adunări, 
şi-a făcut datoria. Simpla participare la toate aceste adunări nu va aduce 
prin ea însăşi nici o binecuvântare sufletului…. Prin urmare, să nu 
încetăm să ne rugăm. Să nu ne bazăm pe lucrarea obişnuită a 
ProvidenŃei. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă izvoarele 
apei vieŃii. Fiecare trebuie să primească apa vie pentru el însuşi. Acum, 
în timpul ploii târzii, să ne rugăm cu inima umilită şi cu toată stăruinŃa, 
pentru ca torentele harului să se poată revărsa peste noi. Să ne rugăm cu 
ocazia fiecărei adunări, cerându-I lui Dumnezeu să dea chiar acum 
sufletului nostru căldura şi umiditatea necesare germinării seminŃei. În 
timp ce ne rugăm lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, El va realiza în noi 
blândeŃea şi smerenia inimii, o dependenŃă conştientă de El pentru a 
primi ploaia târzie care ne desăvârşeşte. Dacă vom cere cu credinŃă 
binecuvântarea, o vom primi, aşa cum a făgăduit Dumnezeu.” –
Mărturii Speciale pt Predicatori, p. 508. 

 
7. Este dată promisiunea Duhului Sfânt tuturor credincioşilor? 
Cine va avea privilegiul de a primi această promisiune? Amos 4:7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Numai aceia care trăiesc în lumina pe care o au vor primi o lumină 
mai mare. Dacă nu progresăm zilnic în exemplificarea virtuŃilor 
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creştine, nu vom recunoaşte manifestarea Duhului Sfânt în ploaia 
târzie. Este posibil ca aceasta să vină în inima tuturor celor din jurul 
nostru, dar noi nu o vom discerne şi nici nu o vom primi. 

“Putem fi siguri că, atunci când se va revărsa Duhul Sfânt, cei ce 
nu au primit şi nu au preŃuit ploaia timpurie nu vor vedea şi nu vor 
înŃelege valoarea ploii târzii.” –Mărturii Speciale pt Predicatori, pp. 
507, 399. 

 
Pentru studiu personal 

“În sămânŃă există viaŃă şi în pământ putere; dar până când o putere 
infinită nu-şi face zi şi noapte lucrarea, sămânŃa va rămâne neroditoare. 
Trebuie trimisă ploaie care să ude câmpul însetat şi soarele trebuie să 
împartă căldură, iar electricitatea trebuie să ajungă până la sămânŃa 
îngropată în pământ. ViaŃa pe care Creatorul a aşezat-o acolo, numai El 
singur o poate face să "răsară", să vină la existentă. Prin puterea lui 
Dumnezeu creşte orice sămânŃă şi se dezvoltă orice plantă. –Parabole, 
p. 42 

“Când bisericile vor deveni vii şi lucrătoare, Duhul Sfânt va fi dat 
ca răspuns la rugăciunea lor sinceră... Atunci ferestrele cerului se vor 
deschide pentru torentele ploii târzii.” –(Review and Herald, Februarie 
25, 1890) Last Day Events, p. 193. 

* * * 
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21 
Sabatul din 23 Mai, 2015 

 
DUHUL SFÂNT LA CINCIZECIME 

 
“În zilele Domnului Hristos mulŃi au auzit Evanghelia, dar mintea 

lor era întunecată de învăŃături false şi ei n-au recunoscut  în ÎnvăŃătorul 
umil din Galilea, pe Fiul lui Dumnezeu. Dar după înălŃarea Domnului 
Hristos, instalarea Sa pe tronul Universului şi începutul lucrării Sale de 
mijlocire au fost făcute cunoscute prin revărsarea Duhului Sfânt. În 
ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt a fost revărsat. Ucenicii Domnului 
Hristos au vestit cu putere pe Mântuitorul cel înviat. Lumina cerului a 
pătruns minŃile întunecate ale acelora care au fost înşelaŃi de vrăjmaşii 
Domnului Hristos..... Când apostolii au vorbit despre slava Singurului 
născut din Tatăl, trei mii de suflete au fost convinse.” –Parabolele 
Domnului Hristos, pp. 93-94 
 
În aşteptarea făgăduinŃei 
1. Ce instrucŃiuni a dat Isus ucenicilor Săi înainte de a se înălŃa la 
cer? Luca 24:49; Faptele Ap.  1:4, 5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După răstignirea şi învierea lui Isus, evreii, preoŃii şi conducătorii 
acestei lumi aşteptau să îi vadă pe ucenicii lui Hristos dărâmaŃi şi 
descurajaŃi, pentru că Domnul lor a fost condamnat la moarte. Ucenicii 
ar fi putut crede că sunt în pericol şi că ar fi fost mai bine să fugă din 
Ierusalim, poate unii ar fi zis: ‘Nu staŃi acolo, sau dacă staŃi, nu 
menŃionaŃi numele lui Hristos; căci El este considerat un impostor.’ Dar 
Isus le-a zis: ‘rămâneŃi în cetate până veŃi fi îmbrăcaŃi cu putere de sus.’ 
După revărsarea Duhului Sfânt, trebuiau să îşi înceapă lucrarea din 
Ierusalim şi să fie extinsă din acest oraş până la marginile pământului.” 
–Review and Herald, April 22, 1890. 

“Ascultători de porunca lui Hristos, ei au zăbovit în Ierusalim în 
aşteptarea făgăduinŃei Tatălui - revărsarea Duhului Sfânt. Dar nu au 
aşteptat în trândăveală. Raportul biblic ne spune că "tot timpul stăteau 
în templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu" (Luca 24,53). De 
asemenea, ei s-au adunat laolaltă pentru a prezenta cererile lor Tatălui, 
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în numele lui Isus. Ei ştiau că au un reprezentant în ceruri, un Apărător 
la tronul lui Dumnezeu.” IFA.35 

 

2. Cum au aşteptat ucenicii împlinirea acestei promisiuni? Faptele 
Ap.  1:12-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În timp ce aşteptau împlinirea făgăduinŃei, ucenicii îşi umileau 
inimile în sinceră pocăinŃă şi-şi mărturiseau necredinŃa lor. În timp ce-şi 
aminteau cuvintele pe care Hristos li le-a adresat înainte de moartea Sa, 
ei au priceput mult mai bine înŃelesul lor. Adevărurile care le 
dispăruseră din memorie le erau acum aduse din nou în minte şi ei le 
repetau unul după altul.... O, gândeau ei, dacă le-ar fi fost cu putinŃă să 
mai trăiască din nou cei trei ani petrecuŃi cu ÎnvăŃătorul, cu cât zel s-ar 
fi străduit să-I dovedească cât de mult Îl iubeau şi cât de sinceri erau în 
mâhnirea lor că L-au întristat cândva, prin vreun cuvânt sau printr-o 
faptă de necredinŃă! Dar se mângâiau la gândul că fuseseră iertaŃi. Şi s-
au hotărât ca, pe cât le era cu putinŃă, să-şi ispăşească necredinŃa printr-
o curajoasă mărturie despre El înaintea lumii.” –IFA, pp. 36, 37. 

 

3. Amintindu-şi porunca Maestrului lor, ce a absorbit minŃile 
ucenicilor? Luca 24:46-48; Faptele Ap.  1:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În timpul perioadei patriarhale influenŃa Duhului Sfânt fusese 
deseori descoperită în chip vădit însă niciodată în plinătatea ei. Acum, 
ascultând de cuvântul Mântuitorului, ucenicii au înălŃat rugăciuni 
fierbinŃi pentru acest dar şi, în cer, Domnul Hristos a adăugat şi 
mijlocirea Sa. El a cerut darul Duhului, ca să-l poată revărsa asupra 
poporului Său.” –IFA, p. 37. 

“Isus a spus: ‘Ci voi veŃi primi o putere, când Se va pogorî Duhul 
Sfânt peste voi şi-Mi veŃi fi martori.’ Unirea dintre Duhul Sfânt şi 
dovada martorilor vii este cea care avertizează lumea. Slujitorul lui 
Dumnezeu este agentul prin care se asigură comunicarea cu cerul iar 
Duhul Sfânt dă autoritate divină cuvântului adevărului.” –Review and 
Herald, April 4, 1893. 
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Împlinirea f ăgăduinŃei 
4. Cât timp au aşteptat împlinirea acestei făgăduinŃe? Cât de 
minunat s-a împlinit promisiunea lui Isus în ziua Cincizecimii? 
Faptele Ap.  1:5; 2:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Duhul Sfânt a venit cu o aşa plinătate asupra ucenicilor care 
aşteptau şi se rugau încât a cuprins fiecare inimă. Cel Infinit S-a 
manifestat cu putere în biserica Sa. Era ca şi cum de veacuri această 
putere fusese zăvorâtă şi acum cerul se bucura putând să reverse asupra 
bisericii bogăŃiile harului Duhului Sfânt. Şi, sub influenŃa Duhului 
Sfânt, cuvintele de căinŃă şi mărturisire se amestecau cu imnuri de 
laudă pentru păcatele iertate. Se auzeau cuvinte de mulŃumire şi se 
profetiza. Cerul întreg s-a coborât să privească şi să adore înŃelepciunea 
fără de egal şi de necuprins a iubirii. Cuprinşi de uimire, apostolii au 
exclamat: "Iată, aceasta este iubire". Ei au devenit conştienŃi de darul ce 
le-a fost dat. Şi care a fost urmarea? Sabia Duhului, proaspăt ascuŃită cu 
putere şi scăldată în fulgerele cerului, şi-a croit drum prin necredinŃă. 
Mii au fost convertiŃi într-o singură zi.” –IFA, p. 38. 

 
Rezultatele revărsării Duhului  
5. Ce s-a întâmplat cu ucenicii după revărsarea Duhului Sfânt? 
CâŃi oameni s-au convertit în acea zi? Faptele Ap.  2:4-8, 41. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sub instruirea lui Hristos, ucenicii fuseseră aduşi să simtă nevoia 
lor după Duhul Sfânt. InstruiŃi fiind de Duhul Sfânt, ei au primit 
deplina şi finala lor calificare şi au pornit la lucrarea vieŃii lor. Ei nu 
mai erau neştiutori şi neînvăŃaŃi. Ei nu mai erau o grupă de elemente 
independente sau dezbinate, potrivnice. Nădejdea lor nu mai era 
investită în măreŃia lumească. Ei erau toŃi "o inimă şi un suflet" (Fapte 
2,46; 4,32). Hristos le umplea cugetele; Ńinta lor era înaintarea 
ÎmpărăŃiei Sale. În minte şi în caracter, ei au devenit asemenea 
ÎnvăŃătorului lor, şi oamenii "au priceput că fuseseră cu Isus" (Fapte 
4,13).” –IFA, p. 45. 

“Sub influenŃa acestei iluminări cereşti, Scripturile pe care Hristos 
le-a lămurit ucenicilor se înfăŃişau acum înaintea lor cu strălucirea 
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adevărului desăvârşit. Vălul care îi împiedicase să vadă până la capăt 
ceea ce fusese desfiinŃat era acum îndepărtat şi ei înŃelegeau cu deplină 
claritate scopul misiunii lui Hristos şi natura ÎmpărăŃiei Sale. Ei puteau 
vorbi cu putere despre Mântuitorul şi, pe când desfăşurau înaintea 
ascultătorilor lor planul mântuirii, mulŃi îşi recunoşteau vinovăŃia şi se 
convingeau. TradiŃiile şi superstiŃiile băgate în capul lor de preoŃi erau 
îndepărtate din mintea lor şi erau acceptate învăŃăturile Mântuitorului.” 
–IFA, p. 44. 

 
6. Ce asigurare au avut ucenicii? Ce responsabilitate au simŃit? 
Faptele Ap.  2:32, 36; 4:20, 29-31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ziua Cincizecimii le-a adus iluminarea cerului. Adevărurile pe 
care nu le-au putut înŃelege în timpul când Isus fusese cu ei le erau 
dezvăluite acum. Cu o credinŃă şi o siguranŃă cum nu cunoscuseră 
niciodată mai înainte, ei au primit învăŃăturile Cuvântului Sfânt. Pentru 
ei nu mai era o problemă de credinŃă faptul că Hristos era Fiul lui 
Dumnezeu. Ei ştiau că, deşi îmbrăcat în trup omenesc, El era în adevăr 
Mesia şi de aceea ei spuneau lumii experienŃa lor cu o încredere care 
aducea cu ea convingerea că Dumnezeu era cu ei…. Inimile lor erau 
copleşite de o bunăvoinŃă atât de deplină, atât de profundă, atât de mult 
cuprinzătoare, încât îi determina să meargă până la marginile 
pământului ca să dea mărturie despre puterea lui Hristos. Ei erau plini 
de o dorinŃă imensă să ducă mai departe lucrarea pe care El a început-o. 
Îşi dădeau seama de datoria lor cea mare pe care o aveau faŃă de cer şi 
de răspunderea lucrării lor. ÎntăriŃi prin înzestrarea cu Duhul Sfânt ei au 
păşit înainte plini de zel pentru a duce mai departe biruinŃa crucii.” –
IFA, pp. 45, 46. 

 
7. ConvertiŃi prin puterea minunată a Duhului, cum au trăit şi 
crescut membrii bisericii în acele zile deosebite? Faptele Ap.  2:42-
47; 4:32. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Fiecare creştin vedea în fratele său o descoperire a iubirii şi 
bunăvoinŃei divine. Un singur interes îi stăpânea pe toŃi; un singur 
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subiect însufleŃitor le absorbise pe toate celelalte. NăzuinŃa 
credincioşilor era să dea pe faŃă asemănarea cu caracterul lui Hristos şi 
să lucreze pentru întinderea ÎmpărăŃiei Sale.” –IFA, p. 48. 

“Când Duhul Sfânt a fost revărsat asupra primei biserici, fraŃii se 
iubeau unii pe alŃii. „Ei…  frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu 
bucurie şi curăŃie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuŃi 
înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor 
pe cei ce erau mântuiŃi”. Acei creştini ai bisericii primare erau puŃini la 
număr, fără avere sau onoare şi cu toate acestea, au exercitat o 
puternică influenŃă. Lumina lumii strălucea prin ei şi prin viaŃa lor. 
Oriunde era cunoscută doctrina şi caracterul lor, ei erau o teroare pentru 
făcătorii de rele. Din cauza aceasta erau urâŃi de către cei răi şi 
persecutaŃi până la moarte.” –Mărturii, vol. 5, pp. 239, 240. 

 
Pentru studiu personal 

“A ştept cu o dorinŃă arzătoare timpul când se vor repeta 
evenimentele din Ziua Cincizecimii cu o putere chiar mai mare? “După 
aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare 
putere şi pământul s-a luminat de slava lui.” (Apocalipsa 18, 1). Atunci, 
la fel ca în Ziua Cincizecimii, oamenii vor auzi adevărul care va fi 
adresat fiecăruia în limba lui.” –Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, p. 1055 (1886); Last Day Events, p. 202. 

“Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a fost începutul 
ploii timpurii şi rezultatele ei au fost minunate. La sfârşitul timpului, 
Duhul Sfânt trebuie să fie prezent în adevărata biserică.” –IFA, pp. 54, 
55 (1911); Last Day Events, p. 184. 

 
* * * 
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22 
Sabatul din 30 Mai, 2015 

 
PROMISIUNE PENTRU ASTĂZI 

 
“Dumnezeu nu cere să facem în propria noastră putere lucrarea ce 

ne stă în faŃă. El a asigurat mai dinainte sprijin dumnezeiesc pentru 
toate împrejurările critice, când puterile omeneşti nu ajung să facă faŃă. 
El dă Duhul Sfânt pentru a ne ajuta în orice strâmtorare, pentru a ne 
întări nădejdea şi siguranŃa, pentru a ne ilumina mintea şi pentru a ne 
curăŃi inima… 

“Şi nouă ne este dată făgăduinŃa prezenŃei stăruitoare a lui Hristos. 
Trecerea timpului nu a adus nici o schimbare în făgăduinŃa dată la 
despărŃire. El este şi cu noi astăzi, tot atât de adevărat cum a fost cu 
ucenicii şi va fi cu noi "până la sfârşit".” –Mărturii, vol. 8, pp. 19, 17. 

 
Întotdeauna cu ucenicii Săi 
1. Ce promisiune le-a dat Isus ucenicilor înainte de a se despăr Ńi? 
Ioan 14:18; Matei 28:18-20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acesta este Isus, viaŃa fiecărui har, viaŃa fiecărei promisiuni, viaŃa 
fiecărui ritual, viaŃa fiecărei binecuvântări. Isus este susŃinătorul, slava 
şi parfumul viaŃii însăşi. ‘Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe 
Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieŃii.’ Ioan 8:12. De 
aceea, pe calea împărătească ce a fost dată pentru ca cei răscumpăraŃi să 
umble pe ea nu există întuneric descurajator. Pelerinajul nostru ar fi cu 
adevărat singuratic şi dureros fără Isus. El spune: ‘Nu vă voi lăsa 
orfani.’ Ioan 14:18. Deci, să strângem fiecare promisiune  dată. Să le 
repetăm zilnic şi să medităm la ele în timpul nopŃii ca să fim fericiŃi.” –
Selected Messages, book 2, p. 244. 
 “Chiar înainte de răstignire, Mântuitorul le-a spus ucenicilor 
Săi: "Nu vă voi lăsa orfani." "Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt 
Mângâietor care să rămână cu voi în veac." "Când va veni 
Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; 
căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va 
descoperi lucrurile viitoare." "Vă va învăŃa toate lucrurile şi vă va 
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aduce aminte de tot ce v-am spus Eu." (Ioan 14, 18.16; 16,13; 14,26).” 
–Mărturii, vol. 8, p. 19. 

 
Promisiune dată tuturor  celor ce ascultă chemarea lui  Dumnezeu  
2. Ce a afirmat apostolul Petru despre cât de departe poate ajunge 
promisiunea Duhului Sfânt? Faptele Ap.  2:38, 39. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Câmpul lui Dumnezeu este lumea. Domnul Isus le spunea 
ucenicilor Săi: "Ci voi veŃi primi o putere când se va pogorî Duhul 
Sfânt peste voi şi-Mi veŃi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în 
Samaria şi până la marginile pământului". "Şi să se propovăduiască 
tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinŃa şi iertarea păcatelor, 
începând din Ierusalim." (Fapte 1,8; Luca 24,47). Petru le spunea 
credincioşilor: "FăgăduinŃa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri 
şi pentru toŃi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va 
chema Domnul, Dumnezeul nostru." (Fapte 2,39).” –Mărturii, vol. 8, 
pp. 56, 57. 

“Dumnezeu ne-a promis tuturor putere: „Căci făgăduinŃa aceasta 
este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toŃi cei ce sunt departe 
acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul 
nostru.” –Conflict and Courage, p. 118. 

 
3. Cât timp trebuia să rămână Duhul Sfânt cu ucenicii? De aceea, 
ce este confirmat în Mărturii? Ioan 14:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“FăgăduinŃa Duhului Sfânt nu este mărginită la vreun anume veac 
sau la vreo rasă de oameni. Hristos a declarat că influenŃa divină a 
Duhului Său avea să fie cu urmaşii Săi până la sfârşit. Din Ziua 
Cincizecimii şi până acum Mângâietorul a fost trimis la toŃi aceia care 
s-au predat pe ei înşişi în totul lui Hristos şi slujirii Lui. La toŃi aceia 
care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt a venit 
ca un sfătuitor, ca unul care-i sfinŃeşte, îi călăuzeşte şi mărturiseşte. Cu 
cât credincioşii au umblat mai strâns cu Dumnezeu, cu atât mai clar şi 
mai puternic au dat ei mărturie despre iubirea Mântuitorului lor şi 
despre harul Său mântuitor. BărbaŃii şi femeile care, în decursul 
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lungilor secole de prigoană şi încercări, s-au bucurat de o mare măsură 
a prezenŃei Duhului Sfânt în viaŃa lor au fost ca nişte semne şi minuni 
în lume. Înaintea îngerilor şi a oamenilor ei au prezentat puterea 
transformatoare a iubirii mântuitoare.” –IFA, p. 49. 

“Această promisiune ne aparŃine nouă cu aceeaşi siguranŃă cum a 
aparŃinut ucenicilor…. Fiecare genunchi a membrilor bisericii să 
îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu şi să se roage cu ardoare pentru 
ungerea Duhului. StrigaŃi: ‘Doamne, măreşte-mi credinŃa. Fă-mă să 
înŃeleg Cuvântul Tău căci Cuvântul Tău dă lumina. Înviorează-mă cu 
prezenŃa Ta. Umple-mi inima cu Duhul Tău.’” –God’s Amazing Grace, 
p. 191. 

 
ExperienŃe din timpurile apostolice 
4. Cum a fost întărit apostolul Petru când a prezentat fără frică 
solia conducătorilor poporului? În ciuda amenin Ńărilor 
autorit ăŃilor evreieşti, ce efect deosebit a produs Duhul Sfânt în 
apostoli? Faptele Ap. 4:8,31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Această mărturie clară nu putea fi dată înainte de răstignirea lui 
Hristos, căci El a promis: ‘va face (lucrări) şi mai mari decât acestea; 
pentru că Eu mă duc la Tatăl.’ Hristos s-a înălŃat la Tatăl Său. 
‘Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. 
Şi un mare har era peste toŃi.’ Scenele lepădării şi răstignirii, învierea şi 
înălŃarea lui Hristos erau o realitate vie pentru ei. Ei s-au prins de 
promisiunea lui Hristos pentru un scop. El a spus: ‘şi orice veŃi cere în 
Numele Meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.’" –
Review and Herald, Iunie 18, 1895. 

“Noi trebuie să ne găsim tăria tot acolo unde şi-au găsit puterea şi 
primii ucenici. "ToŃi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în 
cereri". "ToŃi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui 
Dumnezeu cu îndrăzneală. MulŃimea celor ce crezuseră erau cu o inimă 
şi un suflet" (Fapte 1,14; 4,31.32).” –Mărturii, vol. 6, p. 140. 

 
5. Ce mărturie, la fel de puternică, a dat Ştefan sub influenŃa 
Duhului Sfânt? Cum şi-a încheiat slujirea? Faptele Ap.  6:5, prima 
parte, 8, 10; 7:55, 56. 
………………………………………………………………………………………………  
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6. Când o problemă ameninŃa să rupă unitatea şi armonia din 
biserica apostolică, ce binecuvântare a făcut posibilă rezolvarea ei? 
Ce putem învăŃa din această experienŃă? Faptele Ap.  15:28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus a făgăduit ucenicilor Săi: "Dar Mângâietorul, adică Duhul 
Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu vă va învăŃa toate 
lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu"... "Când va 
veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot 
adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă 
va descoperi lucrurile viitoare." (Ioan 14,26; 16,13).” –Străbătând 
Veacurile, p. viii. 

“Singura speranŃă a bisericilor noastre este a fi pe deplin treji. Cei 
care sunt bine înrădăcinaŃi în adevărurile Cuvântului, cei care încearcă 
totul printr-un ‚Aşa zice Domnul,’ sunt în siguranŃă. Duhul Sfânt îi va 
conduce pe cei care au înŃelepciunea lui Dumnezeu mai presus de 
sofisticăriile înşelătoare ale agenŃilor satanici.” –Southern Union 
Worker, October 30, 1913. 

 
Dorin Ńa lui Dumnezeu de a da Duhul Său 
7. De ce nu primim, astăzi, o măsură mai mare din Duhul Sfânt? 
Cât de doritor este Dumnezeu să dea Duhul Său celor ce Îl cer? 
Apocalipsa 3:17; Luca 11:9-13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Trecerea vremii nu a adus nici o schimbare în ce priveşte 
făgăduinŃa dată de Hristos la despărŃire, de a trimite Duhul Sfânt ca 
reprezentant al Său. Nu din pricina vreunei restricŃii din partea lui 
Dumnezeu bogăŃiile harului Său nu se revarsă pe pământ asupra 
oamenilor. Dacă împlinirea făgăduinŃei nu se vede aşa cum ar putea fi 
văzută, aceasta se datorează faptului că făgăduinŃa nu este apreciată aşa 
cum ar trebui să fie. Dacă ar voi, ar fi cu toŃii umpluŃi cu Duhul Sfânt. 
Oriunde nevoia după Duhul Sfânt este o problemă de mai mică 
importanŃă şi preocupare, acolo se vede secetă spirituală, întuneric 
spiritual, decădere şi moarte spirituală. Ori de câte ori probleme minore 
ocupă atenŃia, puterea divină, care este necesară pentru creşterea şi 
prosperitatea bisericii şi care ar aduce cu ea toate celelalte 
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binecuvântări, lipseşte, deşi ea este oferită în toată infinita ei plinătate.” 
–IFA, p. 50. 

“M ăsura pe care o primim din Duhul Sfânt este proporŃională cu 
măsura dorinŃei şi a credinŃei cu care o cerem…. Putem fi siguri că vom 
primi Duhul Sfânt dacă, în mod individual încercăm să experimentăm 
Cuvântul lui Dumnezeu.” God’s Amazing Grace,207 

 
Pentru studiu personal 

“Aceia care, la Ziua Cincizecimii, au fost înzestraŃi cu putere de 
sus, n-au fost scutiŃi mai departe de ispite şi încercări. În timp ce 
dădeau mărturie despre adevăr şi neprihănire, în repetate rânduri ei au 
fost asaltaŃi de vrăjmaşul a tot adevărul, care căuta să-i jefuiască de 
experienŃa lor creştină. Ei erau nevoiŃi să se lupte cu toate puterile date 
lor de Dumnezeu pentru a ajunge la măsura de bărbaŃi şi femei în 
Hristos Isus. Ei se rugau zilnic pentru noi şi proaspete ajutoare ale 
harului pentru a putea ajunge mai sus şi tot mai sus spre desăvârşire. 
Sub lucrarea Duhului Sfânt, chiar şi cei mai slabi, experimentând 
credinŃa în Dumnezeu învăŃau să-şi dezvolte puterile ce le-au fost 
încredinŃate şi să devină sfinŃiŃi, curaŃi şi înnobilaŃi. În umilinŃă, ei se 
supuneau influenŃei modelatoare a Duhului Sfânt, primeau plinătatea 
dumnezeirii şi erau modelaŃi, făcuŃi asemenea dumnezeirii.” –IFA, pp. 
49, 50. 

“Întotdeauna şi în orice loc, în întristări şi încercări, când 
perspectivele par a fi întunecate şi viitorul incert, când ne simŃim 
neajutoraŃi şi singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea 
credinŃei.” –God’s Amazing Grace, p. 191. 

 
* * * 
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23 
Sabatul din 6 Iunie, 2015 

 
PREGĂTIRE PENTRU PLOAIA TÂRZIE,  

PARTEA 1-A 
 
“Noi ar trebui să ne rugăm la fel de stăruitor pentru coborârea 

Duhului Sfânt cum s-au rugat ucenicii în Ziua Cincizecimii. Dacă ei au 
avut nevoie de El în acel timp, cu atât mai mult avem noi nevoie 
astăzi.” –Mărturii, vol. 5, p. 158 (1882); Last Day Events, p. 188. 

 
Darul Duhului Sfânt  
1. Ce dorinŃă trebuie să aibă fiecare credincios? Psalmii 143:10, 
(ultima parte); 2 Regi 2:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Psalmii 143:10: ÎnvaŃă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul 
meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!  

Alte versiuni traduc acest verset astfel: “ÎnvaŃă-mă să fac voia ta, 
pentru că tu eşti Dumnezeul meu, Duhul Tău este bun; condu-mă în 
Ńara integrităŃii.” – Biblia Fidelă. “ÎnvaŃă-mă să fac voia Ta, căci Tu 
eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească în Ńara cea 
dreaptă!” – Douay-Rheims Bible. 

“Cer tuturor membrilor fiecărei biserici să caute acum cea mai 
mare binecuvântare pe care o poate da cerul: Duhul Sfânt. Dacă vei 
căuta în credinŃă o măsură mai mare a Duhului lui Dumnezeu, Îl vei 
primi şi Îl vei da în mod constant. Vei primi în fiecare zi o rezervă 
proaspătă. ExperienŃa ta zilnică va fi îmbogăŃită de curentul bogat al 
dragostei lui Dumnezeu. Înaintea ta stau câmpuri întinse ale adevărului, 
surse bogate de putere. Rugăciunea zilnică să fie: ‘Ia de la noi ceea ce 
vrei să iei, dar nu ne lua Duhul Tău cel Sfânt.’ Trebuie să avem darului 
Duhului Sfânt.” –The Upward Look. 143. 

 
2. Ce este gata Dumnezeu să dea celor ce cer din toată inima? 
Pentru cine a cerut Isus botezul zilnic cu Duhul Său? Matei 7:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 



pentru Semestrul I, 2015 121 

“Domnul Hristos primea continuu de la Tatăl ceea ce El trebuia să 
ne transmită nouă… El a trăit, a gândit şi S-a rugat nu pentru Sine, ci 
pentru alŃii. DimineaŃă după dimineaŃă, din ceasurile petrecute cu 
Dumnezeu, El venea ca să aducă oamenilor lumina cerului. El primea 
zilnic un nou botez cu Duhul Sfânt.” –Parabole, p. 109 

“Dacă acesta este mijlocul prin care putem primi putere, de ce nu 
flămânzim şi însetăm după darul Duhului? De ce nu vorbim, ne rugăm 
şi predicăm despre el?... Fiecare lucrător trebuie să îşi aducă cererile 
înaintea lui Dumnezeu pentru botezul zilnic al Duhului. Ar trebui ca 
grupuri de lucrători creştini să se adune şi să ceară ajutor special din cer 
pentru înŃelepciunea cerească, pentru a şti cum să planifice şi să execute 
înŃelept.” –God’s Amazing Grace, p. 219. 

 
Unitate perfectă  
3. Numai în ce condiŃii au primit ucenicii Duhul Sfânt? Ce au făcut 
în timp ce cereau puterea promisă de Isus? Faptele Ap.  2:1; 5:42; 
8:25; 1 Corinteni 1:10; 12:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“NotaŃi că Duhul S-a revărsat abia după ce ucenicii ajunseseră la 
unire desăvârşită, când nu se mai luptau pentru locurile cele mai de sus. 
Erau de o singură părere. Toate deosebirile fuseseră date la o parte. Iar 
mărturia pe care ei o dădeau după ce li se acordase Duhul era una şi 
aceeaşi. ObservaŃi cuvântul: "MulŃimea celor ce crezuseră, era o inimă 
şi un suflet." (Fapte 4,32). Spiritul Aceluia care murise pentru ca 
păcătoşii să poată trăi însufleŃea întreaga adunare a credincioşilor. 

“Ucenicii n-au cerut o binecuvântare pentru ei. Ei erau copleşiŃi de 
povara pentru suflete. Evanghelia trebuia să fie dusă până la marginile 
pământului, iar ei cereau înzestrarea cu puterea pe care o făgăduise 
Hristos. Şi atunci Duhul Sfânt a fost revărsat şi mii de oameni s-au 
convertit într-o singură zi.” –Mărturii, vol. 8, pag. 20,21. 

 
4. Pentru ce trebuie să se lupte biserica în mod special? Romani 
15:6; Efeseni 4:1-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Răspunsul poate veni cu o iuŃeală neaşteptată şi cu o putere 
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copleşitoare sau poate să fie amânat zile şi săptămâni, iar credinŃa să ne 
fie pusă la încercare. Dar Dumnezeu ştie când şi cum să răspundă la 
rugăciunile noastre. Partea care ne revine nouă este să intrăm în 
legătură cu cerul. Dumnezeu Se îngrijeşte de partea care-I revine Lui. 
El este credincios cu privire la ceea ce a promis. Lucrul cel mai 
însemnat, cel mai important pentru noi este să fim una în simŃire şi 
cuget, să dăm la o parte orice invidie şi răutate şi, ca nişte rugători 
smeriŃi, să veghem şi să aşteptăm. Domnul Isus, Mijlocitorul şi 
Căpetenia noastră este gata să facă pentru noi tot ce a făcut pentru cei 
care se rugau şi vegheau în Ziua Cincizecimii.” –Spirit of Prophecy, 
vol. 3, p. 272 (1878); Last Day Events, p. 194. 

“La fel poate fi şi acum. Creştinii să dea la o parte orice 
neînŃelegere şi să se predea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor 
pierduŃi. Să ceară în credinŃă binecuvântarea făgăduită şi ea va veni.” –
Mărturii, vol. 8, p. 21. 

 
Consacrare, credinŃă şi sinceritate 
5. Ce alte condiŃii trebuie împlinite pentru ca Domnul să răspundă 
poporului Său? Romani 12:11; 1 Corinteni 15:58. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când vom fi consacraŃi cu toată inima în slujba lui Hristos, 
Dumnezeu va recunoaşte acest fapt revărsându-Şi Duhul fără măsură, 
dar acest lucru nu va avea loc până când cea mai mare parte a 
membrilor bisericii nu vor fi împreună-lucrători cu Dumnezeu.” –
(Review and Herald, July 21, 1896). 

“Fiecare individual are obligaŃia de a da altora adevărul pe care îl 
are. Nimic nu trebuie îngăduit ca servul să nu lase lumina să 
strălucească celor din jur…. Zilnic trebuie să ne mărim abilitatea de a 
câştiga suflete preŃioase pentru Hristos. Aceasta este o lucrare atât de 
preŃioasă şi mulŃumitoare! Întregul cer aşteaptă canale prin care să 
poată turna uleiul ceresc care să învioreze şi întărească sufletele în 
nevoi. Domnul îi va ocroti şi conduce pe cei care lasă plinătatea Sa 
divină să curgă de pe buzele lor în cântări de mulŃumire şi care lucrează 
prin fapte de iubire şi bunătate să binecuvânteze umanitatea. Aceşti 
lucrători vor deveni agenŃi consacraŃi pentru Dumnezeu.” –Reflecting 
Christ, p. 102. 
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6. Ce alt factor este esenŃial pentru a primi darul Duhului? În ce 
măsură va fi primit Duhul Sfânt? Matei 21:22; 1 Corinteni 2:5; 
Evrei 11:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“M ăsura în care primim Duhul Sfânt este proporŃională cu măsura 
dorinŃei noastre şi a credinŃei exercitate pentru aceasta, precum şi cu 
felul în care vom folosi lumina şi cunoştinŃa pe care le vom primi. Noi 
nu suntem îndeajuns de dispuşi să-L deranjăm pe Domnul cu cererile 
noastre, rugându-L să ne acorde darul Duhului Sfânt. Domnul doreşte 
să fie deranjat în această privinŃă. El doreşte să trimitem cât mai multe 
cereri înaintea tronului Său.” –Last Day Events, p. 188. 

“Creştinii să ceară cu credinŃă binecuvântarea făgăduită, iar ea va 
veni. Revărsarea Duhului Sfânt din zilele apostolilor a fost ploaia 
timpurie, iar rezultatele au fost pline de slavă. Totuşi ploaia târzie va fi 
mai îmbelşugată.” Evanghelizare, p. 701. 

 
7. Dacă Îi cerem Domnului în adevăr şi cu dorinŃa de a primi 
Duhul Sfânt, la ce ne putem aştepta? Psalmii 145:18; Proverbele 
15:29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lui Isus, care S-a golit pe Sine pentru mântuirea omenirii 
pierdute, I S-a dat Duhul Sfânt fără măsură. Tot astfel el va fi dat 
oricărui urmaş al lui Hristos atunci când toată inima este predată pentru 
ca Isus să locuiască în ea. Însuşi Domnul nostru a dat porunca: "FiŃi 
plini de Duh" (Efeseni 5,18) şi această poruncă este şi o făgăduinŃă că 
ea va fi împlinită. Tatăl a avut buna plăcere ca în Hristos "să locuiască 
toată plinătatea" şi "în El aveŃi totul deplin." Coloseni 1:19; 2:10.” –
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 20. 

 
Pentru studiu personal 

“Pogorârea Duhului Sfânt asupra bisericii este aşteptată ca fiind un 
eveniment viitor, dar este privilegiul bisericii să o primească acum. 
CăutaŃi-o, rugaŃi-vă pentru ea şi credeŃi. Noi trebuie să avem revărsarea 
Duhului, iar cerul aşteaptă să ne-o ofere.” –(Review and Herald, Martie 
19, 1895) Evanghelizare, 701. 
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“Mi-a fost arătat că, dacă poporul lui Dumnezeu nu depune 
eforturi, ci aşteaptă ca reînviorarea să vină asupra lor pentru a le fi 
îndepărtate şi corectate păcatele, dacă ei depind de aceasta pentru a se 
curăŃi de întinarea cărnii şi a duhului, şi aceasta va fi cea care îi va 
pregăti să se angajeze în marea strigare a celui de-al treilea înger, ei vor 
fi găsiŃi ca fiind necorespunzători. Reînviorarea sau puterea lui 
Dumnezeu vine doar asupra acelora care s-au pregătit pentru aceasta, 
făcând lucrarea pe care Dumnezeu le-a poruncit să o facă, şi anume să 
se cureŃe de orice întinare a cărnii şi a duhului, desăvârşindu-şi sfinŃirea 
în temere de Dumnezeu.” –Mărturii, vol. 1, p. 619. 

 
* * * 

 
24 
Sabatul din 13 Iunie, 2015 

 
PREGĂTIRE PENTRU PLOAIA TÂRZIE  

- PARTEA A 2-A -  
 
“Nouă ne este lăsată remedierea caracterelor noastre, curăŃirea 

templului sufletului de orice întinare. Atunci, ploaia târzie va cădea 
asupra noastră, aşa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în 
Ziua Cincizecimii.” –Mărturii, vol. 5, p. 214. 

“Am văzut că nimeni nu a putut împărtăşi “reînviorarea”, dacă nu a 
obŃinut victoria asupra oricărui cuvânt rău şi asupra oricărei fapte rele. 
De aceea, ar trebui să ne apropiem tot mai mult de Domnul şi să căutăm 
cu seriozitate să realizăm pregătirea necesară pentru a deveni capabili 
să rezistăm în luptă în ziua Domnului.” –ExperienŃe şi Viziuni, p. 71. 

 
Răstignirea păcatului 
1. Numai ce fel de pregătire este necesară pentru primirea Ploii 
Târzii? Galateni 2:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Tot ceea ce avem de făcut este să ne păstrăm vasul curat, cu gura 
în sus şi gata pentru a primi ploaia cerească…. 
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“Trebuie să vă gândiŃi că va veni un timp special când veŃi fi 
crucificaŃi. Timpul răstignirii este acum. În fiecare zi, în fiecare oră eul 
trebuie să moară, eul trebuie crucificat, apoi, când va veni timpul şi 
încercarea deosebită a poporului lui Dumnezeu, braŃele veşnice vă vor 
ocroti. Îngerii lui Dumnezeu vor face un zid de foc în jurul vostru şi vă 
vor elibera….  

“Acum trebuie să fie răstignit eul, când mai este încă o lucrare de 
făcut, când încă mai este nevoie de folosirea capacităŃilor încredinŃate. 
Acum trebuie să golim şi să curăŃim bine vasul de necurăŃiile lui. Acum 
trebuie să fim făcuŃi sfinŃi pentru Dumnezeu. Aceasta este lucrarea 
noastră, acesta este timpul nostru. Nu trebuie să aşteptaŃi nici un timp 
special pentru o lucrare miraculoasă, acesta este astăzi. Mă predau lui 
Dumnezeu astăzi ….” –The Upward Look, p. 283. 

 
2. Ce instrucŃiuni ne sunt date de Scrierile Inspirate despre păcat şi 
puterea sa asupra sufletului? Romani 6:11-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 “Trebuie să dai la o parte păcatul, imediat ce îl vezi…. Nu 
îngăduiŃi nici o întârziere că veŃi birui treptat, că veŃi încerca puŃin câte 
puŃin să renunŃaŃi la păcat. Acum, cât încă se spune azi, ascultaŃi 
invitaŃia şi nu vă împietriŃi inimile….  

“Păcatul L-a răstignit pe Domnul meu. De ce să nu îl părăsim fără 
regrete? De ce să nu iubim lucrurile pe care le-a iubit Hristos şi să urâm 
pe cele pe care El le-a urât? El a făcut suficiente pregătiri pentru ca tu 
să poŃi fi, prin El, mai mult decât biruitor.” –The Upward Look, p. 283. 

“VeŃi merge voi în slavă şi vă veŃi bucura de tot ce a pregătit 
Dumnezeu celor ce-L iubesc şi sunt gata să sufere de dragul Lui? Dacă 
este aşa, trebuie să muriŃi pentru a putea trăi. PregătiŃi-vă, pregătiŃi-vă, 
pregătiŃi-vă. Pregătirea voastră trebuie să fie mai profundă decât cea pe 
care o faceŃi acum, căci vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi 
urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu şi-i va nimici pe 
toŃi păcătoşii de pe el. JertfiŃi totul pentru Dumnezeu. PuneŃi totul pe 
altarul lui — eul, averea, totul ca o jertfă vie. Va fi nevoie de tot ce 
aveŃi pentru a intra în slavă….” –ExperienŃe şi Viziuni, pp. 66, 67. 
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3. Ce invitaŃie serioasă este dată tuturor cu privire la a doua venire 
a Fiului omului? Amos 4:12, ultima parte; Matei 24:44. 
………………………………………………………………………………………………  

“Dar, atâta timp cât membrii bisericii lui Dumnezeu de astăzi nu au 
o vie legătură cu Izvorul oricărei creşteri spirituale, ei nu vor fi gata 
pentru vremea secerişului. Dacă ei nu menŃin lămpile lor pregătite şi 
arzând, nu vor putea primi o îndoită măsură a harului în vreme de 
deosebită nevoie… 

“Dar în preajma încheierii secerişului pământului este făgăduită o 
revărsare deosebită a Duhului Sfânt care va pregăti biserica pentru 
venirea Fiului omului. Această revărsare a Duhului este asemenea 
revărsării ploii târzii şi, în vederea acestei îndoite puteri, creştinii 
trebuie să înalŃe cererile lor la Domnul secerişului "în timpul Ploii 
Târzii". Drept răspuns, "Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie 
îmbelşugată". "El vă va da ploaie", vă va trimite ploaie timpurie şi 
târzie" (Zah. 10,1; Ioel 2,23).” –IFA, pag. 55. 

 
Pregăti Ńi pentru Ziua Domnului  
4. De ce este indispensabilă pregătirea pentru Ploaia Târzie? Evrei 
12:14; Filipeni 1:9, 10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt protejaŃi în 
vremea strâmtorării trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus. 

„Am văzut că mulŃi neglijau pregătirea atât de necesară şi aşteptau 
timpul de “înviorare” şi pe cel al “ploii târzii” care să-i facă în stare să 
stea în picioare în ziua Domnului şi să trăiască înaintea Sa. O, pe cât de 
mulŃi i-am văzut în timpul strâmtorării neacoperiŃi! Ei neglijaseră 
pregătirea necesară şi din această pricină, ei nu au putut primi 
înviorarea pe care toŃi trebuie s-o aibă ca să poată fi pregătiŃi să trăiască 
în faŃa unui Dumnezeu sfânt. Cei care refuză să fie modelaŃi de către 
profeŃi şi nu reuşesc să-şi cureŃe sufletele ascultând de tot adevărul şi 
care sunt dispuşi să creadă că starea lor este cu mult mai bună decât 
este în realitate vor ajunge în timpul căderii plăgilor şi vor vedea atunci 
că au nevoie să fie ciopliŃi şi finisaŃi pentru zidire…  Am văzut că 
nimeni nu putea avea parte de “înviorare” dacă nu obŃinea biruinŃa 
asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume şi 
oricărui cuvânt şi acŃiune greşite. Ar trebui, de aceea, să ne apropiem 
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din ce în ce mai mult de Domnul şi să căutăm cu sinceritate acea 
pregătire necesară pentru a ne face în stare să rămânem neclintiŃi în 
bătălie în ziua Domnului. ToŃi să-şi aducă aminte că Dumnezeu este 
sfânt şi că nimeni nu poate sta vreodată în prezenŃa Sa în afară de 
făpturile sfinte.” –ExperienŃe şi Viziuni, p. 71. 

 
5. Ce ajutor puternic vor primi to Ńi cei care luptă împotriva 
păcatului? Coloseni 1:11; Efeseni 3:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Avem de câştigat mari biruinŃe, dar un cer de pierdut dacă nu le 
câştigăm. Inima firească trebuie să fie crucificată; căci tendinŃa ei este 
spre corupŃia morală şi sfârşitul va fi, deci, moartea. Numai influenŃele 
dătătoare de viaŃă ale Evangheliei pot ajuta sufletul. RugaŃi-vă ca 
energiile puternice ale Duhului Sfânt, cu toată puterea lor 
reînviorătoare, întăritoare şi transformatoare, să poată cădea asemenea 
unui şoc electric asupra sufletului lovit de paralizie, făcând ca fiecare 
nerv să vibreze de o viaŃă nouă, readucând pe om de la starea lui 
moartă, firească, senzuală, la o sănătoasă stare spirituală. VeŃi deveni 
astfel părtaşi de natură divină, scăpând de stricăciunea care este în lume 
prin pofte; şi astfel, în sufletele voastre se va reflecta chipul Său, prin 
rănile căruia sunteŃi tămăduiŃi.” –Mărturii, vol. 5, p. 267. 

 
 

FiŃi gata, acum! 
6. Va mai fi vreodată un timp mai propice decât acum de a ne 
pregăti pentru Ploaia Târzie? Când trebuie să ne pregătim? Evrei 
3:12-15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Solia îngerului al treilea creşte într-o mare strigare, iar voi nu 
trebuie să simŃiŃi că aveŃi libertatea de a neglija datoria prezentă şi să 
continuaŃi a cultiva ideea că veŃi primi o mare binecuvântare cândva, 
pentru a fi pregătiŃi pentru roua cerească şi pentru căderea ploii târzii, 
deoarece ploaia târzie va veni, iar binecuvântarea lui Dumnezeu va 
umple fiecare suflet curăŃat de orice întinare. Lucrarea noastră pentru 
astăzi este să-I supunem sufletul Domnului Hristos, ca să fim pregătiŃi 
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pentru timpul înviorării care vine de la faŃa Domnului nostru — 
pregătiŃi pentru botezul cu Duhul Sfânt.” –Evanghelizare, pp. 702.  

 

7. Cum trebuie să ne comportăm în fiecare moment? Matei 24:44; 
Faptele Ap.  3:19, 20; 1 Petru 1:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu mi s-a dat un timp specific când va avea loc revărsarea 
Duhului Sfânt… Când îngerul puternic va coborî din ceruri şi se va uni 
cu îngerul al treilea în încheierea lucrării pentru această lume, mesajul 
meu este — singura siguranŃă se află în a fi gata pentru reînviorarea 
cerească, având lămpile noastre pregătite şi arzând. Hristos ne-a zis să 
veghem, căci ‘Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiŃi.’ 
‘VegheaŃi şi rugaŃi-vă’ este porunca dată nouă de Mântuitorul. Noi 
trebuie să căutăm zilnic iluminarea Duhului lui Dumnezeu pentru a-şi 
face lucrarea asupra sufletului şi a caracterului. O, cât timp s-a pierdut 
dând atenŃie lucrurilor mărunte. PocăiŃi-vă, deci, şi întoarceŃi-vă la 
Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul 
vremurile de înviorare.” –Selected Messages, book 1, p. 192. 

 

Pentru studiu personal 
“De nimic nu se teme Satana mai mult decât de faptul că poporul 

lui Dumnezeu va îndepărta orice obstacol şi va pregăti calea pentru ca 
Domnul să poată revărsa Duhul Sfânt asupra bisericii care lâncezeşte. 
Dacă Satana ar fi avut cale liberă, n-ar mai fi fost nici o trezire mică sau 
mare până la sfârşitul timpului. Dar noi nu suntem lăsaŃi în 
necunoştinŃă cu privire la înşelăciunile lui. Este posibil să rezistăm 
puterii lui. Când calea este pregătită pentru Spiritul lui Dumnezeu, 
binecuvântarea va veni. Satana nu poate împiedica ploaia de 
binecuvântări să cadă asupra poporului lui Dumnezeu aşa cum nu poate 
închide ferestrele cerului, astfel încât ploaia să nu mai vină asupra 
pământului. Oamenii răi şi demonii nu pot ascunde lucrarea lui 
Dumnezeu sau înlătura prezenŃa lui Dumnezeu de la adunările 
poporului Său, dacă urmaşii Săi vor dori, să vină la El cu inimi supuse 
şi pline de căinŃă pentru a-şi mărturisi şi părăsi păcatele şi, prin credinŃă 
să ceară împlinirea făgăduinŃelor Sale. Fiecărei ispite, fiecărei 
împotriviri, ascunse sau făŃişe, i se poate rezista cu succes ‘nici prin 
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putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor!" 
Zaharia 4:6.” –Selected Messages, book 1, p. 124. 

Luca 21:36: „VegheaŃi, deci, în tot timpul şi rugaŃi-vă ca să aveŃi 
putere să scăpaŃi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să 
staŃi în picioare înaintea Fiului omului.” 

 
* * * 

 
25 
Sabatul din 20 Iunie, 2015 

 
PLOAIA TÂRZIE 

 
“Înainte de revărsarea finală a judecăŃilor lui Dumnezeu peste 

pământ, în mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o aşa 
reînviorare a evlaviei de la început, cum nu s-a mai văzut din timpurile 
apostolice. Duhul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii 
Săi.” –Străbătând Veacurile, p. 464. 

 
Coacerea recoltei 
1. Ce a dat Domnul poporului Său la timpul potrivit? Ce va împlini 
Ploaia Târzie? Ieremia 5:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ploaia târzie care maturizează recolta reprezintă harul spiritual 
care pregăteşte biserica pentru venirea Fiului omului. Totuşi, dacă 
ploaia timpurie nu a avut loc, nu va fi viaŃă, firul verde nu va răsări. 
Prin urmare, dacă stropii ploii timpurii nu şi-au făcut lucrarea, ploaia 
târzie nu poate să aducă nicio sămânŃă la desăvârşire.” –Mărturii 
Speciale pt Predicatori, p. 506. 

 
2. Ce se va întâmpla în timpul Ploii Târzii? Ioel 2:23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Ioel 2:23 „Şi voi, copii ai Sionului, bucuraŃi-vă şi veseliŃi-vă în 
Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va 
trimite ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.” 
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Alte versiuni traduc acest verset astfel: “FiŃi veseli, voi copii ai 
Sionului şi bucuraŃi-vă în DOMNUL Dumnezeul vostru, pentru că el v-
a dat ploaia timpurie pentru vindecare şi va face să cadă pentru voi 
ploaia, ploaia timpurie şi ploaia târzie ca înainte.” –New American 
Standard Bible, 1995. 

“Şi voi, copii ai Sionului, bucuraŃi-vă şi veseliŃi-vă în Domnul, 
Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie timpurie în măsură deplină, 
El vă trimite ploaie, ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară.” –World 
English Bible. 

“Lucrarea se va asemăna cu aceea din Ziua Cincizecimii. După 
cum "ploaia timpurie" a fost dată, prin revărsarea Duhului Sfânt la 
începutul predicării Evangheliei pentru a face posibilă creşterea 
seminŃei preŃioase, tot aşa "ploaia târzie" va fi dată la încheierea ei 
pentru coacerea recoltei. "Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe 
Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineŃii şi va veni la noi ca o 
ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul" (Osea 6,3). "Şi voi, 
copii ai Sionului, bucuraŃi-vă şi veseliŃi-vă în Domnul, Dumnezeul 
vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi 
târzie, ca odinioară" (Ioel 2,23). "În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, 
voi turna din Duhul Meu peste orice făptură. Atunci oricine va chema 
Numele Domnului, va fi mântuit" (Fapte 2,17.21).” –Străbătând 
Veacurile, p. 611. 

 
3. Ce a profeŃit profetul Ioel despre Ploaia Târzie? Ioel 2:28, 29; 
Faptele Ap.  2:17, 18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În scenele finale ale istoriei acestui pământ, mulŃi ... copii şi tineri 
(care vor primi o educaŃie creştină autentică) îi vor uimi pe oameni cu 
mărturia lor de partea adevărului care va fi prezentată simplu şi totuşi 
cu spirit şi putere. Ei au fost învăŃaŃi să se teamă de Domnul, iar inimile 
lor au fost atinse prin studiul atent şi cu rugăciune al Bibliei. În viitorul 
apropiat mulŃi copii vor fi luaŃi în stăpânire de Duhul lui Dumnezeu şi 
vor face lucrarea de proclamare a adevărului lumii.... Ei vor face o 
lucrare în această lume pe care nici chiar toate puterile răului nu o pot 
învinge.” My Life Today, 62. 
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“El va ridica, dintre oamenii obişnuiŃi, bărbaŃi şi femei care să 
îndeplinească lucrarea Lui, întocmai precum, în vechime a chemat nişte 
pescari pentru a-I fi ucenici. În curând, va avea loc o trezire care îi va 
surprinde pe mulŃi. Cei care nu-şi dau seama de ceea ce trebuie făcut 
vor fi trecuŃi cu vederea, iar solii cereşti vor lucra cu aceia care sunt 
consideraŃi oameni de rând, pregătindu-i să ducă adevărul în multe 
locuri.” –Last Day Events, p. 204. 

 
În lumea întreagă 
4. Cât de departe se va întinde proclamarea Evangheliei sub Ploaia 
Târzie? Matei 24:14; Luca 24:47.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În timpul soliei strigătului cu glas tare, biserica va fi ajutată de 
intervenŃiile providenŃiale ale Domnului ei Cel înălŃat şi va răspândi 
cunoştinŃa mântuirii într-o măsură atât de mare încât lumina va fi 
vestită în fiecare sat şi oraş.” –Evanghelizare, p. 694 (1904). 

 “Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare 
mai slabă a puterii lui Dumnezeu decât a marcat-o începutul ei. 
ProfeŃiile care s-au împlinit la revărsarea ploii timpurii, la începutul 
predicării Evangheliei, urmează să se împlinească iarăşi în ploaia târzie 
de la încheierea ei. Acestea sunt "vremurile de înviorare" către care 
privea în viitor apostolul Petru când spunea: "PocăiŃi-vă dar şi 
întoarceŃi-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină 
de la Domnul vremile de înviorare şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit 
mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos" (Fapte 3,19.20).” –Străbătând 
Veacurile, pp. 611, 612. 

 

5. Dacă am semănat seminŃele adevărului şi nu le-am văzut 
germinând imediat, ce putem spera în timpul Ploii Târzii? 
Eclesiastul 11:1, 6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Solia va fi dusă nu atât prin argumente, cât prin convingerea 
profundă a Duhului lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate. 
SămânŃa a fost semănată, iar acum va răsări şi va aduce roadă. 
PublicaŃiile distribuite de lucrătorii misionari şi-au exercitat influenŃa 
dar, cu toate acestea, mulŃi ale căror minŃi au fost impre-sionate au fost 
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împiedicaŃi să înŃeleagă pe deplin adevărul sau să-i dea ascultare. Acum 
razele de lumină pătrund pretutindeni, adevărul este văzut cu claritate, 
iar copiii cinstiŃi ai lui Dumnezeu rup legăturile care i-au Ńinut. 
Legăturile de familie, relaŃiile cu biserica nu mai au putere să-i mai 
Ńină. Adevărul le este mai preŃios decât orice altceva. În ciuda unirii 
tuturor forŃelor împotriva adevărului, un mare număr va lua poziŃie de 
partea Domnului.” –Străbătând Veacurile, p. 612. 
 
Data nu se cunoaşte 
6. Cunosc fiinŃele umane ora venirii Fiului omului în slavă? Cunosc 
ei cu exactitate când va cădea Ploaia Târzie? Matei 24:44. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mereu şi mereu am fost avertizată în legătură cu fixarea de date. 
Nu va mai fi niciodată un alt mesaj pentru poporul lui Dumnezeu, care 
să se bazeze pe timp. Noi nu trebuie să ştim timpul revărsării Duhului 
Sfânt sau al venirii lui Hristos.” –Review and Herald, Martie 22, 1892. 

“Nu am un timp specific despre care să vă spun când va avea loc 
revărsarea Duhului Sfânt… când îngerul puternic se va coborî din cer şi 
se va uni cu îngerul al treilea în încheierea lucrării pentru această lume. 
Solia mea este: singura noastră siguranŃă este în a fi gata pentru 
reînviorarea cerească, având lămpile noastre pregătite şi arzând.” –
Review and Herald, Martie 29, 1892. 

“Nu trebuie să aşteptăm Ploaia Târzie. Ea va cădea asupra tuturor 
celor care vor recunoaşte şi vor profita de stropi şi roua harului care 
cade asupra noastră. Când vom aduna fragmentele de lumină, când vom 
aprecia asigurarea milei lui Dumnezeu, care doreşte să ne încredem în 
El, atunci fiecare promisiune se va împlini…. Întregul pământ va fi plin 
de slava lui Dumnezeu.” –SDABC, vol. 7, p. 984. 

 
7. Ce condiŃie spirituală trebuie să căutăm dacă vrem să fim canale 
ale Duhului Sfânt şi să fim gata la venirea Sa? 2 Petru 3:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Proclamarea Evangheliei este singura măsură prin care Dumnezeu 
poate angaja fiinŃe umane ca instrumente ale Sale pentru mântuirea 
sufletelor. În timp ce bărbaŃi, femei şi copii proclamă Evanghelia, 
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Domnul va deschide ochii orbilor pentru a vedea legile Sale şi va scrie 
Legea Sa în inimile celor pocăiŃi cu adevărat. Duhul de însufleŃire a lui 
Dumnezeu, lucrând prin agenŃii omeneşti, conduce credincioşii la a fi o 
inimă şi un gând, iubindu-L pe Dumnezeu în unitate şi păzind poruncile 
Sale, pregătindu-se aici jos pentru mutare.” –Review and Herald, 
October 13, 1904. 

“Aceia care cresc continuu şi fac faŃă cu succes fiecărui test, oricare 
ar fi preŃul, au dat atenŃie sfatului Martorului Credincios şi vor primi 
ploaia târzie şi astfel vor fi corespunzători pentru a fi luaŃi la cer.” –1T, 
p. 188. 

 
Pentru studiu personal 

“Domnul Isus le va da ucenicilor Săi o vorbire şi o înŃelepciune pe 
care împotrivitorii lor să nu le poată contrazice şi în faŃa cărora nu vor 
putea rezista. Cei care nu ar putea învinge amăgirile satanice, folosind 
argumente logice şi raŃionale, vor mărturisi adevărul într-o manieră 
directă, care îi va deruta pe aşa-zişii oameni învăŃaŃi. De pe buzele lor 
vor porni cuvinte de o putere şi o înŃelepciune atât de convingătoare 
încât vor avea loc multe convertiri la adevăr. Mii de oameni vor fi 
convertiŃi prin mărturia lor. 

De ce poate avea cel ce nu ştie carte o asemenea putere, iar cel 
învăŃat nu o poate avea? Pentru că cel neştiutor, prin credinŃa în Hristos, 
a intrat într-o atmosferă de adevăr curat şi limpede, pe când cel învăŃat 
s-a îndepărtat de adevăr. Omul neînsemnat este martorul Lui Hristos. El 
nu poate să apeleze la istorici sau la aşa-numita ştiinŃă înaltă, dar adună 
dovezi puternice din Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul despre care 
vorbeşte sub inspiraŃia Duhului este atât de curat şi de remarcabil şi este 
vestit cu o putere atât de incontestabilă, încât mărturia lui nu poate fi 
contrazisă.” –Last Day Events, pp. 205, 206. 

 
* * * 
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26 
Sabatul din 27 Iunie, 2015 

 
PLOAIA TÂRZIE ŞI MAREA STRIGARE 

 
“Pe măsură ce cea de-a treia solie îngerească se măreşte, până când 

devine o mare strigare, şi o slavă şi o mare putere însoŃesc încheierea 
lucrării, poporul lui Dumnezeu va avea parte de acea slavă. Ploaia 
târzie este cea care îi însufleŃeşte şi le dă putere pentru a trece prin 
timpul strâmtorării.” - 1T, p. 353. 

 
Cu o voce puternică 
1. Ce este strâns legat de revărsarea specială a Duhului Sfânt? 
Cum a descris slujitorul Domnului timpul Ploii Târz ii? Ioel 2:28; 
Faptele Ap.  1:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu o dorinŃă fierbinte privesc înainte la timpul când evenimentele 
din Ziua Cincizecimii se vor repeta cu o putere mult mai mare decât în 
acea ocazie. Ioan spune: ‘Am văzut pogorându-se din cer un alt înger, 
care avea o mare putere şi pământul s-a luminat de slava lui.’ 
Apocalipsa 18; 1. Atunci, la fel ca în vremea Cincizecimii, poporul va 
auzi adevărul vestindu-li-se, fiecărui om în propria lui limbă. 

“Dumnezeu poate să insufle o nouă viaŃă în fiecare suflet care 
doreşte să-I servească în mod sincer şi poate atinge buzele cu un 
cărbune aprins de la altar ca să-l facă să devină elocvent pentru slava 
Sa. Mii de voci vor fi păstrunse de puterea de a vorbi despre adevărurile 
minunate ale Cuvântului lui Dumnezeu. Limba bâlbâită se va dezlega şi 
cel timid va fi întărit pentru a da mărturie curajoasă despre adevăr. 
Domnul poate să-Şi ajute poporul să cureŃe templul sufletului de orice 
pervertire şi să menŃină o aşa de strânsă legătură cu El, încât să poată 
primi ploaia târzie, când aceasta va fi revărsată.” –Review and Herald, 
July 20, 1886. 

 
2. Prin ce timp de încercare va trebui să treacă poporul lui 
Dumnezeu înainte ca lucrarea Sa să se încheie? Daniel 12:1. Cum 
vor putea trece prin aceasta? 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pe măsură ce mădularele trupului lui Hristos se apropie de 
momentul ultimului conflict, “timpul strâmtorării lui Iacov”, ei vor 
creşte în Hristos şi vor avea Duhul Său în măsură bogată. Pe măsură ce 
cea de-a treia solie îngerească se măreşte, până când devine o mare 
strigare şi o slavă şi o mare putere însoŃesc încheierea lucrării poporul 
lui Dumnezeu va avea parte de acea slavă. Ploaia târzie este cea care îi 
însufleŃeşte şi le dă putere pentru a trece prin timpul strâmtorării. FeŃele 
lor vor străluci de acea lumină care îl însoŃeşte pe cel de-al treilea 
înger.” – 1T, p. 353. 

“… Iar la începutul timpului de strâmtorare, am fost umpluŃi de 
Duhul Sfânt pe măsură ce mergeam şi vesteam cu mai multă putere 
Sabatul.”  

“Începutul timpului de strâmtorare” menŃionat aici nu se referă la 
vremea în care încep să fie revărsate plăgile, ci la o scurtă perioadă de 
timp înainte de a fi revărsate în timp ce Hristos este în Sanctuar. În acea 
vreme, în care se încheie lucrarea de mântuire, necazul va veni pe 
pământ şi toate neamurile vor fi înfuriate, dar Ńinute totuşi în frâu 
pentru a nu împiedica lucrarea celui de-al treilea înger. În timpul acela 
va veni “ploaia târzie” sau înviorarea de la faŃa Domnului, pentru a da 
putere marii strigări a celui de-al treilea înger şi a-i pregăti pe sfinŃi să 
rămână în picioare în intervalul de timp în care vor fi turnate cele şapte 
plăgi.” –ExperienŃe şi Viziuni, p. 85. 

 
Îngerul al treilea şi celălalt înger 
3. Ce solie va fi proclamată atunci prin marea putere a Duhului 
sfânt? Apocalipsa 14:9-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Această solie cuprinde şi cele două solii precedente. Ea este 
reprezentată ca fiind vestită cu glas tare, ceea ce înseamnă că este 
însoŃită de puterea Duhului Sfânt.  

“A şa cum este prezis în Apocalipsa 18, solia îngerului al treilea va 
fi proclamată cu mare putere de către cei care vestesc ultima avertizare 
împotriva fiarei şi a chipului ei.” –Last Day Events, pp. 201, 202. 
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“Tot astfel va fi vestită şi solia îngerului al treilea. Când vine 
timpul ca ea să fie proclamată cu cea mai mare putere, Dumnezeu va 
lucra prin unelte umile, conducând minŃile acelora care se consacră 
slujirii Sale. Lucrătorii vor fi calificaŃi mai mult prin ungerea Duhului 
Său decât prin educaŃia dată de instituŃiile de învăŃământ. BărbaŃi ai 
credinŃei şi ai rugăciunii vor fi constrânşi să meargă cu zel sfânt, făcând 
cunoscute cuvintele pe care Dumnezeu li le dă. Păcatele Babilonului 
vor fi descoperite. Urmările dezastruoase ale impunerii rânduielilor 
bisericii de către autoritatea civilă, amăgirile spiritismului, înaintarea 
neobservată, dar rapidă a puterii papale, toate vor fi demascate. Pin 
aceste avertizări solemne, oamenii vor fi treziŃi.” –Străbătând 
Veacurile, p. 606. 

 
4. Ce se va întâmpla când adevărul va fi vestit cu mare putere? 
Cum vor răspunde sufletele sincere? Apocalipsa 18:1-5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Înainte de revărsarea finală a judecăŃilor lui Dumnezeu peste 
pământ în mijlocul poporului lui Dumnezeu va avea loc o aşa 
reînviorare a evlaviei de la început cum nu s-a mai văzut din timpurile 
apostolice. Duhul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii 
Săi. În vremea aceea, mulŃi se vor despărŃi de bisericile acelea în care 
dragostea pentru lume a luat locul iubirii faŃă de Dumnezeu şi faŃă de 
Cuvântul Său. MulŃi, atât slujitori, cât şi laici vor primi cu bucurie acele 
adevăruri mari pe care Dumnezeu le-a rânduit să fie vestite în vremea 
aceea, pentru a pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului.” –
Străbătând Veacurile, p. 464. 

“Slujitorii lui Dumnezeu, înzestraŃi cu putere de sus, cu feŃele 
luminoase, strălucind de consacrare sfântă au mers să proclame solia 
din cer. Suflete care erau risipite prin toate organizaŃiile religioase au 
răspuns chemării şi cei preŃioşi au fost zoriŃi afară din bisericile 
condamnate aşa cum Lot a fost zorit să iasă din Sodoma înainte de 
nimicirea ei. Cei din poporul lui Dumnezeu au fost întăriŃi de slava 
măreaŃă care îi acoperea cu generozitate şi îi pregătea să îndure ceasul 
ispitei. Am auzit pretutindeni o mulŃime de glasuri spunând: “Aici este 
răbdarea sfinŃilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinŃa lui 
Isus”.” –ExperienŃe şi Viziuni, pp. 278, 279. 
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5. Ce legături se vor rupe atunci, care, în trecut, au fost o piedică în 
calea Evangheliei? Matei 10:35-39; Isaia 61:1, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“I-am auzit pe cei îmbrăcaŃi în armură rostind răspicat adevărul cu 
mare putere. Acesta avea efect. MulŃi fuseseră legaŃi: unele soŃii de soŃii 
lor şi unii copii de părinŃii lor. Cei sinceri, care au fost opriŃi să asculte 
adevărul s-au prins acum cu nerăbdare de el. Toată teama pe care o 
aveau faŃă de rudele lor dispăruse şi numai adevărul era înălŃat înaintea 
lor. Flămânziseră şi însetaseră după adevăr, care le era mai drag şi mai 
preŃios decât viaŃa. Am întrebat ce anume provocase această mare 
schimbare. Un înger a răspuns: “Este ploaia târzie, înviorarea de la faŃa 
Domnului, marea strigare a celui de-al treilea înger”. … 

“O putere constrângătoare i-a mişcat pe cei oneşti, în timp ce 
manifestarea puterii lui Dumnezeu a adus o teamă şi o reŃinere asupra 
rudelor şi prietenilor lor necredincioşi, astfel încât ei nu îndrăzneau şi 
nici nu aveau puterea de a-i împiedica pe cei care simŃeau lucrarea 
Duhului lui Dumnezeu asupra lor. Ultima chemare a fost dusă chiar şi 
bieŃilor sclavi, şi cei mai evlavioşi dintre ei au dat glas cântecelor lor de 
bucurie entuziastă la perspectiva fericitei lor izbăviri. Stăpânii lor nu-i 
puteau opri; teama şi uimirea îi făceau să păstreze tăcerea. Se făceau 
minuni mari, cei bolnavi erau vindecaŃi şi cei credincioşi erau însoŃiŃi 
de semne şi minuni. Dumnezeu era la lucru şi fiecare sfânt, netemându-
se de consecinŃe şi-a urmat convingerile propriei conştiinŃe şi s-a 
alăturat celor care păzeau toate poruncile lui Dumnezeu şi ei au făcut să 
răsune până în depărtări cea de-a treia solie.” – ExperienŃe şi Viziuni, 
271, 278. 

 
NeclintiŃi în ciuda împotrivirii  
6. Ce lucrare rea se va arăta în timp ce puterea minunată a lui 
Dumnezeu se va manifesta? Apocalipsa 13:15, 16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“AtenŃia mi-a fost îndreptată către timpul încheierii vestirii soliei 
celui de-al treilea înger. Puterea lui Dumnezeu rămăsese asupra 
poporului Său; ei îşi împliniseră lucrarea şi erau pregătiŃi pentru ceasul 
încercării care era înaintea lor. Primiseră ploaia târzie — înviorarea de 
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la faŃa Domnului — şi mărturia cea vie fusese reînviată. Ultima mare 
avertizare răsunase pretutindeni şi îi aŃâŃase şi turbase de mânie pe 
locuitorii pământului care nu au vrut să primească solia.” –ExperienŃe 
şi Viziuni, p. 279. 

“Mi s-au arătat rătăcirile ce vor apare, înşelătoriile de tot felul, 
puterea făcătoare de minuni a lui Satana: vor apare hristoşi falşi, care 
vor înşela cea mai mare parte a lumii religioase şi, dacă va fi posibil, să 
îi îndepărteze chiar şi pe cei aleşi.” –Manuscript Releases, vol. 5, 352. 

 
7. Cunoscând măsurile ce se vor lua împotriva poporului lui 
Dumnezeu, există vreun motiv de frică sau tremur? Evrei 13:6; 
Ioan 16:33; 1 Ioan 5:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul doreşte să vadă proclamarea soliei îngerului al treilea 
dusă înainte cu putere tot mai mare. El a lucrat în toate timpurile pentru 
a da biruinŃe poporului Său, tot aşa cum doreşte ca în acest timp să fie 
duse la o împlinire glorioasă scopul Său cu biserica Sa. El cere 
credincioşilor Săi sfinŃi să înainteze în unitate, din putere în putere, din 
credinŃă într-o mai mare asigurare şi încredere în adevărul şi dreptatea 
cauzei Sale. 

“Noi… trebuie să ducem ca ceva foarte preŃios lucrarea pe care 
Domnul a dus-o prin poporul său păzitor al poruncilor şi pe care, prin 
puterea harului Său, o va face mai puternică şi mai eficientă pe măsură 
ce trece timpul. Vrăjmaşul încearcă să întunece discernământul 
poporului lui Dumnezeu şi să le slăbească eficienŃa, dar dacă ei vor 
lucra după cum îi îndrumă Duhul Sfânt, El va deschide înaintea lor uşi 
ale ocaziilor pentru a construi în locurile goale. ExperienŃa lor va fi o 
creştere constantă până ce Domnul va veni în ceruri cu putere şi slavă 
mare pentru a-Şi pune sigiliul triumfului final asupra celor credincioşi 
Lui.” –Selected Messages, book 2, p. 407. 
 
Pentru studiu personal 

“Într-o singură zi, vor fi convertite la adevăr mii de persoane, care 
vor înŃelege şi vor cunoaşte adevărul şi îndemnurile Duhului Sfânt în 
ceasul al unsprezecelea.” –Last Day Events, p. 212. 



pentru Semestrul I, 2015 139 

“La scurtă vreme am auzit vocea lui Dumnezeu, asemenea unor ape 
multe, care ne-a spus ziua şi ceasul venirii lui Isus. SfinŃii care erau în 
viaŃă, 144 000 la număr, au cunoscut şi au desluşit glasul, dar cei răi au 
crezut că este un tunet şi un cutremur. Când Dumnezeu a rostit timpul, 
a turnat asupra noastră Duhul Sfânt, iar feŃele noastre s-au luminat şi au 
început să strălucească de slava lui Dumnezeu, precum faŃa lui Moise 
când a coborât de pe Muntele Sinai.” –ExperienŃe şi Viziuni, p. 14. 

 
* * * 

 
A se citi Raportul Misionar al Departamentului Mult imedia şi Web  

al ConferinŃei Generale de la pagina 140 
 

* * * 
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RAPORTUL MISIONAR AL DEPARTAMENTULUI 
MULTIMEDIA ŞI WEB AL CONFERIN łEI 

GENERALE  
A se citi în Sabatul din 27 Iunie, 2015 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi adunată în  
Sabatul din 4 Iulie, 2015 

 
“Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni 

ar trebui să fi Ńi voi, printr-o purtare Sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi 
grăbind venirea zilei lui Dumnezeu…” 2 Petru 3:11,12.  

În 2014, a avut loc comemorarea a 100 de ani de la data naşterii 
Mişcării de ReformaŃiune. Unul dintre prezentatori a fost întrebat: “De 
ce sărbătorim centenarul ReformaŃiunii? Nu ar trebui să sărbătorim în 
ceruri? CâŃi ani mai trebuie să treacă până va veni Isus?” Aceste 
întrebări şi altele pot fi puse de credincioşi, iar răspunsul a fost deja 
scris cu mulŃi ani în urmă, aşa cum îl putem citi în HLL, p. 633: “Stă în 
puterea noastră să grăbim venirea Domnului, vestind lumii Evanghelia. 
Noi nu trebuie numai să aşteptăm, dar să şi grăbim venirea zilei 
Domnului (2 Petru 3,12).”  

„Este privilegiul fiecărui creştin nu numai de a aştepta, ci şi de a 
grăbi venirea Domnului Isus Hristos. 2 Petru 3,12. Dacă toŃi aceia care 
mărturisesc numele Său ar aduce roade spre slava Sa, cât de repede ar 
putea fi lumea întreagă semănată cu sămânŃă Evangheliei. În curând, 
marele seceriş final va fi copt şi Domnul Hristos va veni ca să strângă 
grâul cel preŃios. –Parabole, p. 48. 

În de acord cu numărătoarea făcută în 2012, există aproximativ 
7,046 miliarde de oameni pe planetă. Şi în de acord cu rapoartele date 
la ConferinŃa Mondială din acelaşi an, membrii Mişcării de 
ReformaŃiune numără aproximativ 37 469 oameni. În acest caz, trebuie 
să ne întrebăm: Cum va fi predicată întreita solie îngerească? Cât timp 
mai avem până la revenirea lui Isus? Aceasta şi alte întrebări pot să ne 
copleşească speranŃa de a vedea acea mare zi. Dar, întorcându-ne la 
Biblie, citim că Domnul a spus prin profetul Daniel: “Tu, însă, Daniele, 
Ńine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea 
sfârşitului.... Atunci mulŃi o vor citi şi cunoştinŃa va creşte.” Daniel 
12:4. 
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Este adevărat că multe ştiinŃe au crescut odată cu invenŃiile 
ştiinŃifice. Tehnologia a invadat şi a învăluit fiin Ńa umană până la 
punctul în care ei nu mai pot trăi fără vreun aparat electronic în mână. 
Între miliardele de oameni, există o lume virtuală în care 
interacŃionează făcând lucruri simple, ca de la citirea unui mesaj până la 
conducerea unei afaceri şi chiar a unei întreprinderi. Internetul a 
revoluŃionat nu numai conŃinutul multimedia, afacerile şi educaŃia, ci 
chiar şi exprimarea credinŃei. 

Datorită faptului că tehnologia a făcut progrese atât de mari în 
diferitele aspecte ale vieŃii, poporul lui Dumnezeu trebuie să profite de 
aceste măsuri de a mărturisi pentru adevăr, de a proclama întreita solie 
îngerească şi de a declara adevărul lumii. Sistemul dezvoltat de 
tehnologie face posibilă ajungerea la milioane de oameni cu fonduri 
aproximativ reduse, în mod special în domeniul multimedia şi a 
difuzării de informaŃii prin intermediul unei pagini web (de internet). 
Departamentul Multimedia trebuie să ducă la bun sfârşit diferite 
proiecte în aceste două domenii. DonaŃiile voastre sunt necesare pentru 
echipamente actualizate (hardware şi software), taxe de întreŃinere, 
personal şi cheltuieli de difuzare de la sediu şi din străinătate.  

ConferinŃa Generală lucrează la conceperea de pagini Web în 
diferite limbi. Acestea vor face posibilă ajungerea la mai multe suflete 
mai repede şi economic şi asigură educaŃia necesară. Mai mult, este 
posibil a se organiza întruniri în direct şi, probabil în viitorul apropiat, 
se vor putea organiza întruniri de delegaŃi în direct cu delegaŃii care vor 
participa prin Internet. 

Prin canalul virtual de televiziune Livestream, am ajuns în 75 de 
Ńări într-o singură lună din 2014, ca: Japonia, China, Noua Zeelandă, 
Yemen, CroaŃia, Kazahstan, Belgia şi altele. Planul nostru este de a 
avea un program de difuzare zilnic, dar pentru aceasta avem nevoie de 
oameni dispuşi şi capabili în mai multe limbi. În reŃeaua noastră socială 
în Engleză şi Spaniolă, ajungem la 5000 de oameni pe săptămână şi 
vrem să continuăm cu această lucrare asiduă. Trebuie să se creeze mai 
multe aplicaŃii pentru telefoanele celulare cu puŃinul pe care l-am 
dezvoltat până acuma. Avem oameni interesaŃi de studiul cursurilor 
Biblice şi dorim să avansăm în lucrarea noastră misionară. 

Dragi fraŃi şi surori din întreaga lume, vrem să continuăm lucrarea, 
dar vrem să o facem cu ajutorul vostru, cu un dar generos al inimilor 
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voastre, amintindu-vă de promisiunea Domnului: “ Este mai ferice să 
dai decât să primeşti.” Faptele Ap. 20:35. “Nu vă strângeŃi comori pe 
pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură 
hoŃii; ci strângeŃi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi 
rugina şi unde hoŃii nu le sapă, nici nu le fură.” Matei 6:19, 20. InvestiŃi 
în banca cerului, unde totul este în siguranŃă, iar lucrarea Domnului va 
prospera. 

 
–Noé Chappa Cruz, 

 conducătorul Departamentului Multimedia  
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DEVOłIONAL 
 
 

 

BIRUIEŞTE RĂUL PRIN BINE. 
 

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 Raquel Orce Sotomayor 

Traducere din lb. spaniolă. 
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Introducere 
 
Dragi familii în Hristos: 

“Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău şi lipi Ńi-
vă tare de bine. IubiŃi-vă unii pe alŃii cu o dragoste frăŃească. În cinste, 
fiecare să dea întâietate altuia. În sârguinŃă, fiŃi fără preget. FiŃi plini 
de râvnă cu duhul. SlujiŃi Domnului. BucuraŃi-vă în nădejde. FiŃi 
răbdători în necaz. StăruiŃi în rugăciune. AjutaŃi pe sfinŃi, când sunt în 
nevoie. FiŃi primitori de oaspeŃi. BinecuvântaŃi pe cei ce vă prigonesc: 
binecuvântaŃi şi nu blestemaŃi. BucuraŃi-vă cu cei ce se bucură; 
plângeŃi cu cei ce plâng. AveŃi aceleaşi simŃăminte unii faŃă de alŃii. Nu 
umblaŃi după lucrurile înalte, ci rămâneŃi la cele smerite. Să nu vă 
socotiŃi singuri înŃelepŃi. Nu întoarceŃi nimănui rău pentru rău. 
Urmări Ńi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinŃă, 
întrucât atârnă de voi, trăiŃi în pace cu toŃi oamenii. Prea iubiŃilor, nu 
vă răzbunaŃi singuri; ci lăsaŃi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci 
este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti” zice Domnul. 
Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; 
dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi 
cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul 
prin bine.” (Romani 12:9-21). 

Ultima parte a capitolului 12 din Epistola către Romani va fi tema 
devoŃionalului de studiu pe care vă rugăm să îl primiŃi de la 
Departamentul de Familie al ConferinŃei Generale. Diferitele elemente 
amintite descriu pe scurt atributele creştinilor care sprijină şi 
îmbogăŃesc relaŃiile de familie, în de acord cu perspectiva cerurilor. 
Combinând serviciile divine de dimineață şi de seară, acasă, cu studiul 
sistematic al anului biblic împreună cu toŃi membrii familiei se 
promovează spiritualitatea şi se consolidează unitrea căminului: între 
părinŃi şi copii, bunici şi nepoŃi, tată şi mamă cu Dumnezeu. 

Pacea şi harul Domnului să însoŃească aceste meditaŃii şi să 
impresioneze inimile fiecărui cititor. 

 
Departamentul de Familie al ConferinŃei Generale. 
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IANUARIE: Dedicare.  

1 ianuarie, Romani 12:2, Biblia la rând: Geneza 1,2.  
„Lupta împotriva eului personal este cea mai mare şi cea mai grea din 
câte s-au văzut vreodată. Supunerea eului şi renunŃarea noastră totală 
pentru Dumnezeu cer strădanii; dar înainte de a fi schimbaŃi, înnoiŃi în 
sfinŃenie, noi trebuie să ne supunem lui Dumnezeu.” CCH:43. 
 

2 ianuarie, Leviticul 19:2, Biblia la rând Geneza 3-5.  
„SfinŃirea bisericii este Ńinta urmărită de Dumnezeu în toată purtarea Sa 
faŃă de poporul Său. El i-a ales din veşnicie, pentru ca să fie sfinŃi. El a 
dat pe Fiul Său să moară pentru ei, pentru ca ei să poată fi sfinŃiŃi prin 
ascultare de adevăr, dezgoliŃi de cea mai mică urmă de egoism. Din 
partea lor, El cere atât o lucrare personală, cât şi o predare personală. 
Dumnezeu poate fi onorat de către aceia care mărturisesc a crede în El 
numai dacă ei sunt asemenea chipului Său şi sunt călăuziŃi de Spiritul 
Său. Atunci, ca martori pentru Mântuitorul, ei pot face cunoscut ceea ce 
a făcut harul divin pentru ei.” IFA:559. 
 

3 ianuarie, Romani 12:2, p.p., Biblia la rând: Geneza 6-9.  
„Cum pot proslăvi cel mai bine pe Acela al Căruia sunt atât prin 
lucrarea creaŃiunii, cât şi prin lucrarea răscumpărării? Aceasta este 
întrebarea pe care trebuie să ne-o punem nouă înşine. … Dacă are copii, 
îşi dă seama că lucrarea sa trebuie să înceapă în propria sa familie. … 
El s-a legat să-I slujească Domnului Hristos, să-L onoreze şi să asculte 
de El; şi depune sforŃări răbdătoare şi neobosite pentru a-şi educa în aşa 
fel copiii, încât ei să nu fie niciodată vrăjmaşi ai Mântuitorului.” 7T:10. 
 

4 ianuarie, Ioan 10:14,15, Biblia la rând: Geneza 10,11.  
„În timp ce, ca membru al familiei omeneşti, era muritor, ca 
Dumnezeu, El era izvorul vieŃii pentru oameni. El S-ar fi putut 
împotrivi atacurilor morŃii şi ar fi putut să refuze să intre sub stăpânirea 
ei, dar El Şi-a dat viaŃa de bunăvoie, pentru ca să poată aduce viaŃa şi 
nemurirea la lumină. El a purtat păcatul lumii, a suferit blestemul lui, 
Şi-a dat viaŃa ca jertfă pentru ca oamenii să nu moară veşnic. "El 
suferinŃele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui...” 
HLL:484. 
5 ianuarie, Proverbele 11:30, p.p., Biblia la rând: Geneza 12-15.  
„Nevoia cea mai mare pe care o are lumea este aceea de bărbaŃi - 
bărbaŃi care să nu se lase cumpăraŃi sau vânduŃi, bărbaŃi care să fie 
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cinstiŃi şi credincioşi în adâncul sufletului lor, bărbaŃi care să nu se 
teamă să spună păcatului pe nume, bărbaŃi a căror conştiinŃă este la fel 
de bine orientată către datorie, precum este acul busolei către pol, 
bărbaŃi care vor lua poziŃie neclintită pentru adevăr, chiar dacă s-ar 
prăbuşi cerurile.” Ed:57. 
 

6 ianuarie, Geneza 32:26, Biblia la rând: Geneza 16-19. , „Domnul 
Hristos Însuşi a fost Acela care a pus în inima mamei stăruinŃa ce nu 
putea fi respinsă. Domnul Hristos a fost Acela care a dat văduvei 
curajul şi hotărârea în cererea ei adresată judecătorului. Domnul Hristos 
a fost Acela care, cu veacuri înainte, în lupta cea tainică de la pârâul 
Iaboc, a inspirat pe Iacob cu aceeaşi credinŃă stăruitoare. Şi credinŃa pe 
care El Însuşi a sădit-o în inimă, nu putea ca să n-o răsplătească. El care 
locuieşte în Sanctuarul ceresc, judecă cu dreptate.” COL:176. 
 

7 ianuarie, Ioan 3:3, Biblia la rând: Geneza 20-22.  
„Acela a cărui inimă a răspuns la atingerea divină va căuta lucrurile 
acelea care vor spori cunoştinŃa de Dumnezeu şi-i vor curăŃi şi înălŃa 
caracterul. După cum o floare se întoarce către soare, ca razele 
strălucitoare să aducă la iveală culorile frumuseŃii, tot astfel sufletul se 
va întoarce către Soarele neprihănirii, ca lumina cerului să poată 
înfrumuseŃa caracterul cu minunatele trăsături ale caracterului lui 
Hristos.” HLL:468. 
 

8 ianuarie, 1 Petru 5:6, s.p., Biblia la rând: Geneza 23-26. 
„Creştinul însă, care se dovedeşte a fi creştin în viaŃa lui personală în 
predarea zilnică a eului său, în sinceritatea scopului şi purităŃii 
gândului, în blândeŃe atunci când este provocat, în credinŃă şi evlavie, 
în credincioşie în cele mai neînsemnate lucruri, unul care în viaŃa de 
cămin reprezintă caracterul Domnului Hristos - unul ca acesta poate fi 
mult mai preŃios înaintea lui Dumnezeu, decât poate cel mai renumit 
misionar sau martir.” COL:403. 
 

9 ianuarie, Galateni 6:14, p.p., Biblia la rând: Geneza 27-29. 
„Puterea transformatoare a harului Domnului Hristos modelează pe 
acela care se predă în slujba lui Dumnezeu. Pătruns de Duhul 
Mântuitorului, el este gata să se lepede de sine, gata să ia crucea, gata 
să facă orice jertfă pentru Domnul. El nu mai poate fi nepăsător faŃă de 
sufletele care pier în jurul său.” 7T:10. 
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10 ianuarie, Ioan 3:8, Biblia la rând: Geneza 30-32. 
„Printr-un mijloc tot atât de nevăzut ca şi vântul, 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.” DA:172.  
 
11 ianuarie, Matei 5:48, Biblia la rând: Geneza 33-36. 
„Numai acela care se predă fără rezervă lui Dumnezeu Îi va servi în 
modul cel mai plăcut Lui. Căci, prin comuniunea cu Dumnezeu, 
oamenii devin împreună-lucrători cu El în a prezenta caracterul Său în 
natura umană.” DA:312. 
 
12 ianuarie, Faptele Ap. 4:13, Biblia la rând: Geneza 37-39. 
„Inimile lor erau copleşite de o bunăvoinŃă atât de deplină, atât de 
profundă, atât de mult cuprinzătoare, încât îi determina să meargă până 
la marginile pământului ca să dea mărturie despre puterea lui Hristos. 
Ei erau plini de o dorinŃă imensă să ducă mai departe lucrarea pe care 
El a început-o… Ei şi-au consacrat viaŃa în slujba Lui şi trăsăturile feŃei 
lor mărturiseau despre consacrarea lor.” AA:47. 
 
13 ianuarie, Matei 5:17, Biblia la rând: Geneza 40-42. 
„PreoŃii şi mai marii lui Israel şi-au petrecut viaŃa în ceremonii 
religioase pe care ei le considerau ca fiind prea sfinte ca să fie legate de 
ocupaŃiile de fiecare zi. De aceea viaŃa lor se presupunea că este în totul 
o viaŃă religioasă. Dar ei îndeplineau ceremoniile lor numai ca să fie 
văzuŃi de oameni, ca lumea să-i considere ca nişte oameni sfinŃi şi 
consacraŃi. În timp ce mărturiseau că ascultă, ei refuzau să dea ascultare 
de Dumnezeu. Ei nu erau împlinitori ai adevărului pe care ei 
mărturiseau că învaŃă pe alŃii. COL:277. 
 
14 ianuarie, 1 Ioan 2:6, Biblia la rând: Geneza 43-46.  
„SfinŃirea bisericii este Ńinta urmărită de Dumnezeu în toată purtarea Sa 
faŃă de poporul Său. El i-a ales din veşnicie, pentru ca să fie sfinŃi. El a 
dat pe Fiul Său să moară pentru ei, pentru ca ei să poată fi sfinŃiŃi prin 
ascultare de adevăr, dezgoliŃi de cea mai mică urmă de egoism. Din 
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partea lor, El cere atât o lucrare personală, cât şi o predare personală.” 
AA:559. 
 

15 ianuarie, Efeseni 5:2, Biblia la rând: Geneza 47-50. 
„Va fi un sacrificiu ca să vă predaŃi pe voi înşivă lui Dumnezeu; dar 
aceasta este o sacrificare a celor de jos pentru cele de sus, a celor 
pământeşti pentru cele veşnice. Dumnezeu nu are de gând să ne 
distrugă voinŃa, deoarece numai prin lucrarea ei putem să îndeplinim 
ceea ce doreşte El din partea noastră.” MB:62 
 

16 ianuarie, 1 Ioan 4:21, Biblia la rând: Iov 1-4. 
”Iubirea este temelia evlaviei. Oricare ar fi mărturisirea credinŃei 
noastre, nimeni nu are o iubire curată faŃă de Dumnezeu, dacă nu are o 
iubire neegoistă faŃă de fratele său…. Când eul este ascuns, contopit în 
şi cu Hristos, atunci iubirea va izvorî în mod spontan. Desăvârşirea 
caracterului creştin se obŃine când impulsul de a ajuta şi a binecuvânta 
pe alŃii porneşte în mod constant dinăuntru.” COL:384. 
 

17 ianuarie, Filipeni 2:16, Biblia la rând: Iov 5-7. 
„Să ne aducem aminte că niciodată nu vom atinge o Ńintă mai înaltă 
decât aceea pe care ne-am pus-o. De aceea, să ne punem Ńinte înalte şi 
apoi pas cu pas, chiar cu eforturi chinuitoare, prin renunŃare şi sacrificiu 
de sine, să urcăm toate treptele acestei scări spre progres. Nimic n-ar 
trebui să ne reŃină de la aceasta.” COL:331.  
 

18 ianuarie, 1 Corinteni 2:9, Biblia la rând: Iov 8-10. 
„Dumnezeu este Izvorul vieŃii şi noi putem să avem viaŃa numai dacă 
suntem în comuniune cu El. Se poate să ne bucurăm de existenŃă pentru 
un timp, chiar despărŃiŃi de Dumnezeu, dar nu avem viaŃă. "Dar cea 
dedată la plăcere, măcar că trăieşte, este moartă" 1 Tim. 5,6. Numai 
prin predarea voinŃei noastre lui Dumnezeu este posibil …, zicea Isus, 
"ca aceste păcate ascunse, pe care vi le-am arătat, să fie biruite." MB 61 
 
19 ianuarie, 2 Petru 1:21, Biblia la rând: Iov 11-13.  
„Biblia arată către Dumnezeu ca autor al ei; cu toate acestea, a fost 
scrisă de mâini omeneşti şi, în variatele stiluri ale diferitelor ei cărŃi, ea 
prezintă caracteristicile numeroşilor ei scriitori. Adevărurile descoperite 
sunt toate "insuflate de Dumnezeu" 2 Tim. 3,16; cu toate acestea, sunt 
exprimate în cuvinte omeneşti. Cel Infinit, prin Duhul Său cel Sfânt, a 
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revărsat lumina în minŃile şi inimile slujitorilor Săi. El a dat vise, 
vedenii, simboluri şi înfăŃişări; iar aceia cărora adevărul le-a fost astfel 
descoperit au îmbrăcat gândul în limbaj omenesc. TV:5. 
 
20 ianuarie, Proverbele 24:3, Biblia la rând: Iov 14-17. 
„Harul Domnului Hristos, şi numai acesta, poate face din această 
instituŃie ceea ce Dumnezeu a desemnat ca ea să fie - un agent spre 
binecuvântarea şi înălŃarea omenirii. Şi astfel, familiile de pe pământ, în 
unitate, pace şi iubire, pot reprezenta familia din ceruri. CA:100. 
 
21 ianuarie, 1 Ioan 4:11, Biblia la rând: Iov 18-20. 
„Necredincioşii sunt atenŃi să vadă dacă credinŃa celor ce se numesc 
creştini exercită o influenŃă sfinŃitoare asupra vieŃii lor; şi ei sunt ageri 
în a găsi defecte în caracter şi nestatornicie în acŃiuni. Fie ca să nu dea 
creştinii ocazie vrăjmaşului să arate spre ei şi să spună: "Iată cum 
oamenii aceştia, stând sub stindardul lui Hristos, se urăsc unii pe alŃii." 
Creştinii sunt cu toŃii membri ai aceleiaşi familii, toŃi copii ai aceluiaşi 
Părinte ceresc, având aceeaşi binecuvântată nădejde a nemuririi. 
Legătura ce-i Ńine laolaltă ar trebui să fie foarte strânsă şi duioasă. 
AA:550. 
 
22 ianuarie, 1 Ioan 4:7, Biblia la rând: Iov 21-24. 
„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. ToŃi aceia care, prin 
naşterea din nou, au intrat în familia cerească sunt în mod special fraŃi 
ai Domnului. Iubirea lui Hristos îi leagă pe membrii familiei Sale şi 
oriunde se manifestă această iubire, se descoperă şi înrudirea aceasta 
dumnezeiască. HLL:638. 
 
23 ianuarie, Eclesiastul 9:10, Biblia la rând: Iov 25-27. 
„În tot timpul vieŃii Sale pe pământ, Isus a fost un lucrător zelos şi 
statornic. El Se aştepta să realizeze mult, de aceea a lucrat mult.... Isus 
nu S-a sustras de la griji şi răspunderi… Încrederea şi râvna, statornicia 
şi tăria de caracter manifestate în Hristos trebuie să se dezvolte şi în 
noi, prin aceeaşi disciplină pe care El a suportat-o. Şi harul pe care El 
l-a primit ne va fi dat şi nouă. HLL:73. 
 

24 ianuarie, 1 Corinteni 8:6, Biblia la rând: Iov 28-31. 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 150

„Nici clasa socială, nici naşterea, nici naŃionalitatea, nici vreun 
privilegiu religios nu pot fi o dovadă că suntem membri ai familiei lui 
Dumnezeu; ci adevărata dovadă este iubirea, - o iubire care 
îmbrăŃişează întreaga omenire.  CMF:75. 
 

25 ianuarie, Matei 7:24, Biblia la rând: Iov 32-34. 
„Membrii fiecărei familii să poarte în minte faptul că ei sunt strâns 
înrudiŃi cu cerul. Domnul are un interes deosebit în familiile copiilor 
Săi de aici de jos…. Atunci rugăciunea să se înalŃe spre cer în fiecare 
familie dimineaŃa şi la ora răcoroasă a apusului, prezentând lui 
Dumnezeu meritele Mântuitorului în dreptul nostru. DimineaŃa şi seara 
universul ceresc ia notă de fiecare casă a rugăciunii. ÎC: 519. 
 

26 ianuarie, łefania 2:3, Biblia la rând: Iov 35-37. 
„BlândeŃea Domnului Hristos manifestată în cămin îi va face fericiŃi pe 
cei ce-l locuiesc; ea nu provoacă ceartă, nu dă nici un răspuns aspru, ci 
linişteşte firea aprinsă, răspândind o amabilitate care va fi simŃită de toŃi 
cei care se găsesc în cercul lui încântător. Dacă este nutrită în inimă, ea 
face ca familiile de pe pământ să fie o parte a marii familii de sus. 
CMF:16. 
 

27 ianuarie, 1 Ioan 2:10, Biblia la rând : Iov 38-42. 
„Pe de altă parte, cea mai puternică mărturie că Dumnezeu a trimis pe 
Fiul Său în lume este existenŃa armoniei şi unităŃii dintre oameni cu firi 
diferite şi care alcătuiesc biserica Sa. Este privilegiul urmaşilor lui 
Hristos să dea această mărturie. Dar, pentru a face aceasta, ei trebuie să 
se aşeze sub conducerea lui Hristos. Caracterul lor trebuie să ajungă 
asemenea caracterului Său, iar voinŃa lor, asemenea voinŃei Lui. 
IFA:549. 
 
28 ianuarie, Geneza 18:19, Biblia la rând: Exod 1-4. 
„AfecŃiunea lui Avraam pentru copiii săi şi pentru casa sa l-a făcut să le 
apere credinŃa lor religioasă, să le dea o cunoaştere a legilor divine, ca 
fiind moştenirea cea mai preŃioasă pe care le-o putea transmite, şi prin 
ei - lumii. ToŃi erau învăŃaŃi că se aflau sub conducerea Dumnezeului 
cerului. De aceea, nu trebuia să existe nici un fel de apăsare din partea 
părinŃilor, iar din partea copiilor, nici un fel de neascultare. Legea lui 
Dumnezeu trasase fiecăruia în parte îndatoririle lui şi numai prin 
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ascultare de ea putea cineva să-şi asigure fericirea sau prosperitatea. 
PP:142. 
 
29 ianuarie, Efeseni 6:1, Biblia la rând: Exod 5-7. 
„PretenŃiile părinŃilor trebuie să fie întotdeauna rezonabile. Bunătatea 
trebuie manifestată nu printr-o indulgenŃă nesăbuită, ci printr-o 
înŃeleaptă conducere. PărinŃii trebuie să-i înveŃe pe copiii lor cu 
blândeŃe, fără cicăleală sau vânare de greşeli, căutând să-şi lege inima 
de inima lor prin şnururile de mătase ale iubirii. SPEE:159. 
 
30 ianuarie, Proverbele 8:17, Biblia la rând: Exod 8-10. 
„Dacă armonia divină a adevărului şi iubirii există în inimă, aceasta va 
radia în exterior, în cuvinte şi fapte... În inimă trebuie să domnească 
spiritul bunăvoinŃei autentice. Iubirea conferă posesorului ei har, atenŃie 
şi farmec în comportament. Dragostea luminează înfăŃişarea şi supune 
vorbirea; ea rafinează şi înnobilează întreaga fiinŃă umană. Ea îl aduce 
în armonie cu Dumnezeu, căci ea este o caracteristică a cerului. 
CA:426. 
 
31 ianuarie, Geneza 2:18, Biblia la rând: Exod 11-13. 
„Dumnezeu a sărbătorit prima căsătorie. Astfel, această instituŃie Îl are 
la originea sa pe Creatorul Universului. "Căsătoria este demnă de 
onoare";… Când sunt recunoscute principiile divine în cadrul acestei 
relaŃii şi cei doi se supun acestora, căsătoria este o binecuvântare; ea 
apără curăŃia şi fericirea neamului omenesc, asigură nevoile sociale ale 
omului, îl înalŃă din punct de vedere fizic, intelectual şi moral.” PP: 26, 
27. 
 
 

FEBRUARIE: Egalitate şi diversitate. 

1 februarie, Ioan 3:16, Biblia la rând: Exod 14-17. 
„Luând natura noastră, Mântuitorul S-a legat de omenire cu o legătură 
ce nu se va rupe niciodată. El este legat de noi pentru veşnicie.... Ca să 
ne asigure de planul Său imutabil de pace, Dumnezeu L-a dat pe 
singurul Său Fiu să devină membru al familiei omeneşti şi să păstreze 
pentru totdeauna natura Sa omenească. Aceasta era garanŃia că 
Dumnezeu Îşi va împlini Cuvântul. HLL:25. 
 
2 februarie, Efeseni 5:23, Biblia la rând: Exod 18-20. 
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„Domnul a rânduit ca soŃul să fie capul soŃiei pentru a-i fi un protector; 
el este cel care trebuie să unească familia, adunând laolaltă pe membrii 
acesteia, la fel cum Domnul Hristos este capul bisericii şi Mântuitorul 
trupului mistic. Fie ca orice soŃ, care pretinde că Îl iubeşte pe 
Dumnezeu, să studieze cu atenŃie cerinŃele lui Dumnezeu privind 
poziŃia sa. Domnul Hristos Îşi exercită autoritatea cu înŃelepciune, cu 
toată bunătatea şi blândeŃea…CA:215. 
 
3 februarie, Efeseni 5:2, Biblia la rând: Exod 21-24. 
„Dacă te adresezi lui Dumnezeu cu numele de Tată al tău, te recunoşti 
ca fiind copilul Său, spre a fi condus la înŃelepciunea Sa şi a fi 
ascultător în toate lucrurile, ştiind că iubirea Sa nu se schimbă. Vei 
accepta şi planul Său pentru viaŃa ta. Ca fiu al lui Dumnezeu, vei socoti 
onoarea, caracterul, familia şi lucrarea Sa, ca fiind de cea mai mare 
însemnătate pentru tine. Va fi o mare bucurie pentru tine să recunoşti şi 
să cinsteşti legătura ta cu Tatăl tău şi cu fiecare membru al familiei 
Sale. Te vei bucura că poŃi face un lucru oricât de simplu, dar care să 
tindă la proslăvirea Sa, sau a semenilor tăi. CMF:106. 
 
4 februarie, Proverbele 23:7, Biblia la rând: Exod 25-27. 
„Un caracter bine echilibrat este format din fapte independente, aduse 
la îndeplinire cu bine. Un singur defect cultivat, în loc să fie învins, îl 
face pe om imperfect şi închide în faŃa lui porŃile cetăŃii sfinte. Cel care 
intră în cer trebuie să aibă un caracter fără pată, zbârcitură sau orice 
altceva de acest fel. Eşecurile şi murdăriile nu vor intra acolo. În toată 
oştirea celor răscumpăraŃi, nu va fi văzut nici un defect. SpT:144. 
 

5 februarie, Romani 4:11, Biblia la rând: Exod 28-31. 
„AfecŃiunea lui Avraam pentru copiii săi şi pentru casa sa l-a făcut să le 
apere credinŃa lor religioasă, să le dea o cunoaştere a legilor divine, ca 
fiind moştenirea cea mai preŃioasă pe care le-o putea transmite, şi prin 
ei - lumii. ToŃi erau învăŃaŃi că se aflau sub conducerea Dumnezeului 
cerului. De aceea, nu trebuia să existe nici un fel de apăsare din partea 
părinŃilor, iar din partea copiilor, nici un fel de neascultare. Legea lui 
Dumnezeu trasase fiecăruia în parte îndatoririle lui şi numai prin 
ascultare de ea putea cineva să-şi asigure fericirea sau prosperitatea. 
PP:142. 
 

6 februarie, Geneza 13:9, Biblia la rând: Exod 32-34. 
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„Cultivarea unui comportament totdeauna la fel de plin de curtenie, 
cultivarea bunăvoinŃei de a face altora ceea ce am dori ca ei să ne facă 
nouă, ar reduce la jumătate suferinŃele vieŃii. Spiritul de înălŃare de sine 
este spiritul lui Satana; dar inima în care este cultivată iubirea lui 
Hristos va avea acea dragoste care nu caută la ale sale. În acest fel se va 
da ascultare îndemnului divin: "Fiecare din voi să se uite nu la foloasele 
lui, ci şi la foloasele altora" Filipeni 2:4. PP:126. 
 

7 februarie, Psalmii 71:17, Biblia la rând: Exod 35-37. 
„Misiunea căminului se întinde mai departe de membrii lui. Căminul 
creştin trebuie să constituie o pildă spre învăŃătură, care să ilustreze 
perfecŃiunea strălucită a adevăratelor principii ale vieŃii. O asemenea 
ilustraŃie va fi o putere pentru bine în lume. InfluenŃa unui adevărat 
cămin asupra inimilor şi vieŃilor omeneşti este mai puternică decât orice 
predică. Când tineretul se desprinde dintr-un astfel de cămin, lecŃiile pe 
care le-au învăŃat sunt împărtăşite şi altora. DV:352. 
 

8 februarie, Matei 5:8, Biblia la rând: Exod 38-40. 
„Însă cuvintele lui Isus… au un înŃeles mai adânc, referindu-se nu 
numai la curăŃie în sensul în care o înŃelege lumea… ci şi la faptul că 
trebuie să aibă un suflet curat; să fie neatins de mândrie şi egoism; 
umil, dezinteresat şi la fel ca un copil. Numai cei care se aseamănă se 
pot preŃui unii pe alŃii. Dacă nu primiŃi în însăşi viaŃa voastră principiul 
iubirii pline de sacrificiu de sine, care este principiul caracterului Său, 
nu Îl puteŃi cunoaşte pe Dumnezeu. CMF:25. 
 

9 februarie, Evrei 11:24, 25, Biblia la rând: Leviticul 1-4. 
„Moise fusese învăŃat cu privire la răsplata de pe urmă, ce avea să fie 
dată slujitorilor umili şi ascultători ai lui Dumnezeu, şi, prin 
comparaŃie, pentru el câştigul lumesc nu avea nici o valoare. Palatul 
magnific al lui faraon şi tronul monarhului erau ademenitoare pentru 
Moise; dar el ştia că plăceri păcătoase, care-i făceau pe oameni să uite 
de Dumnezeu, se aflau la curŃile domneşti…. Prin credinŃă, el a văzut o 
coroană nepieritoare pe care Împăratul cerurilor o va aşeza pe fruntea 
biruitorului. PP:246. 
 

10 februarie, 1 Tesaloniceni 2:19, Biblia la rând: Leviticul 5-7. 
„Hristos S-a ocupat de oameni în mod individual; El i-a pregătit pe cei 
doisprezece prin contact personal şi tovărăşie…. El nu Ńinea predici, 
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cum fac oamenii astăzi. Oriunde inimile erau deschise să primească 
solia dumnezeiască, El desfăşura adevărurile planului de mântuire. El 
nu le-a poruncit ucenicilor Lui să facă un anumit lucru, ci le-a spus: 
"UrmaŃi-Mă". HLL:152. 
 

11 februarie, Leviticul 19:32, Biblia la rând: Leviticul 8-10 
„Amabilitatea este un alt dar al Duhului şi trebuie să fie cultivată de 
toŃi. Ea are puterea să înmoaie firi care fără ea ar creşte neînduplecate şi 
aspre. Aceia care mărturisesc a fi urmaşi ai lui Hristos şi totuşi sunt 
aspri, fără bunătate şi lipsiŃi de amabilitate n-au învăŃat de la Isus. S-ar 
putea ca sinceritatea lor să nu fie pusă la îndoială, cinstea lor să nu fie 
discutată; dar sinceritatea şi cinstea nu Ńin locul lipsei de amabilitate şi 
bunătate. PR: 237. 
 

12 februarie, Geneza 6:13, 14, Biblia la rând: Leviticul 11-13. 
„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.... Fiecare lovitură dată pentru construcŃia corăbiei era o mărturie 
pentru popor. PP:95. 
 
13 februarie, Psalmii 119:11., Biblia la rând: Leviticul 14-16. 
„În Ńelegerea adevărului biblic depinde nu atât de mult de puterea 
intelectului celui care studiază, cât de sinceritatea scopului, de dorinŃa 
stăruitoare de neprihănire. Biblia n-ar trebui să fie niciodată studiată 
fără rugăciune. Numai Duhul Sfânt poate să ne facă în stare să simŃim 
importanŃa acelor lucruri uşor de înŃeles sau să ne ferească de 
interpretarea tendenŃioasă a adevărurilor greu de înŃeles. Lucrarea 
îngerilor cereşti este aceea de a pregăti inima pentru a înŃelege astfel 
Cuvântul lui Dumnezeu. SV:600. 
 
14 februarie, Isaia 50:4, Biblia la rând: Leviticul 17-19. 
„Din fire, suntem egocentrici şi prea siguri de noi înşine. Dar, când 
învăŃăm lecŃiile pe care Hristos doreşte să ni le predea, devenim părtaşi 
ai naturii Sale; din acel moment, trăim viaŃa Sa. Exemplul minunat al 
lui Hristos, blândeŃea de neegalat cu care a pătruns în sentimentele 
altora, plângând cu cei care plângeau, bucurându-Se cu cei care se 
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bucurau, trebuie să aibă o influenŃă profundă asupra caracterului tuturor 
celor care Îl urmează cu sinceritate. Prin cuvinte şi fapte pline de 
bunătate, ei vor încerca să netezească drumul pentru picioarele DV:158. 
 
15 februarie, Ioan 14:12, Biblia la rând: Leviticul 20-23. 
„Cărarea sincerităŃii şi cinstei nu este lipsită de piedici, dar, în fiecare 
greutate, noi trebuie să vedem o chemare la rugăciune. Nu există suflet 
care să aibă putere fără să o fi primit de la Dumnezeu, iar izvorul de 
unde vine ea este deschis şi pentru cea mai slabă fiinŃă omenească. 
"Orice veŃi cere în Numele Meu", a zis Isus, "voi face, pentru ca Tatăl 
să fie proslăvit în Fiul. Dacă veŃi cere ceva în Numele Meu, voi face." 
HLL:667. 
 
16 februarie, Coloseni 3:14, Biblia la rând: Leviticul 24-27. 
„Epistola către Coloseni este plină de cele mai valoroase lecŃii … care 
arată unicitatea Ńintei şi înălŃimea scopului care va fi văzut în viaŃa 
aceluia care, în mod drept, reprezintă pe Mântuitorul. RenunŃând la tot 
ce l-ar împiedica de a înainta pe calea propăşirii sau care ar abate 
picioarele altora de pe calea cea strâmtă, credinciosul va dovedi în viaŃa 
sa zilnică îndurare, bunătate, blândeŃe, îngăduinŃă şi iubirea lui Hristos. 
IFA:478. 
 
17 februarie, Efeseni 6:14, Biblia la rând: Numeri 1-3. 
„IntenŃia de a înşela constituie o minciună. Printr-o privire a ochiului, o 
mişcare cu mâna, o expresie a feŃei pot spune tot atât de bine o 
minciună, ca şi prin cuvinte. Orice adăugire intenŃionată în vorbire, 
orice aluzie sau orice insinuare făcută în mod calculat, cu gândul de a 
face o impresie greşită sau exagerată, chiar povestirea unor fapte în aşa 
fel încât să ducă în rătăcire pe cineva constituie o minciună. PP: 309. 
 

18 februarie, Exodul 20:16, Biblia la rând: Numeri 4-6. 
„Vorbirea neadevărată în orice problemă, orice încercare sau intenŃie de 
a-l înşela pe aproapele nostru sunt cuprinse aici. IntenŃia de a înşela 
constituie o minciună…. Acest precept interzice orice încercare de a 
vătăma bunul nume al semenului nostru prin relatări inexacte sau 
bănuieli rele, prin vorbiri de rău sau bârfeli. Chiar şi ascunderea 
intenŃionată a adevărului, de pe urma căreia alŃii pot fi păgubiŃi, este o 
violare a poruncii a noua. PP:309. 
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19 februarie, Matei 5:37, Biblia la rând: Numeri 7-10. 
„Aceste cuvinte osândesc toate acele fraze fără înŃeles şi de umplutură, 
care sunt vecine cu profanarea. Ele condamnă complimentele 
înşelătoare, ocolirea adevărului, frazele linguşitoare, exagerările, 
falsurile în comerŃ, care sunt atât de obişnuite în societate şi în lumea 
afacerilor. Ele mai învaŃă că nici un om care încearcă să pară ceea ce nu 
este, sau ale cărui cuvinte nu exprimă adevăratele simŃăminte ale inimii 
sale, nu poate fi numit sincer. CMF:68. 
 

20 februarie, Ioan 14:26, Biblia la rând: Numeri 11-14. 
„Mângâietorul este numit "Duhul adevărului". Lucrarea Lui este să 
definească şi să susŃină adevărul. La început, El locuieşte în inimă ca 
Duh al adevărului şi, după aceea, ajunge Mângâietor. Adevărul aduce 
mângâiere şi pace, în timp ce minciuna nu poate să dea adevărata pace 
şi mângâiere.... Duhul Sfânt vorbeşte minŃii prin Scripturi şi le 
întipăreşte adevărul în inimă. HLL:671. 
 
21 februarie, Psalmii 24:3, 4, Biblia la rând: Numeri 15-17. 
„Un suflet unit cu Hristos… va lupta împotriva oricărei nelegiuiri şi 
împotriva oricărei manifestări a păcatului…. El va înainta din putere în 
putere, nu din slăbiciune în slăbiciune. Nimeni să nu-şi înşele propriul 
suflet în această privinŃă. Dacă manifestaŃi mândrie, înălŃare de sine, 
dragoste de supremaŃie, slavă deşartă, ambiŃii nesfinte, murmurare, 
nemulŃumire, amărăciune, vorbire de rău, minciună, înşelăciune şi 
defăimare, Hristos nu locuieşte în inima voastră…. Voi trebuie să aveŃi 
un caracter creştinesc, care să reziste în încercare. MSpP:441. 
 

22 februarie, Efeseni 4:25, Biblia la rând: Numeri 18-20. 
„Dar, dacă este cineva care poate să mărturisească cu hotărâre sub 
jurământ, apoi acesta este creştinul adevărat. El trăieşte continuu ca şi 
în prezenŃa lui Dumnezeu, ştiind că orice gând este descoperit înaintea 
ochilor Aceluia cu care avem de a face; şi, când i se cere să facă aceasta 
înaintea Legii, este drept ca el să-L ia pe Dumnezeu ca martor că ceea 
ce spune este adevărul şi numai adevărul. Isus a mers mai departe şi a 
statornicit o regulă care înlătură jurământul. El învaŃă că adevărul exact 
trebuie să fie legea vorbirii. "Felul vostru de vorbire să fie: 'Da, da şi 
nu, nu'; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău". CMF:67. 
 

23 februarie, Efeseni 2:8, Biblia la rând: Numeri 21-24. 
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„Deşi, de-a lungul veacurilor, păcatul şi-a mărit influenŃa pe care o avea 
asupra neamului omenesc, deşi, prin fals şi născocire, Satana a aruncat 
umbra interpretării lui asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi i-a făcut pe 
oameni să se îndoiască de bunătatea Sa, totuşi iubirea şi îndurarea 
Tatălui nu au încetat să se reverse în şuvoaie bogate către pământ. Dacă 
fiin Ńele umane şi-ar deschide către cer ferestrele sufletului, cu 
recunoştinŃă pentru darurile divine, ar năvăli înăuntru un torent de 
putere vindecătoare. DV:116. 
 

24 februarie, 1 Corinteni 10:12, Biblia la rând: Numeri 25-27. 
„Când încetează să mai facă rău şi învaŃă să facă bine, ei cresc în har şi 
cunoştinŃă. Ei văd că trebuie să se sacrifice ca să se îndepărteze de lume 
şi, cântărind preŃul, consideră totul ca o pierdere care poate fi 
recuperată prin Hristos. Ei s-au înrolat în armata lui Hristos.… Aceasta 
este adevărata convertire. În umilinŃă şi dependenŃă adevărată, cel ce a 
primit o inimă nouă se bizuie pe ajutorul lui Hristos. El descoperă în 
viaŃa sa roadele îndreptăŃirii. SpT:72. 
 
25 februarie, Ioan 5:16, 17, Biblia la rând: Numeri 28-30. 
„Lucrarea cerului nu încetează niciodată şi nici oamenii n-ar trebui să 
înceteze să facă bine. Sabatul nu are ca scop să fie un timp de 
inactivitate. Legea opreşte lucrările pământeşti în ziua Domnului; 
munca pentru câştigarea hranei trebuie să înceteze; nici o osteneală 
pentru plăcere sau profit lumesc nu este îngăduită în această zi; ci, după 
cum Dumnezeu a încetat lucrarea creaŃiunii, S-a odihnit în Sabat şi l-a 
binecuvântat, tot aşa şi omul trebuie să părăsească ocupaŃiile de toate 
zilele şi să închine orele acelea sfinte odihnei sănătoase, închinării şi 
faptelor sfinte. HLL:207. 
 

26 februarie, Proverbele 4:23, Biblia la rând: Numeri 31-33. 
„Gândurile noastre trebuie păzite cu stricteŃe, pentru că un singur gând 
necurat face o impresie adâncă asupra sufletului. Un gând rău lasă o 
impresie rea asupra minŃii. Omului i-ar face bine să nutrească gânduri 
curate şi sfinte. Prin ele, pulsul spiritual este accelerat şi puterea de a 
face bine este îmbogăŃită. SpT:144.  
 

27 februarie, Luca 16:10, Biblia la rând: Numeri 34-36. 
„Multe gânduri fac istoria nescrisă a unei singure zile; şi aceste gânduri 
au mult de a face cu formarea caracterului…. Dacă dorim să fim 
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desăvârşiŃi, aşa cum Tatăl nostru din cer este desăvârşit, trebuie să fim 
credincioşi în îndeplinirea lucrurilor mici; astfel ca ceea ce facem 
măcar să facem bine. Oricare ar fi munca voastră, faceŃi-o cu 
credincioşie. SpuneŃi adevărul cu privire la lucrurile mici. SpT:144,145. 
 

28 februarie, Efeseni 4:29, Biblia la rând:  Deuteronomul 1-3. 
„Dacă urmăm exemplul Domnului Hristos în a face binele, atunci 
inimile ni se vor deschide, aşa cum s-au deschis şi faŃă de El. Nu brusc, 
ci cu un tact ce izvorăşte din iubirea divină, noi putem vorbi despre El 
care este deosebit "de zece mii", Unul a Cărui fiinŃă "este plină de 
farmec". Cântarea Cântărilor 5,10.16. Aceasta este lucrarea cea mai 
nobilă, la care noi putem să folosim talentul vorbirii. Ea ne-a fost dată, 
pentru ca să putem prezenta pe Domnul Hristos ca un Mântuitor care 
iartă păcatele. PDH:309. 
 

 

MARTIE: Proprietate şi dedicare. 

1 martie, 1 Corinteni 3:9, Biblia la rând: Deuteronomul 4-6 
„Inima sa va fi un izvor de bucurie, văzând cum succesul îi 
încununează eforturile de a împărtăşi şi altora binecuvântările primite. 
SfinŃit şi folosit în slujba Maestrului, talantul cunoaşterii nu este 
niciodată pierdut. Un efort al sacrificiului de sine în facerea binelui va 
fi încununat de succes…. Domnul va colabora cu agentul uman. A Lui 
să fie lauda şi slava pentru ceea ce reuşim să facem. SPEE:436. 
 

2 martie, Galateni 6:9, Biblia la rând: Deuteronomul 7-9 
„Adesea, în viaŃa aceasta, lucrarea noastră pentru Dumnezeu pare să fie 
aproape lipsită de roade. Eforturile noastre de a face binele pot fi 
serioase şi perseverente şi totuşi este posibil să nu ni se îngăduie să 
vedem rezultatele lor. Pentru noi, efortul poate să pară a fi o pierdere. 
Dar Mântuitorul ne asigură că lucrarea noastră este notată în ceruri şi va 
fi răsplătită. ... SEv:512. 
 

3 martie, Iov 28:18, Biblia la rând: Deuteronomul 10-12 
„Un caracter bun este un capital de o valoare mai mare decât aurul sau 
argintul. El nu este afectat de temeri sau de eşecuri, iar în acea zi când 
avuŃiile pământeşti vor trece, el va aduce beneficii bogate. Integritatea, 
fermitatea şi perseverenŃa sunt calităŃi pe care toŃi ar trebui să caute să 
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le cultive în mod sârguincios; deoarece ele îmbracă pe posesor cu o 
putere irezistibilă - o putere ce-l întăreşte să facă binele, să reziste 
răului şi să suporte împotrivirea. ÎC:161. 
 

4 martie, 1 Tesaloniceni 1:8, Biblia la rând: Deuteronomul 13-16 
„Dacă prin exemplul nostru ajutăm altora la dezvoltarea principiilor 
cele bune, le dăm puterea de a face binele. La rândul lor, ei exercită 
aceeaşi influentă asupra altora, iar aceştia, la rându-le, asupra altora, în 
acest fel, fără să ne dăm seama, prin influenŃa noastră mii ajung să fie 
binecuvântaŃi…. Numai prin manifestarea în viaŃa noastră a 
caracterului Său, noi putem coopera cu El. Şi cu cât este mai mare, mai 
întinsă influenŃa noastră, cu atât mai mare este binele pe care îl putem 
face. PDH: 340. 
 

5 martie, Psalmii 31:19, Biblia la rând: Deuteronomul 17-19 
„Integritatea, fermitatea şi perseverenŃa sunt calităŃi pe care toŃi trebuie 
să caute să le cultive cu seriozitate; ele îl îmbracă pe posesorul lor cu o 
putere irezistibilă - o putere ce-l face tare în a face binele, tare în a 
rezista răului, tare în a suporta duşmănia.... Când vin în contact cu 
această categorie, tinerii care sunt, fără rezervă, de partea lui Hristos 
vor sta hotărâŃi pentru ceea ce raŃiunea şi conştiinŃa le spune că este 
drept. SPEE:174. 
 

6 martie, Proverbele 3:27, Biblia la rând: Deuteronomul 20-22 
„Dându-I lui Dumnezeu numele de Tatăl nostru, îi recunoaştem pe toŃi 
copiii Săi ca fiind fraŃii noştri. Suntem toŃi o parte din marea Ńesătură a 
omenirii, toŃi suntem membri ai unei singure familii. În rugăciunile 
noastre, trebuie să-i cuprindem pe toŃi semenii noştri, ca pe noi înşine. 
Acela care caută binecuvântări numai pentru sine nu se roagă cum 
trebuie. CMF:105. 
 

7 martie, Romani 12:10, Biblia la rând: Deuteronomul 23-25 
„Copiii lui Dumnezeu de pe întreaga faŃă a pământului sunt o singură 
familie şi acelaşi duh al iubirii şi al împăcării ar trebui să-i 
stăpânească.… Cultivarea unui comportament totdeauna la fel de plin 
de curtenie, cultivarea bunăvoinŃei de a face altora ceea ce am dori ca ei 
să ne facă nouă, ar reduce la jumătate suferinŃele vieŃii. Spiritul de 
înălŃare de sine este spiritul lui Satana; dar inima în care este cultivată 
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iubirea lui Hristos va avea acea dragoste care nu caută la ale sale. 
PP:133. 
 

8 martie, Ioan 1:29, Biblia la rând: Deuteronomul 26-28 
„El nu căutase să-i atragă pe oameni la sine, ci să înalŃe sufletele lor 
mai sus şi tot mai sus, până ce ele vor găsi odihnă la Mielul lui 
Dumnezeu. El nu fusese decât un glas, un strigăt în pustie. Acum, cu 
bucurie, el a acceptat tăcerea şi rămânerea în umbră, ca ochii tuturor să 
poată fi îndreptaŃi către Lumina vieŃii. Aceia care sunt sinceri în 
chemarea lor ca soli pentru Dumnezeu nu vor căuta onoarea personală. 
Iubirea de sine va fi copleşită de iubirea pentru Hristos. HLL:179. 
 

9 martie, Geneza 24:7, Biblia la rând: Deuteronomul 29-31 
„PărinŃii n-ar trebui niciodată să piardă din vedere propria lor 
răspundere pentru fericirea viitoare a copiilor lor. Respectul lui Isaac 
pentru judecata tatălui său a fost rezultatul educaŃiei care îl învăŃase să 
iubească o viaŃă de ascultare. În timp ce Avraam le cerea copiilor săi să 
respecte autoritatea părintească, viaŃa sa zilnică dădea mărturie că acea 
autoritate nu însemna o stăpânire egoistă sau arbitrară, ci era întemeiată 
pe dragoste şi avea în vedere binele şi fericirea lor. PP:176. 
 

10 martie, Filipeni 2:15, Biblia la rând: Deuteronomul 32-34 
„PărinŃii n-ar trebui niciodată să piardă din vedere propria lor 
răspundere pentru fericirea viitoare a copiilor lor. Respectul lui Isaac 
pentru judecata tatălui său a fost rezultatul educaŃiei care îl învăŃase să 
iubească o viaŃă de ascultare. În timp ce Avraam le cerea copiilor săi să 
respecte autoritatea părintească, viaŃa sa zilnică dădea mărturie că acea 
autoritate nu însemna o stăpânire egoistă sau arbitrară, ci era întemeiată 
pe dragoste şi avea în vedere binele şi fericirea lor. PP 176. 
 

11 martie, 1 Samuel 2:25, Biblia la rând: Iosua 1-3 
„Tatăl nu le corectase lipsa de respect faŃă de autoritatea lui, nu pusese 
frâu dispreŃului lor faŃă de serviciul solemn de la Sanctuar, iar când au 
ajuns la vârsta maturităŃii, ei erau plini de roadele ucigătoare ale 
îndoielii şi revoltei.... Când părinŃii fac acest lucru şi împlinesc fără 
discernământ toate poftele copiilor, îi răsfaŃă în ceea ce ştiu că nu este 
spre binele lor, curând copiii pierd orice respect faŃă de părinŃii lor, 
orice respect faŃă de autoritatea lui Dumnezeu şi a oamenilor, ajungând 
robii voinŃei lui Satana. PP:577,579. 
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12 martie, Matei 19:14, Biblia la rând: Iosua 4-6 
„FericiŃi sunt părinŃii ale căror vieŃi sunt o reflectare fidelă a celei 
divine, astfel încât făgăduinŃele şi poruncile lui Dumnezeu trezesc în 
copil recunoştinŃa şi respectul profund; părinŃii care manifestă tandreŃe, 
dreptate şi îndelungă răbdare, prezentându-i copilului dragostea, 
dreptatea şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, şi care, învăŃându-şi 
copilul să iubească, să aibă încredere şi să respecte aceste lucruri, îl 
învaŃă să-L iubească, să se încreadă şi să se supună Tatălui său din cer. 
DV:375. 
 

13 martie, Faptele Ap. 10:35, Biblia la rând: Iosua 7-9 
„Domnul Isus ne cere să respectăm drepturile fiecărui om. Drepturile 
sociale ale oamenilor şi drepturile lor în calitate de creştini trebuie să 
fie luate în considerare. ToŃi trebuie să fie trataŃi cu rafinament şi 
delicateŃe, ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Creştinismul va face ca un 
bărbat să fie un gentleman. Hristos a fost curtenitor şi amabil… iar 
adevăraŃii Săi urmaşi vor manifesta aceeaşi atitudine.… Evanghelia nu 
încurajează politeŃea formală, obişnuită în lume, ci amabilitatea şi 
curtoazia care izvorăsc dintr-o adevărată bunătate a inimii. SEv:123. 
 

14 martie, Efeseni 6:1, Biblia la rând: Iosua 10-12 
„Copiii trebuie învăŃaŃi că toate capacităŃile le-au fost date pentru 
onoarea şi slava lui Dumnezeu. De aceea, ei trebuie să înveŃe lecŃia 
ascultării, pentru că numai printr-o viaŃă de ascultare vor putea oferi lui 
Dumnezeu slujirea pe care El o cere. Înainte de a ajunge destul de mare 
pentru a raŃiona, copilul trebuie învăŃat să asculte. Acest obicei va fi 
format printr-un efort blând şi persistent. SPEE:111. 
 

15 martie, Exodul 20:7, Biblia la rând: Iosua 13-15 
„Prin folosirea necugetată a Numelui lui Dumnezeu în vorbirea de rând, 
prin invocarea Lui în probleme neînsemnate şi prin deasa şi necugetata 
repetare a Numelui Său, noi Îl dezonorăm. "Numele Lui este sfânt şi 
înfricoşat" Ps.111,9. ToŃi trebuie să cugete asupra maiestăŃii Sale, a 
curăŃiei şi sfinŃeniei Sale, pentru ca inima să fie mişcată de simŃământul 
caracterului Său proslăvit; iar Numele Său sfânt să fie rostit cu respect 
şi solemnitate. PP:307. 
 

16 martie, Exodul 20:12, Biblia la rând: Iosua 16-18 
„PărinŃii sunt îndreptăŃiŃi astfel la o dragoste şi un respect cum nu este 
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dat nimănui altcuiva să aibă. Dumnezeu Însuşi, care a aşezat asupra lor 
o responsabilitate pentru sufletele încredinŃate grijii lor, a poruncit ca, 
în anii de la început ai vieŃii, părinŃii să Ńină locul lui Dumnezeu pentru 
copiii lor. Iar acela care respinge autoritatea îndreptăŃită a părinŃilor săi 
respinge autoritatea lui Dumnezeu. PP:308. 
 

17 martie, Romani 2:12, 13, Biblia la rând: Iosua 19-21 
„Prin întâia solie îngerească, oamenii sunt chemaŃi "să se teamă de 
Dumnezeu şi să-I dea slavă" şi să I se închine ca fiind Creatorul cerului 
şi al pământului. Pentru a face lucrul acesta, ei trebuie să asculte de 
Legea Sa. ÎnŃeleptul spune: "Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile 
Lui. Aceasta este datoria oricărui om" Ecl. 12,13. Fără ascultare de 
poruncile Sale, nici o închinare nu poate fi plăcută lui Dumnezeu. 
SV:436. 
 

18 martie, Iov 11:15, Biblia la rând: Iosua 22-24 
„Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus Hristos exprimată în caracter 
reprezintă o înălŃare la un nivel aflat mai presus de orice altceva care se 
bucură de cinste, pe pământ sau în cer. Aceasta este cu adevărat cea 
mai înaltă educaŃie. Este cheia care deschide porŃile oraşului ceresc. 
Aceasta este cunoaşterea pe care Dumnezeu intenŃionează ca toŃi cei ce 
se îmbracă în Hristos s-o aibă. DV:458. 
 

19 martie, Proverbele 24:3, Biblia la rând: Judecători 1-4 
„O familie susŃinută prin muncă cinstită şi demnă; lupta zilnică cu 
greutăŃile şi condiŃiile vitrege; jertfirea de sine, economia şi slujirea 
făcută cu răbdare şi bucurie; ora de studiu lângă mama Sa, cu sulul 
Scripturii deschis înaintea lor; liniştea răsăritului sau apusului de soare 
în vâlceaua verde; lucrările sfinte ale naturii; studierea creaŃiei şi a 
providenŃei şi comuniunea sufletului cu Dumnezeu - acestea erau 
condiŃiile şi ocaziile vieŃii timpurii a lui Isus. DV:365. 
 

20 martie, Ioan 16:27, Biblia la rând: Judecători 5-8 
„El vrea să vă facă iarăşi după chipul Său şi să vadă reflectându-se în 
voi curăŃia şi sfinŃenia Lui. Dacă vă veŃi supune Lui, El care a început 
această lucrare bună în voi, o va duce mai departe până la ziua revenirii 
Domnului Hristos. RugaŃi-vă cu mai multă căldură; credeŃi mai mult! Şi 
atunci când vom ajunge să nu ne mai punem încredere în propria 
noastră putere, să ne prindem puternic de Răscumpărătorul nostru, 
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atunci îl vom lăuda pe El, care este sănătatea fiinŃei noastre…. Cu cât 
recunoaşterea nevoii noastre ne va îndrepta mai mult spre El şi spre 
Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai înalte vor fi convingerile noastre 
despre caracterul Său şi cu atât mai clar vom reflecta chipul Său. 
CcH:64-65. 
 

21 martie, Proverbele 9:9, Biblia la rând: Judecători 9-12 
„Fiecare efort făcut pentru Domnul Hristos, se va transforma în 
binecuvântări pentru noi. Dacă folosim mijloacele noastre materiale 
pentru slava Sa, El ne va da mai mult. Căutând să câştigăm pe alŃii 
pentru Hristos, prezentând în rugăciune povara pentru suflete, propriile 
noastre inimi vor bate atunci sub influenta înviorătoare a harului lui 
Dumnezeu… Întreaga noastră viaŃă creştină va fi atunci mult mai reală, 
mai plină de zel, şi mult mai bogată în rugăciuni. În ceruri, valoarea 
unui om se socoteşte după capacitatea inimii de a cunoaşte pe 
Dumnezeu. PDH:354. 
 

22 martie, Faptele Ap. 20:20, Biblia la rând: Judecători 13-15 
„El nu a trudit pentru Sine, ci pentru alŃii. Domnul Isus a fost un slujitor 
al tuturor. Mâncarea şi băutura Sa au fost să le aducă speranŃă şi putere 
tuturor celor pe care îi întâlnea. În timp ce ascultau adevărurile Sale, 
aşa de diferite de tradiŃiile şi dogmele învăŃate de rabini, speranŃa 
răsărea în inima oamenilor. În învăŃătura Sa erau o seriozitate şi un zel 
care o făceau să se întipărească în mintea lor cu o putere convingătoare. 
SEv:188. 
 

23 martie, 1 Ioan 2:17, Biblia la rând: Judecători 16-18 
„Vorbeşte despre credinŃă. Păstrează-te de partea lui Dumnezeu. Nu-Ńi 
pune piciorul de partea inamicului şi Dumnezeu va fi ajutorul tău. El va 
face pentru tine ceea ce Ńie îŃi este imposibil să faci. Rezultatul va fi 
acela că tu vei deveni asemenea unui "cedru din Liban". ViaŃa ta va fi 
înnobilată, iar faptele tale vor fi săvârşite în Dumnezeu. Va fi atunci în 
tine o putere, un zel şi o simplitate care te vor face un instrument 
lustruit în mâinile lui Dumnezeu. SpT:153. 
 

24 martie, Isaia 61:1, Biblia la rând: Judecători 19-21 
„Hristos a venit în această lume pentru a arăta că, primind putere de 
sus, omul poate trăi o viaŃă neîntinată. Cu o răbdare neobosită şi 
făcându-Se util, în compătimirea Sa, El venea în întâmpinarea nevoilor 
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oamenilor. Prin atingerea blândă a harului, El izgonea din suflet 
neliniştea şi îndoiala, preschimbând duşmănia în iubire şi neîncrederea 
în încredere.... DV:25. 
 

25 martie, Romani 9:28, Biblia la rând: Rut 1-4 
„Un scop hotărât, o silinŃă stăruitoare şi o economisire foarte grijulie a 
timpului, vor face în stare pe oameni să dobândească cunoştinŃe şi o 
cultură intelectuală, care îi va califica spre a ocupa orice poziŃie 
influentă şi folositoare. Este datoria fiecărui creştin de a se deprinde cu 
ordinea, conştiinciozitatea şi promptitudinea.... Să se stabilească cât 
timp este necesar pentru o anumită lucrare şi apoi, orice efort trebuie 
îndepărtat spre a termina lucrarea în timpul hotărât. Exercitarea puterii 
voinŃei, va face ca şi mâinile să se mişte mai cu îndemânare. PDH:344. 
 

26 martie, Luca 4:18, Biblia la rând: 1 Samuel 1-3 
„Domnul îi aduce în legătură cu cei care se bucură de înzestrări 
superioare, pentru a umple golurile lăsate de alŃii. Agerimea lor de a 
vedea ce e de făcut, disponibilitatea lor de a-i ajuta pe cei în nevoie, 
cuvintele şi faptele lor pline de bunătate deschid uşi care aduc mult 
folos, uşi care altfel ar rămâne închise. Ei se apropie de cei aflaŃi în 
necaz, iar influenŃa convingătoare a cuvintelor lor are puterea de a 
atrage multe suflete tremurătoare către Dumnezeu. DV:151. 
 

27 martie, Proverbele 6:9, Biblia la rând: 1 Samuel 4-7 
„Fiecare însuşire a minŃii, fiecare organ al trupului, fiecare muşchi al 
membrelor arată că Dumnezeu a plănuit ca toate capacităŃile noastre să 
fie folosite, nu să rămână inactive… Oamenii care îşi vor rezerva ore de 
somn inutile pe parcursul zilei nu au nici un simŃ al valorii clipelor 
preŃioase, de aur… Persoanele care nu şi-au format obiceiul de a-şi 
administra cu atenŃie timpul şi de a-l economisi ar trebui să-şi 
stabilească reguli care să-i facă organizaŃi şi eficienŃi. SEv:277. 
 

28 martie, Matei 14:31, Biblia la rând: 1 Samuel 8-10 
„Domnul nostru Isus Hristos a venit în această lume spre a sluji 
neobosit trebuinŃelor omului. "El a luat asupra Lui neputinŃele noastre 
şi a purtat bolile noastre" pentru a putea sluji fiecărei nevoi a omenirii. 
Matei 8,17. El a venit să îndepărteze povara bolii, a nefericirii şi a 
păcatului. Era misiunea Sa aceea de a-i reface în mod complet pe 
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oameni; El a venit pentru a le da sănătate, pace şi desăvârşire a 
caracterului. DV:17. 
 

29 martie, Geneza 2:8, Biblia la rând: 1 Samuel 11-13 
„Scopul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin trudă, să atenueze răul adus 
în lume de neascultarea omului. Prin trudă, ispitele lui Satana pot fi 
anihilate şi întinderea răului stopată. Deşi îndeplinită cu nelinişte, 
oboseală şi greu, munca este încă o sursă de fericire şi dezvoltare şi o 
protecŃie împotriva ispitei. Rigoarea ei pune o stavilă îngăduinŃei de 
sine şi promovează hărnicia, puritatea şi fermitatea. Astfel, ea devine o 
parte în marele plan al lui Dumnezeu, de reabilitare a noastră. 
SPEE:274. 
 

30 martie, Proverbele 11:25, Biblia la rând: 1 Samuel 14-16 
„Spiritul lucrării dezinteresate pentru alŃii dă caracterului profunzime, 
statornicie şi o bunătate plină de iubire asemenea lui Hristos, care aduce 
celui ce are un asemenea caracter pace şi fericire. Atunci aspiraŃiile 
vieŃii sunt mai înalte. Nu mai este loc pentru lenevie şi egoism. Aceia 
care folosesc în acest fel darurile spirituale vor creşte şi vor deveni 
puternici spre a lucra pentru Dumnezeu. Ei vor dobândi o înŃelegere 
spirituală mai clară şi o credinŃă puternică, mereu crescândă, cum şi o 
mai mare putere în rugăciune. CcH:80. 
 

31 martie, Efeseni 5:2, Biblia la rând: 1 Samuel 17-20 
„Dacă te adresezi lui Dumnezeu cu numele de Tată al tău, te recunoşti 
ca fiind copilul Său, spre a fi condus la înŃelepciunea Sa şi a fi 
ascultător în toate lucrurile, ştiind că iubirea Sa nu se schimbă. Vei 
accepta şi planul Său pentru viaŃa ta. Ca fiu al lui Dumnezeu, vei socoti 
onoarea, caracterul, familia şi lucrarea Sa, ca fiind de cea mai mare 
însemnătate pentru tine. Va fi o mare bucurie pentru tine să recunoşti şi 
să cinsteşti legătura ta cu Tatăl tău şi cu fiecare membru al familiei 
Sale. CMF:105. 
 

APRILIE: Valoare şi identitate. 

1 aprilie, Luca 5:26, Biblia la rând: 1 Samuel 21-24 
„Mul Ńi cred că ar fi un mare privilegiu să viziteze locurile unde a trăit 
Hristos pe pământ…. Dar nu este nevoie să mergem la Nazaret, 
Capernaum sau Betania ca să umblăm pe urmele lui Isus. Putem găsi 
urmele Lui lângă patul celui bolnav, în colibele sărăciei, pe străzile prea 
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aglomerate ale marilor oraşe şi în tot locul unde inima omului are 
nevoie de mângâiere. Făcând aşa cum a făcut Isus când era pe pământ, 
vom merge pe urmele Lui. HLL:640. 
 

2 aprilie, Eclesiastul 9:10, Biblia la rând: 1 Samuel 25-28 
„ExerciŃiul, care învaŃă mâinile să fie folositoare şi-i formează pe tineri 
să-şi ducă partea din poverile vieŃii dă putere fizică şi dezvoltă orice 
însuşire. ToŃi trebuie să găsească ceva de făcut, care să fie de folos 
pentru ei înşişi şi de ajutor pentru alŃii. Dumnezeu a rânduit munca 
pentru a fi o binecuvântare şi numai muncitorul harnic găseşte 
adevărata glorie şi bucurie a vieŃii. Aprobarea lui Dumnezeu rămâne cu 
o iubitoare asigurare asupra copiilor şi tinerilor care îşi îndeplinesc 
partea cu bucurie, împărtăşind poverile tatălui şi ale mamei… HLL:72. 
 
3 aprilie, Psalmii 128:3, Biblia la rând: 1 Samuel 29-31 
“În Ńelegerea, stăpânirea se sine şi dragostea, necesare cu copiii, ar fi o 
binecuvântare pentru fiecare cămin. Anumite trăsături de caracter ale 
acelora care ar trebui să fie mai voioşi, mai liniştiŃi, ar fi îmblânzite şi 
domolite. PrezenŃa unui copil în cămin îndulceşte şi rafinează. Un copil 
crescut în temere de Domnul este o binecuvântare. CA:160. 
 
4 aprilie, 1 Petru 5:2, Biblia la rând: 2 Samuel 1-4 
„Prin urmare, ce milă, ce întristare, ce insistenŃă trebuie să manifeste 
subpăstorul în căutarea sufletelor pierdute! Cât de dispus ar trebui să fie 
el să suporte renunŃarea la sine, greutăŃile şi lipsurile!... Aceasta 
înseamnă a suporta eforturi fizice istovitoare şi a sacrifica tihna. 
Înseamnă o preocupare duioasă faŃă de cei greşiŃi, o milă şi o îndurare 
divină. Înseamnă a avea o ureche plină de simpatie, care este în stare să 
asculte mărturisirea dureroasă a greşelii, a decăderii, a disperării şi a 
nenorocirii. Spiritul adevăratului păstor este un spirit al uitării de sine. 
El pierde din vedere eul…” SEv:184. 
 
5 aprilie, Ioan 15:4, Biblia la rând: 2 Samuel 5-8 
„Când o persoană este pe deplin golită de sine, când fiecare dumnezeu 
fals este alungat din suflet, locul rămas gol este umplut de revărsarea 
Duhului lui Hristos. O asemenea persoană are o credinŃă care curăŃeşte 
sufletul de orice întinare... Cel credincios este o mlădiŃă a Adevăratei 
Vi Ńe şi aduce un rod bogat spre slava lui Dumnezeu. Care este 
caracterul roadelor aduse? Roada Duhului este “dragostea”, nu ura; 
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“bucuria”, nu lamentările şi nemulŃumirea; “pacea”, nu teama, iritarea 
şi încercările închipuite. Ea este “îndelunga răbdare, bunătatea, facerea 
de bine, credincioşia, blândeŃea, înfrânarea poftelor” Galateni 5, 22.23. 
SEv:287. 
 
6 aprilie, Matei 13:33, Biblia la rând: 2 Samuel 9-12 
„Dar în parabola Mântuitorului, aluatul este folosit pentru a reprezenta 
ÎmpărăŃia cerurilor. El ilustrează puterea reînviorătoare şi 
transformatoare a harului lui Dumnezeu... tot astfel aluatul adevărului 
lucrează în mod tainic, în mod liniştit şi continuu, ca să transforme 
lăuntru nostru, înclinaŃiile naturale sunt domolite şi supuse. Gânduri 
noi, simŃăminte noi, motive noi, sunt sădite în fiinŃa noastră. Un nou 
standard al caracterului, viaŃa Domnului Hristos, ne este pus înainte. 
Mintea, cugetele sunt schimbate; talentele sunt puse la lucru într-un nou 
mod. PDH:99. 
 
7 aprilie, 1 Cronici 22:12, Biblia la rând: 2 Samuel 13-15 
„ Succesul adevărat în orice ramură de lucru nu este urmarea şansei, a 
întâmplării sau a destinului. Este lucrarea providenŃelor lui Dumnezeu, 
răsplata credinŃei şi a înŃelepciunii, a virtuŃii şi a stăruinŃei. CalităŃile 
mintale curate şi un nivel moral înalt nu sunt urmarea întâmplării. 
Dumnezeu oferă ocaziile, succesul depinde de felul cum le folosim. 
PR:486. 
 
8 aprilie, 1 Petru 1:13, Biblia la rând: 2 Samuel 16-18 
„Cugetele trebuie concentrate asupra lui Dumnezeu. Acum este timpul 
să depunem eforturi zeloase spre a învinge înclinaŃiile fireşti ale inimii 
de carne. StrăduinŃele noastre, abnegaŃia noastră, stăruinŃa noastră, 
trebuie să fie proporŃionale cu nemărginita valoare a Ńintei pe care o 
urmărim. Numai biruind aşa cum a biruit Hristos vom câştiga cununa 
vieŃii. 6T:315. 
 
9 aprilie, Ioan 16:33, Biblia la rând: 2 Samuel 19-21 
„Hristos n-a fost nici înfrânt şi nici nu S-a descurajat şi urmaşii Lui 
trebuie să dea pe faŃă o credinŃă tot atât de dăinuitoare ca a Lui. Ei 
trebuie să trăiască aşa cum a trăit El şi să lucreze aşa cum a lucrat El, 
pentru că depind de Marele lor Maestru. Ei trebuie să aibă curaj, 
energie şi stăruinŃă. Cu toate că drumul lor este barat de aparente 
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imposibilităŃi, trebuie să meargă înainte, prin harul Lui. În loc să se 
plângă de greutăŃi, ei sunt chemaŃi să le depăşească. Nu trebuie să se 
descurajeze de nimic, ci să nădăjduiască. Hristos i-a legat de tronul lui 
Dumnezeu prin lanŃul de aur al neîntrecutei Sale iubiri. HLL:679. 
 
10 aprilie, Matei 7:24, Biblia la rând: 2 Samuel 22-24 
„În fiecare familie trebuie să existe un timp fixat pentru altarul de 
dimineaŃă şi de seară. Cât de potrivit este ca părinŃii să-şi adune copiii 
în jurul lor, înainte ca masa de dimineaŃă să fie servită, să-I 
mulŃumească Tatălui ceresc pentru protecŃia Lui din timpul nopŃii şi 
să-I ceară ajutorul, călăuzirea şi protecŃia în timpul zilei! Cât de potrivit 
este, de asemenea, ca părinŃii şi copiii să se mai adune odată înaintea 
Lui, când se lasă seara, ca să-i mulŃumească pentru binecuvântările zilei 
care a trecut! ÎC:520. 
 

11 aprilie, Evrei 13:2, Biblia la rând: Psalmi 1-3 
„Dumnezeu i-a dat o mare onoare lui Avraam. Îngerii cerului au umblat 
şi au vorbit cu el, aşa cum vorbesc doi prieteni. Când judecăŃile cerului 
erau gata să se abată asupra Sodomei, acest lucru n-a fost ascuns de el 
şi Avraam a devenit mijlocitor la Dumnezeu pentru cei păcătoşi. 
Întâlnirea sa cu îngerii ne prezintă, de asemenea, un frumos exemplu de 
ospitalitate. PP:138. 
 

12 aprilie, Matei 18:10, Biblia la rând: Psalmi 4-6 
„Nu vom înŃelege cât datorăm grijii şi intervenŃiei îngerilor Săi până nu 
vom vedea actele providenŃei lui Dumnezeu în lumina veşniciei. 
Făpturile cereşti au jucat un rol activ în istoria oamenilor. S-au arătat în 
veşminte care străluceau ca fulgerul; au venit în chip de oameni, 
îmbrăcaŃi ca drumeŃi. Au primit ospitalitatea căminelor omeneşti… 
Ed:304. 
 

13 aprilie, Romani 12:10, Biblia la rând: Psalmi 7-9 
„Cultivarea unui comportament totdeauna la fel de plin de curtenie, 
cultivarea bunăvoinŃei de a face altora ceea ce am dori ca ei să ne facă 
nouă, ar reduce la jumătate suferinŃele vieŃii. Spiritul de înălŃare de sine 
este spiritul lui Satana; dar inima în care este cultivată iubirea lui 
Hristos va avea acea dragoste care nu caută la ale sale. În acest fel se va 
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da ascultare îndemnului divin: "Fiecare din voi să se uite nu la foloasele 
lui, ci şi la foloasele altora." Filipeni 2:4. PP:133. 
 

14 aprilie, Exodul 9:16, Biblia la rând: Psalmi 10-12 
„Cei care doresc să aibă succes trebuie să fie curajoşi şi încrezători. Ei 
nu trebuie să cultive numai calităŃile pasive, ci şi pe cele active. Deşi 
urmează ca ei să dea un răspuns plin de blândeŃe, care îndepărtează 
mânia, trebuie să aibă curajul unui erou pentru a rezista înaintea răului. 
Alături de iubirea care rabdă totul, ei au nevoie de tăria de caracter care 
va face din influenŃa lor o putere pozitivă. DV:498. 
 
15 aprilie, Ioan 15:4, Biblia la rând: Psalmi 13-15  
„CondiŃia ca voi să aduceŃi roade este să rămâneŃi în ViŃa cea vie. Toate 
Ńintele şi intenŃiile voastre bune nu vor fi în stare să reziste testului 
ispitirii. Voi trebuie să fi Ńi bărbaŃi ai rugăciunii. Cererile voastre nu 
trebuie să fie nelămurite, ocazionale, pe apucate, ci serioase, stăruitoare 
şi constante. Nu este necesar să fii singur sau să te pleci pe genunchi ca 
să te rogi, ci, în timp ce munciŃi, sufletele voastre adesea pot fi înălŃate 
la Dumnezeu, prinzându-se de tăria Lui; atunci veŃi fi bărbaŃi hotărâŃi, 
integri,care nu vor fi nicicum abătuŃi de la adevăr, corectitudine şi 
dreptate. 4T:542. 
 
16 aprilie, Neemia 1:11, Biblia la rând: Psalmi 16-18 
„Asigurarea aceasta este cuprinzătoare şi nelimitată, şi Cel care a dat-o 
este credincios în îndeplinirea ei. Dacă nu primim lucrurile pe care 
le-am cerut chiar atunci când ne-am rugat, trebuie totuşi să credem că 
Dumnezeu aude şi că El va răspunde rugăciunilor noastre… Când ni se 
pare că nu primim răspuns la rugăciunile noastre, trebuie totuşi să ne 
prindem tare de făgăduinŃele care ne sunt date, căci timpul răspunsului 
va veni cu siguranŃă, şi vom primi binecuvântarea de care avem cea mai 
mare nevoie. CcH:95. 
 
17 aprilie, Proverbele 4:23, Biblia la rând: Psalmi 19-21 
„Deşi în jurul nostru s-ar putea să fie o atmosferă infectată, coruptă, noi 
nu trebuie să respirăm miasmele ei otrăvitoare, ci putem să trăim 
respirând aerul curat al cerului. Putem închide orice intrare închipuirilor 
necurate şi gândurilor nesfinte, înălŃând inima, fiinŃa noastră în prezenŃa 
lui Dumnezeu prin rugăciuni sincere. Cei ale căror inimi sunt deschise 
ca să primească sprijinul şi binecuvântarea lui Dumnezeu vor umbla 
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într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a pământului şi vor avea o 
continuă comuniune cu cerul. CcH:99. 
 
18 aprilie, Luca 20:22, 25, Biblia la rând: Psalmi 22-24 
„Răspunsul lui Hristos n-a fost ales ca o cale uşoară de scăpare, ci era 
un răspuns sincer la întrebare. łinând în mână banul roman, pe care 
erau imprimate numele şi chipul Cezarului, El a declarat că, întrucât 
trăiau sub ocrotirea puterii romane, ei trebuiau să dea acelei puteri 
sprijinul cerut, atâta vreme cât acesta nu venea în conflict cu o datorie 
mai înaltă. Deşi supuşi paşnici faŃă de legile Ńării, ei trebuiau să dea 
ascultare în primul rând lui Dumnezeu. HLL:542. 
 
19 aprilie, Ioan 14:14, Biblia la rând: Psalmi 25-27 
„În darul fără egal al Fiului Său, Dumnezeu a înconjurat lumea întreagă 
cu o atmosferă de har, tot aşa de reală ca şi aerul care înconjoară globul 
pământesc. ToŃi aceia care aleg să respire această atmosferă dătătoare 
de viaŃă vor trăi şi vor creşte până la statura de bărbaŃi şi femei în 
Hristos Isus. După cum floarea se întoarce după soare, pentru ca razele 
lui strălucitoare să poată ajuta la desăvârşirea frumuseŃii şi simetriei ei, 
tot astfel şi noi să ne întoarcem spre Soarele neprihănirii, pentru ca 
lumina cerului să lumineze asupra noastră, iar caracterul nostru să se 
dezvolte asemenea caracterului Domnului Hristos. CcH:68. 
 
20 aprilie, Ioan 17:24, Biblia la rând: Psalmi 28-30 
„Privirea Lui a străpuns vălul întunecos al viitorului şi a citit istoria 
vieŃii fiecărui fiu şi a fiecărei fiice a lui Adam. El a simŃit poverile şi 
durerile fiecărui suflet bătut de furtună, şi acea rugăciune fierbinte a 
cuprins, împreună cu ucenicii Lui în viaŃă, pe toŃi urmaşii Lui până la 
încheierea timpului.... Acea rugăciune fierbinte a cuprins pe toŃi urmaşii 
Lui până la încheierea timpului.... Când tot sprijinul omenesc nu 
reuşeşte, atunci vine Isus în ajutorul nostru, şi prezenŃa Lui împrăştie 
întunericul şi ridică norul de întunecime. 4T:530. 
 
21 aprilie, Coloseni 3:1., Biblia la rând: Psalmi 31-33 
„Eul nu trebuie luat în seamă. Mândria, iubirea de sine, egoismul, 
avariŃia, lăcomia, iubirea de lume, ura, bănuiala, gelozia, presupunerile 
rele, toate trebuie supuse şi sacrificate pentru totdeauna. Când va veni 
Domnul Hristos, El nu va veni pentru îndreptarea acestor rele, 
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făcându-ne să corespundem din punct de vedere moral pentru venirea 
Lui. Toată această pregătire trebuie făcută înainte de venirea Lui. 
1T:705. 
 
22 aprilie, Psalmii 34:7., Biblia la rând: Psalmi 34-36 
„Dar atunci când atenŃia este atrasă către lucrurile veşnice, iar sufletele 
întreabă: "Ce să fac ca să fiu mântuit?", el este la lucru, căutând să 
opună puterea lui puterii lui Hristos şi să contracareze influenŃa 
Duhului Sfânt... Puterea şi răutatea lui Satana şi a oştirii lui ne-ar putea 
îngrozi cu adevărat, dacă n-am găsi ocrotire şi scăpare în puterea cu 
mult mai mare a Răscumpărătorului nostru. SV:518,517. 
 
23 aprilie, Matei 6:34, Biblia la rând: Psalmi 37-39 
„În ultimul mare conflict al luptei cu Satana, aceia care vor rămâne 
credincioşi lui Dumnezeu vor vedea cum li se ia orice mijloc de 
întreŃinere. Pentru că ei refuză să calce Legea Sa, ca să asculte, în 
schimb, de puterile pământeşti, li se va interzice să cumpere şi să 
vândă. În cele din urmă, se va da un decret ca toŃi să fie omorâŃi. Vezi 
Apoc. 13,11-17. Dar celui care ascultă de Dumnezeu i se dă făgăduinŃa: 
"Acela va locui în locurile înalte; stânci întărite vor fi locul lui de 
scăpare; i se va da pâine şi apa nu-i va lipsi." Isaia 33:16. HLL:121. 
 
24 aprilie, Proverbele 20:11, Biblia la rând: Psalmi 40-42 
„Este nevoie de mult studiu şi rugăciune serioasă pentru înŃelepciune 
cerească, pentru a şti cum să ne comportăm cu mintea celor tineri; căci 
foarte mult depinde apoi de făgaşul pe care părinŃii călăuzesc mintea şi 
voinŃa copiilor lor. A înclina mintea lor în direcŃia cea bună şi la timpul 
potrivit este o lucrare extrem de importantă; căci destinul lor veşnic 
poate depinde de hotărârile luate într-un anumit moment critic. 3T:146. 
 
25 aprilie, Geneza 29:20., Biblia la rând: Psalmi 43-45 
„În vremea noastră, multe rele rezultă din folosirea unei căi opuse 
acesteia. Se întâmplă adesea că, înainte de căsătorie, unele persoane au 
puŃine ocazii să cunoască obiceiurile şi felul de a fi al celuilalt, iar în 
ceea ce priveşte viaŃa de fiecare zi, ei sunt cu totul străini atunci când 
îşi unesc viaŃa şi interesele la altar. MulŃi descoperă, prea târziu însă, că 
nu sunt potriviŃi unul pentru altul, iar rezultatul unirii lor este o viaŃă 
întreagă de mizerie. PP:189. 
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26 aprilie, 1 Cronici 22:12, Biblia la rând: Psalmi 46-48 
„În însuşirea înŃelepciunii babilonienilor, Daniel şi tovarăşii lui erau 
mult mai înzestraŃi decât colegii lor cercetători; dar ei nu-ş însuşeau 
învăŃătura la întâmplare... S-au aşezat în legătură cu Izvorul oricărei 
înŃelepciuni, făcând din cunoaşterea de Dumnezeu temelia educaŃiei lor. 
În credinŃă se rugau pentru înŃelepciune şi puneau în practică 
rugăciunile. Se aşezau în situaŃia în care Dumnezeu îi putea 
binecuvânta. PR:486. 
 

27 aprilie, Marcu 13:13., Biblia la rând: Psalmi 49-51 
„O stăruinŃă zilnică, plină de râvnă, de a cunoaşte pe Dumnezeu şi pe 
Isus Hristos, pe care L-a trimis El, avea să aducă puterea şi priceperea 
pentru suflet. CunoştinŃa câştigată prin cercetarea zeloasă a Scripturilor 
va veni în minte ca un fulger la timpul potrivit. Dar, dacă unii au 
neglijat să ia seama la cuvintele lui Hristos, dacă nu au pus la probă 
puterea harului Său în încercare, nu se pot aştepta ca Duhul Sfânt să le 
amintească de cuvintele Lui. Ei trebuie să-I servească lui Dumnezeu în 
fiecare zi cu o iubire neîmpărŃită şi apoi să se încreadă în El. HLL:355. 
 

28 aprilie, 1 Samuel 8:19, 20, Biblia la rând: Psalmi 52-54 
„Şi totuşi, dorinŃa puternică de a se conforma practicilor şi obiceiurilor 
lumeşti există şi în mijlocul pretinsului popor al lui Dumnezeu. Pe 
măsură ce se depărtează de Dumnezeu, oamenii urmăresc onorurile şi 
câştigurile lumii. Creştinii caută continuu să imite deprinderile celor 
care se închină dumnezeului lumii acesteia. MulŃi susŃin că vor avea o 
influenŃă mai mare asupra celor nelegiuiŃi dacă se unesc cu oamenii din 
lume şi imită felul lor de vieŃuire. Dar toŃi cei care fac astfel se despart 
de Izvorul puterii lor. Devenind prieteni ai lumii, ei ajung vrăjmaşi ai 
lui Dumnezeu. De dragul onorurilor lumeşti, ei sacrifică demnitatea 
nespusă la care i-a chemat Dumnezeu. PP:607. 
 

29 aprilie, 2 Corinteni 6:14, Biblia la rând: Psalmi 55-57 
„Poporul şi-a însuşit multe din obiceiurile vecinilor săi păgâni şi a 
sacrificat astfel în mare parte caracterul său specific, sfânt. Treptat, şi-a 
pierdut respectul faŃă de Dumnezeu şi a încetat să mai preŃuiască 
onoarea de a fi poporul Său ales. AdemeniŃi de luxul şi fastul 
domnitorilor păgâni, izraeliŃii s-au săturat de simplitatea lor. Invidia şi 
gelozia s-au ivit între seminŃii. Dezbinarea lăuntrică i-a făcut slabi. 
PP:603. 
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30 aprilie, Psalmii 132:13, 14, Biblia la rând: Psalmi 58-60 
„Din veac în veac, în cursul generaŃiilor care au urmat unele după 
altele, învăŃăturile curate ale cerului au fost descoperite înăuntrul ei. 
Slabă şi cu defecte, după cum ar părea, biserica este singurul obiect 
asupra căruia Dumnezeu Îşi îndreaptă atenŃia, într-un chip deosebit. Ea 
este locul descoperirii harului Său, în care găseşte plăcere să dea pe faŃă 
puterea Sa de a transforma inimi. IFA:12. 
 

MAI: Dedicare.  

1 mai, 1 Corinteni 2:12, Biblia la rând: Psalmi 61-63 
„Când o persoană este pe deplin golită de sine, când fiecare dumnezeu 
fals este alungat din suflet, locul rămas gol este umplut de revărsarea 
Duhului lui Hristos. O asemenea persoană are o credinŃă care curăŃă 
sufletul de orice întinare. Ea devine o persoană după voia Duhului Sfânt 
şi doreşte lucrurile Duhului Sfânt. Ea nu mai are nici o încredere în 
puterile proprii. Hristos este totul în toate. Ea primeşte cu umilinŃă 
adevărul care îi este descoperit continuu şi Îi dă Domnului toată slava. 
SEv:287. 
 
2 mai, Cântarea Cântărilor 4:12, 15, Biblia la rând: Psalmi 64-66 
„Inima care primeşte Cuvântul lui Dumnezeu nu este ca un lac care 
dispare, şi nici ca o fântână crăpată care îşi pierde comoara. Ea este ca 
un torent de munte hrănit de izvoare ce nu seacă, ale cărui ape reci şi 
sclipitoare sar din stâncă în stâncă, înviorând pe cei obosiŃi, pe cei 
însetaŃi, pe cei împovăraŃi. Ea este ca un râu ce curge mereu şi, pe 
măsură ce înaintează, devine tot mai adânc şi mai larg, până când apele 
lui dătătoare de viaŃă se răspândesc peste tot pământul… Aşa stau 
lucrurile şi cu adevăratul copil al lui Dumnezeu. PR:134. 
 
3 mai, Efeseni 4:22., Biblia la rând: Psalmi 67-69 
„Este adevărat că Satana este marele autor al păcatului; totuşi, aceasta 
nu-l scuză pe nici un om de păcătuire, pentru că el nu poate forŃa pe 
oameni să facă rău. El îi ispiteşte să-l facă şi face ca păcatul să pară 
atrăgător şi plăcut, dar trebuie să lase la voia lor să-l facă sau să nu-l 
facă. El nu-i forŃează pe oameni să devină beŃivi şi nici nu-i obligă să 
nu ia parte la adunări religioase, dar prezintă ispitele în aşa fel, încât să 
ademenească la rău, şi omul este o fiinŃă morală liberă să accepte sau să 
refuze. 2T:294. 
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4 mai, Ioan 16:8, Biblia la rând: Psalmi 70-72 
„Duhul lucrează fără încetare, căutând să le atragă oamenilor atenŃia la 
marele sacrificiu făcut pe crucea Golgotei, spre a descoperi lumii 
iubirea lui Dumnezeu faŃă de om şi spre a-i arăta sufletului condamnat 
care sunt făgăduinŃele Sfintelor Scripturi... Duhul Sfânt este cel care 
face razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii să lumineze în minŃile 
întunecate. El este cel care face inima oamenilor să ardă înăuntrul lor 
de o dorinŃă vie după adevărurile veşniciei. El le prezintă marele 
standard al neprihănirii, îi convinge de păcat şi inspiră credinŃa în 
Hristos ca fiind singurul capabil să mântuiască de păcat. SEv:286. 
 

5 mai, Isaia 27:3., Biblia la rând: Psalmi 73-75 
„Dumnezeu ne dă tărie, putere de judecată şi timp pentru ca să clădim 
caractere pe care să-Şi poată pune pecetea aprobării. El doreşte ca 
fiecare copil al Său să construiască un caracter nobil, săvârşind fapte 
curate şi înălŃătoare, ca la sfârşit să poată prezenta o structură simetrică, 
un templu frumos, preŃuit de om şi de Dumnezeu... Cel ce ar vrea să 
crească, să devină o construcŃie frumoasă pentru Domnul, trebuie să 
cultive fiecare putere a fiinŃei sale. ÎC:166. 
 

6 mai, Ioan 13:34, 35, Biblia la rând: Psalmi 76-78 
„Iubirea Lui în inimă alcătuieşte o putere constrângătoare care-i face pe 
oameni să-L descopere în vorbire, într-un spirit blând şi milos, în 
înălŃarea vieŃii acelora cu care ei sunt în legătură... În inima renăscută 
prin harul divin, iubirea este principiul conducător al acŃiunii. Ea 
schimbă caracterul, stăpâneşte impulsiunile, controlează pasiunile şi 
înnobilează simŃămintele inimii. Această iubire nutrită în suflet 
îndulceşte viaŃa şi răspândeşte în jur o influenŃă purificatoare. IFA:552. 
 
7 mai, 1 Corinteni 2:5, Biblia la rând: Psalmi 79-81 
„Când alege bărbaŃi şi femei pentru slujba Sa, Dumnezeu nu întreabă 
dacă ei au bogăŃie lumească, învăŃătură sau elocvenŃă. El întreabă: 
"Umblă ei într-o asemenea umilinŃă, încât să-i pot învăŃa calea Mea? 
Îmi pot pune Eu cuvintele pe buzele lor? Mă vor reprezenta ei?" 
Dumnezeu Se poate folosi de fiecare persoană exact în măsura în care 
Îşi poate pune Duhul în templul sufletului. Lucrarea pe care o va 
accepta este lucrarea care reflectă chipul Său. Urmaşii Săi trebuie să 
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poarte, ca dovezi de acreditare înaintea lumii, caracteristicile de neşters 
ale principiilor Sale nemuritoare. DV:37. 
 
8 mai, Exodul 15:2., Biblia la rând: Psalmi 82-84 
„Cei care cugetă la îndurările cele mari ale lui Dumnezeu şi care nu trec 
cu vederea darurile Sale mai mici se vor încinge cu bucurie şi vor cânta 
Domnului în inimile lor. Binecuvântările zilnice pe care le primim din 
mâna lui Dumnezeu şi, mai presus de toate, moartea ispăşitoare a lui 
Isus, ca să aducă fericirea şi cerul la îndemâna noastră, ar trebui să 
constituie tema unei continue recunoştinŃe... ToŃi locuitorii cerului se 
unesc pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Să învăŃăm acum cântecul 
îngerilor, ca să-l putem cânta atunci când ne vom alătura rândurilor lor 
strălucitoare. PP:289. 
 
9 mai, Efeseni 4:30, Biblia la rând: Psalmi 85-87 
„Pe de altă parte, fiecare rază de lumină cultivată va aduce un seceriş de 
lumină. Ispita, o dată rezistându-i-se, va aduce a doua oară putere 
pentru o şi mai fermă rezistenŃă; fiecare nouă biruinŃă câştigată asupra 
eului va netezi calea pentru un triumf mai mare şi mai nobil. Fiecare 
biruinŃă este o sămânŃă semănată pentru viaŃa veşnică. 5T:120. 
 
10 mai, Proverbele 13:15, Biblia la rând: Psalmi 88-90 
„Fiecare faptă a ascultării de Hristos, fiecare faptă de tăgăduire de sine, 
din pricina Numelui Său, fiecare încercare suportată cum trebuie, 
fiecare biruinŃă câştigată asupra ispitei este încă un pas pe drumul spre 
biruinŃa finală. Dacă Îl luăm pe Domnul ca îndrumător al nostru, El ne 
va conduce în siguranŃă. CMF:140. 
 

11 mai, 1 Corinteni 15:57, Biblia la rând: Psalmi 91-93 
„Eul este greu de cucerit. Stricăciunea omenească, sub orice formă, nu 
este uşor de supus faŃă de Duhul lui Hristos. Dar tuturor trebuie să ni se 
întipărească faptul că, dacă această biruinŃă nu este câştigată prin 
Hristos, nu există nici o speranŃă pentru ei. BiruinŃa poate fi câştigată, 
pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Prin harul Lui, care ne 
ajută, tot temperamentul cel rău şi toată stricăciunea omenească pot fi 
biruite... Voi puteŃi fi biruitori dacă vreŃi ca, în Numele lui Hristos, să 
vă ŃineŃi hotărâŃi de lucrare. 4T:349. 
 

12 mai, 1 Corinteni 10:13, Biblia la rând: Psalmi 94-96 
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„Pe scurt, omul trebuie să învingă cum a învins Hristos. Şi atunci, prin 
biruinŃa care este privilegiul lui s-o câştige prin Numele atotputernic al 
lui Isus, el poate deveni un moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună 
moştenitor cu Isus Hristos. Acesta n-ar putea fi cazul dacă toată biruinŃa 
a fost realizată numai de Domnul Hristos. Omul trebuie să-şi facă 
partea lui; el trebuie să fie victorios în contul lui, prin puterea şi harul 
dat de Domnul Hristos. 4T:33. 
 

13 mai, Ieremia 42:3, Biblia la rând: Psalmi 97-99 
„Dacă Îl luăm pe Domnul ca îndrumător al nostru, El ne va conduce în 
siguranŃă. Nici cel mai slab păcătos să nu regrete drumul pe care merge. 
Nici un căutător sfios nu trebuie să înceteze a umbla în lumina cea 
curată şi sfântă. Deşi calea este aşa de strâmtă, încât păcatul nu poate fi 
îngăduit pe ea, totuşi tuturor le-a fost asigurată primirea şi nici un suflet 
îndoielnic sau sfios nu trebuie să zică: "Dumnezeu nu-mi poartă de 
grijă". CMF:140. 
 

14 mai, 1 ÎmpăraŃi 19:4, Biblia la rând: Psalmi 100-102 
„Pentru cel descurajat, există un remediu sigur-credinŃă, rugăciune, 
lucrare. CredinŃa şi activitatea vor aduce asigurare şi satisfacŃii care vor 
creşte zi de zi... În zilele cele mai întunecoase, când aparenŃele se arată 
mai ameninŃătoare, nu te teme. Ai credinŃă în Dumnezeu. El cunoaşte 
nevoile tale. El are toată puterea. Dragostea şi mila Lui nemărginită nu 
obosesc niciodată... El va revărsa asupra slujitorilor Săi credincioşi 
măsura priceperii pe care nevoia lor o cere. PR:164, 121. 
 

15 mai, 2 Cronici 20:12., Biblia la rând: Psalmi 103-105 
„Dumnezeu a fost tăria lui Iuda în această criză şi El este tăria 
poporului Său astăzi. Nu trebuie să ne încredem în căpetenii şi nici să-i 
punem pe oameni în locul lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte că 
fiin Ńele omeneşti sunt supuse căderii şi greşelii şi că El care are toată 
puterea, este tumul nostru puternic de apărare. În orice nevoie trebuie 
să ştim că lupta este a Sa. Rezervele Sale sunt nelimitate, iar 
imposibilităŃile aparente vor face biruinŃa cu atât mai mare. PR:202. 
 

16 mai, Matei 14:31., Biblia la rând: Psalmi 106-108 
„Dacă ar fi învăŃat lecŃia pe care Isus a dorit să i-o dea prin cele 
petrecute pe mare, el n-ar fi căzut atunci când a venit asupra lui 
încercarea cea mare. În fiecare zi Dumnezeu îi învaŃă pe copiii Săi. Prin 
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împrejurările vieŃii de toate zilele, El îi pregăteşte să facă lucrarea pe un 
plan mai larg, rânduit de providenŃa Lui. Felul în care ei îşi îndeplinesc 
micile datorii de toate zilele hotărăşte biruinŃa sau înfrângerea lor în 
crizele mari ale vieŃii. HLL:382. 
 

17 mai, Faptele Ap. 24:16, Biblia la rând: Psalmi 109-111 
„Tăria de caracter constă în două lucruri: puterea voinŃei şi puterea 
stăpânirii de sine. MulŃi tineri înŃeleg greşit tăria de caracter ca fiind 
pasiunea puternică şi nestăpânită; dar adevărul este că cel stăpânit de 
patimi este un om slab. Adevărata măreŃie şi nobleŃe a omului este 
măsurată prin puterile lui de a-şi supune simŃămintele şi nu prin puterea 
ce o au simŃămintele asupra lui. ÎC:362. 
 

18 mai, 2 Corinteni 6:17, 18, Biblia la rând: Psalmi 112-114 
„Ce făgăduinŃă este făcută aici cu condiŃia ascultării!... El îŃi promite că 
îŃi va fi Tată. Oh, ce legătură este aceasta! Mai înaltă şi mai sfântă decât 
orice legătură pământească. Dacă trebuie să faceŃi un sacrificiu, dacă 
trebuie să lăsaŃi tată, mamă, surori, fraŃi, soŃie şi copii de dragul lui 
Hristos, nu veŃi rămâne fără prieteni. Dumnezeu vă adoptă în familia 
Sa; voi deveniŃi membri ai familiei regale… 1T:510. 
 

19 mai, Romani 12:10, Biblia la rând: Psalmi 115-118 
„Pavel doreşte să facem deosebirea între ceea ce este curat, iubire 
neegoistă, atitudine care este inspirată de Spiritul lui Hristos,… În timp 
ce creştinul va fi totdeauna bun, milos şi iertător, el nu va fi niciodată în 
armonie cu păcatul. El va urî răul şi se va prinde de ceea ce este bun, 
sacrificând întovărăşirea sau prietenia cu cei neevlavioşi. Spiritul 
Domnului Hristos ne va face să urâm păcatul, în timp ce suntem dispuşi 
să facem orice sacrificiu pentru salvarea păcătosului. 5T:171. 
 

20 mai, Psalmii 128:1, 2, Biblia la rând: Psalmi 119 
„De creştinism nu trebuie să se facă paradă numai în Sabat şi nu trebuie 
etalat doar în casa de rugăciune; el trebuie manifestat în fiecare zi din 
săptămână şi în orice loc. CerinŃele lui trebuie recunoscute şi ascultate 
în atelier, acasă şi în tranzacŃiile de afaceri cu fraŃii şi cu lumea... Este 
mai bine să mori decât să păcătuieşti; mai bine să fii lipsit decât să 
înşeli, mai bine să flămânzeşti decât să minŃi. ToŃi cei care sunt ispitiŃi 
trebuie să întâmpine pe Satana cu aceste cuvinte: "Ferice de oricine se 
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teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri de lucrul 
mâinilor tale, eşti fericit şi-Ńi merge bine". 4T:494,495. 
 

21 mai, 2 Timotei 2:19, Biblia la rând: Psalmi 120-123 
„Domnul va avea un popor aşa de veritabil cum este oŃelul şi cu o 
credinŃă aşa de fermă ca stânca de granit. Ei trebuie să fie martorii Săi 
în lume, uneltele Sale spre a face o lucrare specială şi glorioasă în ziua 
pregătirii Lui…  Este tot atât de sigur că avem adevărul ca şi faptul că 
Dumnezeu trăieşte, iar Satana, cu toată măiestria şi puterea lui, nu poate 
schimba adevărul lui Dumnezeu în minciună. 4T:594,595. 
 

22 mai, Proverbele 11:25, Biblia la rând: Psalmi 124-126 
„Mâna lui Dumnezeu poate prospera sau reŃine; şi adesea opreşte pe 
unul, în timp ce se pare că îi oferă prosperitate altuia. Toate acestea 
sunt pentru a-i pune la probă pe oameni, a-i cunoaşte şi pentru a 
descoperi inima. El lasă pe un frate cuprins de nenorocire, în timp ce pe 
alŃii îi lasă să prospere, ca să vadă dacă aceia pe care îi favorizează au 
teama de El înaintea ochilor şi îşi vor împlini datoria prescrisă în 
Cuvântul Său, de a-şi iubi aproapele cum se iubesc pe ei înşişi şi de a-şi 
ajuta fratele mai sărac din dragostea de a face bine. 3T:547. 
 
 

23 mai, Ioan 8:29., Biblia la rând: Psalmi 127-129 
„Hristos nu a trăit pentru propria Sa plăcere. Dacă ar fi făcut-o, unde 
am fi fost noi acum? General Conference Bulletin, 99, 1899.  

Dacă ar fi vrut, Şi-ar fi putut petrece zilele într-o lume a Sa, după cum 
ar fi considerat că e mai bine, în tihnă şi îndestulare, şi ar fi pretins 
pentru Sine toate plăcerile şi satisfacŃiile pe care I le-ar fi putut oferi 
lumea. Însă El nu a Ńinut seama de confortul Său personal. Nu a trăit 
pentru propria Sa plăcere, ci pentru a face binele şi a-Şi revărsa 
binecuvântările asupra celorlalŃi. 3T:18. 
 

24 mai, Matei 5:14., Biblia la rând: Psalmi 130-132 
„Cum putem trece mai departe atât de indiferenŃi, alegând propria 
noastră cale, privind acolo unde vor ochii noştri şi îndepărtându-ne din 
ce în ce mai mult de Dumnezeu cum au făcut-o şi evreii? Dumnezeu nu 
poate face lucruri mari pentru poporul Său din pricina împietririi inimii 
lor şi necredinŃei păcătoase. Dumnezeu nu datorează respect nici unei 
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persoane; însă în fiecare generaŃie, cei care se tem de Domnul şi 
lucrează cu dreptate sunt primiŃi de El. CH:379. 
 

25 mai, Proverbele 31:26, Biblia la rând: Psalmi 133-135 
„Ori de câte ori mama poate rosti un cuvânt de laudă pentru buna 
purtare a copiilor ei, ar trebui să facă aceasta. Ar trebui să-i încurajeze 
prin cuvinte de aprobare şi priviri de iubire. Acestea vor fi asemenea 
razelor de soare pentru inima unui copil şi vor duce la cultivarea 
respectului de sine... Copiii au o fire sensibilă, iubitoare… Printr-o 
disciplinare blândă în cuvinte şi fapte, mamele pot să-i lege pe copii de 
inimile lor. 3T:532. 
 

26 mai, Proverbele 11:16, Biblia la rând: Psalmi 136-138 
„Dar toate lucrările pe care le facem şi trebuie făcute, fie spălatul 
vaselor, fie punerea mesei, fie slujirea celor bolnavi, fie gătitul sau 
spălatul rufelor, au o importanŃă morală. Şi până nu te vei apuca de 
aceste îndatoriri cu voioşie şi de bunăvoie, nu eşti pregătită pentru 
datorii mai mari şi mai înalte. Sarcinile umile care ne stau înainte 
trebuie să fie împlinite de cineva; iar cei ce le împlinesc ar trebui să 
simtă că înfăptuiesc o lucrare necesară şi onorabilă şi că, în misiunea 
lor, aşa umilă cum este, ei fac lucrarea lui Dumnezeu, întocmai ca şi 
Gabriel când a fost trimis la profeŃi. 3T:81. 
 
27 mai, Psalmii 49:12, Biblia la rând: Psalmi 139-141 
„Nici o speranŃă de nemurire nu luminează viitorul vrăjmaşilor lui 
Dumnezeu. Dar eroii credinŃei au făgăduinŃa unei moşteniri de o 
valoare mai mare decât orice bogăŃii pământeşti, o moştenire care va 
satisface dorinŃele sufletului. Ei pot fi necunoscuŃi şi neacreditaŃi de 
lume, dar sunt înscrişi ca cetăŃeni în registrele cerului. Răsplata finală a 
celor pe care Dumnezeu i-a făcut moştenitori ai tuturor lucrurilor va fi o 
măreŃie slăvită, o trainică şi veşnică glorie. 4T:526 
 

28 mai, Efeseni 3:20, Biblia la rând: Psalmi 142-144 
„Dacă sunteŃi în comuniune zilnică cu Dumnezeu, veŃi învăŃa să 
acordaŃi oamenilor preŃuirea Lui, şi obligaŃiile care apasă asupra voastră 
pentru a ferici omenirea suferindă vor fi întâmpinate cu un răspuns 
binevoitor. Voi nu sunteŃi ai voştri; Domnul are pretenŃii sacre asupra 
afecŃiunilor voastre supreme şi a celor mai deosebite servicii ale vieŃii 
voastre. El are dreptul de a vă folosi în trupul şi spiritul vostru, până la 
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cea mai deplină extindere a aptitudinilor voastre, pentru onoarea şi 
slava Lui. Orice cruce vi s-ar cere s-o purtaŃi, orice muncă sau suferinŃe 
v-ar fi impuse de mâna Lui, trebuie să le acceptaŃi fără murmur. 
4T:568. 
 

29 mai, Evrei 11:5, Biblia la rând: Psalmi 145-147 
„Când a văzut iubirea copilului faŃă de tatăl său, încrederea lui 
copilărească în ocrotirea sa, când a simŃit preŃioasa şi atrăgătoarea 
duioşie a inimii lui pentru primul său fiu, el a primit o preŃioasă 
învăŃătură cu privire la minunata iubire a lui Dumnezeu faŃă de om, 
dăruindu-L pe Fiul Său, şi la încrederea pe care copiii lui Dumnezeu o 
pot avea în cerescul lor Tată. Iubirea infinită şi de nepătruns a lui 
Dumnezeu prin Hristos a devenit subiectul meditaŃiilor lui, zi şi noapte. 
8T:329. 
 

30 mai, Luca 11:23, Biblia la rând: Psalmi 148-150 
„Lucrarea pe care o înfăptuim sau pe care nu o înfăptuim este aceea 
care se reflectă asupra vieŃilor şi destinelor noastre. Dumnezeu ne cere 
să folosim orice ocazie de a fi folositori. Neglijarea de a face aceasta 
este primejdioasă pentru creşterea noastră spirituală. Avem de făcut o 
mare lucrare. Să nu petrecem în lenevie ceasurile preŃioase pe care ni 
le-a dat Dumnezeu, în care să ne desăvârşim caractere pentru Cer. 
3T:540. 
 
31 mai, 1 Petru 1:13, Biblia la rând: Proverbe 1-3 
„Min Ńile care s-au dedat cugetelor neînfrânte trebuie să se schimbe…. 
Cugetele trebuie concentrate asupra lui Dumnezeu. Acum este timpul 
să depunem eforturi zeloase spre a învinge înclinaŃiile fireşti ale inimii 
de carne. StrăduinŃele noastre, abnegaŃia noastră, stăruinŃa noastră, 
trebuie să fie proporŃionale cu nemărginita valoare a Ńintei pe care o 
urmărim. Numai biruind aşa cum a biruit Hristos vom câştiga cununa 
vieŃii. 8T:315. 
 

IUNIE: Bun ătate. 

1 iunie, Psalmii 90,17, Biblia la rând: Proverbe 4-7 
„Privindu-i cu nădejde, le inspira nădejde. Întâmpinându-i cu încredere, 
le inspira încredere. Descoperind în Sine Însuşi idealul adevărat al 
omului, trezea atât dorinŃa, cât şi credinŃa pentru atingerea lui. În 
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prezenŃa Sa, suflete căzute şi dispreŃuite îşi dădeau seama că erau încă 
oameni şi doreau să se dovedească vrednici de aprecierea Lui. În multe 
inimi care păreau moarte pentru tot ceea ce era sfânt erau trezite noi 
impulsuri. Pentru mulŃi disperaŃi, El deschidea posibilitatea unei vieŃi 
noi. Ed:80. 
 
2 iunie, Proverbele 22,6, Biblia la rând: Proverbe 8-11 
„Mintea este activă în permanenŃă. Ea este deschisă influenŃelor bune 
sau rele. Aşa cum chipul omului este imprimat de lumina soarelui pe 
placa fotografică, tot aşa gândurile şi impresiile sunt imprimate şi ele în 
mintea copilului. Şi, fie că sunt lumeşti, fie că sunt sfinte, ele sunt 
imprimate aproape fără putinŃa de a mai fi şterse. Atunci când copilul 
începe să raŃioneze, mintea este receptivă în cel mai mare grad. De 
aceea, chiar primele lecŃii sunt de mare importanŃă. Aceste lecŃii au o 
puternică influenŃă în formarea caracterului. Dacă ele sunt bune şi dacă, 
pe măsura creşterii copilului, sunt urmate cu perseverenŃă şi răbdare, 
destinul pământesc şi cel veşnic ale lui vor fi bine asigurate. SPEE:143. 
 
3 iunie, Zaharia 9:12, Biblia la rând: Proverbe 12-14 
„Există putere pentru noi în Hristos. El este apărătorul nostru înaintea 
Tatălui. El trimite solii Săi în toate părŃile stăpânirii Lui pentru a face 
cunoscut poporului Său voinŃa Sa. El umblă în mijlocul bisericii Sale. 
El doreşte să-i sfinŃească, să-i înalŃe şi să-i înnobileze pe urmaşii Săi. 
InfluenŃa acelora care cu adevărat cred în El va fi ca o mireasmă de 
viaŃă în lume. El Ńine stelele în mâna Sa cea dreaptă şi vrea ca prin 
aceştia lumina Sa să strălucească în lume. În felul acesta, El doreşte să 
pregătească pe poporul Său pentru o treaptă mai înaltă de slujire în 
biserica de sus. El ne-a dat o mare lucrare de făcut. Să o facem în chip 
desăvârşit şi cu hotărâre. Să arătăm prin viaŃa noastră ce a făcut 
adevărul pentru noi. T6:418. 
 

4 iunie, 1 Ioan 2,14, Biblia la rând: Proverbe 15-18 
„Tinerii trebuie să aibă o viziune cuprinzătoare şi planuri înŃelepte, 
pentru a putea folosi cât se poate mai bine toate ocaziile vieŃii şi pentru 
a fi inspiraŃi de curajul şi spiritul apostolilor. În faŃa tinerilor se află un 
standard înalt, iar Dumnezeu îi invită să se angajeze în mod concret în 
slujba Sa. Tinerii sinceri, care au plăcerea de a fi elevi în şcoala lui 
Hristos, pot îndeplini o mare lucrare pentru Maestrul lor, dacă vor 
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asculta în exclusivitate de porunca adresată de Comandantul lor în 
cuvintele: "FiŃi oameni, întăriŃi-vă!" 1 MCP:309. 
 

5 iunie, Psalmii 126,6, Biblia la rând: Proverbe 19-21 
„Germinarea seminŃei reprezintă începutul vieŃii spirituale, iar 
dezvoltarea plantei este o reprezentare a dezvoltării caracterului. Nu 
poate exista viaŃă fără creştere. Planta nu poate decât să crească sau să 
moară. După cum creşterea ei este tăcută şi imperceptibilă, dar 
continuă, tot aşa este şi creşterea caracterului. ViaŃa noastră poate fi 
perfectă la fiecare treaptă de dezvoltare; totuşi, pentru ca planul lui 
Dumnezeu pentru noi să fie împlinit, va exista o înaintare neîncetată. 
Ed:105. 
 

6 iunie, Luca 11:13, Biblia la rând: Proverbe 22-24 
„Duhul Sfânt, locŃiitorul Său, este cel mai mare dintre toate darurile. 
Toate "lucrurile bune" sunt cuprinse în acest dar. Nici Creatorul nu ne 
poate da altceva mai mare sau mai bun. Când Îl rugăm fierbinte pe 
Domnul să aibă milă de noi în strâmtorare şi să ne călăuzească prin 
Duhul Său cel Sfânt, El nu ne va lăsa niciodată fără răspuns. Este cu 
putinŃă ca un părinte să se întoarcă de la copilul său flămând, dar 
Dumnezeu nu poate lepăda niciodată strigătul unei inimi lipsite, care 
tânjeşte după El. Cu ce duioşie minunată Şi-a descris El iubirea! 
CMF:133. 
 
7 iunie, Matei 24:44, Biblia la rând: Proverbe 25-28 
„Trăim în mijlocul scenelor finale ale istoriei pământului acestuia. 
ProfeŃia se împlineşte cu repeziciune. Timpul cercării noastre se 
sfârşeşte grabnic. Nu avem timp de pierdut - nici măcar o clipă. Să nu 
fim găsiŃi dormind la post. Nimeni să nu zică în inimă sau prin faptele 
sale: "Domnul meu întârzie să vină". FaceŃi ca solia apropiatei reveniri 
a Domnului Hristos să răsune în cuvinte solemne de avertizare. Să-i 
convingem pe bărbaŃii şi femeile de pretutindeni să se pocăiască şi să 
fugă de mânia viitoare! Să-i trezim la o neîntârziată pregătire, deoarece 
ştim puŃin despre ce ne stă în faŃă. Predicatorii şi membrii laici să 
pornească în holdele pârguite, să le spună celor fără grijă şi nepăsători 
să-L caute pe Domnul cât mai poate fi găsit. 8T:253,254. 
 
8 iunie, Ioan 16,27, Biblia la rând: Proverbe 29-31 
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„El vrea să vă facă iarăşi după chipul Său şi să vadă reflectându-se în 
voi curăŃia şi sfinŃenia Lui. Dacă vă veŃi supune Lui, El care a început 
această lucrare bună în voi, o va duce mai departe până la ziua revenirii 
Domnului Hristos. RugaŃi-vă cu mai multă căldură; credeŃi mai mult! Şi 
atunci când vom ajunge să nu ne mai punem încredere în propria 
noastră putere, să ne prindem puternic de Răscumpărătorul nostru, 
atunci îl vom lăuda pe El, care este sănătatea fiinŃei noastre. Cu cât te 
vei apropia mai mult de Hristos, cu atât vei recunoaşte mai mult 
păcătoşenia ta, căci atunci vei avea o viziune mai clară, iar 
imperfecŃiunile tale vor apărea mai mari şi în vădit contrast cu 
desăvârşirea Sa. Aceasta este dovada faptului că amăgirile lui Satana 
şi-au pierdut puterea şi că influenŃa dătătoare de viaŃă a Duhului lui 
Dumnezeu lucrează în tine. CcH:64. 
 

9 iunie, Romani 12:11, Biblia la rând: Eclesiastul 1-3 
„Pentru a desăvârşi caracterul creştin, noi nu trebuie să cultivăm numai 
o viaŃă de rugăciune retrasă şi lini ştită, şi nici o viaŃă cu totul de zel 
formal şi cuprins de emoŃii, în timp ce evlavia personală este neglijată. 
Dar timpul de faŃă ne cere să fim aşteptători ai revenirii Domnului şi să 
fim vigilenŃi în lucrarea pentru salvarea semenilor noştri. Dumnezeu nu 
va accepta nici cele mai înflăcărate servicii, dacă ei nu sunt mai întâi 
consacraŃi prin supunerea sufletului faŃă de El şi iubirea Lui. La o 
anumită grupă de persoane există primejdia de a îndepărta sistematic 
atât Duhul lui Dumnezeu, cât şi vitalitatea religiei lui Hristos, şi de a 
prezenta în schimb o serie de îndatoriri şi ceremonii obositoare. 2T:673. 
 

10 iunie, Matei 7,21, Biblia la rând: Eclesiastul 4-6 
„În Cuvântul Său, Dumnezeu a prezentat condiŃiile prin care fiecare 
suflet poate fi ales pentru viaŃa veşnică, şi anume ascultarea de 
poruncile Sale prin credinŃa în Hristos. Dumnezeu a ales un caracter în 
armonie cu Legea Sa şi toŃi aceia care vor atinge standardul cerut de El 
vor avea intrare în ÎmpărăŃia slavei. […] Mântuirea este oferită în mod 
liber tuturor; dar de rezultatele mântuirii se vor bucura numai aceia care 
au îndeplinit condiŃiile.” PP:207, 208. 
 

11 iunie, Exod 19,6, Biblia la rând: Eclesiastul 7-9 
„Preceptele Decalogului sunt adaptate pentru întreaga omenire şi au 
fost date pentru instruirea tuturor. Zece precepte scurte, dar 
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cuprinzătoare şi pline de autoritate, cuprind datoria omului faŃă de 
Dumnezeu şi faŃă de semenii săi; şi toate, bazate pe marele şi 
fundamentalul principiu al iubirii. […] În cele Zece Porunci, aceste 
principii sunt arătate în mod amănunŃit şi făcute aplicabile la condiŃiile 
şi împrejurările în care se află omul.” PP:305. 
 

12 iunie, 2 ÎmpăraŃi 6,16.17, Biblia la rând: Eclesiastul 10-12 
„Lui Elisei nu i-a fost dat să-şi urmeze stăpânul într-un car de foc. 
Domnul a îngăduit să vină asupra lui o suferinŃă îndelungată. În orele 
lungi de slăbiciune omenească şi de suferinŃă, credinŃa lui s-a prins de 
făgăduinŃele lui Dumnezeu şi a văzut în jurul său soli cereşti ai 
mângâierii şi păcii. Aşa cum pe înălŃimile Dotanului văzuse oştile 
cerului care-l înconjurau, carele de foc ale lui Israel şi călărimea lui, 
acum era conştient de prezenŃa îngerilor care simŃeau cu el şi a fost 
sprijinit. În toată viaŃa lui, manifestase o credinŃă puternică şi, pe 
măsură ce înaintase în cunoaşterea căilor lui Dumnezeu şi a bunătăŃii 
Sale pline de milă, credinŃa rodise o încredere dăinuitoare în 
Dumnezeu, iar când moartea l-a chemat, el a fost gata să se odihnească 
de ostenelile lui.” PR:263. 
 
13 iunie, Ieremia 6,16, Biblia la rând: Cânt. Cânt. 1-4 
„Ce lecŃie este aceasta pentru aceia care ocupă poziŃii de răspundere 
astăzi în biserica lui Dumnezeu! Ce avertizare solemnă de a trata cu 
credincioşie păcatele care aduc dezonoare cauzei adevărului! Nimeni 
dintre aceia care pretind a fi depozitarii Legii lui Dumnezeu să nu se 
măgulească cu gândul că cinstea exterioară pe care o manifestă faŃă de 
porunci îl va scăpa de aplicarea dreptăŃii divine. Nimeni să nu refuze 
mustrarea pentru păcat, nici să-i acuze pe slujitorii lui Dumnezeu că 
sunt prea zeloşi în străduinŃa de a curăŃi tabăra de făcătorii de rele. Un 
Dumnezeu care urăşte păcatul îi cheamă pe aceia care susŃin că păzesc 
Legea Sa să se îndepărteze de orice nelegiuire. Neglijarea pocăinŃei şi 
ascultării de bunăvoie va aduce asupra celor de astăzi urmări tot atât de 
serioase ca şi acelea care au venit peste Israelul din vechime.” PR:416. 
 
14 iunie, Ieremia 20,9, Biblia la rând: Cânt. Cânt. 5-8 
„Planul lui Dumnezeu nu este să trimită soli care să măgulească şi să 
placă păcătoşilor; El nu dă solii de pace pentru a-i legăna pe cei 
nesfinŃiŃi într-o siguranŃă falsă. Din contră, El aşează poveri grele 
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asupra conştiinŃei făcătorului de rele şi îi străpunge sufletul cu săgeŃile 
ascuŃite ale simŃământului vinovăŃiei. Îngerii-slujitori îi prezintă 
judecăŃile de temut ale lui Dumnezeu, pentru a-i adânci simŃământul 
nevoii şi a-l aduce la strigătul agonizant: ’Ce trebuie să fac, ca să fi u 
mântuit?’ (Fapte 16,30) Însă Mâna care umileşte până la pământ, 
mustră păcatul şi face de ruşine mândria şi ambiŃia este Mâna care-l 
înalŃă pe cel pocăit şi zdrobit. Cu cea mai adâncă împreună-simŃire, 
Acela care îngăduie pedepsei să cadă, întreabă: ’Ce vrei să-Ńi fac?’” 
PR:435. 
 
15 iunie, Daniel 6,28, Biblia la rând: 1 Regi 1-4 
„Din istoria eliberării lui Daniel, putem învăŃa că, în timpuri de 
încercare şi întuneric, copiii lui Dumnezeu trebuie să fi e exact ceea ce 
au fost şi atunci când  perspectivele erau strălucitoare, de nădejde, iar 
împrejurările le ofereau tot ce-şi doreau. […] În ceasul celei mai mari 
încercări, un om a cărui inimă se sprijină pe Dumnezeu va fi la fel 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.” PR:545. 
 
16 iunie, Ieremia 29,11, Biblia la rând: 1 Regi 5-7 
„Atunci când principiile vitale ale ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu sunt 
pierdute din vedere, ceremoniile devin numeroase şi extravagante. 
Atunci când clădirea caracterului este neglijată, când împodobirea 
sufletului lipseşte, când simplitatea evlaviei este dispreŃuită, mândria şi 
dorinŃa de etalare cer edificii bisericeşti măreŃe, împodobiri splendide şi 
ceremonii impunătoare. Dar, în toate acestea, Dumnezeu nu este onorat. 
[…] Nici toată frumuseŃea artei nu se poate compara cu frumuseŃea 
blândeŃii şi a caracterului care se va vedea în aceia care sunt 
reprezentanŃii lui Hristos.”PR:565,566 
 
17 iunie, Neemia 5,12, Biblia la rând: 1 Regi 8-10 
„Chiar şi printre aceia care pretind că umblă în temere de Domnul sunt 
unii care merg din nou pe calea urmată de căpeteniile lui Israel. 
Deoarece stă în puterea lor să facă lucrul acesta, ei pretind mai mult  
decât este drept şi, în felul acesta, devin asupritori. Şi pentru că lăcomia 
şi trădarea se văd în viaŃa acelora care poartă numele lui Hristos, pentru 
că biserica menŃine în registrele ei numele acelora care şi-au câştigat 
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averi prin nedreptate, religia lui Hristos este batjocorită. […] Într-o 
mare măsură, biserica este răspunzătoare pentru păcatele membrilor ei. 
Ea sprijină răul, dacă nu-şi înalŃă glasul împotriva lui.” PR:651. 
 
18 iunie, Romani 8,7, Biblia la rând: 1 Regi 11-13 
„Visurile omeneşti de progres sunt zadarnice şi toate eforturile pentru 
înălŃarea omenirii sunt inutile, dacă oamenii neglijează singura Sursă de 
speranŃă şi de ajutor pentru neamul omenesc căzut în păcat. Căci ’orice 
ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl 
luminilor’ Iacov 1,17. Fără Dumnezeu, nu există nici un caracter cu 
adevărat excelent. Iar singura cale spre Dumnezeu este Hristos. El 
spune: ’Eu sunt Calea, Adevărul şi ViaŃa. Nimeni nu vine la Tatăl decât 
prin Mine’ Ioan 14,6.”CcH:21. 
 
19 iunie, Psalmi 139,23.24, Biblia la rând: 1 Regi 14-16 
„Domnul Hristos este gata să ne elibereze de păcat, dar El nu forŃează 
niciodată voinŃa; şi, dacă prin păcătuire continuă însăşi voinŃa a ajuns 
întru totul înclinată spre rău, iar noi nu dorim să fi m eliberaŃi şi nu 
suntem dispuşi să primim harul Său, ce ar putea Domnul să facă mai 
mult? Ne-am nimicit singuri prin respingerea categorică a dragostei 
Sale. ’Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua 
mântuirii’ (2 Corinteni 6,2). ’Astăzi, dacă auziŃi glasul Lui, nu vă 
împietriŃi inimile’ (Evrei 3,7.8).” CcH:34. 
 
20 iunie, Proverbe 28,13, Biblia la rând: 1 Regi 17-19 
„Când păcatul distruge în om simŃul moral, cel greşit nu mai sesizează 
defectele caracterului său şi nici nu mai conştientizează imensitatea 
îngrozitoare a păcatului pe care l-a comis şi, dacă nu se supune puterii 
convingătoare a Duhului Sfânt, el va rămâne într-o stare de parŃială 
orbire faŃă de propriul păcat. Atunci, mărturisirile lui nu sunt sincere şi 
stăruitoare. Pentru fiecare recunoaştere a vinovăŃiei, el adaugă o 
justificare şi îşi scuză comportamentul, declarând că, dacă nu s-ar fi 
aflat în anumite împrejurări, nu ar fi făcut faptele pentru care este 
mustrat.” CcH:40. 
 
21 iunie, Ieremia 29,13, Biblia la rând: 1 Regi 20-22 
„Guvernarea lui Dumnezeu nu se bazează, aşa cum ar vrea Satana să 
credem, pe o supunere oarbă, pe un control lipsit de raŃiune. Ea 
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apelează la raŃiune şi la conştiinŃă.… Dumnezeu nu forŃează voinŃa 
fiin Ńelor pe care le-a creat.… O supunere forŃată ar fi o piedică în calea 
unei adevărate dezvoltări a minŃii şi a caracterului şi ar face din om un 
robot. Nu acesta este scopul Creatorului. El doreşte ca omul, lucrarea 
culminantă a puterii Sale creatoare, să atingă cea mai înaltă dezvoltare 
posibilă.… El ne invită să ne predăm pe noi înşine Lui, pentru ca El să 
poată împlini voinŃa Sa în noi. Rămâne ca noi să alegem dacă vom fi 
sau nu eliberaŃi din robia păcatului, pentru a ne bucura de glorioasa 
libertate a fiilor lui Dumnezeu.” CcH:43, 44. 
 
22 iunie, Ezechiel 36,26, Biblia la rând: 2 Regi 1-3 
„Nu poŃi face ispăşire pentru păcatele tale din trecut. Nu-Ńi poŃi schimba 
inima şi singur nu poŃi deveni sfânt. Dar Dumnezeu făgăduieşte că va 
face toate acestea pentru tine, prin Domnul Hristos. Crede această 
făgăduinŃă. Mărturiseşte-Ńi păcatele şi consacră-te lui Dumnezeu. Este 
alegerea ta să-I slujeşti. Cu aceeaşi certitudine cu care îndeplineşti tu 
acest lucru, Dumnezeu Îşi va îndeplini cuvântul faŃă de tine. Dacă tu 
crezi […] că eşti iertat şi eliberat de păcat, Dumnezeu face din aceasta o 
realitate; tu eşti vindecat, întocmai cum i-a dat Domnul Hristos celui 
paralizat puterea de a umbla, îndată ce a crezut că este vindecat. Tot aşa 
se va întâmpla şi cu tine, în momentul în care vei crede. Nu aştepta să 
simŃi că eşti sănătos, ci spune: ’Eu cred acest fapt; şi este aşa nu pentru 
că eu simt, ci pentru că Dumnezeu a făgăduit.’” CcH:51. 
 

23 iunie, 1 Petru 2,1-3, Biblia la rând: 2 Regi 4-6 
„Consacră-te lui Dumnezeu în fiecare dimineaŃă; aceasta să fi e prima 
activitate a ta. Roagă-te astfel: ’O, Doamne, primeşte-mă să fi u cu totul 
al Tău! Aşez toate planurile mele la picioarele Tale. Foloseşte-mă azi în 
serviciul Tău. Rămâi cu mine şi tot ce fac eu să fi e făcut prin puterea 
Ta.’ Această lucrare trebuie îndeplinită zilnic.” CcH:70. 
 

24 iunie, 1 Corinteni 7,24, Biblia la rând: 2 Regi 7-10 
„Nu trebuie să aştepŃi ocazii mari, speciale, sau talente extraordinare 
pentru ca numai după aceea să lucrezi pentru Dumnezeu. Nu trebuie să 
te gândeşti la ce va spune lumea despre tine. Dacă viaŃa ta zilnică este o 
mărturie despre curăŃia şi sinceritatea credinŃei tale şi dacă ceilalŃi sunt 
convinşi că doreşti să le faci bine, eforturile tale nu vor fi cu totul 
zadarnice.” CcH:83. 
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25 iunie, Ioan 17,3, Biblia la rând: 2 Regi 11-14:20 
„Citirea în fugă a Sfintelor Scripturi nu aduce decât puŃin folos. PoŃi citi 
întreaga Biblie şi totuşi să nu vezi frumuseŃea ei şi să nu înŃelegi 
profunzimea şi adânca ei însemnătate. Studierea unui pasaj până când 
semnificaŃia lui este pe deplin lămurită, iar legătura lui cu Planul de 
Mântuire devine evidentă, este de o mai mare valoare decât citirea în 
grabă a mai multor capitole, fără urmărirea unui anumit scop şi fără a 
învăŃa ceva din lectură.” CcH:90. 
 

26 iunie, Filipeni 4,6, Biblia la rând: Ioel 1-3 
„Să ne îndreptăm atenŃia spre crucea de pe Golgota. Hristos, şi El 
răstignit, să fi e subiectul meditaŃiei, al conversaŃiei şi al celor mai alese 
sentimente ale noastre. Să păstrăm în memorie amintirea fiecărei 
binecuvântări pe care o primim de la Dumnezeu şi, când înŃelegem 
marea Lui iubire faŃă de noi, suntem dispuşi să încredinŃăm totul în 
mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi.” CcH:103, 104. 
 
27 iunie, Proverbe 3,5-8, Biblia la rând: 2 Regi 14:21-25; Ioan 1-4 
„În lupta credinŃei şi a vieŃii ne putem aştepta la greutăŃi dar, privind la 
trecut, precum şi în viitor, putem spune: ’Până aici Domnul ne-a 
ajutat.’’Şi puterea ta să Ńină cât zilele tale’ 1 Sam. 7,12. Deutr. 33,25. 
Încercările nu vor fi mai mari decât puterea dată pentru a le suporta. De 
aceea, să începem a îndeplini lucrarea ce ne revine, oriunde este ceva 
de făcut, având încredinŃarea că, orice va veni, ne va fi dată o putere 
proporŃională cu încercările.” CcH:125. 
 

 
28 iunie, Ioan 1,11, Biblia la rând: 2 Regi 14:26-29; Amos 1-3 
„Cu toată minuŃiozitatea şi povara prescripŃiilor formale, era cu 
neputinŃă să se respecte legea. Cei care doreau să-I servească lui 
Dumnezeu şi care încercau să Ńină învăŃăturile rabinice se chinuiau sub 
o grea povară. Ei nu puteau găsi odihnă din cauza mustrărilor unei 
conştiinŃe frământate. În felul acesta, Satana lucra să-i descurajeze pe 
oameni, să diminueze înŃelegerea lor despre caracterul lui Dumnezeu şi 
să atragă dispreŃul asupra credinŃei lui Israel. El spera să-şi dovedească 
afirmaŃiile pe care le-a făcut atunci când s-a revoltat în ceruri: cerinŃele 
lui Dumnezeu sunt nedrepte şi nu pot fi ascultate. Chiar Israel nu 
respectă legea.” HLL:29. 
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29 iunie, Luca 2,10, Biblia la rând: Amos 4-6 
„În cer, Satana Îl urâse pe Hristos pentru poziŃia Sa la tronul lui 
Dumnezeu. L-a urât şi mai mult atunci când el a fost înlăturat. L-a urât 
pe Acela care Se legase să-i răscumpere pe păcătoşi. Cu toate acestea, 
în lumea în care Satana se pretindea stăpân, Dumnezeu I-a îngăduit 
Fiului Său să vină ca un prunc slab, supus slăbiciunii omeneşti. El I-a 
îngăduit să dea piept cu primejdiile vieŃii la fel ca oricare om, să ducă 
lupta vieŃii aşa cum trebuie să o ducă orice vlăstar omenesc, cu riscul de 
a da greş şi a pierde veşnicia.”HLL:49 
 

30 iunie, Matei 2,2, Biblia la rând: Amos 7-9 
„Îngâmfarea şi invidia au închis uşa luminii.… Aceşti învăŃători erudiŃi 
n-au fost dispuşi să se plece pentru a fi îndrumaŃi de aceia pe care ei îi 
numeau păgâni.… Ei s-au hotărât să-şi arate dispreŃul pentru veştile 
care l-au agitat pe Irod şi tot Ierusalimul. Nu voiau nici măcar să 
meargă la Betleem pentru a vedea dacă lucrurile erau aşa.… De aici a 
început lepădarea lui Hristos de către preoŃi şi rabini. Din acest 
moment, îngâmfarea şi încăpăŃânarea lor s-au transformat într-o ură 
înverşunată împotriva Mântuitorului.”HLL:62 
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA: 
 

IANUARIE 
2 V. a.s. CT 16:36; B 16:46; MS 16:45; AR 17:00 
3 S. a.s. CT 16:38; B 16:47; MS 16:46; AR 17:02 
9 V. a.s. CT 16:43; B 16:54; MS 16:51; AR 17:05 
10 S. a.s. CT 16:45; B 16:55; MS 16:53; AR 17:07 
16 V. a.s. CT 16:52; B 17:02; MS 17:01; AR 17:14 
17 S. a.s. CT 16:53; B 17:03; MS 17:02; AR 17:16 
23 V. a.s. CT 17:01; B 17:11; MS 17:13; AR 17:25 
24 S. a.s. CT 17:02; B 17:12; MS 17:15; AR 17:26 
30 V. a.s. CT 17:11; B 17:21; MS 17:23; AR 17:34 
31 S. a.s. CT 17:12; B 17:22; MS 17:25; AR 17:36 

FEBRUARIE  
6 V. a.s. CT 17:22; B 17:31; MS 17:33; AR 17:46 
7 S. a.s. CT 17:22; B 17:31; MS 17:33; AR 17:46 
13 V. a.s. CT 17:30; B 17:40; MS 17:43; AR 17:57 
14 S. a.s. CT 17:31; B 17:41; MS 17:45; AR 17:58 
20 V. a.s. CT 17:40; B 17:50; MS 17:54; AR 18:05 
21 S. a.s. CT 17:41; B 17:51; MS 17:56; AR 18:07 
27 V. a.s. CT 17:48; B 18:58; MS 18:02; AR 18:15 
28 S. a.s. CT 17:50; B 18:00; MS 18:04; AR 18:17 

MARTIE  
6 V. a.s. CT 17:57; B 17:10; MS 18:13; AR 18:25 
7 S. a.s. CT 17:59; B 18:10; MS 18:14; AR 18:27 
13 V. a.s. CT 18:06; B 18:17; MS 18:22; AR 18:36 
14 S. a.s. CT 18:08; B 18:19; MS 18:24; AR 18:37 
20 V. a.s. CT 18:16; B 18:26; MS 18:32; AR 18:45 
21 S. a.s. CT 18:17; B 18:27; MS 18:34; AR 18:47 
27 V. a.s. CT 18:24; B 18:35; MS 18:42; AR 18:54 
28 S. a.s. CT 18:26; B 18:36; MS 18:43; AR 18:56 
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APRILIE 

3 V. a.s. CT 19:32; B 19:43; MS 19:52; AR 20:03 
4 S. a.s. CT 19:34; B 19:45; MS 19:53; AR 20:05 
10 V. a.s. CT 19:41; B 19:51; MS 20:01; AR 20:13 
11 S. a.s. CT 19:43; B 19:53; MS 20:02; AR 20:15 
17 V. a.s. CT 19:50; B 20:00; MS 20:10; AR 20:22 
18 S. a.s. CT 19:52; B 20:02; MS 20:12; AR 20:24 
24 V. a.s. CT 20:00; B 20:11; MS 20:21; AR 20:31 
25 S. a.s. CT 20:02; B 20:12; MS 20:23; AR 20:33 

MAI 
1 V. a.s. CT 20:08; B 20:19; MS 20:30; AR 20:43 
2 S. a.s. CT 20:10; B 20:20; MS 20:32; AR 20:45 
8 V. a.s. CT 20:15; B 20:26; MS 20:40; AR 20:50 
9 S. a.s. CT 20:17; B 20:28; MS 20:41; AR 20:52 
15 V. a.s. CT 20:24; B 20:35; MS 20:46; AR 21:00 
16 S. a.s. CT 20:25; B 20:36; MS 20:48; AR 21:02 
22 V. a.s. CT 20:31; B 20:42; MS 20:55; AR 21:06 
23 S. a.s. CT 20:32; B 20:43; MS 20:57; AR 21:08 
29 V. a.s. CT 20:38; B 20:50; MS 21:03; AR 21:14 
30 S. a.s. CT 20:39; B 20:51; MS 21:04; AR 21:16 

IUNIE 
5 V. a.s. CT 20:44; B 20:54; MS 21:10; AR 21:21 
6 S. a.s. CT 20:45; B 20:56; MS 21:11; AR 21:22 
12 V. a.s. CT 20:48; B 21:00; MS 21:13; AR 21:24 
13 S. a.s. CT 20:49; B 21:01; MS 21:15; AR 21:26 
19 V. a.s. CT 20:52; B 21:02; MS 21:18; AR 21:28 
20 S. a.s. CT 20:52; B 21:03; MS 21:18; AR 21:29 
26 V. a.s. CT 20:53; B 21:04; MS 21:19; AR 21:30 
27 S. a.s. CT 20:52; B 21:03; MS 21:18; AR 21:29 
*Abrevieri: CT = ConstanŃa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.  

Pentru Rep. Moldova se va folosi ora ConstanŃei. 
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BIBLIA ÎNTR-UN AN 
BifaŃi căsuŃa fiecărui capitol citit şi veŃi şti totdeauna cât mai aveŃi! 

Vechiul Testament  
Pentateuhul 

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 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Geneza 

49 50           
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 

Exod 

37 38 39 40         
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 
25 26 27          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Numeri 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Deuteronom 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   

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

Iosua 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Judecători 
13 14 15 16 17 18 19 20 21    

Rut 1 2 3 4         
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 Samuel 
25 26 27 28 29 30 31      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Samuel 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Regi 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
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 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 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

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 

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 

Iov 

37 38 39 40 41 42       
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 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

Psalmi 

145 146 147 148 149 150       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 
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 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Isaia 

61 62 63 64 65 66       
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 
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! 
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