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INTRODUCERE 
 

„Căci tot ce este lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi 
lăudăroşia vieŃii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei 
trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.,, 1 Ioan 2:16,17 

SituaŃiile care înconjoară lumea de astăzi fac inimile oamenilor să 
tremure de teamă. ViolenŃa care a fost la un moment dat restricŃionată la 
ştirile de după-masă o întâlnim acum în oraşul nostru la fiecare uşa. ViaŃa 
pare mult mai fragilă decât era odată şi gândurile se pot schimba rapid de 
la planificarea pentru o viaŃă liniştită, într-o lume previzibilă pentru a 
face faŃă la lucruri înfricoşătoare care odată păreau de neconceput.  

Poporul lui Dumnezeu este binecuvântat să aibă "un cuvânt mai 
sigur al profeŃiei." În aceste studii ale săptămânii de rugăciune, vrem să 
vedem în primul rând unde se îndreaptă această lume. Acest lucru nu are 
scopul de a speria în vreun fel oamenii de la împărăŃia cerească, iar teama 
nu este o motivaŃie care se poate accepta. Mai degrabă, vrea să ne ajute 
să înŃelegem modul în care Dumnezeu va rezolva conflictul dintre bine şi 
rău, care este concentrat în această lume. După aceea, vom studia despre 
principiile sfinte, veşnice, care sunt valabile în toate locurile şi în toate 
circumstanŃele. În 1966, Robert W. Olson a pregătit o compilaŃie a 
scrierilor sorei Ellen G. White, intitulată Criza Viitoare, care conŃine 
douăzeci şi unul de capitole şi care constituie o listă de evenimente finale 
din lume. După trecerea în revistă a acestei liste vom examina conceptele 
din spatele cuvintelor lui Isus din Matei 24:44: "De aceea şi voi fi Ńi gata; 
căci Fiul Omului va veni în ceasul când nu vă gândiŃi".  

Vrem să ştim cum să trecem în siguranŃă din această lume 
păcătoasă în împărăŃia veşnică a luminii. Servim unui Dumnezeu 
Creator, nu unui zeu al norocului, astfel încât să putem fi siguri de 
credinŃa destinului nostru, dacă încrederea noastră este în Dumnezeu, 
chiar şi atunci când această lume şi tot ce este în ea s-a prăbuşit şi a 
murit. 

Conducătorul de tineret din fiecare biserică este încurajat să 
imprime cât mai multe copii ale acestei broşuri, astfel încât fiecare tânăr 
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să poată avea un exemplar. De asemenea, această săptămână de Prelegeri 
pentru Tineret este un moment bun pentru a instrui tinerii în servire, 
oferindu-le ocazii de a se exprima liber şi a conduce discuŃiile. Cu 
această ocazie, rugăm fiecare biserică locală, Câmp sau Uniune să 
sprijine Departamentul de Tineret al ConferinŃei Generale cu daruri 
regulate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiile pentru Săptămâna de Prelegeri pentru Tineret sunt pregătite şi publicate 
de Departamentul de Tineret al ConferinŃei Generale, PO Box S, Cedartown, 
GA 30125, Statele Unite ale Americii. ContactaŃi pe Joel Barnedo, liderul de 
tineret al ConferinŃei Generale pentru întrebări: jnbarn@yahoo.com / 
youth@sda1844.org. Website: www.uponhighplaces.org.  
Notă: Toate notele folosite din scrierile E. G. White fac referinŃă la paginaŃia 
standardizată din limba engleză. 
Traducere, editare si tehnoredactare: Departamentul Editorial al Câmpului 
Misionar Român pentru versiunea în limba română.  
Traducere şi tehnoredactare: Mariş Manuela 
Corectură, paginaŃie şi copertă: łerbea Daniel 
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Studiul 1. 24 mai, 2015 
 

ÎNCHEIEREA ISTORIEI P ĂMÂNTULUI 
 

SFÂRŞITUL 

Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre această lume şi 
soarta ei? Găseşte ideea principală în fiecare dintre următoarele 
versete: 

 

Romani 5:12 ……………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
1 Petru 4:7 ………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………. 
1 Corinteni 15:21,22 …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
Apocalipsa 21:5 ………………………………………………………..…  
……………………………………………………………………………. 
Potrivit cu Romani 6:23, ce alegere are de făcut toată lumea? 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 
ÎNAINTEA SFÂR ŞITULUI 

Titlurile capitolelor din Criza Viitoare, compilate  de Robert 
W. Olson, arată o listă a evenimentelor care vor preceda a doua 
venire a lui Isus, în conformitate cu înŃelegerea Adventă a profeŃiei. 
În urm ătoarele citate, se evidenŃiază principii care se aplică acestei 
înŃelegeri.  

"Semnul fiarei este exact ceea ce s-a proclamat că este. Nu totul 
este înŃeles în legătură cu această problemă şi nici nu va fi înŃeles până nu 
se deschide sulul." Mărturii pt comunitate, vol. 6, p. 17; vol. 8, p. 159. 

"O mare parte a acestor lucruri mi-au fost arătate, dar eu îŃi pot 
prezenta doar câteva idei. Du-te la Dumnezeu, roagă-te pentru iluminare 
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divină, ca să fii sigur că ştii adevărul, pentru ca atunci când se va arăta 
puterea făcătoare de minuni a lui Satana, când inamicul va veni ca un 
înger de lumină, să poŃi face diferenŃa între lucrarea reală a lui Dumnezeu 
şi imitaŃia lucrării puterilor întunericului." Review and Herald, dec.24, 
p.3.  

"Acest lucru solemn trebuie prezentat nu numai oamenilor din 
lume, ci şi celor din bisericile noastre, pentru că ziua Domnului va veni 
deodată, pe neaşteptate. Avertizarea înfricoşătoare a profeŃiei se 
adresează fiecărui suflet. Nimeni să nu se simtă în siguranŃă faŃă de 
pericolul de a fi surprins. Fie ca nici o interpretare a profeŃiei să nu vă 
înlăture convingerea cunoaşterii evenimentelor care arată că acest mare 
eveniment este aproape, este chiar la uşi." Principiile fundamentale ale 
educaŃiei creştine, p. 336. 

"Numai aceia care şi-au întărit mintea cu adevărurile Bibliei vor 
rezista în ultimul mare conflict." Tragedia Veacurilor, p. 593. 

Studiază Biblia aşa cum nu ai studiat-o niciodată înainte. Dacă nu 
ajungi la o bună cunoaştere a adevărului, nu vei fi gata pentru arătarea 
Domnului .... 

"Fiecare poziŃie a credinŃei noastre va fi cercetată şi dacă nu 
suntem cercetători scrupuloşi ai Bibliei, înŃelepciunea marilor oameni ai 
lumii ne va duce pe calea pierzării." Mărturii pt comunitate, vol.5, p.54. 

 
EVENIMENTELE FINALE 

• unirea bisericilor 
• legea duminicală naŃională 
• legea duminicală universală 
• scurtul timp de încercare 
• cernerea puternică 
• înaintea conducătorilor 
• minunile lui Satana 
• personificarea lui Satana în 

Hristos 
• ploaia târzie 

• marea strigare 
• punerea peceŃii lui Dumnezeu 
• semnul fiarei 
• încheierea timpului de probă 
• perfecŃiunea în Hristos 
• decretul de moarte 
• timpul necazului lui Iacov 
• marele timp de probă (plăgile) 

marea încercare 
• venirea lui Hristos 
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Lista de mai sus nu este în mod necesar secvenŃial, deoarece unele 
dintre evenimente se vor suprapune şi / sau au loc simultan. Dumnezeu 
va finaliza planul Său pentru mântuirea omului în conformitate cu scopul 
şi voia Lui divină. Nu trebuie să-Ńi fie frică de nimic şi nimeni pentru că 
“frica Domnului este începutul înŃelepciunii; toŃi cei care o păzesc, au o 
minte sănătoasă şi slava Lui Ńine în veci.” Psalmul 111:10. În plus, viaŃa 
vine de la El şi este în mâinile Lui. El a zis: “Hotărârile Mele vor rămâne 
în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.” Isaia 46.10. 

 

Împărt ăşeşte cu grupul speranŃele şi propunerile tale, cu privire la 
acest studiu, precum şi modul în care vă puteŃi sprijini reciproc în 
speranŃa veşnică. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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Studiul 2. 25 mai, 2015 

 

PREGĂTIREA ASTĂZI 
 

MIJLOACELE LUI DUMNEZEU 

În urm ătoarele versete biblice, caută unele din mijloacele pe 
care Dumnezeu le foloseşte să pregătească ÎmpărăŃia Lui pentru to Ńi 
cei care doresc cu toată inima a trăi pentru totdeauna cu El şi cu 
fiin Ńele cereşti în acel loc sfânt, minunat: 

Isaia 30:20,21 …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
Deuteronomul 5:31-33 …………………… …………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
Psalm 32:8,11 ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Psalm 34:7-10 …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
Ioan 14.26 ………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………. 
Ioan 15:2-5 ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
FORMAREA CARACTERULUI  

De ce este atât de important să se ia în considerare cine 
suntem şi ce ne dorim să fim? Citi Ńi următoarele citate şi discutaŃi 
modul cum se formează, mintea şi caracterul fiecărei persoane. 

”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 
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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. ” Sfaturi pentru părinŃi, educatori şi 
elevi, p.143. 

"Există diferite caractere haotice care sunt total deosebite de Isus 
şi care sunt în biserica lui Hristos; dar dacă nu se vor supune şi nu vor 
deveni la fel de lutul în mâinile olarului, dacă nu vor fi dispuşi să fie 
modelaŃi de cer şi nu vor fi modelaŃi în vasele pe care Dumnezeu doreşte 
să le facă, nu vor suferi transformarea de caracter, vor fi întotdeauna vase 
de ocară şi niciodată nu vor primi în final viaŃa veşnică. Nici o deficienŃă 
de caracter nu va primi viaŃa veşnică şi nu vor strica cerul cu 
imperfecŃiuni ." Review and Herald, 20 noiembrie, 1894. 

În acest sens, să discutăm ce se întâmplă în şi pentru mintea 
noastră (şi în cele din urmă în caracterele noastre) în funcŃie de la ce 
ne uităm, citim şi ascultăm, precum şi modul în care alegem să 
gândim, vorbim şi să acŃionăm. 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
CINE VA MO ŞTENI ÎMP ĂRĂłIA? 

 Citi Ńi următoarele texte biblice, şi vorbi Ńi despre cine va 
moşteni şi cine nu va moşteni veşnicia. 

Matei 25:34 ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
1 Corinteni 6:9-10 ………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
Matei 5:3,10,19,20 ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Matei 6:33 ………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
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Păcatul şi răzvrătirea, care constituie natura lui Satana şi sunt 
moştenite de fiecare fiinŃă umană care se naşte ar ruina mediul sfânt, 
fericit din cer şi de aceea ele nu vor găsi nici un loc acolo. Mai mult 
decât atât, păcatul nu poate exista în prezenŃa unui Dumnezeu Sfânt. Prin 
urmare, atunci când păcatul, nelegiuirea, răzvrătirea şi toate răutăŃile sunt 
distruse, toŃi cei care se agaŃă de astfel de lucruri vor fi distruşi cu ele. 
Evanghelia lui Isus Hristos se ocupă cu păcatul şi îl elimină din inima 
cuiva în conformitate cu decizia liberului arbitru. 

 
BĂTĂLIILE DE AZI SUNT PRACTICA DE MÂINE 

În pregătirea de astăzi se include angajarea în lupta dintre 
lumină şi întuneric. Cine conduce această bătălie de partea luminii şi 
cu ce arme se luptă soldaŃii Lui? Cum pot ei să ştie că vor câştiga 
bătălia? SpuneŃi-vă gândurile în legătur ă cu următoarele versete: 

1 Samuel 17:47 …………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Efeseni 6:10-18 …………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

"Adevăratul caracter nu este ceva ce se realizează în afara noastră 
şi care ne acoperă, ci el radiază dinăuntru. Dacă dorim să-i conducem pe 
alŃii pe calea neprihănirii, principiile neprihănirii trebuie să se găsească 
mai întâi în inima noastră. Mărturisirea noastră de credinŃă poate face 
cunoscută teoria religiei, dar religia noastră practică este aceea care 
proclamă cuvântul adevărului. O viaŃă consecventă, o purtare sfântă, o 
integritate neclintită, un spirit activ şi binevoitor, o pildă de evlavie, toate 
acestea sunt mijloacele prin care se dă lumii lumină." Hristos Lumina 
Lumii, p. 307. 
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Studiul 3. 26 mai, 2015 

 

ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU 
 

CÂŞTIGAREA EXPERIEN łEI 

"Mintea multora dintre noi este pusă la grea încercare în studiu, 
ca să înŃelegem lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, dar trebuie să ne 
micşorăm şi să depăşim obiceiurile leneşe, dacă vrem să ne apropiem de 
Dumnezeu şi să-L câştigăm de partea noastră. Mintea noastră trebuie să 
fie angajată la maxim sau vom eşua în a obŃine experienŃe profunde, 
experienŃe bogate pe care Dumnezeu este dispus să ni le dea." Review 
and Herald, 3 decembrie, 1889. 

Ce spune Dumnezeu să facem acum încât să ştim cum să 
reacŃionăm în timp de încercare? DiscutaŃi conceptele găsite în 
următoarele versete biblice: 

Maleahi 3:10 …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

Isaia 1:18 ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

Judecători 6:39,40 ……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

Psalmii 50:15 …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

Romani 12:2 ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 

1 Tesaloniceni 5:21 ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 



 10 

ÎNDEPLINIREA RESPONSABILIT ĂłIILOR  

"Dumnezeu doreşte să învăŃăm cât timp rămânem în această 
lume, să învăŃăm totdeauna, cu mare responsabilitate. Ar trebui să fim 
harnici şi apŃi, gata să-i învăŃăm şi pe alŃii prin învăŃătură şi exemplu ceea 
ce am învăŃat. ..." Review and Herald, 17 aprilie, 1888. 

 

Ce binecuvântări cad şi asupra cui, când cineva este gata să 
ducă poveri pentru Dumnezeu? Ce are aceasta a face cu învăŃarea 
încrederii în Dumnezeu? Împărt ăşiŃi-vă gândurile cu privire la acest 
lucru în legătur ă cu citatele de mai jos: 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

"Dragii mei fraŃi şi surori în Iowa. Domnul vă cheamă să vă veniŃi 
în fire. DaŃi-vă seama de responsabilităŃile voastre. Dumnezeu a dat 
fiecărui om lucrarea sa. AveŃi cea mai serioasă lucrare de făcut. Vă veŃi 
putea trăi viaŃa în dedicare. ÎnvăŃaŃi tot ce se poate, iar apoi fiŃi o 
binecuvântare pentru alŃii prin împărtăşirea cunoştinŃei adevărului. 
Fiecare să facă după puterea lui, de bună voie, împărtăşind şi ducând 
sarcini.  

"Să înaintăm în numele Domnului cu perseverenŃă în cursa pentru 
viaŃa veşnică. Avem o lucrare mare de făcut în a ne lumina sufletele şi în 
a ne trăi viaŃa la standarde mai înalte. Să ne punem Ńinte înalte şi 
preŃioase asupra cunoaşterii adevărului. Atunci vom avea o înŃelegere 
mai clară în ceea ce priveşte bunătatea lui Dumnezeu pentru noi şi 
obligaŃiile noastre faŃă de alŃii. În timp ce căutăm să salvăm pe cei 
pierduŃi, să ne păstrăm mintea înălŃată în mod constant în rugăciune 
pentru călăuzire divină. Să nu privim la oameni, ci trebuie să privim la 
Isus. Să nu ne pierdem spiritualitatea. Hristos doreşte ca poporul Său să 
fie renăscut de Duhul Sfânt." Manuscript Releases, vol. 16, p. 348. 
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Împărt ăşiŃi o experienŃă pe care aŃi avut-o în care Dumnezeu 
v-a dat un sprijin special (supranatural) în realizarea unei sarcini 
pentru care aŃi fost responsabili: 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

Dar acest lucru are loc doar din când în când? CitiŃi Filipeni 
4:13 şi Ioan 15: 4-7 şi căutaŃi care este conceptul faptului că 
Dumnezeu oferă ajutor supranatural copiilor Săi tot timpul şi le 
oferă mult mai mult dacă ar cere. Apoi citiŃi şi evidenŃiaŃi aceeaşi 
idee din citatele de mai jos. 

"Tatăl nostru ceresc are o mie de căi prin care ne poate purta de 
grijă, căi despre care nu ştim nimic. Aceia care acceptă principiul 
fundamental de a face din slujirea lui Dumnezeu o datorie supremă vor 
vedea încurcăturile dispărând şi o potecă netedă înaintea picioarelor lor." 
Divina vindecare, p. 481. 

"Războiul nu trebuie să fie purtat împotriva cărnii şi sângelui, ci 
"împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăŃii care sunt în 
locurile cereşti. " Efeseni 6:12. Ei trebuie să se lupte cu forŃele 
supranaturale, dar le este asigurat ajutor supranatural. Toate inteligenŃele 
cerului se află în această armată. Şi mai mult decât îngerii ocupă 
rândurile. Duhul Sfânt, reprezentantul Căpeteniei oştirii Domnului, vine 
jos pentru a conduce lupta. NeputinŃele noastre pot fi multe, păcatele şi 
greşelile noastre grave; dar harul lui Dumnezeu este pentru toŃi cei care îl 
caută cu pocăinŃă. Puterea Celui Atotputernic este înrolată în numele 
celor care au încredere în Dumnezeu." Hristos Lumina Lumii, p. 352. 
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AJUTORUL SUPRANATURAL - AZI ŞI MÂINE  

Este important să ne vedem viaŃa prin "ochelari spirituali," 
ştiind că "Suntem angajaŃi într-un conflict puternic, iar acesta va 
deveni mai strâns şi hotărât, cu cât ne apropiem de lupta finală. 
Avem un adversar care nu doarme, iar el este în mod constant la 
lucru asupra minŃilor umane care nu au avut o experienŃă personală 
în învăŃăturile poporului lui Dumnezeu." Mesaje selecte, vol 2, p. 102. 
DiscutaŃi despre cum să (1) "tr ăiŃi în prezenŃa lui Dumnezeu", acum 
în activităŃile de zi cu zi, astfel încât să aveŃi (2) automat încredere în 
El atât atunci când se întâmplă ceva grav, cât şi când se vor revărsa 
asupra lumii evenimentele finale. 

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

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

"Caracterul se dă pe faŃă în timp de criză. Când vocea plină de 
seriozitate proclamă în miez de noapte: “Iată mirele, ieşiŃi-i în 
întâmpinare” şi fecioarele adormite s-au trezit din somnolenŃa lor, atunci 
s-a văzut cine s-a pregătit pentru acest eveniment. Ambele părŃi au fost 
luate prin surprindere, numai că o parte era pregătită pentru această 
împrejurare critică, iar cealaltă parte a fost surprinsă nepregătită. Tot 
astfel şi astăzi, o nenorocire neobişnuită şi neaşteptată, care aduce 
sufletul faŃă în faŃă cu moartea, va arăta dacă există o reală credinŃă în 
făgăduinŃele lui Dumnezeu. Astfel, se va dovedi dacă sufletul este sau nu 
susŃinut de harul lui Dumnezeu. Încercarea finală vine la încheierea 
timpului de har, când va fi prea târziu ca să se mai satisfacă nevoile 
sufleteşti. " Parabolele Domnului Hristos, p. 412. 
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Studiul 4. 27 mai, 2015 

 

DRAGOSTE PENTRU CELE SFINTE 
 

"Nu iubiŃi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva 
lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta 
firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieŃii, nu este de la Tatăl, ci 
din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, 
rămâne in veac. " 1 Ioan 2: 15-17 

 

O LUME LIPSIT Ă DE RESPECT, FIREASCĂ 

IntenŃia societăŃii acestei lumi este să fie plină de kitsch, de 
muzică ce ia mintea, bătaie de joc, imoralitate, vicii, lipsa de respect 
de sine, de alŃii şi de lucrurile sfinte, inclusiv de Dumnezeu Însuşi. 
Dumnezeul acestei lumi a exploatat natura umană păcătoasă, sucind 
minŃile oamenilor de la sfinŃenie la îngăduinŃa de sine stricată. Citi Ńi 
următoarele versete şi împărt ăşiŃi gândurile voastre cu privire la 
dorin Ńa profundă a lui Dumnezeu pentru oameni. 

Leviticul 10:10 …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
Neemia 13:17,18 …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
Ezechiel 44:23 …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
1 Timotei 6:20 …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
1 Cronici 16:29 ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
Psalmii 97:12 …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
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Matei 7:10 ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
Romani 6:22 ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
Leviticul 11:44,45 ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
1 Petru 1:16 ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
 

CELE MAI IMPORTANTE ÎN ŞELĂCIUNI 

Dorin Ńele păcătoase şi îngăduinŃa de sine a omului 
îndepărtează mulŃi tineri de biserică şi chiar de Dumnezeu. Negăsind 
ceea ce caută în rândurile poporului lui Dumnezeu, ei sunt atraşi de 
tineri din alte credinŃe sau necredincioşi de tot. Chemarea lui 
Dumnezeu la spiritualitate poate fi învinsă din dorin Ńa unei relaŃii 
umane. Şi acolo sunt lucruri şi mai mari în joc. EvidenŃiaŃi şi 
împărt ăşiŃi ceea ce consideraŃi cel mai important în următorul citat. 

„Ce ar trebui să facă orice creştin atunci când ajunge în situaŃia 
dificila în care se pune la încercare soliditatea principiului religios? Cu o 
hotărâre demnă de imitat, el ar trebui să spună deschis: “Eu sunt un 
creştin conştiincios. Eu cred că ziua a şaptea a săptămânii este Sabatul 
biblic. CredinŃa şi principiile noastre merg în direcŃii opuse. Nu putem fi 
fericiŃi împreună deoarece, dacă eu continuu să doresc mai departe 
cunoaşterea voinŃei lui Dumnezeu, mă voi deosebi tot mai mult de lume 
şi mă voi asemăna din ce în ce mai mult cu Hristos. Dacă tu continui să 
nu vezi frumuseŃea lui Hristos şi nu te simŃi atras de adevăr, vei iubi mai 
departe lumea pe care eu nu o pot iubi în timp ce eu voi iubi lucrurile lui 
Dumnezeu pe care tu nu le poŃi iubi. Lucrurile spirituale trebuie judecate 
spiritual. Fără discernământ spiritual, tu nu vei putea înŃelege ceea ce 
cere Dumnezeu de la mine sau să-Ńi dai seama de obligaŃiile pe care le am 
faŃă de Stăpânul pe care-L slujesc; din această cauză, tu vei avea impresia 
că te voi neglija datorită îndatoririlor religioase. Nu vei fi fericit, ci gelos 
pe seama sentimentelor pe care le am faŃă de Dumnezeu, iar eu voi fi 
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sigură în ceea ce priveşte convingerile mele religioase. Când îŃi vei 
schimba felul în care vezi lucrurile, când inima ta va răspunde cerinŃelor 
lui Dumnezeu, când vei învăŃa să-L iubeşti pe Mântuitorul meu, atunci 
relaŃia noastră ar putea fi reluată.” 

„Credinciosul face astfel un sacrificiu pentru Hristos, pe care 
conştiinŃa sa îl aprobă şi care arată că pentru el viaŃa veşnică preŃuieşte 
atât de mult, încât nu-şi poate permite riscul de a o pierde. El consideră 
că este mai bine să rămână necăsătorit decât să se lege pe viaŃă cu unul 
care alege mai degrabă lumea decât pe Domnul Isus şi care l-ar îndepărta 
de crucea lui Hristos.” Căminul adventist, p. 66, 67. 

 

ÎNCREDEREA ÎN DUMNEZEU 

Mul Ńi tineri gândesc că deoarece Dumnezeu nu le-a dat ceea 
ce ei doresc, este nevoie să meargă să obŃină ei înşişi. Ei caută în 
special locuri de muncă şi soŃii. Din motive pământeşti de muncă, 
unii oameni sacrifică ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu şi calea 
Lui sfântă de viaŃă. Pentru a avea un soŃ, ei sunt dispuşi să renunŃe 
la credinŃa lor. Dumnezeu ar vrea să le dăruiască ceva cu mult, mult 
mai bine în aceste două domenii, dar inimile lor sunt împăr Ńite, iar 
dragostea lor pentru lucruri sfinte este slabă. Ei nu sunt dispuşi să 
aştepte şi să aibă încredere în deciziile Lui, astfel încât aceştia 
sfârşesc prinşi în capcane din care nu sunt în măsură să se elibereze 
singuri. ExplicaŃi modul în care principiile sfinte găsite în 
următoarele versete biblice influenŃează viaŃa creştinului. 

Proverbele 23:23 …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
Matei 6:33 ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
Matei 10:32,33 …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
Matei 25:8 ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
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ÎNCERCĂRI MICI/ TESTE MARI 

Încercările de astăzi pot sau nu pregăti o persoană de a trece testele 
de mâine. Aceasta depinde de ceea ce face pentru a le utiliza. Este 
posibil să înveŃe din greşelile făcute într-un test şi să fie gata pentru 
alt test. Dacă alergi astăzi să te încrezi în Dumnezeu în lucrurile mici 
din viaŃă, vei fi gata să te încrezi în El în testele mari care vor veni 
mâine. ExplicaŃi cât de profunde şi cât de departe ajung principiile 
de bază indicate în bine-cunoscutele versete de mai jos. 

Luca 16:10 ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Matei 16:25,26 …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
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Studiul 5. 28 mai, 2015 

 

TRĂIREA PRIN CREDIN łĂ 
 

"Iacă puŃină, foarte puŃină vreme şi Cel ce vine va veni şi nu va 
zăbovi. Şi cel neprihănit va trăi prin credinŃă: dar dacă dă înapoi, sufletul 
Meu nu găseşte plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau 
înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinŃă pentru mântuirea 
sufletului." Evrei 10:37-39. 

 

SCHIMBAREA MIN łII 
A trăi prin credinŃă este a alege să mergi de calea lui Dumnezeu. 

Acesta este un mod cu totul diferit de gândire, de fapt o transformare a 
minŃii, după Cuvântul Sfânt şi este total contrar naturii umane. 
Dumnezeu face acest lucru pentru toŃi cei care răspund la apelul divin, 
"VeniŃi la Mine toŃi cei trudiŃi şi împovăraŃi şi Eu vă voi da odihnă. LuaŃi 
jugul Meu asupra voastră şi învăŃaŃi de la Mine, căci Eu sunt blând şi 
smerit în inima şi veŃi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul 
meu este bun şi sarcina Mea este uşoară." Matei 11: 28-30. 

Citi Ńi următoarele versete şi împărt ăşiŃi ideile voastre cu 
privire la alte apeluri pe care Dumnezeu le adresează omului: 

Ioan 7:37 …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Isaia 55:1-3 ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ioan 6:65 …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
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SCHIMBAREA INIMII 

Inima naturală, păcătoasă, a omului este nestatornică şi 
egocentrică, se schimbă rapid de la o dorinŃă egoistă la alta. Dumnezeu 
ştie acest lucru şi îndeamnă: "Fiule, dă-mi inima ta." Proverbe 23:26. 
Când facem aceasta, El ne dă o inimă nouă (Ezechiel 36:26), deci nu 
vom mai dori să urmăm dorinŃele noastre naturale umane, care sunt 
controlate de puterea răului, egoiste şi distructive. "Când un păcătos 
priveşte odată iubirea Tatălui, aşa cum se vede ea în jertfa Fiului Său şi 
se supune influenŃei divine, are loc o schimbare a inimii, iar de atunci 
înainte Hristos este totul şi în tot." Conflict şi Curaj, p. 341. 

 

PATRU CURENTE RELIGIOASE 

Dar credinŃa nu este doar o religie. Vrăjmaşul sufletelor doreşte 
ca oamenii să fie religioşi, atâta timp cât acceptă idei care sunt contrare 
credinŃei adevărate. Toate religiile se încadrează în una dintre cele patru 
moduri de gândire despre cum se obŃine viaŃa veşnică: 

• Faptele (omul trebuie să facă ceva pentru a evita mânia divină 
şi pentru a obŃine favoarea divină - păgânism). 

• CredinŃa şi faptele (omul trebuie să accepte jertfa divină şi să 
facă acte de penitenŃă şi fapte bune - catolicism). 

• Doar credinŃa (omul trebuie să-L accepte pe Isus Hristos ca 
Mântuitor al său şi nimic mai mult - Protestantism fals). 

• CredinŃa care lucrează (când omul Îl acceptă pe Isus Hristos 
ca Mântuitor al său, Isus rămâne în el şi împlineşte voia Lui sfântă - 
Biserica lui Dumnezeu). 

GăsiŃi şi împărt ăşiŃi în următoarele versete ce face Isus pentru 
copiii Săi credincioşi, cum face acest lucru şi care sunt rezultatele: 

Ioan 15:4-7 ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………. 
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Filipeni 2:13 ………………………………… …………………………... 

……………………………………………………………………………. 
Exodul 29:45 ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
Leviticul 10:3, 26:9-12 …………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Psalmii 18:2 ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
Psalmii 91:15 ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
Matei 25:23 ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 

CredinŃa înseamnă a crede ceva şi a împlini acea credinŃă, ceea ce 
va determina în cele din urmă destinul cuiva. Istoria biblică a Israelului 
arată ce se întâmplă când cineva crede - are credinŃă - în Dumnezeu şi ce 
se întâmplă atunci când nu are. "Deci, vedem că ei nu au putut să intre 
din pricina necredinŃei." Evrei 03:19. PuŃini din poporul lui Israel L-au 
crezut cu adevărat pe Dumnezeu sau chiar au crezut în El în ciuda 
lucrurilor uimitoare care Le-a făcut pentru ei. 

 

VICTORIA 

Evrei 1 enumără ce au realizat cei care umblau cu Dumnezeu 
prin credin Ńă. Gândirea şi practicile lor erau total opuse de cele ale 
lumii. AlegeŃi un exemplu din acest capitol şi împărt ăşiŃi-vă 
gândurile despre contrastul dintre succesul pe care Îl vede 
Dumnezeu şi succesul proclamat de lume.  

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



 20 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 

Posesorul credinŃei lui Isus Hristos, care o dezvoltată şi o 
practică zilnic, va avea succes prin fiecare încercare. FaceŃi o listă cu 
victoria copiilor lui Dumnezeu în timpul şi după evenimentele finale 
din această lume. În continuare, textele biblice de mai jos pot  fi 
folosite ca indicii. După toate acestea se pune întrebarea: "Ce este cu 
adevărat valoros pentru mine, atunci când privesc în lumina 
veşniciei? Voi preŃui cuvântul de speranŃă şi credinŃa lui Dumnezeu 
şi în Isus sau le voi respinge cu orice preŃ?" 

Ioan 16:33 ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
1 Ioan 2:14; 5:4,5 ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

Apocalipsa 2:7,11,17,26; 3:5,12,21 ……………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

VALORILE conduc la > CONVINGERI 

CONVINGERILE conduc la > PERSPECTIVE  

PERSPECTIVELE conduc la > ATITUDINI  

ATITUDINILE conduc la > CUVINTE  

CUVINTELE conduc la > ACłIUNI  

ACłIUNILE conduc la > OBICEIURI  

OBICEIURILE conduc la > CARACTER  

CARACTERUL conduce la > DESTIN 
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Studiul 6. 29 mai, 2015 
 

COMPLET SINGUR - CU DUMNEZEU 
 

"Eu singur am călcat  în teasc şi nici un om dintre popoare nu a fost cu 
Mine: ..."  Isaia 63:3. 

 
APĂRAREA ADEVĂRULUI  

Citi Ńi următoarele citate, evidenŃiaŃi şi discutaŃi ceea ce 
consideraŃi ca fiind cele mai importante puncte cu privire la 
atitudinea singurătăŃii şi adevăr. 

"În lucrarea sa, Pavel a fost deseori silit să stea singur. El era în 
mod deosebit învăŃat de Dumnezeu şi nu cuteza să facă vreo concesie 
care ar fi compromis principiul. Uneori, sarcina era grea, dar Pavel a stat 
tare pentru adevăr. El a înŃeles că biserica nu trebuie niciodată să ajungă 
sub controlul puterii omeneşti. TradiŃiile şi cugetările oamenilor nu 
trebuie să ia locul adevărului descoperit. Înaintarea soliei Evangheliei nu 
trebuie împiedicată de prejudecăŃile şi preferinŃele oamenilor oricare ar fi 
poziŃia lor în biserică." Istoria Faptelor Apostolilor, pp. 199,200. 

"Dacă ne punem pe noi înşine în postura de a ne uita după alŃii 
care să ne sprijine, dacă nu ne cunoaştem puterea, nu ştim cu adevărat 
propria noastră tărie, noi rămânem singuri  ne-făcând pe Dumnezeul 
nostru ajutorul. Când înaintăm spre un teren în care trebuie să stăm 
singuri, rădăcina credinŃei noastre se fixează în singurul suport sigur - 
Dumnezeul infinit." (Manuscript 36,1885) Hristos triumfător, p. 100. 

 

PERSECUłIA 

Din următoarele versete şi citate biblice, căutaŃi secretele şi 
modul în care cei care suferă persecuŃia sunt capabili nu doar să 
îndure, ci şi să se bucure în acea experienŃă. Împărt ăşiŃi cu grupul 
vostru de tineret gândurile cu privire la acestea: 

Matei 5:12 ………………………………………………………………... 
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2 Timotei 3:12 …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
Psalmii 5:11,12 …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
Eclesiastul 2:16 …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
2 Corinteni 12:9,10 ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Evrei 12:2 ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
 

"Când Isus s-a înălŃat la cer, El a numit oameni ca reprezentanŃi ai 
Lui să ducă mai departe în numele Lui lucrarea pe care El a început-o, 
promiŃându-le că după cum s-au angajat în această lucrare vor primi 
ajutor special şi putere. Având în vedere această promisiune şi marea 
iubire a lui Dumnezeu pentru om multora le-a fost greu să înŃeleagă de ce 
permite urmaşilor Lui să sufere ca martiri prin cruzimea satanică a 
oamenilor ce pretind a fi urmaşii lui Hristos. Această întrebare m-a 
tulburat ani de zile. Dar când am văzut cum îngerii lui Dumnezeu au 
zburat deasupra acestor pietre preŃioase la fel ca atunci când au zburat 
deasupra crucii lui Hristos, sentimentele mele s-au schimbat. Aceşti 
credincioşi au văzut prin credinŃă coroana de glorie nemuritoare, haina 
alba, ramura de palmier a victoriei şi pe Isus, comandantul lor iubit, 
veghind asupra lor. Atunci am înŃeles de ce Tatăl nostru ceresc permite 
ispite, încercări şi necazuri să vină peste cei dragi Lui. Acestea au scopul 
de a oferi copiilor Lui un înŃeles mai profund a prezenŃei şi a grijii Sale 
providenŃiale. De asemenea, ele sunt metodele Sale, încercări ale milei 
pentru a aduce înapoi pe cei care se abat de la calea Lui. Pacea care 
întrece orice înŃelegere nu este pentru cei care încearcă să se sustragă 
încercării şi lepădării de sine. Nu putem aprecia pe deplin pacea, bucuria 
în Hristos şi darul vieŃii veşnice dacă nu suntem dispuşi să facem unele 
sacrificii pentru a obŃine aceste binecuvântări mari." Review and Herald, 
16 Martie, 1886. 
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"Dacă vrem să intrăm în bucuria Domnului nostru, în ÎmpărăŃia 
de sus trebuie să ne împărtăşim Lui prin lepădare de sine şi sacrificiu, 
luând hrană din Cuvântul lui Dumnezeu, a cărui mijloace sunt atât de 
durabile, cât veşnicia." Slujirea medicală, 1 Septembrie 1892. 

"Ei trebuie să facă faŃă persecuŃiei nu cu întristare, ci cu bucurie. 
Orice încercare de foc este mijlocul folosit de Dumnezeu pentru curăŃirea 
lor. Cu fiecare încercare, ei sunt mai pregătiŃi să fie împreună-lucrători cu 
El. Fiecare luptă îşi are locul ei în bătălia cea mare pentru neprihănire şi 
fiecare va spori bucuria triumfului lor final. Având în vedere lucrul 
acesta, încercarea credinŃei şi a răbdării lor va fi primită cu voie bună, nu 
cu teamă şi nici cu gândul de a o înlătura. Dornici să-şi îndeplinească 
misiunea faŃă de lume şi aşteptând aprobarea lui Dumnezeu, slujitorii Săi 
trebuie să-şi împlinească toată datoria fără să Ńină seama de teamă sau de 
favoarea oamenilor." Hristos Lumina Lumii, p. 306. 

 

MOTIVA łIA CEA MAI PUTERNIC Ă  

Când cineva este îndrăgostit şi este singur, gândurile cu 
iubitul sau pentru cei dragi Ńin mintea şi corpul său concentrate şi 
puternice. Se spun poveşti despre oameni care s-au pierdut şi au 
rămas singuri pe mare sau în altă parte, care au continuat drumul 
aparent imposibil gândind-se la cei dragi. LuaŃi în considerare şi 
discutaŃi cum şi de ce dragostea lui Dumnezeu este un motivator 
puternic atunci când cineva este singur şi trebuie să Îi ia apărarea. 
AdăugaŃi în discuŃiile voastre conceptele pe care le inspiră versetele 
şi declaraŃiile biblice de mai jos: 

1 Ioan 4:19 ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
Romani 8:37-39 ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….
2 Tesaloniceni 2:16,17 …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………. 
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"Mântuitorul a trăit pe acest pământ o viaŃă pe care dragostea 
pentru Dumnezeu va constrânge pe fiecare credincios adevărat în Hristos 
să o trăiască." Slujirea medicală, p. 23. 

"Dragostea Supremă pentru Dumnezeu ne conduce să iubim pe 
semenii noştri şi porunca lui Hristos este: 'Iubiti-vă unul pe altul cum v-
am iubit Eu" şi "Prin aceasta vor cunoaşte toŃi că sunteŃi ucenicii Mei, 
dacă veŃi avea dragoste unii pentru alŃii." Nu putem avea această dragoste 
decât dacă Isus locuieşte în inimă prin credinŃă vie. Adevărata unitate a 
ucenicilor, dragostea manifestată unul faŃă de altul va fi o dovadă 
înaintea lumii că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca 
Răscumpărător al ei. Această unitate şi iubirea vor exista oriunde rămâne 
Duhul Domnului ,,inima va fi ataşată altor inimi şi acte de neprihănire 
vor apărea în viaŃa de zi cu zi". Semnele Timpului, 13 aprilie 1891. 

"PuneŃi-vă mai des în acea parte a templului  inspiraŃiei unde 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să poată revărsa peste voi cele mai bogate 
torente de înŃelepciune, care vor curge apoi mai departe de la voi la alŃii, 
mărind pe Dumnezeu şi crescând iubirea, speranŃa şi bucuria voastră în 
razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii." Lansarea Manuscrisului, 
vol. 21, p. 42. 
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Studiul 7. 30 mai, 2015 
 

SLĂVIND PE DUMNEZEU 
– ŞI PE NIMENI ALTUL 

 

"Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei 
proslăvi." Psalmii 50:15. 

 
DiscutaŃi ce lucruri fac oamenii să se slăvească pe ei (atragă 

atenŃia asupra lor) înşişi. De ce aceste acŃiuni duc la o mare 
nefericire şi chiar distrugere? 

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………. 

 
SLAVA UMAN Ă 

Biblia oferă unele concepte clare despre ceea ce a făcut 
păcatul cu omenirea. GăsiŃi în textele de mai jos şi discutaŃi motivele 
pentru care nici o fiinŃă umană nu are nimic cu ce să se slăvească: 

Isaia 1:5,6 ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
Romani 3:23 ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
Ioan 5:30 …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
Proverbele 27:2 …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
1 Corinteni 3:21 ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
Ieremia 9:23,24 …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
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"Satana lucrează pentru a se interpune între Dumnezeu şi om, 
astfel încât sentimentele, darurile şi jertfele agenŃilor umani se vor 
preface în canale ale omului mai degrabă decât în canale divine." 
Medical Missionary, November 1, 1894. 

 

TOATĂ SLAVA SE DATOREAZĂ DOAR LUI DUMNEZEU  

Scripturile spun foarte multe despre cei cărora ar trebui să li 
se acorde slava şi de ce. DiscutaŃi următoarele versete: 

Psalmii 22:23 …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
Psalmii 115:1 …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
Isaia 42:8 …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
Apocalipsa 14:7 ………………………………… ………………………. 

……………………………………………………………………………. 
1 Cronici 16:35 …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
Psalmii 108:1-6,12,13 ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Efeseni 1:3-8 ……………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
Filipeni 1:11 ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 
SLĂVIREA LUI DUMNEZEU ESTE SIGURAN łA OMULUI 

Dumnezeu promite binecuvântări şi siguranŃă celor care-L 
iubesc şi-L slăvesc. Psalmii 86:9,10; Apocalipsa 15:4; Romani 8:28. 
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MeditaŃi la ce s-ar fi întâmplat cu Adam şi Eva (şi toată omenirea) 
dacă unicul lor scop ar fi fost să-L slăvească pe Dumnezeu, mai 
degrabă decât să încerce ceea ce considerau ei a fi în interesul lor. 
Acum, gândiŃi-vă la acest lucru în legătur ă cu modul în care vă trăiŃi 
viaŃa. Cu alte cuvinte, cum ar afecta tot ceea ce faceŃi când singurul 
vostru scop ar fi de a onora şi mări pe Dumnezeu ("CăutaŃi mai întâi 
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui" Matei 6:33)? Aplica Ńi 
aceasta diferitelor domenii ale vieŃii voastre (şcoală, loc de muncă, 
familie, talente, timp, influenŃă). Dumnezeu promite să dea fiecăruia 
dintre copiii Săi binecuvântări supranaturale pentru onoarea 
Numelui Său şi pentru progresul împărăŃiei Sale. 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

EVENIMENTELE FINALE ALE P ĂMÂNTULUI 

Dumnezeu promite să aibă grij ă de copiii Săi în "timpul de 
necaz, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea 
aceasta", după care poporul Său "va fi mântuit." Daniel 12:1. Citi Ńi 
şi discutaŃi unele dintre promisiunile Sale, aşa cum se arată mai jos: 

 

Isaia 33:16  ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
Psalmii 91 ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Ieremia 30:5-7 ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 
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Deuteronomul 4:29-31 …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
Apocalipsa 19:7-9 ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 
 

ACUM ESTE TIMPUL 

"De aceea şi voi fi Ńi gata; Căci Fiul Omului va veni în ceasul în 
care nu vă gândiŃi." Matei 24:44. 

Deşi nu ne putem aştepta să cunoaştem până la ultimul detaliu 
modul în care vor veni  evenimentele finale din istoria acestei lumi, 
putem fi gata aşa cum ne-a poruncit Isus. Duhul Sfânt va descoperi în 
timp, tot ceea ce trebuie să fie cunoscut. Cu toate acestea, acest lucru se 
va întâmpla doar când suntem gata să renunŃăm la orice fel de gândire 
lumească, să Îl căutăm cu toată inima şi să punem pe primul loc 
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui. La fel cum a făcut cu Israel în 
Deuteronomul 30:20, astăzi El pledează înaintea întregii omeniri pentru a 
alege viaŃa privind la El, nu la noi înşine, nici la vreo altă fiinŃă umană, 
nici măcar la propria noastră experienŃă. ÎntăriŃi de Cuvântul Său, 
umpluŃi cu Duhul Sfânt să ne încurajăm unii pe alŃii să fim umili în 
rugăciune, gata să trecem de la această viaŃă în ÎmpărăŃia Sa cerească, 
rămânând în El prin fiecare test, probă şi încercare. 

Departamentul de Tineret al ConferinŃei Generale te îndeamnă să 
te decizi a merge cu Isus şi să îŃi reînnoieşti această alegere zilnic: să te 
încrezi, onorezi, asculŃi şi să-L măreşti pe Creatorul cerului şi al 
pământului. El te iubeşte şi te va duce în siguranŃă înainte prin orice 
pericol. 

 

 

 

"Tot ce are suflare, să laude pe Domnul. LăudaŃi pe Domnul."  
Psalmii 150:6. 



 29 

 


