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INTRODUCERE 

 
“Să nu vi se tulbure inima. AveŃi credinŃă în Dumnezeu, şi aveŃi 

credinŃă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-
ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce 
Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua 
cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fi Ńi şi voi. ŞtiŃi unde Mă duc, şi 
ştiŃi şi calea într-acolo." "Doamne", I-a zis Toma, "nu ştim unde Te 
duci, cum putem să ştim calea într-acolo?" Isus i-a zis: "Eu sunt 
calea, adevărul şi viaŃa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” 
Mai târziu, referindu-se la Cuvântul lui Dumnezeu, El afirmă: 
“SfinŃeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 
14:1-6; 17:17. De aceea, Isus şi Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu 
sunt adevărul; noi avem acest adevăr în mâinile noastre, tot la fel 
cum Pilat L-a avut pe Isus înaintea sa. A apreciat guvernatorul 
privilegiul de a-L avea pe Cel ce era adevărul? Dar noi? Cum 
apreciem această comoară? 

Isus a dat poporului Său marea însărcinare de a merge şi a 
predica adevărul Evangheliei, cunoscând marea întunecime a erorii 
şi păcatului ce există în lume. “Apoi le-a zis: "DuceŃi-vă în toată 
lumea şi propovăduiŃi Evanghelia la orice făptură.”  

“Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: "Toată puterea 
Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. DuceŃi-vă şi faceŃi ucenici din 
toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh. Şi învăŃaŃi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată 
că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Marcu 
16:15; Matei 28:18-20. Credincios acestui mandat, apostolul Pavel 
a putut să spună: “Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui 
Dumnezeu.” Credincioşilor din grija sa le-a repetat că: “De aceea, 
vegheaŃi şi aduceŃi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am 
încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.” Faptele Ap. 
20:27, 31. Pentru a ne îndeplini însărcinarea divină trebuie să 
studiem Cuvântul Domnului cu tot ceea ce conŃine. Spiritul Profetic 
afirmă: „Dacă suntem sfinŃiŃi prin cunoaşterea adevărului găsit în 
Cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să avem o cunoaştere 
inteligentă a voinŃei Sale descoperită în acesta. Trebuie să cercetăm 
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2. Ce se aşteaptă de la un astfel de jurământ? Cum era conside-
rată violarea acestui jurământ în trecut, în special când era 
făcut în numele Domnului? Psalmii 15:4, Iosua 9:18,19, 
2 Cronici 36:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În toate amănuntele vieŃii trebuie menŃinute cele mai stricte 
principii ale corectitudinii.... Devierea de la cinstea perfectă în 
problemele de afaceri poate apărea ca un lucru mic în estimarea 
unora, dar Mântuitorul nostru n-o priveşte astfel. Cuvintele Sale cu 
privire la acest lucru sunt clare şi explicite: “Cine este credincios în 
cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari.” Un om care-şi 
înşeală aproapele într-o proporŃie mică, va înşela într-o dimensiune 
mai mare dacă este ispitit. O reprezentare falsă într-o problemă 
mică este necinste în ochii lui Dumnezeu, la fel ca şi falsitatea într-
o problemă mai mare.  

“Cinstea trebuie să marcheze orice acŃiune a vieŃii noastre.  
Îngeri cereşti examinează lucrarea pusă în mâinile noastre, iar acolo 
unde a fost o îndepărtare de la principiile adevărului, în rapoarte 
este scris: “găsit uşor”.” – Îndrumarea copilului, pp. 154, 155. 
 
Abuz şi minciună 
3. Ce spune Biblia despre oamenii care jură şi promit cu 
uşurin Ńă, implicând numele lui Dumnezeu fără băgare de 
seamă? Maleahi 3:5, Isaia 48:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin sfântul apostol Pavel, Domnul Hristos ne îndeamnă: 
"Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har" (Col. 4,6). "Nici un 
cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, 
după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud" (Efeseni 4,29). În 
lumina acestor texte din Sfânta Scriptură, se poate vedea cum 
cuvintele rostite de Domnul, pe Munte, osândesc vorbirea 
glumeaŃă, uşuratică şi neruşinată. Ele cer ca vorbirea noastră să fie 
nu numai sinceră, ci şi curată. 

“Aceia care au învăŃat de la Hristos nu vor lua deloc parte "la 
lucrările neroditoare ale întunericului" (Efeseni 5,11). În vorbire, ca 
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Scripturile, nu doar trecând printre capitole în grabă şi memorându-
le, fără a depune vreun efort să le înŃelegem, ci trebuie să săpăm 
adânc după mărgăritarul adevărului care ne va îmbogăŃi mintea şi 
întări sufletul împotriva şiretlicurilor şi ispitelor arhiamăgitorului.” 
– Sfaturi pentru Şcoala de Sabat, p. 19.  

Aceste LecŃiuni ale Şcolii de Sabat au fost pregătite pentru a 
înŃelege “tot planul lui Dumnezeu.” Acestea studiază toate 
capitolele din Principiile de CredinŃă.  

În primul trimestru din 2016, vom termina studiul în ordine a 
Principiilor. DorinŃa noastră sinceră este ca acestea să devină o 
mare binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu din întreaga 
lume.  

Adevărul este asemenea luminii şi după cum lumina împrăştie 
întunericul, la fel adevărul împrăştie şi biruie eroarea. Mai mult, 
adevărul divin are capacitatea de a transforma. “Sfintele Scripturi 
sunt principalul mijloc folosit în lucrarea de transformare a 
caracterului…. Dacă este cercetat şi trăit, Cuvântul lui Dumnezeu 
lucrează asupra inimii, supunând orice trăsătură de caracter 
nesfinŃită. Duhul Sfânt vine să convingă de păcat, iar credinŃa care 
ia naştere în inimă lucrează prin dragostea lui Hristos, făcându-ne 
după chipul Său la corp, suflet şi spirit.” – Parabolele Domnului 
Hristos, p. 100. 

Să facem această experienŃă minunată a transformării în timp ce 
studiem tot mai adânc adevărul, Sabat după Sabat şi nu să-l 
considerăm ca o solie teoretică de la Dumnezeu. Suntem sfătuiŃi să 
mergem chiar mai departe, aducând adevărul zilnic în vieŃile 
noastre, căci: “Oricât de cunoscători ar fi tinerii prin studiul biblic, 
totuşi, dacă ei nu practică zilnic ceea ce ştiu, atunci eforturile lor de 
înălŃare şi înnobilare vor fi zadarnice.” – Sfaturi pentru Şcoala de 
Sabat, p. 68. 

De aceea, dragi fraŃi şi surori, să studiem aceste lecŃii nu doar 
pentru a cunoaşte adevărul şi a putea să îl prezentăm altora, ci 
având o Ńintă mult mai înaltă – de a-l asculta, de a fi “tari în 
adevărul pe care-l aveŃi.” Şi “prin ascultarea de adevăr, v-aŃi curăŃit 
sufletele prin Duhul.” 2 Petru 1:12; 1 Petru 1:22. 

“Tatăl,” scrie Spiritul Profetic, “aşează dragostea Sa asupra 
poporului Său ales care trăieşte în mijlocul oamenilor. Acesta este 
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poporul pe care Hristos la răscumpărat cu preŃul propriului Său 
sânge, iar datorită faptului că ei răspund chemării lui Isus, prin mila 
suverană a lui Dumnezeu, ei sunt aleşi să fie salvaŃi ca şi copiii Săi 
ascultători. Asupra lor se manifestă harul gratuit al lui Dumnezeu, 
dragostea cu care I-a iubit. Oricine se va umili asemenea unui 
copilaş, care va accepta şi asculta cuvântul lui Dumnezeu cu 
simplitatea unui copilaş va fi între cei aleşi ai lui Dumnezeu.” – 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1114. 

Să ne rugăm cu râvnă împreună ca aceasta să fie şi experienŃa 
noastră în timp ce zi de zi şi Sabat de Sabat studiem şi trăim 
preŃiosul adevăr pe care permite Domnul să strălucească pe calea 
noastră.  

 
- FraŃii şi surorile din ConferinŃa Generală -  
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1 
Sabatul din 2 Ianuarie, 2016 
 

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI  
 

“Tot ce fac creştinii trebuie să fie transparent, ca lumina 
soarelui. Adevărul este de la Dumnezeu; înşelăciunea, în oricare din 
miliardele de forme ale ei, este de la Satana şi oricine se 
îndepărtează în vreun fel oarecare de linia cea dreaptă a adevărului 
se vinde singur puterii celui rău. Totuşi, nu este un lucru uşor să 
spui exact adevărul. Nu putem să spunem adevărul, dacă nu 
cunoaştem adevărul. Şi cât de adesea se întâmplă că păreri 
preconcepute, scăpări din minte, o cunoaştere incompletă, greşeli 
de judecată, ne împiedică să avem o dreaptă înŃelegere a lucrurilor 
cu care avem de-a face. Noi nu putem să rostim adevărul, dacă 
minŃile noastre nu sunt călăuzite continuu de Acela care este 
Adevărul.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 68. 
 

Jurământul în condiŃii speciale 
1. Ce se cerea în trecut şi chiar în prezent în circumstanŃe 
speciale pentru a obliga pe cineva să spună adevărul sau să 
împlinească o promisiune? Geneza 21:23,24; Exodul 22:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În orice problemă de afaceri fii cinstit în mod statornic. Oricât 
de ispitit ai fi, niciodată să nu înşeli sau să minŃi, nici în cel mai mic 
lucru. Uneori, un impuls natural poate aduce ispita de a te abate de 
la calea neprefăcută a cinstei, dar nu devia de la principiu nici cât 
grosimea unui fir de păr. Du-Ńi la îndeplinire învoielile. Căutând să-
Ńi schimbi planurile, vei arăta că nu eşti demn de încredere şi, dacă 
dai înapoi în afaceri mici, vei da înapoi şi în cele mari. Sub astfel de 
circumstanŃe unii sunt ispitiŃi să înşele, spunând: N-am fost înŃeles. 
Cuvintele mele au fost luate ca însemnând mai mult decât am 
intenŃionat. Realitatea este că ei au intenŃionat să spună exact ceea 
ce au spus dar au pierdut impulsul bun şi au vrut să se retragă din 
învoiala lor, ca nu cumva să aibă vreo pierdere. Domnul cere de la 
noi să facem dreptate, să iubim mila, adevărul şi neprihănirea.” –
Îndrumarea copilului, p. 154. 
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“Dacă aceste cuvinte ale Domnului [Matei 5:37] ar fi luate în 
seamă, ele ar pune capăt bănuielilor rele şi neplăcutelor vorbiri de 
rău; pentru că, vorbind despre faptele şi motivele altuia, cine poate 
fi sigur că spune exact adevărul? Cât de des mândria, patima, ura 
personală, colorează impresia făcută! O privire, un cuvânt, chiar un 
accent al vocii, pot fi însufleŃite de neadevăr. Şi faptele pot să fie în 
aşa fel înfăŃişate, încât să dea o impresie greşită. Şi "ce trece peste 
aceste cuvinte, vine de la cel rău.” –Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor,  p. 68. 

 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru  
Păzitorul Sabatului 

LăsaŃi ca darurile voastre să fie generoase pentru  
această publicaŃie importantă! 

 
* * * 

 
2 
Sabatul din 9 Ianuarie, 2016 
 

SANCTUARUL PĂMÂNTESC ŞI CERESC  
 

“Simbolul Sanctuarului trebuia să se împlinească în Hristos – 
acea clădire slăvită, pereŃii strălucind de aur ce reflectau în culorile 
curcubeului, perdelele brodate cu heruvimi, parfumul tămâii ce 
ardea neîncetat şi care se răspândea peste tot, preoŃii îmbrăcaŃi în 
alb imaculat, iar din încăperea interioară, plin de mister, de 
deasupra tronului milei, dintre figurile plecate în închinare ale celor 
doi îngeri, slava Celui Sfânt. În toate a dorit Dumnezeu ca poporul 
Său să citească scopul Său faŃă de sufletul uman. Apostolul Pavel, 
la mult timp după aceea, a avut aceeaşi dorinŃă când a vorbit prin 
Duhul Sfânt.” –CredinŃa prin care trăiesc, p. 192. 

 
Porunca de a construi un sanctuar sfânt 
1. Ce a poruncit Dumnezeu cu privire la construcŃia unui 
sanctuar pentru El? Care a fost scopul acestuia? Exodul 25:8,9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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şi în viaŃă, ei vor fi simpli, cinstiŃi şi credincioşi, căci se pregătesc 
pentru societatea celor sfinŃi, în gura cărora "nu s-a găsit minciună" 
Apocalipsa 14:5.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 68, 69. 

 

4. Ce interdicŃie clară din Lege era aplicată pentru a preveni 
aceste păcate? Cine era dezonorat când nu se respectau 
jur ămintele? Leviticul 6:3; 19:12; Exodul 20:7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Această poruncă nu numai că opreşte jurămintele false şi 
blestemele obişnuite, dar ea ne opreşte de a folosi Numele lui 
Dumnezeu într-un mod uşuratic sau neglijent, fără respect faŃă de 
înspăimântătoarea lui însemnătate. 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" (Psalmii 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.” –Patriarhi şi profeŃi, pp. 306, 307. 

“Trebuie să se arate reverenŃă faŃă de numele lui Dumnezeu. 
Niciodată nu trebuie să rostim numele acesta cu uşurătate sau 
negândit. Chiar şi în rugăciune trebuie evitată repetarea frecventă şi 
nenecesară a acestuia.” –My Life Today, p. 282. 

 

5. Ce se întâmpla în timpul lui Isus cu privire la jur ământ, nu 
doar în popor, ci şi între cărturari şi farisei? Matei 23:16-22.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iudeii credeau că porunca a treia opreşte folosirea în chip 
uşuratic a numelui lui Dumnezeu, dar îşi închipuiau că sunt liberi să 
folosească alte jurăminte. Rostirea unui jurământ era ceva obişnuit 
între ei. Prin Moise, li se interzisese să jure strâmb, dar ei aveau o 
mulŃime de mijloace de a scăpa de obligaŃia impusă de un jurământ. 
Nu se temeau să se dedea la ceea ce de fapt însemna profanare, nici 
nu se dădeau înapoi de la călcarea jurământului, atâta timp cât se 
putea găsi un pretext meşteşugit, care să-i pună la adăpost de lege.” 
–Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 66. 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 10 

ÎnvăŃătura lui Isus despre jurământ 
6. Ce a învăŃat Isus despre aceste abuzuri, cât şi despre obiceiul 
comun de a jura? Care a fost motivul? Matei 5:33-36.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Motivul pentru care se dă această poruncă este: să nu jurăm 
"nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici 
pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe 
Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat. Să nu juri nici pe 
capul tău, căci nu poŃi face un singur păr alb sau negru".” –Cugetări 
de pe Muntele Fericirilor, p. 66. 

“Toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Noi nu avem nimic pe care 
să nu-l fi primit; mai mult, nu avem nimic care să nu fi fost 
cumpărat pentru noi, prin sângele Domnului Hristos. Tot ce avem 
ajunge la noi, purtând pecetea crucii, fiind cumpărat cu sânge mai 
preŃios decât orice pentru că este viaŃa lui Dumnezeu. Prin urmare, 
nu avem dreptul de a implica în jurământ vreun lucru ca şi cum ar fi 
al nostru, prin care să garantăm că ne vom Ńine cuvântul.” –
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 66. 

 
7. A interzis Isus jurământul juridic cerut de autorit ăŃi? Cum a 
răspuns El când i s-a cerut un astfel de jurământ? Matei 
26:63,64.   
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus a osândit practicile lor, declarând că obiceiul lor de a jura 
era o călcare a poruncii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, 
Mântuitorul n-a oprit cu desăvârşire folosirea jurământului în 
justiŃie, în care Dumnezeu este luat ca martor că ceea ce se spune 
este adevărul curat. Isus Însuşi, cu prilejul judecării Sale înaintea 
Sinedriului, n-a refuzat să dea mărturie sub jurământ. Marele preot 
I-a zis: "Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti 
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu". Isus a răspuns: "Tu ai zis", adică 
"Da, sunt!" (Mat. 26,63-64). Dacă, în Predica de pe Munte, ar fi 
osândit jurământul înaintea instanŃelor judecătoreşti, Hristos, l-ar fi 
mustrat pe marele preot cu ocazia judecării Sale, iar în felul acesta, 
pentru binele urmaşilor Săi, ar fi întărit propria Sa învăŃătură.  
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“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.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 66, 67. 

 
8. Pentru a evita orice îndoială şi neînŃelegere, ce principiu 
trebuie să guverneze vorbirea noastră, inclusiv comunicarea 
zilnică? Matei 5:37, Ioan 5:12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“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".” –Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor,  p. 67. 

“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.” –
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 68. 

 
Pentru studiu suplimentar 

1 Samuel 24:21,22. 
“Cei care sunt sub obligaŃia jurământului faŃă de Dumnezeu, 

trebuie să vorbească despre El în modul cel mai respectuos şi smerit 
posibil....  

“Înjurăturile şi orice cuvânt spus sub forma unui jurământ îl 
dezonorează pe Dumnezeu. Domnul vede, Domnul aude şi nu va 
ierta pe călcător. El nu se va lăsa batjocorit. Cei care iau în deşert 
numele lui Dumnezeu vor vedea că e teribil să cazi în mâinile unui 
Dumnezeu viu.” –  My Life Today, p. 282. 
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Mijlocire continu ă 
7. De la întoarcerea în ceruri, după slujba şi marele Său 
sacrificiu pe pământ, cum slujeşte Isus în favoarea omului? Ce 
suntem invitaŃi să facem toŃi cu deplină încredere? Evrei 7:25; 
4:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus se află în Sfânta Sfintelor, pentru a se înfăŃişa în prezenŃa 
lui Dumnezeu pentru noi. El nu încetează să prezinte poporul Său, 
perfect prin El. Dar pentru că suntem astfel reprezentaŃi înaintea 
Tatălui, să nu ne imaginăm că putem abuza de mila Lui şi să stăm 
fără grijă, indiferenŃi şi îngăduitori de sine. Hristos nu este un 
slujitor al păcatului. Noi suntem deplini în El, acceptaŃi prin Cel 
Preaiubit, doar dacă rămânem în El prin credinŃă.  

“Nu vă gândiŃi la voi înşivă. GândiŃi-va la Isus. El este în Locul 
Său Preasfânt, nu singur şi în slavă, ci înconjurat de zece mii de ori 
zece mii de fiinŃe cereşti care aşteaptă să împlinească cerinŃele 
Maestrului lor. Iar El le cere să meargă şi să lucreze pentru cei mai 
slabi sfinŃi care îşi pun încrederea în Dumnezeu. Mare şi mic, bogat 
şi sărac au asigurat acelaşi ajutor.” – Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 933 

 
Pentru studiu suplimentar 

“‘Aaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul Ńapului celui viu 
şi să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi 
toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună pe capul 
Ńapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea 
însărcinarea aceasta. Ńapul acela va duce asupra lui toate 
fărădelegile lor într-un pământ pustiit; în pustie, să-i dea drumul" 
(Leveticul 16:21,22). Numai după ce Ńapul era astfel trimis în 
pustie, poporul se putea socoti ca eliberat de povara păcatelor lui. 
Fiecare om trebuia să-şi smerească sufletul în timp ce avea loc 
lucrarea de ispăşire. Toate afacerile, toate lucrurile obişnuite trebuia 
lăsate la o parte şi întreaga adunare a lui Israel petrecea ziua într-o 
solemnă umilinŃă înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciune, post şi o 
profundă cercetare a inimii.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 355. 

* * * 
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“În timpul rămânerii sale pe munte, Moise a primit instrucŃiuni 
pentru construirea sanctuarului, în care avea să se manifeste în mod 
deosebit prezenŃa divină. "Să-mi facă un locaş sfânt şi Eu voi locui 
în mijlocul lor" (Exodul 25:8), a fost porunca lui Dumnezeu.” –
Patriarhi şi profeŃi, p. 313. 

„Dumnezeu i-a poruncit lui Moise pentru Israel: "Să-Mi facă un 
locaş sfânt şi Eu voi locui în mijlocul lor" (Exodul 25,8) şi El a 
locuit în sanctuar, în mijlocul poporului Său. În tot timpul călătoriei 
lor obositoare prin pustiu, simbolul prezenŃei Sale a fost cu ei. Tot 
aşa Hristos Şi-a aşezat sălaşul în mijlocul taberei noastre omeneşti. 
El Şi-a întins cortul alături de corturile oamenilor, ca El să poată 
locui între noi şi să ne familiarizeze cu caracterul şi viaŃa Sa divină. 
"Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de 
adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava 
singurului născut din Tatăl" (Ioan 1,14).” – Hristos Lumina Lumii, 
pp. 23, 24. 

 
2. Ce alt nume i-a fost dat şi de ce? Unde mergeau oamenii să Îl 
caute pe Dumnezeu? Exodul 29:42,43; 33:7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De aici înainte, poporul avea să fie onorat cu prezenŃa 
Împăratului lor. "Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel şi voi fi 
Dumnezeul lor" şi "locul acela va fi sfinŃit de slava Mea" (Exodul 
24,45.43), a fost asigurarea dată lui Moise. Ca simbol al autorităŃii 
lui Dumnezeu şi ca întrupare a voinŃei Sale, lui Moise i-a fost dat 
un exemplar al Decalogului, scris cu degetul lui Dumnezeu pe două 
table de piatră (Deuteronomul 9,10; Exodul 32,15.16) pentru a fi 
păstrat cu sfinŃenie în sanctuar, care, odată construit, trebuia să fie 
centrul vizibil de închinare al naŃiunii.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 314. 

 
Jertfele zilnice 
3. Ce jertfe erau aduse zilnic în fiecare seară şi dimineaŃă? Ce 
scop a avut Dumnezeu cu Sanctuarul şi slujbele sale? Exodul 
29:38, 39, 45, 46.   
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Serviciul zilnic consta din jertfa arderii de tot de dimineaŃă şi 
seară, din arderea de tămâie plăcut mirositoare pe altarul de aur şi 
din jertfele speciale aduse pentru păcatele individuale. Mai erau 
jertfe pentru Sabate, pentru lună nouă, cum şi pentru sărbători 
speciale…. 

În fiecare dimineaŃă şi seară, un miel de un an era adus ca ardere 
de tot pe altar, cu darurile de mâncare corespunzătoare, simbolizând 
astfel consacrarea zilnică a naŃiunii faŃă de Domnul Dumnezeu, 
cum şi continua dependenŃă de sângele ispăşitor al lui Hristos…. 
Numai o jertfă "fără cusur" putea fi un simbol al curăŃiei desăvârşite 
a Aceluia care avea să Se ofere pe Sine ca un "miel fără cusur şi 
fără prihană" (1 Petru 1,19). Apostolul Pavel ne atrage atenŃia la 
aceste jertfe ca o ilustrare a ceea ce trebuie să ajungă urmaşii lui 
Hristos. El zice: "Vă îndemn, dar, fraŃilor, pentru îndurarea lui 
Dumnezeu, să aduceŃi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească" (Romani 12,1). Noi trebuie să ne predăm pe noi 
înşine în slujba lui Dumnezeu şi să căutăm să facem jertfa aceasta 
cât mai perfectă cu putinŃă. Dumnezeu nu va avea plăcere de nimic 
altceva decât de tot ce putem aduce noi mai bun. Aceia care-L 
iubesc din toată inima lor vor dori să-I aducă cea mai bună slujire a 
vieŃii lor şi vor căuta fără încetare să aducă fiecare capacitate a 
fiin Ńei lor în armonie cu legile care îi vor face în stare să 
împlinească tot mai bine voia Sa.” –Patriarhi şi profeŃi, 352,353. 

 
Ispăşirea anuală 
4. Pe lângă multele jertfe prezentate cu diferite ocazii în 
beneficiul individual sau ca popor, ce slujbă specială avea loc în 
Ziua Ispăşirii? Care era scopul acestei slujbe? Leviticul 16:15, 
16,20-22 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“O dată pe an, în marea Zi a Ispăşirii, preotul intra în Locul 
preasfânt pentru curăŃirea sanctuarului. Lucrarea îndeplinită acolo 
completa ciclul anual al slujbelor. În Ziua Ispăşirii, erau aduşi doi 
Ńapi la uşa cortului şi se arunca sorŃul pentru ei, "unul pentru 
Domnul şi altul pentru Ńapul de trimis" (vers. 8). łapul pe care 
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cădea sorŃul pentru Domnul urma să fie înjunghiat ca jertfă pentru 
păcat în favoarea poporului. Şi preotul urma să ducă sângele lui 
dincolo de perdea şi să-l stropească pe tronul milei şi în faŃa lui. 
Sângele urma să fie stropit şi pe altarul tămâierii, care se găsea în 
faŃa perdelei.” –Tragedia veacurilor, p. 419. 

 
Adevărata jertf ă pentru păcat 
5. Către cine arătau toate jertfele pentru păcat? Ce se întâmpla 
cu păcatele oamenilor prin ispăşirea divină? Isaia 53:7; Ioan 
1:29; Evrei 5:8-10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos era Mielul jertfit de la întemeierea lumii. Pentru mulŃi 
este un mister de ce au fost necesare atât de multe jertfe în 
legământul cel vechi, de ce au fost conduse la altar atât de multe 
victime însângerate. Dar marele adevăr care trebuia să rămână 
înaintea oamenilor, imprimat în minte şi inimă, a fost acesta: „Fără 
vărsare de sânge nu este iertare.” În fiecare jertfă însângerată era 
întipărit ‘Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!’” – 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 932. 

 
Marele Preot în ceruri 
6. Cine este acum Marele nostru Preot? Unde slujeşte 
adevăratul Miel al lui Dumnezeu şi Marele Preot perfect? Evrei 
9:11,12; 8:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ca preot, Hristos stă cu Tatăl pe tronul Său (Apoc. 3,21). Pe 
tron, împreună cu Cel veşnic, stă Acela care există prin Sine Însuşi 
şi care "suferinŃele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat 
asupra Lui", care "în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără 
păcat", ca să poată veni "în ajutorul celor ce sunt ispitiŃi". "Dacă 
cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor." (Is. 53,4; Evrei 
4,15; 2,18; 1 Ioan 2,1). Mijlocirea Sa o face cu trupul Său frânt şi 
cu o viaŃă fără pată. Mâinile rănite, coasta străpunsă, picioarele 
zdrobite mijlocesc pentru omul căzut, a cărui salvare a câştigat-o cu 
un preŃ atât de mare.” –Tragedia veacurilor, p. 416. 
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Sfârşitul celor 2300 de zile şi curăŃirea Sanctuarului ceresc 
6. Când se sfârşeşte perioada profetică de 2300 de zile dacă 
aceasta începe în 457 î.Hr.? Ce a început la acea dată în 
Sanctuarul ceresc?  Daniel 8:14, Evrei 9:22, 23 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Timp de 18 secole a continuat această lucrare de slujire din 
prima încăpere a Sanctuarului. Sângele lui Hristos cerut în dreptul 
credinciosului pocăit asigură iertarea acestuia si acceptarea lui 
înaintea Tatălui, totuşi păcatul rămâne scris în cărŃi. La fel ca în 
serviciul tipic, când era necesară o lucrare de ispăşire la sfârşitul 
anului, tot aşa, înainte ca lucrarea de răscumpărare a omului de 
către Hristos să fie completă, există o lucrare de ispăşire pentru 
îndepărtarea păcatelor din Sanctuar. Aceasta este slujba care a 
început la încheierea celor 2300 de zile. Atunci... Marele nostru 
Preot a intrat în Sfânta Sfintelor pentru a îndeplini ultima parte din 
lucrarea Sa solemnă - curăŃirea Sanctuarului....” – Maranata, 248.  

“Atunci sângele lui Isus a fost vărsat pentru a fi oferit de El 
Însuşi în Sanctuarul ceresc. După cum preotul intra în Sfânta 
Sfintelor o dată pe an pentru a curăŃa sanctuarul pământesc, tot aşa 
a intrat Isus în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc, la sfârşitul 
celor 2300 de seri şi dimineŃi din Daniel 8, în 1844, pentru a face o 
ispăşire finală pentru toŃi cei care puteau fi binecuvântaŃi prin 
mijlocirea Sa şi, în acest fel, pentru a curăŃi Sanctuarul.” –Scrieri 
timpurii, p. 253. 

 
O profeŃie pentru timpul sfârşitului  
7. Ce confirmare avem că această profeŃie a celor 2300 de zile 
profetice şi curăŃirea Sanctuarului este pentru timpul nostru? 
Cum prezintă profeŃia acest lucru? Daniel 8:17,26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Până aici, toate precizările profeŃiei s-au împlinit în mod 
izbitor, şi începutul celor şaptezeci de săptămâni s-a stabilit fără 
îndoială în anul 457 î.Hr., iar încheierea lor în anul 34 d.Hr. De la 
această dată nu mai este nici o dificultate în a găsi încheierea celor 
2300 de zile. Cele şaptezeci de săptămâni - 490 de zile - fiind tăiate 
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Sabatul din 16 Ianuarie, 2016 
 

CELE 2300 DE ZILE  
 

“Însă astfel de subiecte, cum ar fi Sanctuarul, studiat în legătură 
cu cele 2300 de zile, poruncile lui Dumnezeu şi credinŃa lui Isus, 
sunt foarte potrivite pentru a explica mişcarea adventă care a trecut, 
pentru a arăta care este poziŃia noastră prezentă, pentru a întări 
credinŃa celor care se îndoiesc şi pentru a oferi siguranŃa unui viitor 
glorios. Am văzut în mod repetat că acestea erau subiectele 
principale de care ar trebui să se ocupe solii.” –Scrieri timpurii, 63. 

  

Lucrarea distrugătoare a cornului cel mic  
1. Ce putere i-a fost prezentată profetului Daniel în viziune? Ce 
lucrare distructiv ă şi profanatoare declară profeŃia că va face în 
timpul existenŃei sale? Daniel 8:9-12 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acest corn mic trebuie să fie înŃeles ca simbolizând Roma şi 
întreaga sa istorie, inclusiv cele două faze ale sale: păgână şi 
papală.” – Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, p. 159. 

“Printre cauzele principale care au dus la despărŃirea bisericii 
adevărate de Roma, a fost ura acesteia din urmă faŃă de Sabatul 
biblic. Aşa cum era prevestit în profeŃie, puterea papală a aruncat 
adevărul la pământ. Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare, 
în timp ce tradiŃiile şi obiceiurile oamenilor au fost înălŃate. 
Bisericile care erau sub conducerea papalităŃii au fost constrânse de 
timpuriu să onoreze, ca zi sfântă, duminica. În mijlocul rătăcirii şi 
superstiŃiei predominante, mulŃi, chiar din poporul adevărat al lui 
Dumnezeu, au ajuns atât de dezorientaŃi, încât, în timp ce păzeau 
Sabatul, se reŃineau de la muncă şi duminica. Dar lucrul acesta nu 
i-a mulŃumit pe conducătorii papali. Ei au cerut nu numai ca 
duminica să fie sfinŃită, ci şi ca Sabatul să fie profanat; şi i-a 
denunŃat în limbajul cel mai puternic pe aceia care îndrăzneau să-i 
dea cinste. Numai fugind de puterea Romei au putut unii să asculte 
în pace de Legea lui Dumnezeu.” –Tragedia veacurilor, p. 65. 
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CurăŃirea sanctuarului ceresc 
2. Cât timp trebuia să fie activ cornul cel mic? Ce trebuia să se 
întâmple în Sanctuarul ceresc la sfârşitul celor 2300 de zile 
profetice? Daniel 8:13, 14  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La încheierea celor 2300 de zile, în anul 1844, pe pământ nu se 
mai găsea nici un sanctuar de multe veacuri. În felul acesta, 
profeŃia: "Până vor trece 2300 de zile, şi atunci sanctuarul va fi 
curăŃit" arată indiscutabil către Sanctuarul din ceruri…. 

“"Ce este curăŃirea sanctuarului?" Scripturile Vechiului 
Testament ne spun că există o astfel de slujbă în legătură cu 
sanctuarul pământesc. Dar poate fi ceva în cer care trebuie curăŃit? 
În Evrei capitolul 9, curăŃirea atât a sanctuarului pământesc, cât şi a 
celui ceresc este clar prezentată: "Şi, după Lege, aproape totul este 
curăŃit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare. Dar, 
deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, au trebuit curăŃite 
în felul acesta cu sânge de animale,  trebuia ca înseşi lucrurile 
cereşti să fie curăŃite cu jertfe mai bune decât acestea" (Evrei 
9,22.23), chiar cu sângele preŃios al lui Hristos.” –Tragedia 
veacurilor, p. 417. 

 
Principiul unei zile pentru un an 
3. Cum prezintă versetele Biblice principiul „o zi pentru un an” 
– adică o zi în profeŃie este egală cu un an în împlinirea ei? În 
de acord cu acest principiu, cât timp durează cele 2300 de zile? 
Numeri 14:34; Ezechiel 4:6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Folosind regula lui de a face din Scriptură propriul interpret, 
Miller a văzut că o zi în profeŃie reprezintă simbolic un an (Numeri 
14:34; Ezechiel 4:6); a văzut că perioada de 2300 zile profetice, sau 
ani literali, se întindea până departe, dincolo de încheierea 
dispensaŃiunii iudaice, deci, nu se poate referi la sanctuarul acelei 
dispensaŃiuni.” –Tragedia veacurilor, p. 324. 
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Începutul celor 2300 de zile 
4. Cu ce perioadă profetică a început lunga perioadă a celor 
2300 de ani? Cine trebuia să fie uns la sfârşitul celor 70 de 
săptămâni profetice? Daniel 9:24  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cuvântul tradus aici prin "hotărât" înseamnă literal "tăiat", 
şaptezeci de săptămâni, reprezentând 490 de ani, sunt declaraŃi de 
înger a fi tăiaŃi, ca aparŃinând îndeosebi iudeilor. Însă din ce au fost 
tăiaŃi? Cele 2300 de zile erau singura perioadă de timp menŃionată 
în capitolul 8, deci aceasta trebuie să fie perioada din care au fost 
tăiate cele şaptezeci de săptămâni; ele sunt deci o parte din cele 
2300 de zile, iar aceste două perioade trebuie să înceapă în acelaşi 
timp. Cele şaptezeci de săptămâni erau declarate de înger să 
înceapă la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Şi 
dacă se putea găsi data acestei porunci, atunci putea fi precizat 
punctul de plecare pentru marea perioadă de 2300 de zile.” –
Tragedia veacurilor, p. 326. 

 
5. Care a fost punctul de început al celor 70 de săptămâni şi 
astfel şi al celor 2300 de ani? Când a fost dat decretul de 
rezidire a Ierusalimului? Daniel 9:25, Ezra 7:6-8 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cele 2300 de zile au început când porunca de restaurare şi 
reclădire a Ierusalimului dată de Artaxerxe a intrat în vigoare, în 
toamna anului 457 î.Hr.  

„Luând acesta ca punct de pornire, există o armonie perfectă în 
aplicarea tuturor evenimentelor prezise în explicarea perioadei din 
Daniel 9:25-27.... Cele 70 de săptămâni sau 490 de ani aparŃineau 
în mod special evreilor. La sfârşitul acestei perioade, naŃiunea şi-a 
pecetluit respingerea lui Hristos prin persecuŃia ucenicilor lui 
Hristos, iar apostolii s-au întors către neamuri în anul 34 d.Hr. 
Primii 490 de ani din cei 2300 fiind sfârşiŃi, mai rămâneau 1810. 
Din anul 34 d.Hr. cei 1810 se întind până în 1844. „Apoi,” spune 
îngerul „Sanctuarul va fi curăŃit.”” – The Faith I Live By, p. 208. 

 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 24 

Solia Evangheliei să ajungă în toată lumea 
4. Cât de departe trebuie să ajungă predicarea Evangheliei 
veşnice, în de acord cu profeŃia Mântuitorului? Cu ce invita Ńie 
este comparată? Matei 24:14; 22:9, 10  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Via cuprinde întreaga lume, şi fiecare parte a ei trebuie să fie 
lucrată. Sunt locuri care acum sunt pustietăŃi morale, şi acestea 
trebuie să devină ca şi grădina Domnului. Locurile pustii ale 
pământului trebuie să fie cultivate, pentru ca ele să poată îmboboci 
şi înflori ca trandafirul. Noi teritorii trebuie să fie lucrate de oameni 
inspiraŃi de Duhul Sfânt. Noi comunităŃi să fie înfiinŃate, noi 
congregaŃii să fie organizate. La data aceasta, ar trebui să se 
găsească reprezentanŃi ai adevărului prezent în fiecare oraş şi în 
cele mai îndepărtate locuri ale pământului. Tot pământul trebuie să 
fie luminat de slava adevărului lui Dumnezeu. Lumina trebuie să 
strălucească în toate Ńările şi peste toate popoarele. Şi ea trebuie să 
pornească de la aceia care au primit lumina. Luceafărul dimineŃii a 
răsărit asupra noastră, şi noi trebuie să îndrumăm lumina lui asupra 
cărării celor care sunt în întuneric. 

“O criză este chiar asupra noastră. Noi trebuie să proclamăm 
acum, prin puterea Duhului Sfânt, marile adevăruri pentru aceste 
zile de pe urmă. Nu va mai fi mult până când fiecare om va auzi 
solia şi va lua hotărârea. Atunci va veni sfârşitul.” – 6T, p. 24. 

 
Marea însărcinare a bisericii 
5. În armonie cu profeŃia precedentă, ce însărcinare a dat Isus 
ucenicilor Săi şi bisericii din toate timpurile? Ce se va întâmpla 
în ultima fază a Evangheliei? Matei 28:18-20; Marcu 16:15-18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Însărcinarea Evangheliei este marele hrisov misionar al 
ÎmpărăŃiei lui Hristos. Ucenicii urmau să lucreze cu sârguinŃă 
pentru suflete, adresând invitaŃia harului. Nu trebuia să aştepte ca 
oamenii să vină la ei, ci ei trebuiau să meargă la oameni cu solia 
lor.” –Faptele Apostolilor, p. 28. 
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din cele 2300, mai rămâneau încă 1810 zile. Deci, după terminarea 
celor 490 de zile, trebuia să se mai împlinească încă 1810 zile. 
Astfel că, începând cu anul 34 d.Hr., cei 1810 ani se continuau până 
în anul 1844. Ca urmare, cele 2300 de zile - ani din Daniel 8,14 se 
încheiau în anul 1844. Şi atunci, la încheierea acestei lungi perioade 
profetice, după mărturia îngerului lui Dumnezeu, "sanctuarul va fi 
curăŃit". În felul acesta, timpul pentru curăŃirea sanctuarului - care 
era aproape în mod general prevăzut că va avea loc la a doua venire 
- a fost stabilit cu precizie.” –Tragedia veacurilor, p. 328. 

 
Pentru studiu suplimentar 

Luca 13:32, 33. 
“Timp de optsprezece secole, această lucrare de slujire a 

continuat în prima încăpere a Sanctuarului. Sângele lui Hristos, 
cerut în dreptul credinciosului pocăit, asigură iertarea şi acceptarea 
lui înaintea Tatălui, totuşi păcatele vor rămâne înregistrate în cărŃi. 
La fel ca în slujba tipică, când la sfârşitul fiecărui an exista o 
lucrare de ispăşire, tot aşa şi înainte de împlinirea lucrării lui 
Hristos de răscumpărare a omului, trebuie să fie o slujbă de ispăşire 
a păcatelor din Sanctuar. Aceasta este slujba începută la încheierea 
celor 2300 de zile. Atunci… Marele nostru Preot a intrat în Sfânta 
Sfintelor pentru a duce la îndeplinire ultima parte din lucrarea Sa 
solemnă – curăŃirea Sanctuarului….” –The Faith I Live By, p. 207. 

 
* * * 
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4 
Sabatul din 23 Ianuarie, 2016 
 

PREDICAREA EVANGHELIEI  
 

“Însăşi esenŃa oricărei drepte credinŃe este aceea de a face lucrul 
potrivit la timpul potrivit. Dumnezeu este marele Maestru - 
Lucrător şi, prin providenŃa Lui, El pregăteşte calea ca lucrarea Lui 
să fie adusă la îndeplinire. El pregăteşte ocazii, deschide căi de 
influenŃă şi căi pentru lucrare. Dacă urmăreşte sfaturile providenŃei 
Sale şi stă gata să conlucreze cu El, poporul Său va vedea cum se 
săvârşeşte o mare lucrare. Eforturile poporului, bine îndrumate, vor 
produce un efect de o sută de ori mai mare decât se poate realiza 
prin aceleaşi mijloace şi înlesniri într-o altă latură de lucrare, în care 
Dumnezeu nu acŃionează atât de vădit. Lucrarea noastră este 
reformatoare şi este scopul lui Dumnezeu ca desfăşurarea excelentă 
a lucrării în toate ramurile să fie o pildă pentru toŃi oamenii.” –6T, 
pp. 24, 25. 

 
Începutul Evangheliei 
1. Cum si-a îndeplinit Ioan Botezătorul misiunea din pustia 
Iudeii? Chiar de la începutul slujirii lui Isus, ce activitate a 
caracterizat lucrarea Sa? Matei 3:1, 2; 4:17  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Solia care a răsunat în pustie în predicarea lui Ioan Botezătorul 
a fost: PocăiŃi-vă! PocăiŃi-vă! Solia lui Hristos pentru oameni a fost: 
“Dacă nu vă pocăiŃi, toŃi veŃi pieri la fel” (Luca 13, 5). Iar 
apostolilor li s-a poruncit să predice pretutindeni, că oamenii 
trebuie să se pocăiască.” –Evanghelizare, p. 179. 

“Lucrarea Sa a continuat aici câteva luni, înainte de a se fi Ńinut 
Predica de pe Munte. Solia pe care El o vestise prin Ńară, "ÎmpărăŃia 
cerurilor este la uşi", reŃinuse atenŃia tuturor categoriilor de oameni 
şi aprinsese şi mai mult flacăra nădejdilor lor ambiŃioase. Vestea 
despre noul ÎnvăŃător se răspândise până dincolo de hotarele 
Palestinei şi, cu toată atitudinea mai marilor, multă lume era 
cuprinsă de simŃământul că Acesta ar putea fi Eliberatorul făgăduit. 
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MulŃimi nenumărate se îmbulzeau pe urmele lui Isus şi însufleŃirea 
poporului creştea tot mai mult.” –Cugetări de pe Muntele 
Fericirilor,  pp. 2, 3. 

 
Trimiterea ucenicilor să predice Evanghelia 
2. Ce nevoie urgentă a văzut Isus când a privit la câmpurile 
coapte spiritual, gata de seceriş? După ce i-a instruit pe ucenici, 
ce misiune le-a dat? Matei 9:36-38; 10:5-7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În timpul lucrării Sale, Isus a prezentat continuu înaintea 
ucenicilor faptul că ei trebuiau să fie una cu El în lucrarea Sa de 
răscumpărare a lumii din sclavia păcatului. Când i-a trimis pe cei 
doisprezece şi, mai târziu, pe cei şaptezeci să vestească ÎmpărăŃia 
lui Dumnezeu, El i-a învăŃat datoria pe care o aveau - să 
împărtăşească şi altora ceea ce El le făcuse cunoscut. În toată 
lucrarea Sa, El îi instruia pentru o lucrare individuală şi aceasta 
urma să se întindă pe măsură ce numărul membrilor creştea, 
ajungând până la cele mai îndepărtate colŃuri ale pământului. 
Ultima lecŃie pe care a dat-o urmaşilor Săi a fost aceea că ei aveau 
în păstrare, spre a fi dusă lumii, vestea cea bună a mântuirii.” –
Faptele Apostolilor, p. 32. 

 
3. Pentru ce lucrare i-a educat Isus pe ucenici odată cu 
creşterea numărului lor? Ce experienŃă au avut? Luca 10:1, 17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Chemându-i pe cei doisprezece în jurul Său, i-a trimis să 
meargă doi câte doi prin oraşe şi prin sate. Nici unul nu a fost trimis 
singur, ci frate a fost asociat cu frate şi prieten cu prieten. În felul 
acesta, se puteau ajuta şi încuraja unul pe altul, se puteau sfătui şi 
ruga împreună, tăria unuia venea în ajutorul slăbiciunii celuilalt. În 
acelaşi fel i-a trimis mai târziu pe cei şaptezeci. łinta Mântuitorului 
a fost ca solii Evangheliei să fie asociaŃi în felul acesta. Chiar în 
zilele noastre, lucrarea de evanghelizare ar avea mult mai mare 
succes dacă acest exemplu ar fi urmat mai de aproape.” –Hristos 
Lumina Lumii, p. 350. 
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“‘El d ă tuturor viaŃa, suflarea şi toate lucrurile". Domnul declară: 
"Ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, fiarele munŃilor cu 
miile lor". "Al Meu este aurul şi argintul". Şi tot Dumnezeu dă 
oamenilor puterea de a strânge bunuri (Fapte 17,25; Psalmii 50,10; 
Hagai 2,9; Deuteronom 8:18.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 525. 

  
Zecimea este rezervată lucrării Domnului  
2. Ce parte a rezervat Domnul pentru El încă de la început din 
venitul oamenilor? Pentru ce scop a fost folosită zecimea în 
timpul Israelului antic? Leviticul 27:30,32; Numeri 18:21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În economia administraŃiei evreilor, o zecime din toate 
veniturile lor era rânduită pentru susŃinerea serviciului divin 
public.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 525. 

“Planul lui Dumnezeu în sistemul zecimilor este minunat în 
simplitatea şi echitatea lui. ToŃi oamenii îl pot îmbrăŃişa cu credinŃă 
şi curaj, căci originea lui este divină. În el, simplitatea şi utilitatea 
se întrepătrund şi nu se cere o educaŃie profundă pentru a-l înŃelege 
şi aplica. ToŃi pot avea simŃământul că stă în puterea lor să joace un 
rol în înaintarea preŃioasei lucrări de mântuire. Fiecare bărbat, 
femeie şi tânăr poate deveni un casier pentru Domnul şi un agent 
care să satisfacă cerinŃele care vin la trezorerie. Apostolul spune: 
"Fiecare dintre voi să pună deoparte acasă ce va putea, după 
câştigul lui.” –3T, pp. 388, 389. 

“Ca recunoaştere că toate acestea vin de la El, Domnul a 
poruncit ca o parte din belşugul darurilor Sale să-I fie înapoiată sub 
formă de daruri şi jertfe pentru întreŃinerea slujbei de preamărire a 
Sa.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 525. 

  
Confirmarea sistemului zecimii 
3. Cum a confirmat Isus şi ucenicii principiul înapoierii 
zecimilor şi a darurilor Domnului? Matei 23:23;  Evrei 7:1,2,4,8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În aceste cuvinte, Domnul Hristos condamna abuzul în cazul 
unei datorii sfinte. ObligaŃia în sine El n-a dat-o la o parte. Sistemul 
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“Însărcinarea dată ucenicilor ne este dată şi nouă. Astăzi, ca şi 
atunci, un Mântuitor răstignit şi înviat trebuie să fie înălŃat înaintea 
acelora care sunt fără Dumnezeu şi fără nădejde în lume. Domnul 
cheamă pastori, învăŃători şi evanghelişti. Din poartă în poartă şi 
din uşă în uşă, servii Săi trebuie să proclame solia mântuirii. Solia 
iertării prin Hristos trebuie să fie dusă oricărui neam, oricărei 
seminŃii, oricărei limbi şi oricărui norod. Solia nu trebuie să fie 
prezentată în expuneri lipsite de foc şi de viaŃă, ci în expuneri clare, 
hotărâte, mişcătoare. Sute de persoane aşteaptă avertizarea de a-şi 
scăpa viaŃa. Lumea are nevoie să vadă în creştini o dovadă a puterii 
creştinismului. Nu numai în câteva locuri, ci în lumea întreagă, sunt 
necesari solii harului. 8T, pg. 16. 

 

Binecuvântarea predicatorului Evangheliei 
6. Ce promisiune minunată este legată de predicarea soliei 
salvatoare? Faptele Ap. 2:16-18; 1:8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Slujitorii lui Dumnezeu, cu feŃele luminate, şi strălucind de 
consacrare sfântă, se vor grăbi, din loc în loc, pentru a vesti solia 
din cer. Prin mii de glasuri, pe tot pământul, va fi dată avertizarea. 
Se vor face minuni, bolnavii vor fi vindecaŃi şi semne şi minuni îi 
vor însoŃi pe credincioşi. Satana va lucra cu minuni mincinoase, 
făcând să coboare chiar şi foc din cer înaintea oamenilor 
(Apocalipsa 13,13). În felul acesta, locuitorii pământului vor fi 
aduşi să ia o hotărâre.” –Tragedia veacurilor, p. 612. 

“Fiecărui suflet care se întoarce la Dumnezeu îi este asigurată de 
Dumnezeu Însuşi cooperarea imediată. Duhul Sfânt este puterea 
Sa.” –My Life Today, p. 47. 

“Avem nevoie de puterea Duhului. Acesta poate face pentru noi 
într-un minut mai mult decât putem face noi vreodată doar 
vorbind.” –My Life Today, p. 47. 
 
7. Ce bucurie va fi experimentată de cei care răspândesc vestea 
cea bună şi conduc sufletele la Hristos? Isaia 52:7; Psalmii 
126:5,6; Daniel 12:3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Sufletul convertit trăieşte în Hristos. Întunericul ce-l stăpânea 
dispare şi o nouă lumină, cerească, străluceşte în sufletul său. “Cel 
care câştigă suflete este înŃelept.” “Cei înŃelepŃi vor străluci ca 
strălucirea cerului; şi cei ce vor învăŃa pe alŃii să umble în 
neprihănire vor străluci ca stelele în veac de veac.” Ceea ce se face 
prin cooperarea oamenilor cu Dumnezeu este o muncă ce nu se va 
perima niciodată, ci va dăinui în veacurile veşnice. Cel care face 
din Dumnezeu înŃelepciunea sa, care creşte până la statura de om în 
Isus Hristos, va sta înaintea regilor, înaintea aşa-numiŃilor mari 
oameni ai lumii, manifestând mulŃumire faŃă de Cel care l-a chemat 
din întuneric la lumina Lui minunată.” –Principiile fundamentale 
ale educaŃiei creştine, p. 199. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“‘DuceŃi-vă în toată lumea şi propovăduiŃi Evanghelia la orice 
făptură" (Marcu 16,15), aceasta este porunca lui Hristos dată 
urmaşilor Săi. Desigur, că nu toŃi vor fi chemaŃi să fie pastori sau 
misionari, în sensul obişnuit al termenului; însă toŃi pot fi lucrători 
împreună cu El, în a da "vestea cea bună" semenilor lor. Porunca 
este dată tuturor, mici sau mari, învăŃaŃi sau neştiutori, tineri sau 
vârstnici.” –EducaŃia, p. 264. 

“Hristos aşteaptă doritor manifestarea spiritului Său în biserica 
Sa. Atunci când caracterul Mântuitorului va fi perfect reprodus în 
poporul Său, El va veni să ceară ce-I aparŃine. Este privilegiul 
oricărui creştin nu doar să aştepte, ci să grăbească venirea 
Domnului nostru. Dacă toŃi cei care-I poartă Numele ar manifesta 
roadele slavei Sale, cât de repede întreaga lume ar fi semănată cu 
sămânŃa Evangheliei! Ultimul mare seceriş ar fi strâns degrabă şi 
Isus ar reveni.” – Sfaturi pentru părinŃi, educatori şi elevi, p. 324. 

 
* * * 
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5 
Sabatul din 30 Ianuarie, 2016 
 

M IJLOACELE RĂSPÂNDIRII EVANGHELIEI  
 

“Dumnezeu i-a făcut pe oameni administratori ai Săi. Bunurile 
pe care li le-a încredinŃat sunt mijloacele pe care El le-a prevăzut 
pentru răspândirea Evangheliei. Acelora care se dovedesc 
administratori credincioşi El le va încredinŃa bunuri şi mai mari. 
Domnul zice: "Voi cinsti pe cine Mă cinsteşte" (1 Samuel 2,30). 
"Pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu" (2 Cor. 9,7), iar atunci 
când poporul Său îşi aduce darurile şi jertfele cu inimă 
recunoscătoare, "nu cu părere de rău sau de silă", binecuvântarea 
Lui va fi cu ei aşa cum a făgăduit: "AduceŃi însă la casa vistieriei 
toate zeciuielile ca să fie hrană în Casa Mea; puneŃi-Mă astfel la 
încercare, zice Domnul oştirilor, şi veŃi vedea dacă nu voi deschide 
zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de 
binecuvântare.’ Maleahi 3:10.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 529. 
 
Sursa tuturor 
1. Cui Îi aparŃine pământul şi tot ce este pe el? În marea Sa 
dragoste şi generozitate, ce privilegii a dat El omului? 
Deuteronomul 10:14, Psalmii 24:1; 8:6-8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Deşi acum aproape totul se află în proprietatea oamenilor 
nelegiuiŃi, totuşi întreaga lume cu bogăŃiile şi comorile ei Îi aparŃine 
lui Dumnezeu. “Al Meu este pământul cu tot ce este pe el”. “‘Al 
Meu este argintul şi al Meu este aurul’, zice Domnul oştirilor”. 
“Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele 
munŃilor cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munŃi şi tot ce 
se mişcă pe câmp este al Meu. Dacă Mi-ar fi foame, nu Ńi-aş spune 
Ńie, căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea”. Oh, dacă creştinii 
ar putea înŃelege cât mai deplin că, deşi cultivă principii corecte, 
este privilegiul şi datoria lor să beneficieze de fiecare ocazie trimisă 
de Cer pentru înaintarea ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu în lumea 
aceasta.” – Sfaturi pentru o Slujire Creştină Eficientă, p. 168. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“PuneŃi înaintea minŃilor tinere şi delicate ideea că Dumnezeu 
binecuvântează mereu pe copiii Săi, în strălucirea soarelui şi în 
ploaia care face vegetaŃia să înflorească, şi astfel pământul îşi dă 
rodul lui pentru a sluji pe om. Aceste binecuvântări nu ni se dau 
spre a încuraja natura noastră egoistă, ca noi să reŃinem ce este a lui 
Dumnezeu, punându-ne toată încrederea în ele, ci ca să-i dăm 
înapoi Dătătorului prin darurile noastre. Acesta este puŃinul prin 
care putem să ne exprimăm recunoştinŃa faŃă de Creatorul nostru 
binevoitor.” –Sfaturi privind Administrarea Creştină a VieŃii,  140. 

 
Pentru studiu suplimentar 

2 Cronici 31:10. 
“În multe cazuri, Dumnezeu îl încearcă pe om prin 

binecuvântări, şi dacă se manifestă necredincioşie în a-I preda Lui 
zecimile şi darurile, binecuvântarea Lui este retrasă. "Cine seamănă 
puŃin, puŃin va secera." Prin îndurările lui Hristos şi bogăŃiile 
bunătăŃii Lui şi spre cinstirea adevărului şi a religiei, vă implorăm 
pe voi, care sunteŃi urmaşi ai lui Hristos, să consacraŃi din nou lui 
Dumnezeu fiinŃa şi averea voastră. Având în vedere iubirea şi mila 
lui Hristos, care L-au adus din curŃile împărăteşti să sufere lepădare 
de sine, umilinŃă şi moarte, fiecare să se întrebe pe sine: "Cât de 
mult Îi datorez eu Domnului meu?" Şi apoi faceŃi ca darurile 
voastre de recunoştinŃă să fie pe măsura aprecierii marelui dar al 
cerului în persoana scumpului Fiu al lui Dumnezeu.” – 4T, p. 484. 

“Singurele mijloace pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru 
înaintarea cauzei Sale sunt acelea de a binecuvânta pe oameni cu 
avere, cu bunuri. El le dă strălucirea soarelui şi ploaia. El face ca 
vegetaŃia să crească; El dă sănătatea şi iscusinŃa de a obŃine 
mijloacele materiale. Toate binecuvântările noastre vin din mâna 
Lui generoasă, îmbelşugată. În schimb, El doreşte ca bărbaŃii şi 
femeile să-şi arate recunoştinŃa, dându-I lui Dumnezeu înapoi o 
parte, în zecimi şi daruri, daruri de mulŃumire, daruri de bunăvoie şi 
daruri pentru vină.” – 5T, p. 150. 

 
* * * 
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zecimii era rânduit de Dumnezeu şi a fost observat din cele mai 
vechi timpuri. Avraam, părintele credincioşilor, a plătit zecime din 
tot ce avea…. 

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

 
Sprijinirea Slujirii Evangheliei  
4. Ce a fost necesar în perioada Noului Testament pentru a spri-
jini predicarea Evangheliei? 1 Corinteni 9:13,14; 2 Cor. 11:8,9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aici, apostolul se referă la planul Domnului pentru întreŃinerea 
preoŃilor care slujeau la templu. Aceia care erau puşi deoparte 
pentru această slujbă sfântă erau sprijiniŃi de fraŃii cărora le 
administrau binecuvântările spirituale. "Aceia dintre fiii lui Levi, 
care îndeplinesc slujba de preoŃi, după Lege, au poruncă să ia 
zeciuială de la norod" (Evrei 7,5). SeminŃia lui Levi fusese aleasă 
de Domnul pentru îndeplinirea slujbelor sfinte de la templu şi ale 
preoŃiei. Despre preot era spus: "Pe el l-a ales Domnul" ca să facă 
slujba în Numele Domnului" (Deuteronumul 18,5). O zecime din 
tot venitul era cerută de Domnul ca fiind a Sa şi a reŃine zecimea 
era privit de El ca jefuire. 

„La acest plan pentru sprijinirea slujirii Evangheliei face Pavel 
referire când spune: "Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce 
propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie". Şi, mai 
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târziu, scriind lui Timotei, apostolul spune: "Vrednic este lucrătorul 
de plata lui.’ 1 Timotei 5:18.” –Faptele Apostolilor, p. 336.  

 
Primele roade şi darurile de bunăvoie 
5. Ce ne învaŃă Scripturile cu privire la a da lui Dumnezeu 
primele roade şi daruri de bunăvoie? Proverbe 3:9; Psalmii 
96:8; 1 Corinteni 16:1.   
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul nu doar pretinde că zecimea Îi aparŃine, ci El ne spune 
şi în ce fel să o punem deoparte pentru El. El spune: "Cinsteşte pe 
Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade ale venitului tău". De 
aici, învăŃăm că nu trebuie să cheltuim ceea ce avem pentru noi 
înşine şi apoi să aducem Domnului ceea ce ne mai rămâne, chiar 
dacă ar fi o zecime corectă. Partea care I se cuvine Domnului 
trebuie cea dintâi pusă deoparte. Îndemnurile Duhului Sfânt, prin 
apostolul Pavel, cu privire la daruri prezintă un principiu care se 
aplică şi la zecimi. "În prima zi a săptămânii, fiecare dintre voi să 
pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui." Aici sunt vizaŃi 
şi părinŃii, şi copiii.” –Căminul Adventiste, p. 389.  

“Dumnezeu este Cel care binecuvântează pe om cu diferite 
bunuri şi El face lucrul acesta pentru ca ei să poată fi în stare, la 
rândul lor, să dea mai departe pentru înaintarea cauzei Sale. El 
trimite soarele şi ploaia. El face să crească vegetaŃia. El dă sănătate 
şi capacitatea de a obŃine bunuri materiale. Toate binecuvântările 
noastre vin din mâna cea darnică a Lui. În schimb, El doreşte ca 
bărbaŃii şi femeile să-şi dovedească recunoştinŃa prin a da înapoi lui 
Dumnezeu o parte în zecimi şi daruri - în daruri de mulŃumire, 
daruri de bunăvoie şi daruri pentru păcat. Dacă mijloacele ar curge 
în tezaur, potrivit cu acest plan dumnezeieşte stabilit - o zecime din 
orice venit, cum şi daruri de bunăvoie - va fi un belşug de mijloace 
pentru înaintarea lucrării Domnului.” –Faptele Apostolilor, p. 75. 

 
Promisiunile binecuvântării  
6. Ce mari binecuvântări sunt promise celor care întorc cu 
credincioşie Domnului zecimile şi darurile? Ce s-a întâmplat 
când poporul a dat cu bucurie primele lor roade, zecimile şi 
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darurile de bunăvoie Domnului? Maleahi 3:10-12; 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ContribuŃiile cerute de la evrei pentru scopuri religioase şi de 
binefacere se ridicau aproape la un sfert din veniturile lor. S-ar fi 
putut aştepta ca o aşa grea impunere să aducă poporul la sărăcie, 
dar sincera ascultare de aceste rânduieli era, din contră, o condiŃie a 
bunăstării lor. "Voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă şi nu vă va 
nimici roadele pământului şi vi Ńa nu va fi neroditoare în câmpiile 
voastre ... Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veŃi fi o Ńară 
plăcută, zice Domnul oştirilor.’ Maleahi 3:11.” –Patriarhi şi 
profeŃi, p. 527. 

  
7. Care este baza principiului divin care afirmă că este mai bine 
să dai decât să primeşti? Ce se va întâmpla celor care seamănă 
din abundenŃă? Faptele Ap. 20:35; 2 Corinteni 9:6,7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceia care îşi dau seama de dependenŃa lor de Dumnezeu vor 
simŃi că trebuie să fie cinstiŃi cu semenii lor şi, mai presus de toate, 
că trebuie să fie cinstiŃi cu Dumnezeu, de la care vin toate 
binecuvântările vieŃii. Ocolirea poruncii sigure a lui Dumnezeu 
privind zecimile şi darurile este înregistrată în cărŃile cerului ca jaf 
faŃă de El.” –Îndrumarea copilului, p. 152. 

“Aceasta nu este o cerinŃă a omului, ci este una dintre rânduielile 
stabilite de Dumnezeu pentru susŃinerea şi înaintarea lucrării Sale în 
lume. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. “ÎntoarceŃi-vă la Mine”, 
spune El, “şi Mă voi întoarce şi Eu la voi”. Oamenii care doresc să-
şi îndeplinească datoria, o găsesc exprimată în propoziŃii clare în 
acest capitol. Nimeni nu se poate scuza pentru faptul că nu-I aduce 
Domnului zecimea şi darurile lui.” – Mărturii pentru Pastori şi 
Slujitorii Evangheliei, p. 307. 

 
Dumnezeu dă continuu 
8. Urmând principiul ceresc al dăruirii, ce alt mare dar a dat 
Domnul pe lângă viaŃă şi lucrurile materiale? 2 Petru 1:3; Ioan 
3:16; Romani 8:32. 
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“ToŃi ar trebui să avem o credinŃă vie — o credinŃă care lucrează 
prin dragoste şi care curăŃă sufletul. BărbaŃii şi femeile sunt gata să 
facă orice pentru a-şi satisface eul, dar cât de puŃini îşi doresc să 
facă ceva pentru Isus şi pentru semenii lor care pier cu dorinŃa de a 
afla adevărul!” –Sfaturi privind Administrarea Creştină a VieŃii,  51. 

 
6. În timp ce fiara va forŃa oamenii să bea din cupa sa, cine o va 
refuza? La ce vor Ńine ei în ciuda persecuŃiei? Apocalipsa 14:12; 
12:17 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cel dea-l treilea înger zboară prin mijlocul cerului, proclamând 
poruncile lui Dumnezeu şi credinŃa lui Isus. Acesta reprezintă 
lucrarea care trebuie să fie făcută în aceste zile din urmă. Solia nu 
îşi pierde puterea odată cu înaintarea ei. Ioan vede o lucrare în 
continuă creştere până ce întreg pământul este plin de slava lui 
Dumnezeu. Solia: ‘TemeŃi-vă de Dumnezeu şi păziŃi poruncile Lui, 
căci a venit ceasul judecăŃii Lui,’ trebuie să se audă cu voce tare. 
Cu un zel şi o energie tot mai puternică trebuie să fie dusă înainte 
lucrarea Domnului. Acasă, la şcoală şi în biserică, bărbaŃi, femei şi 
tineri trebuie să se pregătească să dea solia lumii…. Acum, chiar 
acum, avem nevoie de Caleb şi Iosua. Avem nevoie de tineri şi 
tinere puternice, devotate, dedicate, care vor lupta pentru înaintare.” 
–Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 207. 

 
7. Ce se spune despre cei care vor muri în Domnul? Ce 
binecuvântare vor primi cei care trec prin marele conflict şi 
câştigă victoria? Apocalipsa 14:13; 21:7 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Există oameni pe acest pământ care au trecut de vârsta de 
nouăzeci de ani. Rezultatele naturale ale bătrâneŃii se văd în 
slăbiciunile lor. Dar ei se încred în Dumnezeu şi Dumnezeu îi 
iubeşte. Pecetea lui Dumnezeu este peste ei, iar ei vor fi din 
numărul celor despre care se spune: ‘Ferice de acum încolo de 
morŃii, care mor în Domnul!’ Apocalipsa 14:12. Ei pot spune cu 
Pavel: ‘M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am 
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6 
Sabatul din 6 Februarie, 2016 
 

ÎNTREITA SOLIE ÎNGEREASCĂ 
 

“Pentru a pregăti un popor care să stea în ziua Domnului, urma 
să fie adusă la îndeplinire o mare lucrare de reformă. Dumnezeu a 
văzut că mulŃi dintre aceia care se numesc poporul Său nu clădesc 
pentru veşnicie şi, în mila Sa, este gata să le trimită o solie de 
avertizare pentru a-i trezi din indiferenŃa lor şi a-i determina să se 
pregătească pentru ziua Domnului. 

“Această avertizare este prezentată în Apocalipsa capitolul 14. 
Aici, întreita solie este prezentată ca fiind proclamată de fiinŃe 
cereşti şi urmată imediat de venirea Fiului omului pentru a îndeplini 
"secerişul pământului."” –Tragedia veacurilor, p. 311. 

  
Prima Solie 
1. Pe cine a văzut servul Domnului zburând prin mijlocul 
cerului? Ce solie minunată a vestit? Apocalipsa 14:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În cartea Apocalipsei, Ioan profetizează cu privire la 
proclamarea soliei Evangheliei, chiar înaintea revenirii a doua oară 
a Domnului Hristos. El a văzut un înger "zburând prin mijlocul 
cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească 
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminŃii, oricărei 
limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: "TemeŃi-vă de 
Dumnezeu şi daŃi-I slavă, căci a venit ceasul judecăŃii Lui." 
Apocalipsa 14,6-7. 

“În profeŃie, această avertizare cu privire la ziua judecăŃii cu 
soliile legate de ea, este urmată de venirea Fiului omului pe norii 
cerului. Vestirea judecăŃii este anunŃarea faptului că a doua venire a 
Domnului Hristos este la uşi. Şi această proclamare este numită 
Evanghelia cea veşnică. Astfel, vestirea celei de-a doua veniri a 
Domnului Hristos, anunŃarea apropierii ei este arătată a fi o parte 
esenŃială a soliei Evangheliei.” –Parabolele Domnului Hristos, pp. 
227, 228. 
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2. Ce invitaŃie serioasă a dat locuitorilor pământului? În ce ceas 
a ajuns istoria acestei lumi? Apocalipsa 14:7 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“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" 
(Eclesiastul 12,13). Fără ascultare de poruncile Sale, nici o 
închinare nu poate fi plăcută lui Dumnezeu. "Căci dragostea lui 
Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Dacă cineva îşi întoarce 
urechea ca să n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este o scârbă." 
1 Ioan 5:3; Proverbe 28:9. 

“Datoria de a ne închina lui Dumnezeu se întemeiază pe faptul 
că El este Creatorul şi că Lui Îi datorează existenŃa toate celelalte 
fiin Ńe.” –Tragedia veacurilor, p. 436. 

 
A Doua Solie 
3. Ce solie şocantă a proclamat solul? Ce putere poate fi 
identificată ca “Babilon,” care a făcut toate naŃiunile să bea din 
vinul ei? Apocalipsa 14:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În Apocalipsa capitolul 14, primul înger este urmat de al doilea 
care vesteşte solia: "A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare 
care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei". 
(Apocalipsa 14,8). Termenul "Babilon" este derivat de la "Babel" şi 
înseamnă confuzie. Este folosit în Scriptură pentru a desemna 
diferitele forme ale religiei false sau apostate. În Apocalipsa 
capitolul 17, Babilonul este reprezentat printr-o femeie - o metaforă 
care este folosită în Biblie ca simbol al bisericii, o femeie virtuoasă 
reprezentând o biserică curată, iar o femeie stricată reprezentând o 
biserică decăzută.” –Tragedia veacurilor, p. 381. 

“Am văzut că de când cel de-al doilea înger proclamase căderea 
bisericilor, acestea fuseseră cuprinse din ce în ce mai mult de 
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stricăciune. Ei spun că sunt urmaşii lui Hristos; totuşi, este cu 
neputinŃă să-i deosebeşti de lume.” – Scrieri timpurii, p. 273. 

 
A Treia Solie 
4. Există vreo diferenŃă între închinarea la Dumnezeu şi 
închinarea la fiară? Ce vor primi cei care se închină fiarei şi 
chipului ei? Apocalipsa 14:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acest înger zboară prin mijlocul cerului…. Acesta este poporul 
care repară spărtura din Legea lui Dumnezeu. Ei văd că Sabatul 
poruncii a patra a fost înlocuit cu un sabat fals, o zi nesfinŃită în 
Cuvântul lui Dumnezeu. În mijlocul unei mari împotriviri ei sunt 
credincioşi Dumnezeului lor şi îşi ocupă poziŃiile sub steagul celui 
de al treilea înger.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 4, p. 1152. 

“Avertizarea îngerului al treilea este: "Dacă se închină cineva 
fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va 
bea din vinul neamestecat al mâniei lui Dumnezeu". "Fiara" 
menŃionată în această solie, a cărei închinare este impusă de fiara cu 
două coarne, este prima, sau fiara care seamănă cu leopardul, din 
Apocalipsa capitolul 13 - papalitatea.” –Tragedia veacurilor, 445. 

 
5. Care vor fi consecinŃele rămânerii în Babilon şi a primirii 
semnului lui? Apocalipsa 14:10,11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lumea şi bisericile încalcă Legea lui Dumnezeu şi trebuie să fie 
avertizate: “Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte 
semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui.” Având în 
vedere un astfel de blestem care stă să cadă asupra celor care calcă 
Sabatul sfânt al lui Dumnezeu, nu ar trebui să manifestăm mai 
multă seriozitate şi un zel mai mare? De ce suntem atât de 
indiferenŃi, atât de egoişti, atât de absorbiŃi de interesele trecătoare? 
Sunt interesele noastre diferite de cele ale lui Isus?…  
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cel dea-l treilea înger.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 7. p. 984. 

 
Solia 
4. Ce solie înfricoşătoare repetă îngerul din Apocalipsa 18? 
Cum este descris Babilonul în această solie? Apocalipsa 18:2.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Solia căderii Babilonului, aşa cum a fost dată de cel de-al 
doilea înger, este repetată, cu menŃionarea în plus a stricăciunilor 
care au intrat în biserici din 1844. Lucrarea acestui înger vine chiar 
la timp pentru a se alătura ultimei mari lucrări a soliei celui de-al 
treilea înger, în timp ce se transformă într-o mare strigare. Iar cei 
din poporul lui Dumnezeu sunt astfel pregătiŃi să rămână în picioare 
în ceasul ispitei, pe care urmează să o înfrunte în curând. Am văzut 
o lumină puternică asupra lor, iar ei s-au unit pentru a vesti fără 
frică solia celui de-al treilea înger.” –Scrieri timpurii, p. 277. 

“Apocalipsa capitolul 18 arată spre vremea când, ca urmare a 
respingerii întreitei avertizări din Apocalipsa 14,6-12, biserica va 
ajunge în starea prevăzută de îngerul al doilea, dar poporul lui 
Dumnezeu care este încă în Babilon va fi chemat să se despartă de 
legătura cu el.” –Tragedia veacurilor, p. 390. 

 
5. Cine bea din vinul oferit de această putere şi sunt implicaŃi în 
curvia spiritual ă cu ea? Apocalipsa 18:3  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Solia din Apocalipsa capitolul 18 este clară şi directă. ‘pentru 
că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraŃii 
pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăŃit 
prin risipa desfătării ei.’ (versetul 3). Nici unul dintre cei care citesc 
acest capitol nu trebuie să fie înşelat.” –Solii Alese, vol. 2, p. 68. 

 
Chemarea de a ieşi 
6. După ce a fost proclamată căderea Babilonului, ce solie se 
aude direct din cer? De ce este absolut necesar a ieşi din 
Babilon şi a scăpa din sistemul lui? Apocalipsa 18:4,5.  
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păzit credinŃa. De acum, mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care 
mi-o va da, în "ziua aceea", Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu 
numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.’ 2 Timotei 
4:7,8. Sunt mulŃi cei al căror păr alb este onorat de Dumnezeu 
pentru că au luptat lupta cea bună şi au păzit credinŃa.” –Seventh-
day Adventist Bible Commentary, vol. 7. p. 982. 

“Dacă vrem să fim biruitori, trebuie să ne cercetăm inimile 
pentru a fi siguri că nu mai ascundem nimic ofensator faŃă de 
Dumnezeu. Altfel, nu vom putea purta haina albă promisă aici. 
Dacă vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu îmbrăcaŃi în alb, care 
este neprihănirea sfinŃilor, acum trebuie să biruim.” –Historical 
Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, 138. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“O dată ce problema a fost prezentată clar înaintea omului, 
oricine va călca Legea lui Dumnezeu pentru a asculta de legiuirea 
omenească primeşte semnul fiarei; el primeşte semnul de 
apartenenŃă faŃă de puterea de care alege să asculte, în loc să asculte 
de Dumnezeu.” –Tragedia veacurilor, p. 604. 

“Întreita solie îngerească trebuie proclamată cu glas tare. Ne stau 
în faŃă lucruri extraordinare. Nu avem timp de pierdut. Să ne 
ferească Dumnezeu să îngăduim lucrurilor de mică importanŃă să 
eclipseze lumina care trebuie dată lumii. 

“Solia de avertizare trebuie dusă în toate părŃile lumii. CărŃile 
noastre trebuie publicate în multe limbi. Cu aceste cărŃi, oameni 
umili, credincioşi, trebuie să meargă, în calitate de colportori 
evanghelişti, ducând adevărul unor oameni care altfel nu ar fi 
luminaŃi niciodată.” –Evanghelizarea prin literatură, p. 120. 

 
* * * 
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7 
Sabatul din 13 Februarie, 2016 
 

ÎNGERUL DIN APOCALIPSA 18 
 
“Apocalipsa capitolul 18 arată spre vremea când, ca urmare a 

respingerii întreitei avertizări din Apocalipsa 14,6-12, biserica va 
ajunge în starea prevăzută de îngerul al doilea, dar poporul lui 
Dumnezeu care este încă în Babilon va fi chemat să se despartă de 
legătura cu el. Această solie este ultima care va mai fi dată lumii şi 
ea îşi va îndeplini lucrarea. Când aceia care "n-au crezut adevărul, 
ci au avut plăcere în nelegiuire" (2 Tesaloniceni 2,12), vor fi lăsaŃi 
să primească o lucrare de rătăcire şi să creadă o minciună, atunci 
lumina adevărului va străluci asupra acelora ale căror inimi sunt 
deschise să-l primească şi toŃi copiii lui Dumnezeu care există în 
Babilon vor răspunde chemării: "IeşiŃi din el, poporul Meu". 
(Apocalipsa 18,4).” –Tragedia veacurilor, p. 390. 

 
Babilonul 
1. Cum este descris Babilonul în cartea Apocalipsei? Cum 
influenŃează acesta locuitorii pământului? Apocalipsa 17:1-5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Puterea aceea care timp de multe secole a exercitat o guvernare 
despotică asupra monarhilor creştinătăŃii este Roma. Purpura şi 
stacojiul, aurul, diamantele şi pietrele preŃioase descriu în mod viu 
măreŃia şi pompa, mai mult decât împărătească, desfăşurată de 
scaunul trufaş al Romei. Şi despre nici o altă putere nu s-a putut 
spune în realitate că a fost "îmbătată de sângele sfinŃilor" ca despre 
această biserică, care i-a persecutat cu atâta cruzime pe urmaşii lui 
Hristos. Babilonul mai este încărcat şi cu păcatul legăturii 
nelegiuite cu "împăraŃii pământului". Biserica iudaică devenise deja 
o desfrânată, ca urmare a depărtării de Domnul şi a alianŃei cu 
păgânii; iar Roma care a decăzut în acelaşi fel, deoarece a căutat 
sprijin la puterile pământeşti, va primi aceeaşi condamnare.” –
Tragedia veacurilor, p. 382. 

  

pentru Semestrul I, 2016 39

Un alt Înger 
2. După imaginea curvei care stă pe fiara cea înfricoşătoare, ce 
a văzut profetul? Ce s-a întâmplat cu pământul când a coborât 
acest sol? Apocalipsa 18:1, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Am văzut îngeri grăbindu-se încoace şi încolo în cer, coborând 
către pământ şi urcând apoi iarăşi la cer, pregătindu-se pentru 
împlinirea unui eveniment important. Apoi, am văzut un alt înger 
puternic, însărcinat să coboare pe pământ, să-şi unească glasul cu al 
celui de-al treilea înger şi să dea putere şi energie soliei sale. Slavă 
şi o mare putere au fost date îngerului şi, când a coborât, pământul 
a fost luminat de slava lui. Lumina care-l însoŃea pe acest înger 
pătrundea pretutindeni….” –Scrieri timpurii, p. 277. 

„Aici este prezisă o lucrare universală şi de o nemaipomenită 
putere.” –The Faith I Live By, p. 335. 

 
3. Acest înger care se coboară din cer şi proclamă solia trebuie 
considerat literal sau simbolic? Ce anticipare găsim în 
Maleahi? Pe cine reprezintă acest înger, în de acord cu Spiritul 
Profetic? Maleahi 2:7; 3:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Un alt înger’ trebuie să se coboare din cer. Acest înger 
reprezintă răspândirea Marii Strigări, din partea celor care se 
pregătesc să o proclame cu voce tare: ‘A căzut, a căzut Babilonul 
cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh 
necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte’ (Apocalipsa 
18:1, 2). –Solii Alese, vol. 3, p. 214. 

“Cu cât membrii trupului lui Hristos se apropie mai mult de 
perioada ultimului conflict: ‘timpul strâmtorării lui Iacob,’ ei vor 
creşte în Hristos şi se vor împărtăşi din abundenŃă din Duhul Său. 
În timp ce Solia Îngerului al Treilea creşte până ajunge o Mare 
Strigare, iar o mare putere şi slavă însoŃesc încheierea lucrării, 
poporul cel credincios al lui Dumnezeu va avea parte de această 
slavă. Ploaia Târzie îi va reînviora şi întări pentru a putea trece prin 
timpul încercării. FeŃele lor vor străluci de slava luminii ce însoŃeşte 
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“Înaintea noastră stă un conflict teribil. Ne apropiem de bătălia 
marii zile a Dumnezeului cel Atotputernic. Ceea ce a fost Ńinut sub 
control va fi eliberat…. ÎmpăraŃii şi puterile pământului… sunt plini 
de ură împotriva celor care Îi slujesc şi curând, foarte curând se va 
da ultima şi cea mai mare bătălie dintre bine şi rău. Pământul va fi 
câmpul de luptă – scena luptei finale şi a victoriei finale. 

“În timp ce mâinile lor se deschid, iar cele patru vânturi încep să 
sufle, ochii miloşi ai lui Isus au privit la rămăşiŃa care nu era încă 
sigilată şi Şi-a ridicat mâinile către Tatăl mijlocind că El şi-a dat 
sângele pentru ei. Atunci un alt înger a fost însărcinat să zboare 
repede către cei patru îngeri şi să le ceară să stea până ce servii lui 
Dumnezeu vor fi pecetluiŃi pe frunŃile lor cu pecetea Dumnezeului 
celui viu.” –My Life Today, p. 308. 

 
Semnul sau sigiliul Viului Dumnezeu  
3. Ce defineşte Sfânta Scriptură ca fiind semnul dintre 
Dumnezeu şi poporul Său? Ce elemente sunt incluse în pecetea 
Dumnezeului celui viu? Exodul 31:13, 17; 20:8-11.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sabatul este un semn care există între Dumnezeu şi poporul 
Său, un semn că ei onorează Legea Lui. El face distincŃie între 
supuşii Săi credincioşi şi cei care calcă Legea. 

“Sabatul dat lumii este un semn că Dumnezeu este Creator şi că 
El l-a sfinŃit. Puterea care a creat toate lucrurile este puterea care 
creează din nou sufletul după chipul Său. Pentru aceia care sfinŃesc 
ziua Sabatului, ea este semnul sfinŃirii. Adevărata sfinŃire înseamnă 
a fi în armonie cu Dumnezeu, a fi una cu El în caracter. Ea se 
primeşte prin ascultarea de principiile acelea care sunt o transcriere 
a caracterului Lui. Iar Sabatul este semnul ascultării. Acela care 
ascultă din toată inima de porunca a patra va asculta de întreaga 
Lege. El este sfinŃit prin ascultare… 

“Numai porunca a patra din Cele Zece Porunci conŃine sigiliul 
marelui Legiuitor, Creator al cerului şi al pământului.” 6T, 349,350 

 
4. Ce caracterizează poporul lui Dumnezeu, în de acord cu 
cartea Apocalipsei? Ce este imprimat în inimile şi minŃile lor, în 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Această solie este ultima care va mai fi dată lumii şi ea îşi va 
îndeplini lucrarea. Când aceia care "n-au crezut adevărul, ci au avut 
plăcere în nelegiuire" (2 Tesaloniceni 2,12), vor fi lăsaŃi să 
primească o lucrare de rătăcire şi să creadă o minciună, atunci 
lumina adevărului va străluci asupra acelora ale căror inimi sunt 
deschise să-l primească şi toŃi copiii lui Dumnezeu care există în 
Babilon vor răspunde chemării: "IeşiŃi din el, poporul Meu". 
(Apocalipsa 18,4).” –Tragedia veacurilor, p. 390. 

“Au fost trimişi îngeri în ajutorul puternicului înger din cer şi am 
auzit voci care păreau să se audă pretutindeni: "IeşiŃi din mijlocul 
ei, poporul Meu, ca să nu fiŃi părtaşi la păcatele ei… Această solie 
părea să fie un adaos la cea de-a treia solie, alăturându-i-se aşa cum 
strigătul de la miezul nopŃii se alăturase soliei celui de-al doilea 
înger în 1844. Slava lui Dumnezeu era asupra sfinŃilor răbdători, 
aşteptători, iar ei au dat fără teamă ultima avertizare solemnă, 
vestind căderea Babilonului şi chemându-i pe cei care aparŃineau 
poporului lui Dumnezeu să iasă afară din el pentru a scăpa de 
sfârşitul lui înfricoşător.” –Scrieri timpurii, pp. 277, 278. 

 
7. Ce apel similar a fost dat poporului lui Dumnezeu în trecut? 
Ce este necesar pentru a ne feri să fim corupŃi şi a rămâne 
copiii lui Dumnezeu? Isaia 48:20, prima parte; 2 Corinteni 
6:14-18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“JudecăŃile lui Dumnezeu sunt revărsate în curând asupra 
pământului. „Scapă-Ńi viaŃa” este avertizarea din partea îngerilor lui 
Dumnezeu.” –  5T, p. 233. 

“Aceeaşi voce care l-a avertizat pe Lot să părăsească Sodoma ne 
cere şi nouă: ‘IeşiŃi din mijlocul lor şi despărŃiŃi-vă de ei,… nu vă 
atingeŃi de ce este necurat’ (2 Cor. 6:17).” –Solii Alese, vol. 2, 354. 

“Dumnezeu cheamă la despărŃirea de lume. Vrei să asculŃi? Vrei 
să ieşi din mijlocul lor, şi să rămâi despărŃit şi deosebit de ei? "Căci 
ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta 
împreună lumina cu întunericul?" (2 Cor. 6,14). Tu nu te poŃi 
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amesteca cu cei din lume şi să participi la spiritul lor, să urmezi 
exemplul lor şi să fii în acelaşi timp copilul lui Dumnezeu. 
Creatorul Universului Ńi se adresează ca un Părinte iubitor. Dacă te 
desparŃi de iubirea ta de lume şi te liberezi de contaminarea ei, ca să 
scapi de stricăciunea care este în lume, prin poftă, Dumnezeu va fi 
Tatăl tău, El te va adopta în familia Sa, şi tu vei fi moştenitorul Lui. 
În locul lumii, El îŃi va da, pentru viaŃa de ascultare, ÎmpărăŃia 
cerurilor. El îŃi va da o greutate veşnică de slavă, şi o viaŃă care este 
la fel de durabilă ca veşnicia.” – 2T, p. 44. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Trebuie să vă amintiŃi că acest înger reprezintă poporul care are 
această solie de dat lumii. Faci parte din acest popor? Crezi cu 
adevărat că această lucrare în care suntem angajaŃi este cu adevărat 
Solia Îngerului al Treilea? Dacă da, atunci înŃelegi că avem o 
lucrare deosebită de făcut şi că trebuie să o facem. Noi trebuie să ne 
sfinŃim prin ascultarea strictă de adevăr, punându-ne într-o corectă 
legătură cu Dumnezeu şi cu lucrarea Sa.” –Review and Herald, 
August 18, 1885. 

Apocalipsa 2:1, prima parte; 2:12; 3:1. 
“În viziune de noapte am văzut două oştiri într-o luptă 

îngrozitoare. O oştire avea în frunte stindarde care purtau semnul 
lumii; cealaltă avea în frunte steagul scăldat în sânge al PrinŃului 
Emanuel. Steag după steag era lăsat să se târască prin Ńărână, când 
companie după companie din oştirea Domnului se unea cu 
vrăjmaşul, şi seminŃie după seminŃie din rândurile vrăjmaşului se 
unea cu poporul păstrător al poruncilor lui Dumnezeu. Un înger 
care zbura în mijlocul cerului punea stindardul lui Emanuel în 
multe mâini, în timp ce un general puternic striga cu voce tare: 
"IntraŃi în rânduri. Cei credincioşi faŃă de poruncile lui Dumnezeu 
şi de mărturia lui Hristos să ocupe acum poziŃiile. IeşiŃi din mijlocul 
lor şi fi Ńi deosebiŃi, şi nu vă atingeŃi de ce este necurat; şi Eu vă voi 
primi, şi vă voi fi Tată, iar voi îmi veŃi fi fii şi fiice. ToŃi cei care 
vor, să vină şi să ajute Domnului, să dea ajutor Domnului împotriva 
celui tare!’” – 8T, pg. 41. 

 
* * * 

pentru Semestrul I, 2016 43

8 
Sabatul din 20 Februarie, 2016 
 

SIGILAREA CELOR 144.000 
 
“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…. 

“Cei 144.000 erau toŃi sigilaŃi şi perfect uniŃi. Pe frunŃile lor 
scria: Dumnezeu, Noul Ierusalim şi mai era o stea strălucitoare pe 
care era scris Numele cel nou al lui Isus.” –Scrieri timpurii, 14,15. 

 
Îngrijor ări şi restricŃii cu privire la evenimentele lumii  
1. Ce s-ar întâmpla cu oamenii şi pământul dacă îngerii lui 
Dumnezeu nu ar Ńine în frâu vânturile luptelor şi a războiului? 
Ce avea un alt înger cu el? Apocalipsa 7:1, 2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Patru îngeri puternici Ńineau cele patru vânturi ale pământului. 
Teribilelor distrugeri le este interzis să se dezlănŃuie pe deplin. În 
accidente şi calamităŃi pe mare şi pe uscat, în marile conflagraŃii, în 
furtuni grozave şi în uragane pustiitoare, inundaŃii, cicloane, valuri 
uriaşe şi în cutremure se pierd tot mai multe vieŃi, iar vânturile vor 
aŃâŃa naŃiunile într-un conflict mortal, în timp ce îngerii Ńin cele 
patru vânturi, interzicând teribilelor puteri ale lui Satana să îşi 
exercite furia pe deplin până ce servii lui Dumnezeu vor fi 
pecetluiŃi pe frunŃile lor. 

“Îngerii care Ńin cele patru vânturi sunt reprezentaŃi ca un cal 
furios ce caută să scape pentru a alerga pe toată faŃa pământului, 
ducând cu sine distrugere şi moarte.” –My Life Today, p. 308. 

 
Numărul celor sigilaŃi 
2. Ce a spus îngerul cu pecetea lui Dumnezeu îngerilor care 
Ńineau cele patru vânturi ale războiului? CâŃi a auzit profetul că 
vor fi sigilaŃi? Apocalipsa 7:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 
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“În lume am venit pentru binele vostru. Lucrez acum pentru voi. 
Chiar dacă plec de aici, tot pentru binele vostru voi lucra, cu toată 
sârguinŃa. Am venit în lume ca să Mă descopăr vouă, pentru ca voi 
să credeŃi. Mă duc la Tatăl ca să conlucrez cu El în favoarea 
voastră. Scopul plecării lui Hristos era altul decât acela de care se 
temeau ucenicii. Aceasta nu însemna o despărŃire pentru totdeauna. 
El Se ducea să pregătească un loc pentru ei, ca să vină iarăşi şi să-i 
primească la Sine. În timp ce clădea locaşuri pentru ei, aceştia 
urmau să îşi dezvolte caractere asemănătoare celui ceresc.” –
Hristos Lumina Lumii, p. 663. 

 
Voci puternice şi sunet de trâmbiŃă 
2. Care este primul lucru care va atrage atenŃia fiecărui om 
când se va întoarce Isus? Cine Îl va însoŃi? Ioan 5:25,28; Matei 
24:31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pavel arăta că cei care aveau să trăiască atunci când va fi să 
vină Hristos nu vor întâmpina pe Domnul mai înainte decât cei care 
adormiseră în Isus. Glasul unui arhanghel şi trâmbiŃa lui Dumnezeu 
vor ajunge chiar până la cei adormiŃi, şi întâi vor învia cei morŃi în 
Hristos, mai înainte ca cei vii să fi fost îmbrăcaŃi în nemurire.” –
Faptele Apostolilor, p. 258. 

“Îndată se arată la răsărit un nor mic, negru, cam cât o jumătate 
de palmă. Este norul care Îl înconjoară pe Mântuitorul… El vine 
biruitor în cer şi pe pământ, să-i judece pe cei vii şi pe cei morŃi. 
"Cel credincios şi adevărat", "în dreptate va judeca şi va face 
război". "Şi oştile din ceruri Îl vor urma" (Apocalipsa 19,11-14). O 
dată cu acordurile melodiei cereşti a îngerilor sfinŃi, o mulŃime 
nenumărată Îl însoŃeşte pe drumul Său. Firmamentul pare plin de 
forme strălucitoare - "zeci de mii de ori zece mii şi mii de mii". Nici 
o pană omenească nu poate descrie scena; nici o minte muritoare nu 
este în stare să-i înŃeleagă splendoarea.”Tragedia veacurilor, 640. 

  
Strălucitor ca fulgerul  
3. Ce va atrage atenŃia oamenilor din întreaga lume? Cum va 
apărea Isus pe norii cerurilor? Matei 24:26,27,30; Luca 9:26. 
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de acord cu această informaŃie? Apocalipsa 12:17; 14:12; 22:4 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mi-au fost prezentate două clase. O clasă cuprindea grupurile 
mari ale celor ce susŃineau că sunt creştini. Ei călcau în picioare 
Legea lui Dumnezeu şi se închinau unei instituŃii papale. Ei Ńineau 
prima zi a săptămânii ca Sabat al Domnului. Cealaltă clasă, doar 
câŃiva la număr, se închinau marelui Dătător al Legii. Ei Ńineau 
porunca a patra. Trăsăturile speciale şi proeminente ale credinŃei lor 
erau păzirea zilei a şaptea şi aşteptarea venirii Domnului lor din 
ceruri.” –1T, p. 223. 

“Cei care au pe frunŃile lor pecetea Dumnezeului infinit vor trata 
lumea şi atracŃiile ei ca pe ceva inferior intereselor veşnice.” –
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7. p. 978. 

 
Biruin Ńă împreună cu Mielul 
5. După ce au primit pecetea Dumnezeului celui viu, unde au 
fost văzuŃi cei 144.000 în viziune profetică? Ce imn vor intona 
înaintea tronului lui Dumnezeu? Apocalipsa 14:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ioan a văzut un Miel pe muntele Sion şi împreună cu El 144000 
având scrise pe frunŃile lor numele Tatălui. Ei aveau pecetea 
cerului. Ei reflectau chipul lui Dumnezeu. Erau plini de lumina şi 
slava Celui Sfânt. Dacă dorim să avem chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu asupra noastră, trebuie să ne despărŃim de orice 
nelegiuire. Trebuie să uităm orice cale rea, apoi să încredinŃăm 
cazul nostru în mâinile lui Hristos. în timp ce ne lucrăm propria 
noastră salvare, cu frică şi cutremur, Dumnezeu va lucra în noi şi 
voinŃa şi înfăptuirea după buna Sa plăcere.” –Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 7. p. 978. 

 
6. Ce se poate spune despre cei care Îl urmează pe Miel? Prin 
harul Său, cum sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu? 
Apocalipsa 14:4, 5 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Domnul are un popor pe pământ care Îl urmează pe Miel 
oriunde merge El. El îşi are miile Lui care nu şi-au plecat 
genunchiul înaintea lui Baal. Aceştia vor sta cu El pe muntele Sion. 
Dar ei trebuie să stea pe acest pământ, îmbrăcaŃi cu toată armura, 
gata să se înroleze în lupta de salvare a celor gata să moară. Îngerii 
cereşti conduc această căutare şi este necesară o activitate spirituală 
din partea tuturor celor care cred adevărul, pentru a se uni cu îngerii 
în lucrarea lor.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7. 
p. 978. 

 
O mare gloată a celor răscumpăraŃi 
7. Pe lângă grupul special al celor 144.000 care cântă pe 
muntele Sion, ce alt grup de răscumpăraŃi a fost văzut înaintea 
tronului şi a Mielului? Cine îi va sătura şi conduce la izvoarele 
apelor vieŃii? Apocalipsa 7:9, 15-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iar mai departe este "gloata cea mare pe care n-o poate număra 
nimeni, dintre toate popoarele, neamurile şi limbile... înaintea 
tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaŃi în haine albe şi cu ramuri de 
finic în mâini" (Apoc. 7,9). Lupta lor s-a sfârşit, au câştigat 
biruinŃa. Au alergat şi au căpătat premiul. Ramura de palmier din 
mâinile lor este simbolul biruinŃei şi haina albă este însemnul 
neprihănirii lui Hristos care acum este a lor.” –Tragedia veacurilor, 
p. 665. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“‘Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi 
împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau 
scris pe frunte Numele Său şi numele Tatălui Său" (Apocalipsa 
14,1). În lumea aceasta, mintea lor a fost consacrată lui Dumnezeu; 
ei I-au slujit cu mintea şi cu inima lor; şi acum El poate să pună 
Numele Său "pe frunŃile lor". "Şi vor împărăŃi în vecii vecilor" 
(Apocalipsa 22,5). Ei nu merg încoace şi încolo, ca unii care 
cerşesc un loc. Ei fac parte din numărul acelor oameni cărora 
Hristos le spune: "VeniŃi binecuvântaŃii Tatălui Meu de moşteniŃi 
împărăŃia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii". El le 
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urează bun venit, ca unor copii ai Săi, zicând: 'Intră în bucuria 
Domnului'" (Matei 25,34.21).” –Faptele Apostolilor, pp. 590, 591. 

“De ce erau aleşi atât de deosebit? Pentru că ei au trebuit să stea 
cu un adevăr minunat înaintea întregii lumi acceptând întreaga lor 
împotrivire în timp ce trebuiau să îşi amintească că sunt fii şi fiice 
ale lui Dumnezeu şi trebuie să Îl aibă pe Hristos în ei, speranŃa 
slavei.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7. p. 978. 

“Hristos va privi apoi răsplata muncii Sale în rezultatele ei. În 
acea mulŃime pe care nimeni n-o va putea număra, în cei “înfăŃişaŃi 
fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale” (Iuda 24), El, al 
cărui sânge ne-a răscumpărat şi a cărui viaŃă ne-a învăŃat, “va vedea 
rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora.” Isaia 53,11.” –
EducaŃia, p. 309. 

 
* * * 

 

9 
Sabatul din 27 Februarie, 2016 
 

ISUS REVINE  
 
“În felul acesta, va fi împlinită făgăduinŃa dată de Hristos 

ucenicilor Săi: "M ă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine" (Ioan 14,3). 
Pe cei care L-au iubit şi L-au aşteptat, El îi va încununa cu slavă, 
cinste şi nemurire. MorŃii cei drepŃi vor ieşi din mormintele lor şi 
aceia care vor fi în viaŃă vor fi răpiŃi împreună cu ei spre a 
întâmpina pe Domnul în văzduh. Ei vor auzi glasul lui Isus, mai 
dulce decât orice muzică ce a ajuns vreodată la vreo ureche 
muritoare, zicându-le: "VeniŃi binecuvântaŃii Tatălui Meu de 
moşteniŃi împărăŃia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii" 
(Matei 25,34).” –Faptele Apostolilor, p. 34. 

 
Promisiune şi confirmare 
1. Ce promisiune minunată şi puternică le-a dat Isus ucenicilor 
Săi înainte de a părăsi acest pământ? Cine a adus o confirmare 
specială a acesteia? Ioan 14:18, 1-3; Faptele Ap. 1:9-11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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până când Domnul Se va ridica din locul Său spre a-i pedepsi pe 
locuitorii pământului pentru nelegiuirile lor. Atunci, pământul va 
scoate la iveală sângele şi nu va mai acoperi uciderile. Lumea 
întreagă pare să mărşăluiască spre moarte…. 

“Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi să “vegheze”, dar nu să 
aştepte un timp hotărât. Urmaşii Săi trebuie să se afle în situaŃia 
acelora care ascultă ordinele Căpitanului lor. Ei trebuie să vegheze, 
să aştepte, să se roage şi să lucreze, pe măsură ce se apropie de 
timpul venirii Domnului.” –Evanghelizare, pp. 26, 221. 

 
 

* * * 
 
 

RAPORTUL M ISIONAR DE LA  ŞCOALA DE ŞTIIN łE 

INFORMATICE DIN COATEPEQUE, GUATEMALA  
A se citi în Sabatul din 27 Februarie, 2016 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat se va strânge în Sabatul din 5 
Martie, 2016 

 
“ÎnvaŃă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va 

îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” Proverbe 22:6. 
"Peste tot unde există o biserică, mare sau mică, trebuie 

înfiinŃată o şcoală." –(Letter 108, 1899) Solii Alese, vol. 3, p. 227. 
În de acord cu Scripturile şi Spiritul Profetic, este planul lui 

Dumnezeu ca instituŃii educaŃionale să fie înfiinŃate pentru 
înaintarea unei educaŃii cuprinzătoare a minŃii, inimii şi trupului, 
având o Ńintă creştină şi educând copiii şi tinerii în adevărurile 
speciale ale acestui timp. 

În 2007, cu ajutorul lui Dumnezeu, am primit drepturile de a 
înfiinŃa Şcoala de ŞtiinŃe Informatice, care oferă educaŃie pe trei 
nivele: 

1. Primar  
2. Basic  
3. Avansat, cu 6 diplome pre-universitare (Marketing, 

Contabilitate, Business Administration, Marketing şi Advertising, 
Secretariat Bilingv şi Secretariat şi funcŃionar). 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când Domnul Hristos va veni iarăşi pe pământ, nu ca un arestat 
înconjurat de drojdia societăŃii, oamenii Îl vor vedea ca Împărat al 
cerului. Domnul Hristos va veni în slava Sa, în slava Tatălui Său şi 
în slava sfinŃilor îngeri. De zece mii de ori zece mii şi mii de mii de 
îngeri, fiii minunaŃi şi biruitori ai lui Dumnezeu, de un farmec şi o 
slavă inegalabile, Îl vor însoŃi în drumul Său. Apoi El va sta pe 
tronul slavei Sale şi înaintea Sa vor fi aduse toate naŃiunile 
pământului.” –Hristos Lumina Lumii, p. 739. 

“Domnul Hristos vine cu putere şi slavă mare…. În timp ce 
lumea întreagă este afundată în păcat, în locuinŃele sfinŃilor va fi 
lumină. Primele raze de lumină ale revenirii Sale vor străluci asupra 
lor. O lumină curată, nemânjită, va străluci din măreŃia Lui şi 
Hristos, Răscumpărătorul, va fi admirat de toŃi aceia care I-au slujit. 
În timp ce cei răi vor fugi de prezenŃa Lui, urmaşii Domnului 
Hristos se vor bucura.” –Parabolele Domnului Hristos, 420, 421. 

 
Preschimbarea celor vii şi învierea morŃilor  
4. Ce va aduce o schimbare imediată a sfinŃilor aşteptători? Ce 
se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu care doarme somnul 
morŃii când trâmbi Ńa va suna? 1 Corinteni 15:51-54. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când glasul lui Dumnezeu i-a chemat pe sfinŃii adormiŃi, 
pământul s-a zguduit îngrozitor. Aceştia au răspuns chemării şi au 
ieşit înveşmântaŃi în nemurire slăvită, strigând: "Victorie, victorie 
asupra morŃii şi mormântului! O moarte, unde îŃi este boldul? O 
mormântule, unde îŃi este biruinŃa?" Apoi, sfinŃii aflaŃi încă în viaŃă, 
împreună cu cei înviaŃi şi-au ridicat glasurile într-un strigăt lung, 
fericit, de biruinŃă. Acele trupuri care coborâseră în mormânt 
purtând semnele bolii şi morŃii ieşiseră din el cu putere şi sănătate 
nepieritoare. SfinŃii aflaŃi deja în viaŃă sunt preschimbaŃi într-o clipă 
într-o clipeală din ochi, şi ridicaŃi împreună cu cei înviaŃi pentru a-L 
întâmpina pe Domnul lor în văzduh. O, ce revedere glorioasă! 
Prieteni pe care moartea îi separase erau uniŃi, pentru a nu se mai 
despărŃi vreodată.” –Scrieri timpurii, p. 287. 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 50 

ÎnălŃarea  
5. Ce se va întâmpla cu toŃi deodată după ce cei vii vor fi 
preschimbaŃi, iar cei sfinŃii adormi Ńi vor învia din mor Ńi? Ce 
rugăciune a lui Isus se va împlini? 1 Tesaloniceni 4:14, 16, 17, 
Ioan 17:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Identitatea noastră personală va fi păstrată la înviere, chiar dacă 
nu vor fi aceleaşi particule de materie sau substanŃă care au intrat în 
mormânt. Lucrările minunate ale lui Dumnezeu sunt un mister 
pentru om. Duhul, caracterul omului se întoarce la Dumnezeu 
pentru a fi păstrat. La înviere fiecare om îşi va avea propriul 
caracter. Dumnezeu Însuşi va chema morŃii, dându-le din nou 
suflarea de viaŃă şi dând viaŃă din nou oaselor uscate. Va apare din 
nou aceeaşi formă, dar fără vreo boală sau defect. Va trăi din nou 
cu aceeaşi individualitate, astfel încât prietenii se vor recunoaşte 
între ei. Nu există nici o lege a lui Dumnezeu în natură care să arate 
că Dumnezeu va da înapoi aceleaşi particule de materie care au 
compus corpul înainte de moarte. Dumnezeu le va da celor drepŃi 
morŃi un corp care să fie pe placul Lui.” –Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 6, p. 1093;  

 
SperanŃă, credinŃă şi pregătire  
6. A dat Isus vreo informaŃie despre data exactă a venirii Sale? 
Cu toate că semnele timpurilor sunt peste tot în lume, ce se va 
întâmpla cu mulŃi dintre oameni? Matei 24:36; 1 Tesaloniceni 
5:2-4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu a păstrat vremurile şi soroacele sub autoritatea Sa. 
Oare de ce nu ne-a descoperit Dumnezeu aceste lucruri? Pentru că, 
dacă ni le-ar fi descoperit, noi nu le-am fi folosit corect. În urma 
cunoaşterii lor, în mijlocul nostru ar fi rezultat o stare care ar fi 
întârziat mult lucrarea lui Dumnezeu de a pregăti un popor care să 
fie gata să stea în picioare în marea zi ce va veni. Noi nu trebuie să 
fim preocupaŃi de speculaŃii cu privire la vremurile şi soroacele pe 
care Dumnezeu nu le-a descoperit…. nici unul nu va fi în stare să 
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prezică, într-o modalitate exactă, când va sosi ceasul, pentru că 
“ziua şi ceasul nu le ştie nimeni”. Nu veŃi fi în stare să spuneŃi că El 
va veni într-unul, doi sau cinci ani, nici să amânaŃi venirea Sa, 
declarând că nu va putea să aibă loc în următorii zece sau douăzeci 
de ani... Noi nu trebuie să cunoaştem nici timpul hotărât pentru 
revărsarea Duhului Sfânt, nici pentru venirea lui Hristos.” –
Evanghelizare, p. 221. 
 
7. Din moment ce nu se cunoaşte ziua şi ora revenirii Lui, ce vor 
face copiii lui Dumnezeu în timp ce vor aştepta revenirea lui 
Isus? În aşteptarea acestui eveniment glorios, ce se va spune 
despre cei care veghează, aşteptă şi sunt credincioşi şi înŃelepŃi? 
Matei 24:44; 1 Tesaloniceni 5:5-8; Matei 24:45,46. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“V-am adus solia apropiatei reveniri a Fiului lui Dumnezeu pe 
norii cerului, cu putere şi slavă mare. Nu v-am prezentat un anumit 
timp, ci v-am repetat chiar îndemnul Domnului Hristos, să vegheaŃi 
în vederea rugăciunii: "Căci Fiul omului va veni în ceasul în care 
nici nu vă gândiŃi" (Luca 12, 40). Această avertizare a străbătut 
veacurile şi a ajuns în timpul nostru ca un ecou: "Iată, Eu vin 
curând; şi răsplata mea este cu Mine ca să dau fiecăruia după fapta 
lui. Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, cel dintâi şi cel de 
pe urmă. Ferice de cei care Ńin poruncile Sale, ca să aibă drept la 
pomul vieŃii şi să poată intra pe porŃi în cetate".” –Principiile 
fundamentale ale educaŃiei creştine, p. 137. 

 
Pentru studiu suplimentar 

1 Tesaloniceni 4:16, prima parte; 2 Tesaloniceni 1:10. 
“Lumea care se poartă ca şi când nu ar exista Dumnezeu, fiind 

absorbită în căutări egoiste, va suferi curând o nimicire iminentă şi 
nu va scăpa. MulŃi continuă în satisfacerea nepăsătoare a 
egoismului, până când ajung atât de dezgustaŃi de viaŃă, încât se 
sinucid. În timp ce dansează şi chefuiesc, beau şi fumează, 
îngăduindu-şi patimile animalice, oamenii sunt ca un bou care 
merge la tăiere. Satana lucrează cu toată iscusinŃa şi prin toate 
mijloacele lui fascinante pentru a-i face să continue marşul lor orb, 
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aceeaşi zi le pier şi planurile lor.’ Psalmii 146:4.” –The Faith I Live 
By, p. 174. 

 
Ce se întâmplă cu sufletul şi spiritul  
5. Unde se întoarce duhul dat de Domnul? Unde rămâne 
sufletul până la înviere? Eclesiastul 12:7; Ezechiel 18:4, 20, 
prima parte; Psalmii 49:15; Faptele Ap. 2:29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Petru, în ziua Cincizecimii, declară că patriarhul David ‘a murit 
şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în 
ziua de azi.’ ‘Căci David nu s-a suit în ceruri.’ Faptele Ap. 2:29,34. 
Faptul că David rămâne în groapă până la înviere dovedeşte că cei 
drepŃi nu merg la cer după moarte. Aceasta se întâmplă doar după 
înviere şi doar prin virtutea faptului că Hristos a înviat David va 
putea în sfârşit să stea la dreapta lui Dumnezeu.” –The Faith I Live 
By, p. 174. 

 
Nemurirea şi slava primită la revenirea lui Isus 
6. Ce a spus Isus despre Lazăr, contrazicând ideea că morŃii 
sunt cu Isus în slavă sau în chinuri într-un iad de foc? În ce 
stare rămân până la înviere? Ioan 11:11-13; Apocalipsa 14:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar dacă morŃii se bucură deja de fericirea cerului sau de chinul 
din flăcările iadului, ce nevoie mai este de o judecată viitoare? 
ÎnvăŃăturile Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la aceste puncte 
importante nu sunt nici neclare şi nici contradictorii; ele pot fi 
înŃelese de minŃile obişnuite… 

“Teoria nemuririi sufletului a fost una dintre acele învăŃături 
rătăcite pe care Roma a împrumutat-o de la păgâni şi a încorporat-o 
în religia creştinătăŃii. Martin Luther a clasat-o împreună cu 
"fabulele monstruoase, care formează o parte din vraful de decrete 
ale Romei" (E. Petavel, The Problem of Immortality, p. 255). 
Comentând asupra cuvintelor lui Solomon, din Eclesiastul, care 
spune că morŃii nu ştiu nimic, reformatorul spune: "Un alt lucru 
care dovedeşte că morŃii nu ştiu nimic. Este spus că acolo nu mai 
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Astăzi, această şcoală este proprietatea Bisericii SocietăŃii 
Misionare InternaŃionale, a Adventiştilor de Ziua a Şaptea – 
Mişcarea de Reformă, având acronimul SMI ASDIMOR, în 
Guatemala. De la început, Ńinta noastră a fost de a asigura 
studenŃilor nivelul primar, bazic şi avansat de cunoştinŃe al 
Cuvântului lui Dumnezeu printr-un curs Biblic care este predat ca 
un devoŃional zilnic. Pe lângă aceasta, a fost asigurat suport 
financiar în acest an şcolar pentru 200 de studenŃi cu resurse 
limitate prin distribuirea de burse la diferite nivele oferite de 
Departamentul Bunul Samaritean al ConferinŃei Generale şi de 
şcoală. 

Am obŃinut un împrumut pentru a cumpăra un teren şi este visul 
profesorilor, al comitetului administrativ şi a studenŃilor de a vedea 
propria clădire ridicată. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
progresăm cu construcŃia, dar avem nevoie de fonduri pentru a face 
cărămizi pentru primul etaj. Proiectul constă în patru module care 
vor adăposti o instituŃie pre-universitară cu scopul de a deveni o 
universitate a bisericii în viitorul apropiat. 

Credem că Dumnezeu va continua să asigure mijloacele prin 
intermediul generozităŃii copiilor Săi credincioşi, a căror dorinŃă 
este ca mulŃi oameni să vină la cunoştinŃa Cuvântului Său, iar acest 
proiect să devină realitate.  

“Ajutorul va veni. Sper să avem o clădire a şcolii în care să se 
predea Biblia, în care să se aducă rugăciuni lui Dumnezeu şi în care 
copiii să fie instruiŃi în principiile Biblice. Sperăm ca fiecare care 
poate să ne ajute să aibă o parte împreună cu noi în ridicarea acestor 
clădiri.” –Spalding and Magan Collection, p. 245. 

De aceea, apelăm la toŃi credincioşii, prietenii şi vizitatorii din 
întreaga lume: Vă rugăm daŃi-vă sprijinul financiar în de acord cu 
binecuvântările pe care le-aŃi primit de la Dumnezeu ca acest 
proiect să fie împlinit cu ajutorul lui Dumnezeu şi colaborarea 
voastră. 

Pentru mai multe informaŃii despre progresul construcŃiei Şcolii 
Private Urbane de ŞtiinŃe Informatice, vizitaŃi www.cec.edu.gt. 

 
Danilo López Monterroso 

Departamentul de EducaŃie al ConferinŃei Generale 
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10 
Sabatul din 5 Martie, 2016 
 

STAREA MORłILOR  
 

“Nicăieri în Sfintele Scripturi nu se găseşte declaraŃia că cei 
neprihăniŃi îşi primesc răsplata sau cei nelegiuiŃi îşi primesc 
pedeapsa la moarte. Patriarhii şi profeŃii nu ne-au dat o astfel de 
asigurare. Hristos şi apostolii n-au făcut nici o aluzie la aceasta. 
Biblia învaŃă lămurit că cei morŃi nu merg îndată la ceruri. Ei sunt 
descrişi ca dormind până la înviere.”  Tragedia veacurilor, 549,550 

  

Nici înŃelepciune, nici ştiin Ńă în mormânt 
1. Ce spune Scriptura despre starea omului după moarte? Ce 
nu mai există pentru el? Eclesiastul 9:5,10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pentru timpul acesta, înŃelegerea corectă a “Ce spun 
Scripturile” cu privire la starea omului în moarte este esenŃială. 
Cuvântul lui Dumnezeu declară că morŃii nu ştiu nimic, ura lor şi 
dragostea lor au pierit…. Dacă nu suntem înrădăcinaŃi şi bine 
întemeiaŃi în adevăr, vom fi luaŃi de valul capcanelor amăgitoare ale 
lui Satana. Trebuie să rămânem bazaŃi pe Biblie. Dacă poate să vă 
facă să credeŃi că în Cuvântul lui Dumnezeu sunt lucruri 
neinspirate, Satana va fi pregătit să vă prindă sufletul în capcană. 
Chiar în vremea când va trebui să ştim ce este adevărat, nu vom 
avea nici o siguranŃă, nici o certitudine.” –Evanghelizare, p. 249. 

  

2. În de acord cu Cuvântul Sfânt, mai ştie ceva un om despre 
familia sa după ce moare? Poate comunica cu cineva? Iov 
14:12, 21; Eclesiastul 9:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Biblia declară că morŃii nu ştiu nimic, că toate gândurile lor au 
pierit; ei nu au parte de nimic din ceea ce se face sub soare; ei nu 
ştiu nimic despre bucuriile şi necazurile acelora care le-au fost 
scumpi pe pământ.” –Tragedia veacurilor, p. 556. 
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Nu-şi amintesc de Domnul 
3. Îşi aminteşte sau laudă un mort pe Domnul? Ce altceva nu 
mai cunoaşte? Psalmii 6:5; 115:17; 88:10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când, ca răspuns la rugăciunea sa, viaŃa lui Ezechia a fost 
prelungită cu cincisprezece ani, împăratul, recunoscător, I-a dat lui 
Dumnezeu tributul laudei pentru mila Sa cea mare. În această 
cântare, el spune motivul pentru care se bucură: "Căci nu locuinŃa 
morŃilor Te laudă, nu moartea Te măreşte, şi cei ce s-au pogorât în 
groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta; ci cel viu, Te laudă 
ca mine astăzi" (Isaia 38,18.19). Teologia populară îl prezintă pe 
cel mort neprihănit ca fiind în ceruri, intrat în fericire şi lăudându-L 
pe Dumnezeu cu o limbă nemuritoare; dar Ezechia n-a putut vedea 
nici o perspectivă glorioasă în moarte. În cuvintele sale este de 
acord cu mărturia psalmistului: "Căci cel ce moare nu-şi mai aduce 
aminte de Tine; şi cine Te va lăuda în locuinŃa morŃilor?" "Nu 
morŃii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei ce se pogoară în 
locul tăcerii" (Psalmii 6,5; 115,17).” –Tragedia veacurilor, p. 546. 

  
4. Ce se mai încheie la moarte? Unde se întoarce trupul în de 
acord cu Biblia? Iov 17:11; Psalmii 146:3,4; Geneza 3:19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Omul este muritor, iar atâta timp cât se simte prea înŃelept să-L 
accepte pe Isus, va rămâne un simplu muritor. 

“Via Ńa fizică nu este… nici veşnică, nici nemuritoare; pentru că 
Dumnezeu, Dătătorul VieŃii, o ia înapoi. Omul nu are control 
asupra vieŃii sale. 

“Nicăieri nu  învaŃă Cuvântul lui Dumnezeu că sufletul omului 
este nemuritor. Nemurirea este un atribut doar al lui Dumnezeu. 

“Doctrina conştienŃei în moarte se bazează pe eroarea 
fundamentală a nemuririi naturale – o doctrină care, asemenea 
chinului veşnic, este contrară învăŃăturilor Scripturilor, a 
raŃionamentului şi a sentimentelor noastre umane…. Ce spun 
Scripturile despre aceste lucruri? David declară că omul nu este 
conştient în moarte. ‘Suflarea lor trece, se întorc în pământ şi în 
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locuieşte în trupul muritor, leagă de Hristos fiecare suflet care 
crede. Cei ce cred în Domnul Isus sunt sfinŃi pentru inima Sa, 
deoarece viaŃa lor este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dătătorul 
vieŃii va porunci: „TreziŃi-vă şi săriŃi de bucurie, cei ce locuiŃi în 
Ńărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaŃă, şi pământul va 
scoate iarăşi afară pe cei morŃi" (Isaia 26,19). 

“Dătătorul vieŃii îi va chema la prima înviere pe cei ce sunt 
proprietatea Sa răscumpărată, dar, până la acea oră triumfătoare, 
când va suna ultima trâmbiŃă şi armata cea mare va ieşi din 
morminte pentru biruinŃa veşnică, fiecare sfânt care doarme va fi 
păstrat în siguranŃă şi va fi păzit ca un giuvaer preŃios, cunoscut de 
Dumnezeu pe nume. Ei sunt scoşi din moarte, prin puterea 
Mântuitorului care a locuit în ei când erau în viaŃă şi din cauză că 
au fost părtaşi ai naturii divine.” –Solii Alese, vol. 2, p. 271. 

 
Argumente în favoarea învierii  
4. Ce dovezi importante a prezentat apostolul Pavel unor 
oameni care se îndoiau despre înviere? Ce a spus el despre cei a 
căror speranŃă în Dumnezeu se limitează la viaŃa prezentă? 
1 Corinteni 15:16-23 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iar Pavel spunea: "Căci, dacă nu învie morŃii, nici Hristos n-a 
înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinŃa noastră este zadarnică, 
voi sunteŃi încă în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au 
adormit în Hristos, sunt pierduŃi" (1 Corinteni 15,16-18). Dacă timp 
de patru mii de ani drepŃii la moartea lor au mers direct în ceruri, 
cum a putut spune Pavel că dacă nu este înviere "şi cei care au 
adormit în Hristos sunt pierduŃi"? N-ar mai fi necesară nici o 
înviere.” –Tragedia veacurilor, pp. 546, 547. 

“Cu putere convingătoare, apostolul a prezentat marele adevăr 
cu privire la înviere …  

“Apostolul a purtat mintea fraŃilor corinteni înainte, spre 
triumful dimineŃii învierii, când vor fi sculaŃi la viaŃă toŃi sfinŃii care 
au adormit pentru ca, de atunci încolo, să trăiască în veşnicie cu 
Domnul lor.” –Faptele Apostolilor, p. 320. 

 

pentru Semestrul I, 2016 57

există datorie, ştiinŃă, cunoştinŃă, înŃelepciune. Solomon socoteşte 
că morŃii dorm şi nu mai ştiu absolut nimic. Pentru morŃii care zac 
acolo, nu mai este nici numărătoarea zilelor şi nici a anilor, căci 
atunci când vor învia, li se va părea că au dormit doar o clipă.” –
Tragedia veacurilor, p. 549. 

 
7. Când vor primi cei drepŃi nemurirea şi vor intra în slavă? 
Doar cum se poate primi darul nemuriri? 1 Corinteni 15:53,54; 
Ioan 11:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ei dorm şi sunt treziŃi de trâmbiŃa lui Dumnezeu la o nemurire 
glorioasă. "TrâmbiŃa va suna, morŃii vor învia nesupuşi putrezirii... 
Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, şi 
trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va 
împlini cuvântul care este scris: 'Moartea a fost înghiŃită de 
biruinŃă'" (1 Corinteni 15,52-54). Când sunt chemaŃi din somnul lor 
adânc, încep să gândească exact de acolo de unde au încetat. 
Ultimul simŃământ a fost boldul morŃii; ultimul gând a fost acela al 
căderii sub puterea mormântului. Când se ridică din mormânt, 
primul lor gând se va prinde de strigătul biruitor: "Unde îŃi este 
biruinŃa, moarte? Unde îŃi este boldul, moarte?" (vers. 55).” –
Tragedia veacurilor, p. 550. 

  
Pentru studiu suplimentar 

“Chiar în ziua când funia de argint se rupe, iar vasul de aur se 
sfărâmă (Eclesiastul 12,6), pier şi gândurile omului. Aceia care 
coboară în mormânt stau în tăcere. Ei nu mai ştiu nimic din ceea ce 
se face sub soare (Iov 14,21). Ce binecuvântată odihnă pentru 
neprihănitul obosit! Fie timpul lung sau scurt, pentru ei nu este 
decât o clipă. Ei dorm şi sunt treziŃi de trâmbiŃa lui Dumnezeu la o 
nemurire glorioasă.” –Tragedia veacurilor, p. 550. 

Psalmii 16:10; Filipeni 3:20, 21. 
“Când Hristos va veni, îi va lua pe cei care şi-au curăŃit sufletele 

prin ascultarea de adevăr. Unii dintre cei activi acum vor merge în 
morminte, iar alŃii vor fi în viaŃă şi vor fi schimbaŃi când va veni 
Hristos. Acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, iar aceste 
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trupuri pieritoare, supuse bolii se vor schimba din muritoare în 
nemuritoare. Apoi nouă ni se va dărui o natură superioară. 
Trupurile tuturor celor care îşi curăŃă sufletele prin ascultarea de 
adevăr vor fi preamărite….” –Upward Look, p. 97. 

 
Colecta Specială a  Şcolii de Sabat va fi pentru  

Colegiul din Guatemala 
 
 

* * * 
 
11 
Sabatul din 12 Martie, 2016 
 

ÎNVIEREA  
 
“‘Adevărat, adevărat vă spun,’ spunea Isus ‚că vine ceasul, şi 

acum a şi venit, când cei morŃi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, 
şi cei ce-l vor asculta, vor învia’ Această voce va răsuna prin toate 
locurile morŃilor; iar fiecare sfânt care doarme în Isus se va trezi şi 
va părăsi închisoarea sa. Apoi în virtutea caracterului primit prin 
neprihănirea lui Hristos vom fi alăturaŃi în adevărata mărire a celor 
de sus. 

“Biruin Ńa sfinŃilor adormiŃi va fi glorioasă în dimineaŃa 
învierii…. Dătătorul VieŃii îi va încorona cu nemurire pe toŃi cei 
care vor ieşi din morminte.” –Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 359. 

 
O rază strălucitoare de speranŃă 
1. Ce au văzut copiii lui Dumnezeu în trecut, cu privire la 
moarte: un nor întunecat sau o rază de lumină? Ce speranŃă l-a 
susŃinut pe patriarhul Iov în mijlocul încerc ărilor teribile? 
Psalmii 16:10; 49:15; Iov 19:25-27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pentru poporul peregrin al lui Dumnezeu, atât de mult timp 
lăsat să pribegească în "negura şi umbra morŃii", este dată o 
nădejde, preŃioasă şi inspiratoare, de bucurie în făgăduinŃele 
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revenirii Aceluia care este "învierea şi viaŃa", pentru a-i conduce 
acasă "pe cei alungaŃi ai Săi". ÎnvăŃătura cu privire la a doua venire 
este nota dominantă a Sfintelor Scripturi… BărbaŃii sfinŃi din 
vechime priveau înainte către venirea lui Mesia în slavă, ca 
împlinire a nădejdii lor… Patriarhul Iov, în noaptea suferinŃei lui, 
exclama cu o încredere neclintită: "Ştiu că Răscumpărătorul meu 
trăieşte şi că Se va arăta la urmă pe pământ... voi vedea totuşi pe 
Dumnezeu. Ochii mei Îl vor vedea şi nu ai altuia". (Iov 19,25-27).” 
–Tragedia veacurilor, p. 299. 

 
2. Ce imagine minunată a învierii a dat Domnul profetului 
Ezechiel? Ce altă profeŃie din aproximativ acelaşi timp 
confirmă această imagine? Ezechiel 37:1-5; Daniel 12:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Odată profetul Ezechiel a fost în viziune aşezat în mijlocul unei 
mari văi. Înaintea lui era o privelişte înspăimântătoare. Pe toată 
întinderea ei, valea era acoperită de oase de morŃi. S-a pus 
întrebarea: „Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie?” 
Profetul a răspuns: „Doamne, Dumnezeule tu ştii lucrul acesta!” Ce 
ar fi putut face tăria şi puterea omului cu aceste oase moarte? 
Profetul nu putea vedea nici o nădejde ca să li se dea viaŃă. Dar pe 
când privea, puterea lui Dumnezeu a început să lucreze. Oasele 
risipite au fost mişcate şi au început să se „apropie unele de altele 
(fiecare os la osul său, trad. engleză) şi au fost legate laolaltă prin 
tendoane. Au fost acoperite cu carne şi când Domnul a suflat asupra 
trupurilor formate în felul acesta, suflare de viaŃă a intrat în ele şi au 
înviat, şi au stătut pe picioare; era o oaste mare, foarte mare la 
număr.’” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1165 

 
Posibilitatea învierii datorit ă lui Isus 
3. Cum a confirmat Isus siguranŃa absolută a învierii? Ce ne dă 
asigurarea învierii din moarte la viaŃă? Ioan 6:39; 11:25 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Hristos îi cere pentru Sine pe toŃi aceia care au crezut 
în Numele Său. Puterea de viaŃă a Duhului lui Hristos, care 
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altă dată când pământul a fost gol şi întunecat complet? 
Apocalipsa 20:3; Geneza 1:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Faptul că expresia "fântâna adâncului" reprezintă pământul într-
o stare de confuzie şi de întunecime se poate vedea şi din alte texte 
biblice. Cu privire la starea pământului "la început", raportul Bibliei 
spune că "era pustiu şi gol; şi întunericul era peste faŃa adâncului" 
(Gen. 1,2). ProfeŃia ne arată că va fi readus parŃial, aproape la 
aceeaşi stare. Privind înainte la ziua cea mare a lui Dumnezeu, 
profetul Ieremia declară: "Mă uit la pământ, şi iată că este pustiu şi 
gol; mă uit la ceruri şi lumina lor a pierit! Mă uit la munŃi, şi iată că 
nu este nici un om; şi toate păsările cerurilor au fugit! Mă uit, şi 
iată, locul roditor este un pustiu; şi toate cetăŃile sale sunt nimicite.’ 
Ieremia 4:23-26.” Tragedia veacurilor, 658,659. 

 
Revenirea lui Isus şi începutul celor o mie de ani 
3. Când vor începe cei o mie de ani în care Satana este legat iar 
pământul este pustiu şi gol? 2 Petru 3:7,10,12; 2 Tesaloniceni 
1:7,8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La venirea Domnului Hristos, nelegiuiŃii sunt şterşi de pe faŃa 
întregului pământ, nimiciŃi de suflarea gurii Sale şi distruşi de 
strălucirea slavei Sale. Hristos Îşi ia poporul în cetatea lui 
Dumnezeu, iar pământul este golit de locuitori. "Iată, Domnul 
deşartă Ńara şi o pustieşte, îi răstoarnă faŃa şi risipeşte locuitorii. 
łara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa. Ei 
călcau legile, nu Ńineau poruncile, şi rupeau legământul cel veşnic! 
De aceea mănâncă blestemul Ńara, şi suferă locuitorii ei pedeapsa 
nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiŃi locuitorii Ńării.’ Isaia 
24:1,3,5,6.” –Tragedia veacurilor, p. 657. 

 
Judecata din ceruri 
4. Ce se va întâmpla în ceruri în timp ce Satana este izolat în 
Adânc sau pe pământul pustiu? Cine va participa la această 
lucrare important ă? Apocalipsa 20:4,6; 1 Corinteni 6:2,3. 
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Prima înviere 
5. Când va avea loc învierea? Cine va învia şi se va ridica să se 
întâlnească cu Isus prima dată, în de acord cu Scripturile? 
1 Tesaloniceni 4:14-18 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În mijlocul zguduirii pământului, a strălucirii fulgerelor şi a 
bubuitului tunetelor, glasul Fiului lui Dumnezeu îi strigă pe sfinŃii 
adormiŃi. El priveşte mormintele celor neprihăniŃi; apoi, ridicând 
mâinile către cer, strigă: "TreziŃi-vă, treziŃi-vă, treziŃi-vă, voi, care 
dormiŃi în Ńărână, şi sculaŃi-vă!" În lungul şi în latul pământului, 
morŃii vor auzi glasul acela şi aceia care îl aud vor învia. Şi 
pământul întreg va răsuna de vuietul acelei armate nespus de mari 
din fiecare naŃiune, neam, limbă şi popor. Ei vin din închisoarea 
morŃii, îmbrăcaŃi cu slavă nemuritoare, strigând: "Unde îŃi este 
biruinŃa, moarte? Unde îŃi este boldul, moarte?" (1 Corinteni 15,55). 
Iar neprihăniŃii cei vii şi sfinŃii înviaŃi îşi unesc glasurile într-un 
strigăt de biruinŃă îndelung fericit.” –Tragedia veacurilor, p. 644. 

 
Nesupuşi putrezirii şi nemuritori  
6. Cum va fi trupul sfinŃilor învia Ńi? Ce schimbări vor avea loc 
la înviere? 1 Corinteni 15:52-54 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Identitatea noastră personală va fi păstrată la înviere, chiar dacă 
nu vor fi aceleaşi particule de materie sau substanŃă care au intrat în 
mormânt. Lucrările minunate ale lui Dumnezeu sunt un mister 
pentru om. Duhul, caracterul omului se întoarce la Dumnezeu 
pentru a fi păstrat. La înviere fiecare om îşi va avea propriul 
caracter. Dumnezeu Însuşi va chema morŃii, dându-le din nou 
suflarea de viaŃă şi dând viaŃă din nou oaselor uscate. Va apare din 
nou aceeaşi formă, dar fără vreo boală sau defect. Va trăi din nou 
cu aceeaşi individualitate, astfel încât prietenii se vor recunoaşte 
între ei. Nu există nici o lege a lui Dumnezeu în natură care să arate 
că Dumnezeu va da înapoi aceleaşi particule de materie care au 
compus corpul înainte de moarte. Dumnezeu le va da celor drepŃi 
morŃi un corp care să fie pe placul Lui.” –SDABC, vol. 6, p. 1093. 
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A doua înviere 
7. Când va avea loc a doua înviere – cea a celor nelegiuiŃi? Doar 
la care înviere vor învia cei care primesc viaŃa? Apocalipsa 
20:5, prima parte, 6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La încheierea celor o mie de ani, va avea loc a doua înviere. 
Atunci, cei nelegiuiŃi vor învia din morŃi şi se vor prezenta înaintea 
lui Dumnezeu pentru aducerea la îndeplinire a "judecăŃii scrise". 
Astfel Apocalipsa, după ce descrie învierea celor drepŃi, spune: 
"CeilalŃi morŃi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani" 
(Apocalipsa 20,5). Iar Isaia declară cu privire la cei nelegiuiŃi: 
"Aceştia vor fi strânşi ca prinşi de război şi duşi într-o temniŃă, vor 
fi închişi în gherle, şi, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiŃi" 
(Isaia 24,22).” –Tragedia veacurilor, p. 661. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Dătătorul vieŃii îi va chema la prima înviere pe cei ce sunt 
proprietatea Sa răscumpărată, dar, până la acea oră triumfătoare, 
când va suna ultima trâmbiŃă şi armata cea mare va ieşi din 
morminte pentru biruinŃa veşnică, fiecare sfânt care doarme va fi 
păstrat în siguranŃă şi va fi păzit ca un giuvaer preŃios, cunoscut de 
Dumnezeu pe nume. Ei sunt scoşi din moarte, prin puterea 
Mântuitorului care a locuit în ei când erau în viaŃă şi din cauză că 
au fost părtaşi ai naturii divine.” –Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, 359. 

“Cel care a folosit cei doi talanŃi încredinŃaŃi în această viaŃă, în 
viaŃa viitoare va demonstra că talanŃii săi nu au fost corupŃi. Ei vor 
fi folosiŃi în viaŃa viitoare pentru un plan mai mare şi mai nobil. 
Fiecărui om îi este încredinŃată lucrarea sa. Cei care sunt părtaşi 
naturii divine, după ce au fugit de stricăciunea care este în lume 
prin pofte, vor descoperi o viaŃă curăŃită în acest timp de pregătire 
pentru o viaŃă mai înaltă. Au început să trăiască o viaŃă după 
ordinea cerului aici jos şi au dus natura divină cu ei în fiecare 
aspect al vieŃii. Nici un escroc nu are vreun loc în ceruri. Nici un 
înşelător, mincinos, curvar sau om crud nu va fi acolo. Ei nu vor 
vedea niciodată faŃa Sa.” –Upward Look, p. 97. 

* * * 
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12 
Sabatul din Martie 19, 2016 
 

CEI O M IE DE ANI  
 

“Pământul arăta ca un Ńinut sălbatic pustiit. Oraşe şi sate, 
spulberate de cutremur, zăceau în mormane de moloz. MunŃii se 
mişcaseră din locurile lor, lăsând în urmă gropi enorme…. Iată care 
avea să fie căminul lui Satana şi al îngerilor lui pentru o mie de ani. 
Aici va fi îngrădit să stea, pentru a străbate de-a lungul şi de-a latul 
scoarŃa sfâşiată a pământului şi a vedea efectele răzvrătirii lui 
împotriva Legii lui Dumnezeu. Timp de o mie de ani, el se poate 
bucura de roadele blestemului pe care el însuşi l-a provocat. Legat 
de planeta Pământ, el nu va avea privilegiul de a ajunge la alte 
planete, pentru a-i ispiti şi necăji pe cei care nu au căzut.” –Scrieri 
timpurii, p. 290. 

 
Vr ăjmaşul legat  
1. Cum este prezentată profeŃia despre cei o mie de ani? Ce e în 
realitate lanŃul cel mare care îl leagă o atât de lungă perioadă 
pe Satana, Ńinând cont că este un înger căzut? Apocalipsa 
20:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Apocalipsa profetizează alungarea lui Satana, precum şi starea 
de haos şi pustiire la care va fi adus pământul şi declară că această 
stare va dăinui timp de o mie de ani…. 

“Aici trebuie să fie locuinŃa lui Satana şi a îngerilor răi timp de o 
mie de ani. Mărginit la pământ, el nu va mai avea intrare la alte 
lumi, pentru a-i ispiti şi a-i supăra pe aceia care n-au căzut 
niciodată. În acest sens este el legat; n-a mai rămas nimeni asupra 
căruia să-şi poată exercita puterea. Este oprit cu totul de la lucrarea 
de amăgire şi de distrugere care, timp de atâtea secole, a fost 
singura lui desfătare.” –Tragedia veacurilor, pp. 658, 659. 

 
2. Care este însemnătatea cuvântului ‚adânc,’ locul în care este 
aruncat Satana pentru o mie de ani? Cum descrie Scriptura 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 68 

13 
Sabatul din 26 Martie, 2016 
 

CĂMINUL CELOR RĂSCUMPĂRAłI  
 

“Readuşi la pomul vieŃii, în Edenul de multă vreme pierdut, cei 
mântuiŃi "vor creşte" (Mal. 4,2) la statura deplină a neamului 
omenesc, în slava lui de la început. Ultima rămăşiŃă a blestemului 
păcatului va fi îndepărtată şi cei credincioşi ai lui Hristos se vor 
arăta "în frumuseŃea Domnului Dumnezeului nostru", la minte, la 
suflet şi la trup, reflectând chipul desăvârşit al Domnului lor. O, 
minunată mântuire! Mult discutată, mult aşteptată, contemplată cu o 
anticipaŃie înflăcărată, dar niciodată înŃeleasă pe deplin.” –Tragedia 
veacurilor, p. 645. 
 
Cetatea construită de Dumnezeu  
1. Chiar dacă Avraam a primit promisiunea cu privire la 
Canaanul pământesc şi urmaşii lui, către ce privea înainte de 
toate? Cui îi este promis noul pământ ca moştenire? Evrei 
11:10; Matei 5:5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pământul făgăduit celor blânzi nu va fi ca acesta, întunecat de 
umbra morŃii şi a blestemului. "Dar noi, după făgăduinŃa Lui, 
aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui 
neprihănirea". "Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. 
Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului va fi în ea 
(cetate). Robii Lui Îi vor sluji.’ 2 Petru 3:13; Apocalipsa 22:3.” –
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 17. 

 
Un loc al păcii, neprihănirii şi bucuriei 
2. Ce nu va exista niciodată pe noul pământ? Îşi vor aminti cei 
răscumpăraŃi de trecutul lor cu toate durerile şi greutăŃile lui? 
Apocalipsa 21:4; Isaia 65:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În timpul celor o mie de ani, între prima şi a doua înviere, are 
loc judecata celor nelegiuiŃi. Apostolul Pavel arată către această 
judecată ca fiind un eveniment ce urmează celei de a doua veniri. 
"De aceea să nu judecaŃi nimic înainte de vreme, până va veni 
Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, şi 
va descoperi gândurile inimilor.’ 1 Corinteni 4:5…. La data aceasta, 
cei neprihăniŃi domnesc ca regi şi preoŃi pentru Dumnezeu. Ioan 
spune în Apocalipsa: "Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor 
ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata; ei vor fi preoŃi ai lui 
Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăŃi cu El o mie de ani.’ 
Apocalipsa 20:4, 6…. Împreună cu Hristos ei îi judecă pe cei 
nelegiuiŃi, comparând faptele lor cu Biblia, cartea statutară, 
hotărând fiecare caz după faptele făcute în trup. Apoi, partea pe 
care cei nelegiuiŃi trebuie să o suporte este măsurată după faptele 
lor; şi este scrisă în dreptul numelui lor în cartea morŃii.” –Tragedia 
veacurilor, pp. 660, 661. 

 
Sfârşitul celor o mie de ani 
5. Ce se va coborî pe pământ la sfârşitul celor o mie de ani? 
Cine va fi cu aceasta? Apocalipsa 21:1-3,10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La încheierea celor o mie de ani, Hristos Se întoarce din nou pe 
pământ. El este însoŃit de oastea celor mântuiŃi şi înconjurat de o 
suită de îngeri. Când coboară într-o maiestate înfricoşată, 
porunceşte morŃilor nelegiuiŃi să învie pentru a-şi primi pedeapsa. 
Ei ies, o ceată puternică, nenumărată ca nisipul mării. Ce contrast 
faŃă de aceia care au înviat la prima înviere! Cei drepŃi au fost 
îmbrăcaŃi cu tinereŃe şi frumuseŃe nemuritoare. Cei nelegiuiŃi poartă 
urmele bolii şi ale morŃii.” –Tragedia veacurilor, p. 662. 

 
Învierea celor nedrepŃi 
6. Cine va învia după cei o mie de ani? Ce spune profeŃia despre 
planurile şi acŃiunile lui Satana? Apocalipsa 20:5, 7, 8 
………………………………………………………………………………………………  
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“La încheierea celor o mie de ani, va avea loc a doua înviere. 
Atunci, cei nelegiuiŃi vor învia din morŃi şi se vor prezenta înaintea 
lui Dumnezeu pentru aducerea la îndeplinire a "judecăŃii scrise". 
Astfel Apocalipsa, după ce descrie învierea celor drepŃi, spune: 
"CeilalŃi morŃi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani" 
(Apocalipsa 20:5). Iar Isaia declară cu privire la cei nelegiuiŃi: 
"Aceştia vor fi strânşi ca prinşi de război şi duşi într-o temniŃă, vor 
fi închişi în gherle, şi, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiŃi.’ 
Isaia 24:22.” –Tragedia veacurilor, p. 661. 
 

Ultimul atac şi înfrângerea 
7. Ce va face Satana cu miliardele de oameni de partea sa? 
Care va fi rezultatul final al său şi a urmaşilor lui? Apocalipsa 
20:9,10; Maleahi 4:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acum Satana se pregăteşte pentru o ultimă luptă pentru 
supremaŃie…. dar când morŃii nelegiuiŃi învie şi el vede acele 
mulŃimi de partea lui, nădejdea lui reînvie şi se hotărăşte să nu 
renunŃe la marea luptă. Îşi va pune în linie de bătaie, sub steagul lui, 
toate oştile celor pierduŃi şi prin ei va căuta să-şi aducă la 
îndeplinire planurile.” –Tragedia veacurilor, p. 663. 

“În cele din urmă, se dă ordinul de înaintare şi oştile nenumărate 
pornesc - o armată cum n-a fost niciodată formată de cuceritorii 
pământeşti, pe care forŃele unite din toate veacurile, de când a 
început războiul pe pământ, n-au egalat-o niciodată. Satana, cel mai 
puternic dintre luptători, conduce avangarda, iar îngerii lui îşi unesc 
forŃele pentru această luptă finală…. Cu o precizie militară, 
rândurile înaintează unul după altul pe suprafaŃa pământului, 
neregulată şi crăpată, către Cetatea lui Dumnezeu. La porunca lui 
Isus, porŃile Noului Ierusalim sunt închise şi armatele lui Satana 
împresoară cetatea şi se pregătesc de atac.” –Idem, p. 664. 
 

Un cer nou şi un pământ nou 
8. După victoria final ă a lui Dumnezeu, a adevărului şi a 
dreptăŃii, ce lucrare specială, minunată va avea loc? 2 Petru 
3:13,14; Apocalipsa 21:1. 
………………………………………………………………………………………………  
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“Lucrarea de nimicire a lui Satana s-a sfârşit pentru totdeauna. 
Timp de şase mii de ani şi-a făcut voia, umplând pământul de vai şi 
producând durere în tot universul. Toată creaŃiunea a gemut şi s-a 
chinuit în durere. Acum, făpturile lui Dumnezeu sunt pentru 
totdeauna eliberate de prezenŃa şi de ispitirile lui. "Tot pământul se 
bucură acum de odihnă şi pace; izbucnesc oamenii cei drepŃi în 
cântece de veselie" (Isaia 14,7). Şi un strigăt de laudă şi de biruinŃă 
se înalŃă din tot universul credincios: "Şi am auzit ca un glas de 
gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete 
puternice, care zice: "Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel 
Atotputernic a început să împărăŃească.’ Apocalipsa 19:6…. 

“‘Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou: pentru că cerul 
dintâi şi pământul dintâi pieriseră" (Apocalipsa 21,1). Focul care îi 
consumă pe cei nelegiuiŃi curăŃă pământul. Orice urmă de blestem 
este îndepărtată. Nici un iad arzând veşnic nu va păstra înaintea 
celor răscumpăraŃi consecinŃele grozave ale păcatului.” –Tragedia 
veacurilor, pp. 673, 674. 

 
Pentru studiu suplimentar 

Isaia 24:1, 3, 19, 20. 
“Cel nelegiuit îşi primeşte răsplata pe pământ (Proverbe 11:31). 

"Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! ToŃi cei trufaşi şi 
toŃi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul 
oştirilor" (Maleahi 4:1). Unii sunt distruşi într-o clipă, în timp ce 
alŃii suferă multe zile. ToŃi sunt pedepsiŃi "după faptele lor.’… 

“Numai o singură amintire rămâne: Mântuitorul nostru va purta 
pentru veşnicie semnele răstignirii. Pe fruntea Sa rănită, pe coasta 
Sa, pe mâinile şi picioarele Sale, se vor păstra pe veci urmele 
lucrării pline de cruzime pe care a făcut-o păcatul…. 

“Marea luptă s-a sfârşit. Păcatul şi păcătoşii nu mai există. 
Universul întreg este curat. O singură vibraŃie de armonie şi de 
bucurie străbate prin creaŃiunea imensă. De la Acela care a creat 
toate se revarsă viaŃa, lumina şi fericirea prin domeniile spaŃiului 
fără sfârşit. De la atomul minuscul şi până la lumile cele mari, toate 
lucrurile, însufleŃite şi neînsufleŃite, în frumuseŃea lor neumbrită şi 
într-o bucurie desăvârşită, declară că Dumnezeu este iubire.” –
Tragedia veacurilor, pp. 673, 674, 678. 
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FrumuseŃe şi minuni de nedescris  
8. Este posibil să descriem sau doar să ne imaginăm cât de 
minunată va fi viaŃa pe Noul Pământ? Doar cine va fi acolo? 
1 Corinteni 2:9; Apocalipsa 2:7. 
……………………………………………………………………………………………… 

“Frica de a face moştenirea viitoare prea materială i-a determinat 
pe unii să spiritualizeze chiar adevărurile care ne fac să o privim ca 
şi cămin al nostru. Hristos i-a asigurat pe ucenicii Săi că se duce să 
pregătească un locaş pentru ei în casa Tatălui. Cei care acceptă 
învăŃăturile Cuvântului lui Dumnezeu nu vor fi ignoranŃi pe deplin 
cu privire la locaşul ceresc. Şi totuşi: ‘Lucruri, pe care ochiul nu 
le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa 
sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L 
iubesc.’ Limba umană nu poate descrie răsplătirea celor neprihăniŃi. 
Aceasta va fi cunoscută doar de cei care o vor privi. Nici o minte 
finită nu poate înŃelege slava Paradisului lui Dumnezeu.” –My Life 
Today, p. 354. 

 
Pentru studiu suplimentar 

Isaia 65:25; Apocalipsa 21:5-7. 
“Orice urmă de blestem este îndepărtată…. 
“Numai o singură amintire rămâne: Mântuitorul nostru va purta 

pentru veşnicie semnele răstignirii. Pe fruntea Sa rănită, pe coasta 
Sa, pe mâinile şi picioarele Sale, se vor păstra pe veci urmele 
lucrării pline de cruzime pe care a făcut-o păcatul…. 

“Poporul lui Dumnezeu are privilegiul să păstreze o legătură 
deschisă cu Tatăl şi cu Fiul. "Acum vedem ca într-o oglindă 
întunecată" (1 Corinteni 13,12). Privim chipul lui Dumnezeu 
reflectat ca într-o oglindă, în lucrările naturii şi în procedeele Sale 
cu oamenii, dar atunci Îl vom vedea faŃă în faŃă, fără vălul înceŃoşat 
între noi. Vom sta în prezenŃa Lui şi vom privi slava feŃei Sale.” –
Tragedia veacurilor, pp. 674, 676, 677. 

"În cetate n-am văzut nici un Templu; pentru că Domnul 
Dumnezeu, cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei" 
(Apocalipsa 21,22).. 

“Grădina Edenului a rămas mult timp pe pământ, după ce omul a 
fost expatriat de pe plăcutele ei alei…. Când valul de nelegiuire s-a 
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“Nu mai este nici dezamăgire, nici întristare, nici păcat, nimeni 
care să zică: "Sunt bolnav"; nu mai sunt nici cortegii de 
înmormântare, nici plâns, nici moarte, nici despărŃiri, nici inimi 
zdrobite; ci Isus va fi acolo, pacea va fi acolo. Acolo "nu le va fi 
foame, nici nu le va fi sete; nu-i va bate arşiŃa, nici soarele; căci Cel 
ce are milă de ei, îi va călăuzi şi-i va duce la izvoare de ape.’ Isaia 
49:10.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 17, 18. 

“Durerea nu poate să existe în atmosfera cerului. În căminul 
celor mântuiŃi nu vor fi lacrimi, nu vor fi cortegii funebre, nici 
semne de doliu. "Nici un locuitor nu zice: 'sunt bolnav!'. Poporul 
care locuieşte acolo capătă iertarea fărădelegilor lui" (Isaia 33:24). 
Un râu bogat de fericire va curge şi se va adânci pe măsură ce 
veşnicia se desfăşoară mai departe.” – 9T, p. 286. 

 
3. Ce va caracteriza cerul şi pământul nou? Cum îşi vor tr ăi 
acolo vieŃile oamenii sfinŃi? 2 Petru 3:13; Isaia 32:17,18; 65:22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Minunatul pământ nou, cu toată slava sa, era moştenirea 
veşnică a sfinŃilor. Apoi, împărăŃia, domnia şi măreŃia întregii 
împărăŃii de sub soare au fost date sfinŃilor Celui Preaînalt, şi ale lor 
vor fi în nesfârşita veşnicie.” –Scrieri timpurii, p. 295. 

“‘Poporul Meu va locui în locuinŃa păcii, în case fără grijă şi în 
adăposturi liniştite." "Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în 
Ńara ta, nici de pustiire şi prăpăd în Ńinutul tău, ci vei numi zidurile 
tale 'Mântuire' şi porŃile tale 'Laudă'. Vor zidi case şi le vor locui; 
vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să 
locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, 
şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.’ Isaia 32:18; 
60:18; 65:21, 22.” –Tragedia veacurilor, p. 675. 

 
4. Dar ce va fi cu animalele? Cum vor arăta? Cine se va putea 
juca cu animalele care sunt astăzi sălbatice şi periculoase? Isaia 
11:5-9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Iarba va fi de un verde viu şi nu se va usca niciodată. Vor fi 
trandafiri şi crini şi tot felul de flori. Niciodată nu se vor păli sau 
usca, nici nu îşi vor pierde frumuseŃea şi parfumul. 

“Leul, de care ne temem şi ne înfricoşăm atât de mult aici, atunci 
se va culca cu mielul, iar peste tot pe Noul Pământ va fi pace şi 
armonie. Copacii de pe Noul Pământ vor fi drepŃi şi frumoşi, fără 
vreo diformitate. 

“Pe Noul Pământ nu vor fi vânturi puternice, nici schimbări 
dezagreabile. Atmosfera va fi totdeauna bună şi sănătoasă.” –My 
Life Today, pp. 354, 354. 

 
Templul lui Dumnezeu va fi cu oamenii 
5. Ce se va găsi în Ierusalimul ceresc, la fel ca şi în Ierusalimul 
pământesc, capitala unui rege şi a unei naŃiuni? Cine va locui 
acolo cu cei răscumpăraŃi din toate veacurile? Apocalipsa 22:3; 
21:3 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Lucrarea de mântuire va fi desăvârşită. În locul unde păcatul s-a 
înmulŃit, harul lui Dumnezeu se înmulŃeşte şi mai mult. Pământul 
însuşi, chiar locul acela pe care Satana îl pretinde a fi al lui, 
urmează să fie nu numai răscumpărat, ci şi făcut să strălucească de 
slavă. Mica noastră lume, devenită sub blestemul păcatului singura 
pată neagră în măreaŃa Sa creaŃiune, va fi onorată mai mult decât 
toate celelalte lumi din universul lui Dumnezeu. Aici, unde Fiul lui 
Dumnezeu a sălăşluit în corp omenesc, unde Împăratul slavei a 
trăit, a suferit şi a murit - aici, când El va face toate lucrurile noi, 
cortul lui Dumnezeu va fi cu oamenii şi "El va locui cu ei şi ei vor 
fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 26. 

 
Întoarcere la alimentaŃia din Eden 
6. Pentru a susŃine viaŃa, sănătatea şi bucuria locuitorilor, ce va 
creşte din abundenŃă acolo, la fel ca în Eden? Apocalipsa 22:2; 
Isaia 65:21; Ezechiel 47:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Acolo, vom trăi viaŃa edenică, viaŃa în grădină şi pe câmp. "Vor 
zidi case şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu vor 
zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul 
să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele 
copacilor şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.’ Isaia 
65:21, 22.” –EducaŃia, p. 303, 304. 

“Pe pământul înnoit, cei răscumpăraŃi se vor angaja în ocupaŃiile 
şi desfătările care au adus fericire lui Adam şi Evei, la început. Va 
fi trăită viaŃa din Eden, viaŃa în grădină şi la câmp. "Vor zidi case şi 
le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca 
altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le 
mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, 
şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.” –ProfeŃi şi regi, 
p. 730. 

 
Timp regulat de închinare  
7. Care este promisiunea Domnului cu privire la timpul 
obişnuit de închinare, laudă şi bucurie supremă pentru cei pe 
care I-a răscumpărat? Isaia 66:22,23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mi-a fost arătat că Legea lui Dumnezeu va rămâne în picioare 
pentru totdeauna şi va exista pe noul pământ toată veşnicia. La 
CreaŃiune, când au fost aşezate temeliile pământului, fiii lui 
Dumnezeu au privit cu admiraŃie la lucrarea Creatorului şi toată 
oştirea cerească a strigat de bucurie. Atunci a fost aşezată temelia 
Sabatului. La sfârşitul celor şase zile ale CreaŃiunii, Dumnezeu S-a 
odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse, în cea de-
a şaptea zi; şi a binecuvântat şi a sfinŃit cea de-a şaptea zi pentru că 
în ea Se odihnise de toată lucrarea Sa. Sabatul a fost instituit în 
Eden, înainte de cădere, şi a fost păzit de Adam şi Eva şi de toată 
oştirea cerească. Dumnezeu S-a odihnit în cea de-a şaptea zi, a 
binecuvântat-o şi a sfinŃit-o. Am văzut că Sabatul nu va fi desfiinŃat 
niciodată, ci, mai mult, că sfinŃii răscumpăraŃi şi toată oştirea 
îngerească îl vor păzi toată veşnicia în cinstea marelui Creator.” –
Scrieri timpurii, p. 217. 
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întins asupra pământului şi stricăciunea oamenilor a determinat 
nimicirea lor prin apele potopului, mâna care sădise Edenul l-a luat 
de pe pământ. Dar, la reînnoirea finală, când vor fi "un cer nou şi un 
pământ nou" (Apocalipsa 21:1), el va fi readus pe pământ, mult mai 
glorios împodobit decât a fost la început.” –Patriarhi şi profeŃi, 62. 

“În Biblie, moştenirea celor mântuiŃi este numită "o patrie" 
(Evrei 11:14-16). Acolo, păstorul ceresc Îşi conduce turma la 
izvoare de apă vie. Pomul vieŃii îşi dă roadele în fiecare lună, iar 
frunzele pomului sunt pentru vindecarea neamurilor. Acolo sunt 
izvoare care curg continuu, limpezi precum cristalul, şi, pe malul 
lor, pomi unduind îşi aruncă umbrele pe cărările pregătite pentru 
răscumpăraŃii Domnului.” –Tragedia veacurilor, p. 675. 

 
* * *  
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umil, sărac şi dispreŃuit, care a ales să asculte mai degrabă de 
Dumnezeu decât să slujească păcatului.” –Patriarhi şi profeŃi, pp. 
245, 246. 

 
2. Ce a văzut când şi-a vizitat fra Ńii în sclavie? Ce a spus celui 
greşit? Cu cât interes a vorbit celor doi? Exodul 2:13; Faptele 
Ap. 7:26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Numai impresiile nu sunt o călăuză sigură spre datorie. Deseori, 
vrăjmaşul amăgeşte pe oameni să creadă că Dumnezeu îi conduce, 
când de fapt ei urmează numai nişte porniri omeneşti. Dar, dacă 
veghem cu multă grijă şi ne consfătuim cu fraŃii noştri, ne va fi dată 
o înŃelegere a voinŃei Domnului; căci făgăduinŃa este aceasta: "El 
face pe cei smeriŃi să umble în tot ce este drept. El învaŃă pe cei 
smeriŃi calea Sa.’ Psalmii 25:9.” –Faptele Apostolilor, p. 279. 

 
3. Care a fost motivul pentru a le vorbi astfel? Ce a sperat că se 
va întâmpla spunându-le: “Voi sunteŃi fra Ńi”? În Ńelegem 
fr ăŃietatea la fel ca şi Moise? Faptele Ap. 7:25; Efeseni 4:31,32. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Moise gândea că educaŃia dată de înŃelepciunea Egiptului l-a 
calificat în suficientă măsură pentru a scoate pe Israel din robie.... 
Da, el simŃea că este în stare să-i elibereze. El şi-a început lucrarea, 
căutând să câştige favoarea poporului său, încercând să le îndrepte 
greşelile.” –Principiile fundamentale ale educaŃiei creştine, p. 342 
 
Noi suntem fraŃi 
4. Ce a spus Avraam lui Lot când păstorii lor au intrat în 
conflict? Ce nu trebuie să aibă loc între fraŃi? Geneza 13:7, 8; 
Coloseni 3:12, 13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aici s-a dat pe faŃă spiritul neegoist al lui Avraam. Cât de mulŃi 
sunt aceia care, în condiŃii asemănătoare, fără să Ńină seama de 
urmări, s-ar agăŃa de drepturile şi preferinŃele lor personale! Câte 
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INTRODUCERE 
 

Vorbind cu o rudă despre o soluŃie, patriarhul a zis: “…căci 
suntem fraŃi.” Gen. 13:8. Acesta este un mare adevăr. Noi existăm 
pentru că Dumnezeu, Tatăl nostru ne-a dat darul preŃios al vieŃii. La 
naştere, toŃi primim acelaşi duh. Acesta ar trebui să fie suficient 
pentru a ne convinge că ne tragem existenŃa de la aceeaşi sursă, 
aparŃinând aceleaşi familii. Cu toate că circumstanŃele vieŃii ne 
separă unul de altul, trăim în localităŃi, Ńări şi continente diferite şi 
chiar dacă venim din rase diferite – în general cu puŃine posibilităŃi 
de a ne cunoaşte unii pe alŃii – totuşi suntem fraŃi, căci avem aceiaşi 
părinŃi ini Ńiali, acelaşi Tată în ceruri şi acelaşi Răscumpărător.  

Conceptul frăŃietăŃii este prezent în familie, biserică şi societate. 
În mod normal, cuvântul ‚frate’ se foloseşte pentru a indica 
indivizii care au aceiaşi părinŃi. Îl folosim şi pentru fraŃii spirituali, 
căci împărtăşim aceeaşi credinŃă. Dar cât de diferit înŃelegem ce 
înseamnă să fim fraŃi! Cât de diferit ne tratăm unii pe alŃii! Şi, 
uneori, cât de puŃină armonie există între pereŃii unei familii în care 
trăim împreună mulŃi ani! Din diferite motive, în unele cazuri uităm 
de alŃii, ne concentrăm asupra timpului şi intereselor noastre şi îi 
tratăm pe alŃii ca şi cum ar fi străini, mai degrabă decât fraŃi! 

Chiar şi primii fraŃi din această lume au avut probleme serioase. 
Şi de atunci încoace au apărut întotdeauna greutăŃi care să ameninŃe 
această relaŃie. Totuşi, aceasta nu schimbă realitatea fundamentală 
că trebuie să redescoperim însemnătatea faptului ‚căci suntem 
fraŃi!’ Domnul avea aceasta în minte, când a spus: “… voi toŃi 
sunteŃi fraŃi.” Matei 23:8. El ştie că diferenŃele de caracter, interese, 
cultură, educaŃie şi opinie fac dificilă ajungerea la o înŃelegere şi 
armonie între indivizi. Tocmai de aceea, El a reafirmat cea de-a 
doua mare poruncă: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuŃi,” 
şi a concluzionat: “În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi 
Proorocii.” Matei 22:39,40. Cuvintele lui Isus sunt clare, iar El ne-a 
dat un exemplu a ceea ce a însemnat acestea: “Vă dau o poruncă 
nouă: să vă iubiŃi unii pe alŃii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiŃi şi 
voi unii pe alŃii.” Ioan 13:34. 

În lecŃiile acestui trimestru, este dorinŃa noastră de a redescoperi 
valoarea sacră a iubirii frăŃeşti. Cu această Ńintă în minte, vom 
studia învăŃăturile, exemplele şi promisiunile Bibliei, păstrând în 
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minte că credibilitatea noastră în lume depinde nu doar de credinŃa 
noastră, ci şi de iubirea noastră frăŃească. “Prin aceasta vor cunoaşte 
toŃi că sunteŃi ucenicii Mei, dacă veŃi avea dragoste unii pentru 
alŃii.” Ioan 13:35. Domnul a clarificat faptul că orice facem nu este 
făcut unui simplu muritor, ci Lui Însuşi: “Adevărat vă spun că, ori 
de câte ori aŃi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte 
neînsemnaŃi fraŃi ai Mei, Mie mi le-aŃi făcut.” Matei 25:40.  

Citând un verset din Biblie, Spiritul Profetic subliniază: “Trebuie 
să ne amintim că este mai ferice a da decât a primi.” –Căminul 
Adventist, p. 474. Acesta este un adevăr nu doar în probleme 
financiare, ci şi în iubire, servire şi slujire. Cum este posibil? 
Răspunsul inspirat este: “Noi suntem în această lume pentru a fi un 
ajutor şi o binecuvântare pentru alŃii, uniŃi cu Hristos în efortul de a 
restaura chipul lui Dumnezeu în om. Pentru a face acest lucru, 
trebuie să învăŃăm de la Isus. ‘LuaŃi jugul Meu asupra voastră, şi 
învăŃaŃi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veŃi 
găsi odihnă pentru sufletele voastre.’ În această promisiune nu 
există ‘dacă.’ Cei care au experienŃă în purtarea jugului lipsurilor şi 
ascultării lui Hristos ştiu că aceasta înseamnă a avea odihnă şi pace 
în El. În ascultare există bucurie şi consolare. Îngerii sfinŃi zboară 
împrejurul celor ascultători şi îi păzesc pe calea păcii.” –Atlantic 
Union Gleaner, September 9, 1903. 

“ImaginaŃi-vă un cerc mare din a cărui circumferinŃă pleacă 
multe raze spre centru. Cu cât se apropie mai mult aceste linii de 
centru, cu atât se apropie şi una de cealaltă. La fel este şi în viaŃa 
creştină. Cu cât ne apropiem mai mult de Hristos, cu atât ne vom 
apropia mai mult unii de alŃii. Dumnezeu este slăvit când poporul 
Său se uneşte în armonie." –Căminul Adventist, p. 179. 

Pe parcursul acestor lecŃii, să ne apropiem de Isus, văzând în 
aceste lecŃii nu doar o doctrină ce trebuie înŃeleasă şi acceptată, ci şi 
o experienŃă necesară vieŃii noastre zilnice. Apoi, într-o zi, aşa cum 
a promis, vom fi nu doar salutaŃi, ci ni se va spune un bun venit: 
“VeniŃi, binecuvântaŃii Tatălui Meu de moşteniŃi ÎmpărăŃia, care v-a 
fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci… ori de câte ori aŃi 
făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaŃi fraŃi ai Mei, 
Mie mi le-aŃi făcut.” Matei 25:34,35,40.  

 

- FraŃii şi surorile din ConferinŃa Generală -  
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1 
Sabatul din 2 Aprilie, 2016 
 

VOI SUNTEłI FRAłI  
 

“Dragostea de sine şi auto-mulŃumirea stau la baza celor mai 
mari încercări şi neînŃelegeri care au existat vreodată în lumea 
religioasă…. ‘FiŃi uniŃi, fi Ńi uniŃi, aveŃi un gând, înŃelegeŃi-vă între 
voi.’ Hristos este Conducătorul, iar voi sunteŃi fraŃi; urmaŃi-L. 
UmblaŃi în lumină, căci El este lumina. Cei care călcă pe urmele 
paşilor lui Hristos nu vor umbla în întuneric, dar cei care se 
depărtează în independenŃă nesfântă nu pot avea prezenŃa şi 
binecuvântarea lui Dumnezeu în lucrare….” –Christian Leadership, 
p. 11. 
 
Sfat pentru cei în conflict 
1. Pe cine a considerat Moise ca fiind fraŃii săi, cu toate că avea 
acces în curŃile împărăteşti şi a fost recunoscut ca fiul fiicei lui 
Faraon? Faptele Ap. 7:23; Exodul 2:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Prin credinŃă, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit 
fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu 
poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale 
păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăŃie decât 
comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiŃi spre răsplătire" 
(Evrei 11,24-26)… Dar, cu toate că avea lumea înaintea sa, Moise a 
avut tăria morală de a refuza perspectivele îmbietoare ale bogăŃiei, 
măririi şi faimei, alegând mai degrabă "să sufere împreună cu 
poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale 
păcatului".…  

“El privea dincolo de palatul luxos, dincolo de coroana 
împăratului, la onorurile cele mari ce vor fi date sfinŃilor Celui Prea 
Înalt, într-o împărăŃie nemânjită de păcat. Prin credinŃă, el a văzut o 
coroană nepieritoare pe care Împăratul cerurilor o va aşeza pe 
fruntea biruitorului. Această credinŃă l-a făcut în stare să se 
depărteze de domnii acestei lumi şi să se unească cu poporul cel 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 84 

2 
Sabatul din 9 Aprilie, 2016 
 

UNDE ESTE FRATELE TĂU? 
 

“‘Care este deci robul credincios şi înŃelept, pe care l-a pus 
stăpânul său peste ceata slugilor sale?” Putem răspunde la 
întrebarea aceasta? Sunt eu un ispravnic credincios al lucrurilor 
sfinte care îmi sunt încredinŃate? Fiecărui om îi este dată o 
responsabilitate. Străjerul îşi are lucrarea sa specifică de a sesiza 
apropierea pericolului şi de a da semnalul de avertizare. SoldaŃii 
crucii lui Hristos trebuie să aibă un auz fin. Responsabilitatea lor 
este aceea de a suna din trâmbiŃă cu putere, aşa încât toŃi să-şi poată 
îmbrăca armura şi să fie gata de luptă.” – Mărturii pentru Pastori şi 
Slujitorii Evangheliei, p. 236. 

 
1. Ce a provocat gânduri întunecate şi furie în mintea şi inima 
primului n ăscut a lui Adam şi a Evei? Geneza 4:3-5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cain gândea despre sine că este neprihănit, drept şi de aceea el 
a venit înaintea lui Dumnezeu numai cu un dar de mulŃumire. El nu 
si-a mărturisit păcatul şi n-a recunoscut nevoia lui după mila lui 
Dumnezeu. Dar Abel a venit înaintea lui Dumnezeu cu jertfa de 
sânge care simboliza pe Mielul lui Dumnezeu. El a venit ca un 
păcătos, considerându-se pierdut, singura sa nădejde fiind iubirea 
nemeritată a lui Dumnezeu. Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa 
lui, dar la Cain şi la jertfa lui n-a privit cu plăcere. SimŃământul 
nevoii noastre, recunoaşterea sărăciei şi păcatelor noastre, iată 
primele condiŃii ale primirii noastre de către Dumnezeu. "Ferice de 
cei săraci în duh, căci a lor este împărăŃia cerurilor.’ Matei 5:3.” –
Parabolele Domnului Hristos, p. 152. 

 
2. Ce a făcut Domnul pentru ca el să-şi vină în fire? Ce gânduri 
îi deschid uşa Satanei? Ce se va întâmpla cu o persoană care 
permite sugestii satanice să intre şi să-i ocupe mintea? Geneza 
4:6, 7. Ioan 1:14, 15. 
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familii nu s-au distrus din pricina aceasta! Câte biserici n-au fost 
dezbinate, făcând ca lucrarea, cauza adevărului, să ajungă de ocară 
şi batjocură printre cei nelegiuiŃi! "Să nu fie ceartă între mine şi 
tine", a spus Avraam, "căci suntem fraŃi", nu numai prin legături 
naturale de rudenie, ci şi ca închinători ai viului Dumnezeu. 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. "IubiŃi-vă unii pe alŃii cu o dragoste frăŃească. În 
cinste, fiecare să dea întâietate altuia" (Romani 12,10), aceasta este 
învăŃătura Mântuitorului. 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.” –Patriarhi şi profeŃi, pp. 132,133. 

 
FraŃii, acuzatorii şi iertarea 
5. Când au fost provocaŃi, cum a apelat diaconul Ştefan la 
ascultătorii săi, care au devenit acuzatorii lui? Ce principiu 
divin ne-a arătat Isus pentru a ne arăta cum să acŃionăm în 
astfel de circumstanŃe? Faptele Ap. 7:2; Luca 6:28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mântuitorul lumii doreşte să aibă colaboratori care să Îl 
reprezinte şi, cu cât un om este într-o legătură mai strânsă cu 
Dumnezeu, cu atât felul lui de a vorbi, comportamentul lui, 
atitudinea şi gesturile lui vor fi mai lipsite de greşeli. Manierele 
aspre, necizelate, nu au fost văzute niciodată la Modelul nostru, 
Isus Hristos. El a fost un reprezentant al Cerului, iar urmaşii Săi 
trebuie să fie asemenea Lui.” –Slujitorii Evangheliei, p. 91. 

 
6. Care au fost ultimele cuvinte ale lui Ştefan, după ce ei s-au 
pregătit să-l ucidă? Cine Şi-a mai încheiat viaŃa în acelaşi fel, cu 
cuvinte de iertare faŃă de persecutorii Săi? Faptele Ap. 7:60; 
Luca 23:34. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Fiul lui Dumnezeu este El Însuşi un mare Mijlocitor în favoarea 
păcătosului. El, care a plătit preŃul pentru răscumpărarea lor, 
cunoaşte valoarea sufletului omenesc. Cu o aversiune faŃă de rău 
care poate exista numai într-o natură lipsită de orice mânjitură a 
păcatului, Hristos a manifestat faŃă de păcătos o iubire pe care 
numai bunătatea infinită o putea concepe. În agonia răstignirii, fiind 
El Însuşi apăsat de povara îngrozitoare a păcatelor lumii întregi, El 
S-a rugat pentru cei ce-L batjocoreau şi pentru ucigaşii Săi: "Tată, 
iartă-i căci nu ştiu ce fac.’ Luca 23:34.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 140 

“Isus este cel mai bun Prieten al tău. Trăieşte zilnic prin credinŃa 
în Fiul lui Dumnezeu. Lasă ca faptele tale să poată fi aprobate de 
Dumnezeu. Atunci vei fi o binecuvântare pentru alŃii…. Nu renunŃa 
la credinŃa ta simplă din copilărie. Când erai bolnav, prima cerere a 
ta era: ‚Tată, mamă, rugaŃi-vă Domnului să mă vindece şi să-mi 
ierte păcatele.’ Când se înălŃau rugăciuni pentru tine, îŃi aduceai 
rugăciunea ta simplă şi mulŃumeai Domnului pentru că te-a ascultat 
şi a răspuns, spunând cu credinŃă şi încredere perfectă: ‚M ă voi face 
bine. Domnul m-a binecuvântat.’ Apoi te culcai în pace, cu 
încrederea că îngerii sfinŃi îŃi vor veghea patul.” –This Day with 
God, p. 310. 

 
7. Trebuie să existe neînŃelegeri între fraŃi? Dacă se iveşte vreo 
problemă, ce trebuie să ne amintim? Ce lecŃie spirituală a dat 
Domnul despre relaŃia dintre fra Ńi? Ioan 3:14, 16; 1 Corinteni 
4:12, partea a doua, 13; 1 Petru 3:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sper că voi ca şi creştini veŃi fi treji faŃă de responsabilităŃile tot 
mai mari şi veŃi fi pregătiŃi să vă îndepliniŃi partea ca slujitori 
credincioşi, atât cu mijloacele, cât şi cu talanŃii. VeŃi da la o parte 
orice interes egoist şi orice simŃământ împărŃit şi să manifestaŃi 
zelul misionar pentru a lucra spre cel mai mare interes al cauzei lui 
Dumnezeu? VeŃi da la o parte orice disensiune şi să arătaŃi că 
sunteŃi una în Hristos Isus? Dumnezeu să ne ajute ca popor să 
vedem cât de imperfectă este slujirea noastră faŃă de El. El să te 
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ajute să simŃi că sunteŃi fraŃi.” –Manuscript Releases, vol. 21, pp. 
459, 460. 

 
Pentru meditaŃie: 
• Ce am învăŃat din această lecŃie? 
• Pentru mine, cuvântul “frate” este doar un nume sau un titlu ca 

oricare altul?  
• Ce înseamnă a avea fraŃi? 
• Trebuie să existe neînŃelegeri între fraŃi? 
• Dacă apreciem o altă persoană ca aproape sau frate, cum ne 

comportăm faŃă de ea? 
• De ce ne-a dat Domnul exemple despre cum să ne comportăm 

cu aproapele nostru? 
 
Cum să-Ńi “distrugi” vr ăjmaşii  

Istoria unui împărat chinez, ne spune că atunci când a fost 
informat de o răscoală în una din provincii a spus miniştrilor de 
guvern şi conducătorilor militari: „VeniŃi. UrmaŃi-mă. Curând îi voi 
distruge pe vrăjmaşii mei.” 

Când au ajuns împăratul şi armata sa în locul unde erau rebelii, 
i-a tratat cu bunătate şi, din mulŃumire ei s-au supus din nou lui. 
ToŃi cei din compania sa au crezut că va ordona executarea 
imediată a celor care s-au răsculat, aşa că au fost foarte miraŃi când 
au văzut că ia tratat omeneşte şi chiar iubitor. Văzând aceasta, 
primul ministru a întrebat cu asprime: „Cum îŃi împlineşti 
promisiunea ÎnălŃimea ta? Ai spus că vii să-i distrugi pe vrăjmaşii 
tăi, dar i-ai iertat pe toŃi şi i-ai tratat cu bunătate.” 

Cu o atitudine umilă, împăratul a răspuns: „Am promis să 
distrug vrăjmaşii, dar vezi, nimeni nu este vrăjmaşul meu. I-am 
făcut pe toŃi prietenii mei!” 

Ce bine ar fi dacă noi, ca membrii ai familiei lui Hristos, ne-am 
comporta cu un astfel de spirit blând şi iertător faŃă de fraŃii şi 
surorile noastre în Domnul. –Adaptat din Expositor Bíblico, citat în 
A. Lerín, 500 Ilustraciones, No. 10. 

 
* * * 
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7. De ce a venit Isus să trăiască printre oameni? Unde a spus că 
vrea să îşi ducă ucenicii? Avem aceeaşi dorin Ńă de a-i salva pe 
alŃii din păcat şi moarte cum a avut El? Matei 18:11; Luca 
19:10; Ioan 14:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În Ńelepciunea lui Dumnezeu, puterea şi iubirea Lui sunt fără 
egal. Avem garanŃia divină că nici măcar una dintre oile pierdute, 
sau dintre mieluşei, nu este trecută cu vederea sau lăsată 
neajutorată. Un lanŃ de aur - îndurarea şi mila puterii divine - este 
trecut în jurul fiecărui suflet care se află în primejdie. Atunci, oare 
agentul omenesc să nu coopereze cu Dumnezeu? Să fie păcătos, cu 
deficienŃe în caracter el însuşi, nepăsător faŃă de sufletele care sunt 
gata să piară? Domnul Isus l-a legat de tronul Lui veşnic, 
sacrificându-Şi propria Sa viaŃă.” –Principiile fundamentale ale 
educaŃiei creştine, p. 274. 
 
Pentru meditaŃie: 

“Dacă înaintăm în viaŃă fără să lăsăm urme ale dragostei şi ale 
milei, viaŃa noastră este mai rea decât un faliment. Dumnezeu nu va 
conlucra cu o persoană aspră, încăpăŃânată şi lipsită de dragoste. Un 
astfel de om strică modelul pe care Hristos doreşte ca lucrătorii Săi 
să-l arate lumii. Indiferent de domeniul de slujire în care sunt 
angajaŃi, slujitorii lui Dumnezeu trebuie să lucreze în spiritul 
bunătăŃii şi al dragostei lui Hristos.” –Evanghelizare, p. 629. 
 
Imaginează-Ńi că astăzi te întâlneşti cu Domnul şi te întreabă:  
• Unde este fratele tău? Dar sora ta? Dar soŃul sau soŃia?  
• Ce ai făcut pentru ei? Au ei un loc în viaŃa şi inima ta?  
• Te simŃi responsabil pentru ei? Ai fost o lumină pentru ei? 
 
Ajutând pe alŃii, ne ajutăm pe noi înşine 

Într-o zi, un tânăr pe nume Eddie s-a săturat de viaŃă şi s-a 
hotărât să îşi pună capăt zilelor sărind de pe un pod într-un râu 
vijelios. Jim, un străin, l-a văzut pe Eddie luat de curent şi a sărit să 
îl salveze. Eddie, un bun înotător, l-a văzut pe om zbătându-se 
disperat în curentul puternic şi şi-a dat seama că fără ajutorul lui se 
va îneca. Ceva l-a răscolit. Cu toată puterea sa, Eddie a înotat către 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Creştinismul are o semnificaŃie mult mai vastă decât i-a fost 
dată până acum. El nu este un crez. Este Cuvântul Aceluia care a 
trăit şi trăieşte în veşnicii. Este un principiu activ şi dătător de viaŃă, 
care ia în stăpânire mintea, inima, motivaŃiile şi întreaga fiinŃă. 
Creştinismul - oh, dacă am putea să avem experienŃa lucrării lui 
asupra noastră! Aceasta este o experienŃă personală vitală, care 
înalŃă şi înnobilează întreaga făptură. Fiecare om este răspunzător 
faŃă de Dumnezeu, care a asigurat suficiente resurse ca toŃi să 
primească binecuvântarea aceasta. Totuşi mulŃi nu o primesc, deşi 
Domnul Hristos a cumpărat-o pentru ei cu un preŃ infinit. Ei nu au 
căutat să obŃină binecuvântarea care se afla la îndemâna lor şi, ca 
urmare, au păstrat trăsăturile unui caracter neplăcut, iar păcatul zace 
la uşa lor. În timp ce pretind că sunt evlavioşi, Satana îi foloseşte ca 
slujitori ai lui pentru a dărâma şi pentru a încurca acolo unde crede 
el că este locul cel mai potrivit. Ei exercită o influenŃă dăunătoare 
pentru sufletul multora dintre cei care au nevoie de un exemplu 
pentru a fi ajutaŃi pe calea spre cer.” – Mărturii pentru Pastori şi 
Slujitorii Evangheliei, pp. 421, 422. 

 
3. A fost sfatul lui Dumnezeu acceptat şi urmat de către Cain? 
Ce faptă teribil ă a urmat îngăduinŃei şi cultivării sim Ńămintelor 
păcătoase şi a urii fa Ńă de fratele său Abel? Geneza 4:8; 1 Ioan 
2:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Moartea lui Abel a fost o consecinŃă a refuzului lui Cain de a 
accepta planul lui Dumnezeu în şcoala supunerii, a fi salvat prin 
sângele lui Isus Hristos, întipărit în darul jertfei care arată spre 
Hristos. Cain a refuzat vărsarea sângelui, care simboliza sângele lui 
Hristos vărsat pentru lume. Această întreagă ceremonie a fost 
pregătită de Dumnezeu, iar Hristos a devenit baza întregului sistem. 
Aceasta este începutul lucrării sale ca învăŃător: de a aduce oamenii 
păcătoşi la înŃelegerea lui Hristos.” –Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, p. 1109.  
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Unde este fratele tău? 
4. Ce l-a întrebat Dumnezeu după ce urmându-şi furia, a comis 
o astfel de crimă gravă? De ce a pus Dumnezeu această 
întrebare? Geneza 4:9, prima parte; Iov 13:23, ultima parte; 
Romani 2:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cain, ucigaşul, a fost curând chemat să răspundă de crima lui. 
"Domnul a zis lui Cain: 'Unde este fratele tău Abel?' El a răspuns: 
'Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?'" (Gen. 4,9). Cain mersese 
atât de departe în păcat, încât pierduse simŃul prezenŃei continue a 
lui Dumnezeu, cum şi al măreŃiei şi al atotcunoştinŃei Sale. De 
aceea, el se folosi de neadevăr pentru a-şi ascunde vina.” –Patriarhi 
şi profeŃi, p. 77. 

“Există o lucrare ce trebuie făcută pentru cei bogaŃi. Ei trebuie 
treziŃi la conştienŃa responsabilităŃii lor, ca unii cărora le-au fost 
încredinŃate darurile cerurilor. Lor trebuie să li se amintească faptul 
că ei au să dea socoteală Aceluia care va judeca pe vii şi pe morŃi. 
Cei bogaŃi au nevoie de munca noastră făcută din iubire şi în temere 
de Dumnezeu. Prea adesea, ei se încred în bogăŃiile lor, şi nu-şi dau 
seama de primejdia în care se află. Ochii minŃii lor au nevoie să fie 
atraşi la lucrurile cu valoare veşnică. Ei trebuie să recunoască 
autoritatea adevăratei bunătăŃi, care spune: "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 cu 
inima, şi veŃi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu 
este bun şi sarcina mea este uşoară.’ Matei 11:28-30.” –Parabolele 
Domnului Hristos, p. 230. 

 
Unde sunt fraŃii noştri?  
5. Ce i-a spus Domnul lui Cain – şi nouă, de asemenea – pentru 
a scoate în evidenŃă valoarea şi respectul datorat fratelui 
nostru? Geneza 4:10; Psalmii 40:12; 19:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu i-a dat lui Cain prilejul să-şi mărturisească păcatul. 
El avusese timp să se gândească. Cunoştea grozăvia faptei pe care o 

pentru Semestrul I, 2016 87

săvârşise şi a minciunii pe care o rostise pentru a o ascunde; dar tot 
el era revoltat şi sentinŃa nu a mai fost amânată.” –Patriarhi şi 
profeŃi, p. 77.       

“În ziua acea, Maestrul va cere socoteală poporului Său: ‘Ce aŃi 
făcut pentru a salva sufletele aproapelui vostru? MulŃi erau în 
legătură cu voi în afacerile lumeşti, care au trăit aproape de voi, pe 
care i-aŃi fi putut avertiza. De ce sunt între cei nemântuiŃi?’ 

“FraŃi şi surori, ce scuză puteŃi aduce înaintea lui Dumnezeu 
pentru neglijarea sufletelor? Vreau să prezint această chestiune tot 
aşa cum mi-a fost prezentată mie; şi în lumina vieŃii Maestrului, de 
pe crucea de la Calvar, vă îndemn să vă ridicaŃi. Vă rog să luaŃi 
asupra inimilor voastre povara aproapelui vostru.” –Review and 
Herald, May 22, 1888.  

 
6. Ce va spune Domnul tuturor celor care şi-au cunoscut şi 
ajutat aproapele? Matei 25:34-40. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În ziua aceea, în loc să prezinte marea lucrare pe care El a 
făcut-o, dându-Şi viaŃa pentru mântuirea oamenilor, Hristos le va 
arăta lucrarea plină de credinŃă pe care ei au făcut-o pentru El…. 
Dar aceia pe care Hristos îi laudă nu vor şti că I-au servit Lui. La 
întrebările lor neliniştite, El va răspunde: "Ori de câte ori aŃi făcut 
aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaŃi fraŃi ai Mei, 
Mie Mi le-aŃi făcut.’… 

“Dar iubirea lui Hristos nu este restrânsă la o anumită clasă de 
oameni. El Se identifică astfel cu fiecare copil al omenirii. El a 
devenit membru al familiei pământeşti, pentru ca noi să putem 
deveni membri ai familiei cereşti. El este Fiul omului şi, în felul 
acesta, frate cu fiecare copil al lui Adam. Urmaşii Lui nu trebuie să 
se simtă despărŃiŃi de lumea care piere în jurul lor. Ei sunt o parte 
din uriaşa Ńesătură a omenirii, iar Cerul îi consideră fraŃi cu 
păcătoşii şi cu sfinŃii. Iubirea lui Hristos îmbrăŃişează pe cel 
decăzut, rătăcit şi păcătos; şi fiecare faptă de bunătate îndeplinită 
pentru înălŃarea unui suflet căzut, fiecare faptă de milă este primită 
ca fiind făcută pentru El.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 637, 638.  
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ducă lucrarea mai departe. Şi astfel lucrarea lui Dumnezeu a 
progresat pas cu pas şi sămânŃa semănată în întristare a adus un 
seceriş bogat. CunoştinŃa despre Dumnezeu s-a întins până departe 
şi steagul crucii a fost înfipt în Ńări păgâne…. 

“Inima lui Pavel ardea de iubire pentru păcătoşi şi el îşi punea 
toate străduinŃele în lucrarea de câştigare de suflete. Niciodată nu a 
trăit un lucrător mai plin de lepădare de sine şi mai stăruitor. 
Binecuvântările pe care le-a primit el le preŃuia ca fiind tot atâtea 
prilejuri de a le folosi spre binecuvântarea altora. El nu a pierdut 
nici o ocazie de a vorbi despre Mântuitorul sau de a ajuta celor în 
necazuri. El a mers din loc în loc predicând Evanghelia lui Hristos 
şi întemeind biserici. Oriunde putea găsi un ascultător, el căuta să 
zădărnicească răul şi să îndrepte picioarele bărbaŃilor şi femeilor pe 
calea neprihănirii.” –Faptele Apostolilor, pp. 370, 367. 

 
6. Ce vom fi gata să facem când vom privi pe aproapele ca pe 
fratele nostru? Tit 3:8; Galateni 6:10; 1 Ioan 3:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ni se porunceşte ca, atâta vreme "cât avem prilej, să facem bine 
la toŃi, şi mai ales fraŃilor în credinŃă.’ Galateni 6:10. În lucrarea 
noastră de binefacere, ar trebui să se dea ajutor deosebit acelora 
care, prin prezentarea adevărului, sunt convinşi şi convertiŃi. Noi 
trebuie să avem grijă de aceia care au curajul moral de a accepta 
adevărul şi care, ca o consecinŃă, îşi pierd poziŃia lor socială şi nu li 
se mai dă de lucru pentru a-şi putea întreŃine familiile. Ar trebui să 
se ia măsuri pentru a-i ajuta pe săracii merituoşi şi a procura de 
lucru acelora care-L iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Lui. 
Ei nu trebuie lăsaŃi fără ajutor spre a avea impresia că sunt forŃaŃi să 
lucreze în Sabat sau să moară de foame.... Despre clasa aceasta 
vorbeşte îndeosebi Domnul atunci când spune: "Adu în casa ta pe 
nenorociŃii f ără adăpost.’ Isaia 58:7.” – 6T, p. 85. 
 
7. Putem neglija sau întârzia în ducerea la îndeplinire a acestui 
principiu sfânt? Ce este promis tuturor celor care îşi iubesc 
fra Ńii? Ioan 2:15, 16; Matei 25:41, 45; Faptele Ap. 20:35. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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om şi l-a salvat. Salvând acel străin care a încercat să îl salveze, s-a 
salvat pe sine şi a adus o nouă speranŃă şi valoare vieŃii lui Eddie. 

HaideŃi să ne convingem de aceasta – ajutând pe alŃii, ne ajutăm 
pe noi înşine. Să nu pierdem nici măcar o ocazie de a practica 
dragostea lui Dumnezeu, atunci noi vom fi primii binecuvântaŃi. –
Adaptat din T. Huffman Harris, Open the Door Wide to Happy 
Living and from Apibs web page. 

 
* * * 

3 
Sabatul din 16 Aprilie, 2016 
 

SUNT EU PĂZITORUL FRATELUI MEU? 
 

“Nu-I este plăcut lui Dumnezeu să vadă că omul se uită numai la 
ale sale, închizându-şi ochii faŃă de interesele altora.” –8T, p. 137 

“Ajutându-i pe alŃii, ei îşi sporesc propria lor fericire şi utilitate.” 
–Căminul Adventist, p. 485. 

“Adevărata fericire se regăseşte doar într-o viaŃă de servire.” –
Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 272. 

 
Unde sunt ceilalŃi? 
1. Cum a răspuns Cain Domnului la întrebarea unde este 
fratele tău? Este acesta un gând rar sau un răspuns tipic? Ce le 
spune Domnul celor care nu vor să se îngrijească de alŃii? 
Geneza 4:9; Psalmii 10:13, 14; Ioan 4:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Se pare că (unii membrii ai bisericii) nu ştiu sau nu le pasă dacă 
unii ca aceştia vor fi salvaŃi sau pierduŃi. Aceasta, gândesc ei, nu 
este treaba lor. Ei spun împreună cu Cain: "Sunt eu păzitorul 
fratelui meu?’” –Căminul Adventist, p. 168.  

“Chiar la uşile noastre, în jurul nostru, oriunde sunt suflete de 
salvat, suflete care pier – bărbaŃi şi femei care mor fără speranŃă, 
fără Dumnezeu – şi totuşi, prin faptele noastre spunem că nu ne 
pasă, dacă nu prin cuvintele: ‚Sunt eu păzitorul fratelui meu?’” –
(Review and Herald, August 14, 1888) Servicii Creştine, p. 93. 
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2. Trebuie să ne îngrijim doar de noi sau este datoria şi 
privilegiul nostru de a fi păzitorii fra Ńilor noştri? Filipeni 2:4; 
Romani 15:1; Ezechiel 34:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“FraŃi şi surori în credinŃă, se naşte întrebarea în inimile voastre: 
‘Sunt eu păzitorul fratelui meu?’ Dacă pretinzi a fi un copil al lui 
Dumnezeu, atunci eşti păzitorul fratelui tău. Domnul face biserica 
responsabilă pentru sufletele celor pentru care ar fi putut să fie 
instrumentele salvării lor. –(Historical Sketches, p. 291)…. 

“Oamenii care îşi pierd vieŃile încercând să-i salveze pe alŃii sunt 
elogiaŃi de lume ca eroi şi martiri. Cum ar trebui să ne simŃim noi, 
cei care avem perspectiva vieŃii veşnice înaintea noastră, dacă nu 
facem micile sacrificii pe care le cere Dumnezeu de la noi pentru 
salvarea sufletelor oamenilor?” (Review and Herald, August 14, 
1888) –Christian Service, pp. 13, 93, 94. 

 
Implicarea fr ăŃietăŃii  
3. Cu toate că suntem de rase, naŃii, limbi şi culturi diferite, ce 
se spune despre umanitate? De aceea, ce suntem noi toŃi de la 
creaŃie? Faptele Ap. 17:26; Maleahi 2:10; Faptele Ap. 7:26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Înaintea lui Dumnezeu nu este recunoscută nici o deosebire de 
naŃionalitate, de rasă sau de castă. El este Creatorul întregii omeniri. 
ToŃi oamenii aparŃin - prin creaŃiune - unei singure familii, şi toŃi 
sunt una prin răscumpărare. Domnul Hristos a venit pentru a 
dărâma orice zid de despărŃire, să deschidă orice despărŃitură a 
templului, pentru ca fiecare suflet să poată avea acces liber la 
Dumnezeu. Iubirea Sa este aşa de mare, aşa de profundă şi atât de 
deplină, încât pătrunde pretutindeni. Ea scoate din puterea lui 
Satana sărmanele suflete care au fost înşelate de amăgirile lui. Ea îi 
aduce în jurul tronului lui Dumnezeu, tron ce este înconjurat de 
curcubeul făgăduinŃei.  

“În Hristos Isus nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici 
slobod. ToŃi au fost apropiaŃi prin sângele Său cel preŃios. Galateni 
3:28; Efeseni 2:13. 
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“Oricare ar fi deosebirile în ceea ce priveşte credinŃa religioasă, 
chemarea omenirii suferinde trebuie să fie auzită şi să i se răspundă. 
Acolo unde există sentimente pline de amărăciune, din cauza 
deosebirilor religioase, poate fi făcut mult bine, printr-o slujire 
personală. Servirea plină de iubire va sfărâma barierele 
prejudecăŃilor şi va câştiga sufletele pentru Dumnezeu.” –
Parabolele Domnului Hristos, p. 386. 

 
4. Ce implicaŃii deosebite conŃine acest mare adevăr? Ce 
înseamnă a fi păzitorul fratelui t ău, în primul rând? Coloseni 
3:14; Galateni 5:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cel care are dragostea lui Dumnezeu revărsată asupra inimii 
lui, va reflecta curăŃia şi dragostea care există în Iehova, pe care a 
reprezentat-o Hristos în lumea noastră. Cel care are dragostea lui 
Dumnezeu în inima lui nu urăşte Legea lui Dumnezeu, ci se supune 
de bună voie tuturor poruncilor Lui, în aceasta constă creştinismul. 
Cel ce iubeşte pe Dumnezeu mai presus de orice, va descoperii 
iubire faŃă de aproapele care aparŃine lui Dumnezeu atât prin 
creaŃiune, cât şi prin răscumpărare. Dragostea este împlinirea legii 
şi este de datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să se supună 
poruncilor Lui….” –Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 51. 

 
Dragostea şi solia Evangheliei 
5. Care va fi prima dovadă că inimile noastre sunt cu adevărat 
pline de dragoste pentru aproapele? Filipeni 1:14, 17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu cheamă bărbaŃi care sunt gata să-şi părăsească 
ogoarele, afacerile şi, dacă este nevoie, chiar şi familiile, pentru a 
deveni misionari pentru El. Şi chemarea va primi răspuns. În trecut, 
au fost bărbaŃi care, mişcaŃi de iubirea lui Hristos şi nevoile celor 
pierduŃi, au părăsit viaŃa comodă din patrie, cum şi societatea 
prietenilor, ba chiar şi pe aceea a soŃiei şi copiilor, pentru a merge în 
Ńări străine, printre idolatri şi sălbatici, spre a vesti solia îndurării. În 
această lucrare, mulŃi şi-au pierdut viaŃa, însă alŃii s-au ridicat să 
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aruncau cu faŃa la pământ înaintea mea" (Geneza 37,7- 9). Acest vis 
a fost tot atât de repede interpretat ca şi primul. Tatăl său, care era 
prezent, i-a spus mustrător: "Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai 
visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta şi fraŃii tăi să ne aruncăm 
cu faŃa la pământ înaintea ta?" (vers. 10). În ciuda severităŃii 
aparente a cuvintelor sale, Iacov credea că Dumnezeu îi descoperea 
lui Iosif viitorul.” –Patriarhi şi profeŃi, pp. 209, 210. 

 
O lungă căutare a fraŃilor săi 
4. A fost dispus Iosif să asculte instrucŃiunile tatălui să îşi caute 
fra Ńii, cu toate că avea de mers o distanŃă foarte lungă? A 
murmurat fa Ńă de dorinŃa tatălui, ştiind simŃămintele fraŃilor 
săi? Geneza 37:13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu o inimă plină de bucurie, Iosif s-a despărŃit de tatăl său, fără 
ca bătrânul om şi nici tânărul său fiu să viseze la cele ce aveau să se 
întâmple până când ei aveau să se mai revadă. Când, după călătoria 
sa lungă şi singuratică, Iosif a sosit la Sihem, fraŃii săi şi turmele lor 
nu mai erau de găsit.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 210.  

 
5. După ce a parcurs mai mult de 80 km din valea Hebron la 
Sihem, şi-a găsit fraŃii unde se aştepta? În timp ce rătăcea pe 
câmp fără vreun rezultat, ce l-a întrebat un om şi ce a răspuns 
el? Geneza 37:15, 16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Întrebând de ei, el a fost îndreptat spre Dotan. Făcuse deja mai 
mult de optzeci de kilometri şi acum o altă distanŃă de douăzeci şi 
cinci de kilometri îi stătea înainte, dar el a pornit în grabă, uitând de 
oboseală, la gândul de a alina neliniştea tatălui său şi de a-şi întâlni 
fraŃii, pe care, în ciuda răutăŃii lor, el încă îi iubea.” –Patriarhi şi 
profeŃi, p. 210. 

 
6. A fost gata să meargă mai departe la Dotan sau a abandonat 
căutarea? După o cale atât de lungă şi în bucuria de a-i găsi, 
cum l–au primit fra Ńii săi? Geneza 37:17, 18. 
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“Orice neglijenŃă de partea celor care pretind a fi urmaşii lui 
Hristos, orice ratare în a uşura nevoile vreunui frate sau soră care 
poartă jugul sărăciei şi a poverilor, este înregistrată în cărŃile din 
ceruri ca făcută lui Hristos în persoana sfinŃilor Lui. Ce socoteală va 
cere Domnul de la mulŃi, foarte mulŃi, care prezintă cuvintele lui 
Hristos altora, dar nu manifestă o simpatie atentă şi grijă faŃă de 
fratele de credinŃă care este mai sărac şi are mai puŃin succes decât 
ei….” –Welfare Ministry, p. 210. 

“Adevărata fericire se regăseşte doar într-o viaŃă de servire. Cel 
care trăieşte o viaŃă egoistă şi nefolositoare este nefericit. Este 
nesatisfăcut cu sine însuşi şi cu alŃii.” –In Heavenly Places, p. 229. 

 
Pentru studiu aprofundat: 
• 1 Corinteni 10:24 
• Matei 25:42-44 
• Isaia 58:10-12; 20:35  

“Fericirea căutată din motive egoiste, departe de locul datoriei, 
este o fericire excentrică, sporadică şi efemeră. După ce dispare 
această stare de fericire, sufletul se umple de singurătate şi de 
tristeŃe; dar, în slujba lui Dumnezeu, se află bucurie şi satisfacŃie.” –
Calea către Hristos, pp. 124, 125 (1892); Minte, Caracter şi 
Personalitate, vol. 2, p. 644. 

“Dar amintiŃi-vă că fericirea nu va fi dobândită dacă vă limitaŃi 
la intimitatea voastră... ProfitaŃi de orice ocazie de a contribui la 
fericirea celor din jurul vostru. AmintiŃi-vă că bucuria adevărată 
poate fi găsită numai în slujire altruistă.” –Divina Vindecare, p. 362. 

 
Câştigarea de suflete 

Am întâlnit un negustor creştin care avea un reprezentant ce i-a 
vândut nişte marfă dintr-un catalog. Într-o zi negustorul şi-a zis sie 
însuşi, am avut afaceri cu acest reprezentant de nouă sau zece ani şi 
ne-am întâlnit aproape în fiecare zi. El şi-a adus marfa sa, iar eu am 
plătit-o; dar nu am încercat să fac niciodată ceva bun pentru el. 
Aceasta nu e corect. ProvidenŃa la pus în calea mea, iar eu trebuie 
să îl întreb cel puŃin dacă îl iubeşte pe Isus. 

Aşa că, următoarea dată când a venit reprezentantul, acest frate 
bun nu s-a simŃit în stare şi a crezut că nu e potrivit să înceapă o 
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convorbire religioasă cu el. Reprezentantul nu s-a mai întors 
niciodată. Fiul său a adus marfa. “Ce s-a întâmplat?” a întrebat 
negustorul. 

“Tata este mort,” a răspuns băiatul. 
Negustorul acesta, un prieten bun al meu, mi-a spus mai târziu: 

“Nu pot să mă iert niciodată. În acea zi nu am putut sta la lucru. M-
am simŃit responsabil pentru sângele acelui om. Nu m-m gândit la 
aceasta înainte. Cum pot să scap de vină când îmi amintesc că 
ruşinea mea mi-a închis gura?” 

Dragi fraŃi, suntem responsabili pentru fraŃii noştri, pentru vieŃile 
lor, pentru viitorul lor, pentru mântuirea lor. Nu lăsaŃi să vină asupra 
voastră remuşcări teribile, ci vorbiŃi-le şi ajutaŃi-i, daŃi-le solia şi 
aceasta va fi o binecuvântare şi pentru voi. –Adaptat din C.H. 
Spurgeon, citat în A. Lerín, 500 Ilustraciones, No. 485.  

* * * 
 
4 
Sabatul din 23 Aprilie, 2016 
 

ÎN CĂUTAREA FRAłILOR SĂI  
 

“Fii lui Iacov au fost păstori, hrănindu-şi turmele unde găseau 
cea mai bună păşune. În călătoriile lor din loc în loc cu turmele, de 
multe ori rătăceau departe de casa tatălui lor, nevăzându-l uneori 
luni în şir. În grija sa pentru ei, el a trimis pe Iosif să vadă dacă sunt 
bine cu toŃii. Cu interesul unui adevărat frate, Iosif şi-a căutat fraŃii 
în locul în care presupunea tatăl lor că ar fi fost, dar ei nu erau 
acolo. Un om l-a găsit rătăcind pe câmp în căutarea fraŃilor săi şi l-a 
îndrumat spre Dotan. Aceasta a fost o  călătorie lungă pentru Iosif. 
Dar el a făcut-o cu bucurie pentru că îşi iubea fraŃii şi dorea să 
stingă îngrijorarea tatălui său.” –Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 139,140. 

 
GreutăŃi între fra Ńi 
1. Care era responsabilitatea lui Iosif în casa tatălui său? Ce ni 
se spune despre el şi comportamentul fraŃilor lui? Geneza 37:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“…Iosif, a cărui rară frumuseŃe personală părea că nu este decât 
o reflectare a frumuseŃii l ăuntrice a minŃii şi inimii. Curat, activ şi 
plin de bucurie, tânărul dădea de asemenea dovadă de tărie morală 
şi seriozitate. El asculta de sfaturile tatălui său şi îi plăcea să asculte 
de Dumnezeu. CalităŃile care l-au făcut mai târziu cunoscut în Egipt 
- bunătatea, credincioşia şi faptul că era vrednic de încredere - se 
manifestau deja în viaŃa sa zilnică. Murindu-i mama, afecŃiunea lui 
s-a prins tot mai mult de tatăl său, şi inima lui Iacov s-a legat de 
acest copil al bătrâneŃilor sale.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 209. 

 
2. Ce se cunoaşte despre relaŃia dintre fra Ńii săi şi Iosif? Era 
Iosif de condamnat pentru această situaŃie? Geneza 37:3, 4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar tocmai această afecŃiune a sa avea să devină un motiv de 
tulburare şi întristare. Iacov, în mod neînŃelept, a manifestat 
preferinŃa sa pentru Iosif, şi lucrul acesta a trezit gelozia celorlalŃi 
fii ai săi. Iosif era martor al comportamentului rău al fraŃilor săi şi a 
fost tare întristat; el şi-a permis ca în mod delicat să-i mustre, fapt 
care n-a făcut altceva decât să le trezească şi mai tare ura şi 
resentimentele. El nu putea îndura să-i vadă păcătuind împotriva lui 
Dumnezeu şi de aceea el a făcut cunoscut lucrul acesta tatălui său, 
nădăjduind ca autoritatea sa să-i poată determina să se îndrepte.” –
Patriarhi şi profeŃi, p. 209. 

 
Visurile divine şi însemnătatea lor 
3. Au înŃeles corect fraŃii lui Iosif visul? Ce simŃăminte au avut 
faŃă de el? cum s-a înrăutăŃit situaŃia după cel de-al doilea vis? 
Geneza 37:5-11; Faptele Ap. 7:9, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Răutatea lor a crescut şi mai mult când, într-o zi, băiatul le-a 
povestit un vis pe care l-a avut….  

“"Doar n-ai să împărăŃeşti tu peste noi? Doar n-ai să ne 
cârmuieşti tu pe noi?" au spus fraŃii săi, cu vădită mânie. 

“Nu peste mult timp el a avut un alt vis, la fel de important, pe 
care de asemenea l-a relatat: "Soarele, luna şi unsprezece stele se 
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surzi, cei schilozi şi cei afectaŃi în diferite moduri; aceasta pentru 
a-i încerca pe cei din poporul Său şi a-i face să-şi dea în vileag 
adevăratul lor caracter. Îngerii lui Dumnezeu privesc pentru a vedea 
cum tratăm aceste persoane care au nevoie de compasiunea, iubirea 
şi dărnicia noastră dezinteresată. Acesta este testul pe care-l are 
Dumnezeu pentru caracterele noastre. Dacă avem adevărata religie 
a Bibliei, vom simŃi că-i datorăm lui Hristos iubire, bunătate şi 
interes, pe care să le manifestăm faŃă de fraŃii Săi; iar pentru a ne 
arăta recunoştinŃa faŃă de iubirea Sa de necuprins pe care o avea 
pentru noi pe când eram păcătoşi nevrednici de harul Său, nu putem 
face nimic mai prejos decât să ne manifestăm interesul profund şi 
iubirea altruistă faŃă de aceia care ne sunt fraŃi şi care sunt mai puŃin 
norocoşi decât noi.” – 3T, p. 511. 

 
Decizii diferite  
3. Au fost dispuse cele două văduve să se întoarcă la familiile 
lor? Cum a încercat Naomi să le convingă să se răzgândească 
de la a o însoŃi? Cine a acceptat sugestia sa? Rut 1:10-14, prima 
parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Fiecare membru al familiei trebuie să fie conştient de propria 
sa răspundere, că trebuie să-şi facă partea sa în a adăuga confort, 
ordine şi bunăstare familiei. Nici unul nu trebuie să lucreze 
împotriva celuilalt. ToŃi trebuie să se angajeze, în unitate, în buna 
lucrare de încurajare a celorlalŃi; ei trebuie să dovedească blândeŃe, 
stăpânire de sine şi răbdare; vorbiŃi pe un ton jos, calm, evitând 
confuzia în expresie; fiecare să facă tot ce îi stă în putere pentru a 
uşura poverile mamei…. 

“Familia este un grup social sacru, în care fiecare membru 
trebuie să acŃioneze ca o parte, fiecare ajutându-l pe celălalt. Lucrul 
din gospodărie trebuie să se desfăşoare lin, ca diferitele părŃi ale 
unei maşini ce funcŃionează bine reglată.” –Căminul Adventist, 179. 

 
4. În contrast cu Orfa, care a fost răspunsul şi decizia hotărâtă 
a lui Rut? Mai cunoaşteŃi altă noră care şi-a iubit la fel soacra? 
Rut 1:14, ultima parte -16, prima parte. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“FraŃii săi l-au văzut venind; dar nici gândul la călătoria cea 
lungă pe care el a făcut-o ca să-i întâlnească, la oboseala şi faptul că 
era flămând, nici apelurile lui la ospitalitatea şi iubirea lor frăŃească, 
nimic nu a înmuiat asprimea urii lor. Vederea hainei, dovadă a 
iubirii tatălui său, i-a făcut să turbeze. "Iată că vine făuritorul de 
vise", au strigat ei în batjocură. Mânia şi răzbunarea, nutrite de mult 
timp în ascuns, au pus acum stăpânire pe ei.” –Idem, pp. 210, 211. 
 
Un exemplu demn de urmat  
7. În mod similar, Cine a făcut o călătorie periculoasă pentru 
fra Ńii Săi, ştiind bine cum va fi primit? Ce vom face în mod 
asemănător, dacă apreciem caracterul şi căutarea iubitoare a 
lui Iosif şi Isus,? Luca 19:10; 15:4-7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iosif Îl preînchipuie pe Hristos. Isus a venit la ai Săi, dar ai Săi 
nu L-au primit. El a fost lepădat şi dispreŃuit, pentru că faptele Lui 
erau drepte, şi statornica Lui viaŃă de sacrificiu de sine era o 
continuă mustrare pentru cei care mărturiseau a fi evlavioşi, dar ale 
căror vieŃi erau stricate. Integritatea şi virtutea lui Iosif au fost 
furios atacate şi aceia care voiau să-l abată din drum n-au putut 
reuşi, de aceea ura lor a fost puternică împotriva virtuŃii şi 
integrităŃii n-au putut să le corupă, şi au depus mărturie falsă 
împotriva lui. Cel nevinovat a suferit din cauza neprihănirii lui. El a 
fost aruncat în închisoare din cauza virtuŃii lui. Iosif a fost vândut 
vrăjmaşilor de către fraŃii lui pentru o mică sumă. Fiul lui 
Dumnezeu a fost vândut celor mai amarnici vrăjmaşi ai Lui de către 
unul din ucenicii Săi.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 1, p. 1096. 

 
Pentru studiu aprofundat: 
• Ezechiel 34:11, 12 
• Isaia 40:11 
• Ieremia 23:3 
• Spiritual Gifts, vol. 3, pp. 138, 139 
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“Dar Iosif a fost credincios faŃă de Dumnezeu şi credincioşia sa 
a fost o mărturie continuă în favoarea adevăratei credinŃe. Tocmai 
pentru a stinge această lumină, Satana a lucrat prin gelozia fraŃilor 
lui Iosif, făcându-i să-l vândă ca sclav într-o Ńară păgână. Dar 
Dumnezeu a condus astfel evenimentele, încât cunoaşterea de 
Dumnezeu să fie împărtăşită poporului din Egipt.” –Patriarhi şi 
profeŃi, p. 332. 

 
Am făcut tot ce am putut mai bine? 

Într-o dimineaŃă a ajuns vestea că un vapor era în pericol pe un 
lac. StudenŃii de la un Colegiu Biblic s-au grăbit spre Ńărm. Acolo 
au văzut “Lady Elgin” nu doar în pericol, ci sfărâmându-se în 
bucăŃi sub puterea furtunii. BărbaŃi şi femei erau în pericol de a fi 
pierduŃi. Între echipele de salvare erau şi doi fraŃi din Iowa. Unul 
dintre ei s-a dezbrăcat de toate hainele suplimentare, a înotat până 
la vapor şi a adus un pasager la Ńărm. S-a dus din nou şi a adus altul, 
apoi altul şi altul, până ce au fost opt sau nouă oameni salvaŃi de el 
stând pe Ńărmul lacului Michigan. Dar a fost afectat puternic de frig. 

În timp de stătea tremurând înaintea unui foc ce a fost aprins, a 
privit spre lac şi a văzut un alt om în pericol. A zis: “Trebuie să 
merg din nou.” 

Oamenii din jur au zis: “Pentru el aceasta nu înseamnă salvare, 
ci şi pierderea vieŃii tale.” Dar el a trecut prin mulŃime şi s-a aruncat 
din nou în apele îngheŃate şi a adus un al zecelea, al unsprezecelea 
şi al doisprezecelea la Ńărm. Sub un risc serios faŃă de el însuşi, dar 
şi un interes sincer faŃă de vieŃile altora, acest lucru s-a repetat până 
ce 17 oameni au fost salvaŃi de la moarte. 

Mai târziu, stând extenuat în camera sa, se întreba: Am făcut tot 
ce am putut mai bine? Mi-e frică că nu! Se gândea la cei care s-au 
pierdut. SimŃim acelaşi interes pentru alŃii? Suntem asemenea lui 
Isus şi a acestui tânăr – în căutarea fratelui, dorind salvarea lui? 
HaideŃi să ne dăm seama de ajutorul de care au nevoie oamenii şi 
pe care suntem chemaŃi să îl dăm. –Adaptat din G.B. Thompson, 
Soul Winning, pp. 7-9. 

 
* * * 
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5 
Sabatul din 30 Aprilie, 2016 
 

DOUĂ VĂDUVE DEOSEBITE 
 

“Legătura familială este cea mai strânsă, mai gingaşă şi mai 
sfântă din câte există pe pământ. A fost destinată să fie o 
binecuvântare pentru omenire. Şi este o binecuvântare ori de câte 
ori legământul căsătoriei este încheiat cu înŃelepciune, în frică de 
Dumnezeu şi luând în consideraŃie în acelaşi fel răspunderile 
acestuia.” –Divina Vindecare, pp. 356, 357. 

 
În spatele istoriei vieŃii  
1. Ce criză l-a determinat pe Elimelec să se mute cu familia în 
Moab? Zece ani mai târziu, după ce şi-a pierdut soŃul şi fiii prin 
moarte, ce s-a hotărât Naomi să facă după ce a auzit că Domnul 
a dat din nou belşug poporului Israel ? Rut 1:1, 2, 6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Poporul lui Dumnezeu nu va fi ferit de suferinŃă…. În timp ce 
îndură lipsa şi suferă de foame, nu vor fi lăsaŃi să moară. Acel 
Dumnezeu care s-a îngrijit de Ilie nu va trece cu vederea copiii Săi 
care se sacrifică. Cel care numără firele de păr se va îngriji de ei, iar 
în timp de foamete vor fi săturaŃi. În timp ce nelegiuiŃii suferă de 
lipsă de hrană şi boli, îngeri îi vor apăra pe cei drepŃi şi le vor 
asigura nevoile. Celui care ‘umblă în neprihănire’ îi este promis: ‘i 
se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.’ Isaia 33:15, 16. ‘Cei nenorociŃi 
şi cei lipsiŃi caută apă, şi nu este; li se usucă limba de sete. Eu, 
Domnul, îi voi asculta, Eu Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi.’ 
Isaia 41:17.” –Reflecting Christ, p. 372. 

 
2. Ce sfat a dat nurorilor sale după ce a pornit spre casă? 
DescrieŃi despăr Ńirea emoŃională. Rut 1:8, 9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Am văzut că prin providenŃa lui Dumnezeu au fost aduşi în 
strânsă legătură cu biserica Sa văduvele şi orfanii, cei orbi, cei 
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mai puŃin favorabile, pe care şi ei încearcă să le ascundă, la fel ca 
noi. Doar atunci, dacă încă “iubim,” vom folosi corect acest cuvânt.  

Amândouă lucrurile acestea sunt fatale – a te înconjura cu o 
falsă aureolă sau a privi la alŃii prin ochelari roz. Cineva a spus: 
“Când, vedem la oamenii la care privim prea mult lucruri care ne 
dezamăgesc, atunci este mila lui Dumnezeu, căci nu trebuie să 
privim la oameni, ci numai la Isus.” 

Rut şi Naomi au trăit împreună nu doar câteva zile, ci ani (Rut 
1:4) şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, au trecut acest test. Cât de multe 
soacre şi nurori au ajuns la o astfel de armonie? CâŃi fraŃi şi surori 
din biserică se iubesc atât de mult? Privind la Isus, putem fi 
complet transformaŃi şi capabili să dezvoltăm această iubire, chiar 
şi în circumstanŃe dificile, aşa cum a fost cazul lor. –Adaptat din 
Paul Dietenbeck, citat în H. Schäfer, In Bilder reden, p. 256.  

 
* * * 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În vremurile din vechime, Avraam, Isaac, Iacov şi Moise cu 
blândeŃea şi înŃelepciunea lui, Iosua cu multiplele lui daruri, toŃi au 
fost înrolaŃi în lucrarea lui Dumnezeu. Muzica Mariei, curajul şi 
pietatea Deborei, afecŃiunea filială a lui Rut, ascultarea şi 
credincioşia lui Samuel, credincioşia neabătută a lui Ilie, influenŃa 
modelatoare şi cuceritoare a lui Elisei - toate au fost necesare. Tot 
aşa astăzi aceia, asupra cărora Dumnezeu Şi-a revărsat 
binecuvântările Sale, trebuie să răspundă printr-o slujire absolută; 
orice dar trebuie să fie folosit pentru propăşirea ÎmpărăŃiei Sale şi 
pentru slava numelui Său.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 301. 

 
CredinŃă şi hotărâre 
5. A fost decizia lui Rut bazată doar pe bunătate şi iubire fa Ńă 
de soacră sau mult mai mult decât atât? Ce ne arată că a expe-
rimentat o convertire prin credin Ńa în adevăratul Dumnezeu? 
În ce oraş au ajuns cele două văduve? Rut 1:16-18,22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ToŃi aceia care, asemenea lui Rahab, canaanita şi lui Rut 
moabita, s-au întors de la idolatria lor, la adorarea adevăratului 
Dumnezeu, trebuia să se alăture poporului ales al lui Dumnezeu. Pe 
măsură ce numărul poporului Israel creştea, ei trebuia să-şi 
lărgească graniŃele, până când împărăŃia lor avea să cuprindă 
întreaga lume.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 290. 

“Cei răscumpăraŃi se vor întâlni şi recunoaşte pe cei a căror 
atenŃie au condus-o spre Mântuitorul înălŃat. Ce conversaŃii 
binecuvântate vor avea cu aceste suflete! ‘Am fost un păcătos,’ se 
va spune, ‘fără Dumnezeu şi fără speranŃă în lume, iar tu ai venit şi 
mi-ai atras atenŃia către preŃiosul Mântuitor ca singura speranŃă.’… 
Al Ńii vor spune: ‘Am fost un păgân în Ńări păgâne. łi-ai lăsat 
prietenii şi casa confortabilă şi ai venit să mă înveŃi cum să-L 
găsesc pe Isus şi să cred în El ca singurul adevărat Dumnezeu. Mi-
am dărâmat idolii şi m-am închinat lui Dumnezeu, iar acum Îl văd 
faŃă în faŃă. Sunt salvat, salvat pentru veşnicie, să-L pot vedea 
veşnic pe Cel ce-L iubesc….” –My Life Today, p. 353. 
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Din strângător de spice, strămoş al lui Mesia 
6. Cu ce viaŃă grea s-a confruntat Rut în Betleem? Ce a făcut 
pentru a obŃine hrana pentru ea şi soacra ei? Între timp, ce s-a 
făcut de cunoscut între rudele lui Naomi? Rut 2:2, 3, 11, 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 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.” –
Îndrumarea copilului, p. 161. 

“Spiritul unei munci neegoiste în favoarea altora dă caracterului 
profunzime, stabilitate şi frumuseŃe asemeni celui al Domnului 
Hristos, aducând pace şi fericire posesorului. AspiraŃiile sunt 
înălŃate. Nu există loc pentru trândăvie sau egoism. Cei care 
exercită harul creştin vor creşte. Ei vor avea tendoane şi muşchi 
spirituali şi vor fi puternici să lucreze pentru Dumnezeu. Ei vor 
avea o înŃelegere spirituală clară, o credinŃă fermă, crescândă, şi în 
viaŃa lor va prima puterea rugăciunii.” – 5T, p. 607. 

 
7. Ce plan minunat a avut Domnul pentru această tânără 
credincioasă? Cine au fost unii dintre nobilii săi urmaşi? Ai 
vrea să ai aceeaşi bunătate şi credinŃă ca Rut? Rut 4:11-13, 17; 
Matei 1:5, 6, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin credinŃă trebuie să punem stăpânire pe promisiunile lui 
Dumnezeu şi să ne asigurăm binecuvântările abundente care ne sunt 
asigurate prin Hristos Isus. SperanŃa ne-a fost pusă înainte, însăşi 
speranŃa vieŃii veşnice. Nimic mai puŃin decât aceasta nu Îl va 
mulŃumi pe Răscumpărătorul nostru, dar este datoria noastră să 
punem mâna pe această speranŃă prin credinŃa în Cel care a promis. 
Trebuie să ne aşteptăm la suferinŃe; căci cei care sunt părtaşi Lui în 
suferinŃe vor fi părtaşi cu El şi în slavă. El a asigurat iertarea şi 
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viaŃa veşnică sufletelor păcătoase, muritoare ale oamenilor, dar este 
partea noastră de a primi aceste daruri prin credinŃă. Crezând în El, 
avem această speranŃă ca o ancoră a sigură şi neclintită pentru 
suflet.” –Review and Herald, Iunie 9, 1896. 

 
Pentru studiu aprofundat: 

Proverbe 12:4; 17:17; 18:24 
“Aceia care Îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal nu sunt 

părăsiŃi ca nişte orfani, lăsaŃi să-şi ducă singuri povara vieŃii. El îi 
primeşte ca membri ai familiei cereşti; îi invită să-L numească pe 
Tatăl Lui, Tatăl lor. Ei sunt "cei micuŃi" ai Săi, scumpi inimii lui 
Dumnezeu, legaŃi de El prin legăturile cele mai gingaşe şi mai 
dăinuitoare. El are faŃă de ei o iubire nespusă, cu atât mai mare 
decât aceea pe care tatăl şi mama noastră au simŃit-o pentru noi 
când eram fără ajutor, cu cât cele divine sunt mai presus decât cele 
omeneşti.” –Hristos Lumina Lumii, p. 327. 

 
Pentru meditaŃie: 
• Au arătat vreo urmă de amărăciune Rut şi Naomi după 
pierderea soŃilor lor? 
• Ce alegere fundamentală a făcut Rut în decizia de a merge cu 
soacra ei?  
• Unde vedeŃi mâna lui Dumnezeu în vieŃile acestor două femei?        
• A asigurat Domnul nevoile lui Rut?  
• I-a asigurat Domnul doar nevoile de hrană zilnică?  
• Ce a făcut din Rut o persoană atât de nobilă? 
• Ai dori să ai aceeaşi legătură cu biserica precum a avut Rut cu 
soacra sa? 
• De cine depinde aceasta? 
 
Când putem spune că îi iubim pe ceilalŃi? 

Cât de uşor iubim – de la distanŃă! Îi considerăm pe eroii 
credinŃei şi pe cei cunoscuŃi nouă persoane minunate. Domnul ar 
trebui să ne închidă în arca lui Noe împreună cu rudele şi 
cunoştinŃele noastre, câteva zile ar fi de ajuns. Atunci am cunoaşte 
nu doar feŃele prietenilor din Sabat de dimineaŃă, ci şi părŃile lor 
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6 
Sabatul din 7 Mai, 2016 

 
ADEVĂRATA PRIETENIE  

 
“Ionatan a fost moştenitor al tronului prin naştere, ştiindu-se însă 

înlăturat prin hotărâre divină; pentru rivalul său a fost cel mai 
delicat şi credincios prieten, apărând viaŃa lui David chiar cu preŃul 
primejduirii propriei vieŃi; statornic lângă tatăl său prin zilele 
întunecate ale slăbirii puterii acestuia şi tot lângă el căzând în cele 
din urmă - numele lui Ionatan este preŃuit în ceruri, iar pe pământ 
rămâne ca mărturie despre existenŃa şi puterea iubirii altruiste.” –
EducaŃia, p. 157. 

 
Prietenia dintre David şi Ionatan  
1. Ce prietenie s-a format între prinŃul Ionatan şi David după 
victoria lui David contra lui Goliat şi conversaŃia cu împăratul 
Saul? Cât de profundă a fost această prietenie? 1 Samuel 18:1,3 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După înfrângerea lui Goliat, Saul l-a reŃinut la sine pe David şi 
nu l-a mai lăsat să se înapoieze la tatăl său. "Şi de atunci sufletul lui 
Ionatan s-a alipit de sufletul lui David şi Ionatan l-a iubit ca pe 
sufletul din el". Ionatan şi David au făcut un legământ, de a se uni 
ca fraŃi, iar fiul împăratului "a scos mantaua pe care o purta ca să i-
o dea lui David; şi i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul şi 
cingătoarea lui". Lui David i s-au încredinŃat răspunderi importante 
şi, cu toate acestea, el şi-a păstrat modestia şi a câştigat simpatia 
atât a poporului, cât şi a familiei împărăteşti.” –Patriarhi şi profeŃi, 
p. 649. 

 
2. În timp ce împăratul Saul s-a schimbat complet şi a devenit 
gelos şi suspicios pe David, încercând să îl ucidă de multe ori, 
care era opinia lui Ionatan? 1 Samuel 19:1, 2, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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RAPORTUL M ISIONAR AL DEPARTAMENTULUI BUNUL 

SAMARITEAN AL CONFERINłEI GENERALE  
A fi citit în Sabatul din 30 Aprilie, 2016 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi strânsă în  
Sabatul din 7 Mai, 2016 

 
Dragi fraŃi şi surori din întreaga lume, 
Salutări cu Isaia 58:6-8: “Iată postul plăcut Mie: dezleagă 

lanŃurile răutăŃii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor 
asupriŃi, şi rupe orice fel de jug; împarte-Ńi pâinea cu cel flămând şi 
adu în casa ta pe nenorociŃii f ără adăpost; dacă vezi pe un om gol, 
acopere-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va 
răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolŃi repede; neprihănirea ta îŃi 
va merge înainte, şi slava Domnului te va însoŃi.”  

Deja sunt mai mult de 20 de ani de când Departamentul Bunul 
Samaritean a lucrat fără oboseală să uşureze suferinŃa celor care se 
confruntă în mod particular cu situaŃi dificile – copii, orfani, văduve 
şi bătrâni.  

DiferenŃa dintre bogaŃi şi săraci este o realitate tristă în fiecare 
naŃiune a acestei planete. Pe cât de ciudat pare, acolo unde sunt cei 
mai săraci oameni, se găsesc şi cei mai bogaŃi. Aceasta este de 
multe ori rezultatul exploatării claselor mai puŃin privilegiate de 
către cei cu putere. 

Rezumând situaŃia care caracteriza lumea de-a lungul secolelor, 
Isus a spus: “ Pentru că pe săraci îi aveŃi totdeauna cu voi, dar pe 
Mine nu Mă aveŃi totdeauna.” Matei 26:11. Împlinirea cuvintelor 
lui Isus este o realitate palpabilă. Astăzi, chiar în Ńările “avansate 
economic” există oameni săraci care nu pot să-şi satisfacă toate 
nevoile. 

În ultimii zece ani, ConferinŃa Generală a investit foarte mult 
efort pentru a intra în noi Ńări cu Evanghelia veşnică. Au fost 
deschise mai mult de 30 de Ńări cu solia cerească a speranŃei. Cei 
mai mulŃi oameni din aceste Ńări trăiesc cu venituri sub limita 
sărăciei, cu consecinŃa că numărul celor care cer ajutor de la 
Departamentul Bunul Samaritean este în creştere în fiecare zi. 

Auzim la ştiri de valuri uriaşe de emigranŃi care vin din Ńările 
sărace în cele mai bogate cu un vis care de multe ori se sparge 
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asemenea unui balon de săpun. Considerând sărăcia reprezentată de 
aceşti oameni, suntem copleşiŃi de un sentiment de neputinŃă; totuşi, 
Spiritul Profetic ne încurajează: “Cât de ades ni se descurajează 
inimile când vedem necesităŃile celor săraci, celor neştiutori, celor 
bolnavi! Noi întrebăm: "Ce pot face resursele noastre limitate şi 
puŃina noastră tărie pentru a acoperi aceste nevoi teribile? N-ar fi 
mai bine să aşteptăm ca altcineva, cu o pricepere mai mare, să 
conducă lucrarea sau vreo organizaŃie să se ocupe de ea?" Hristos 
spune: "DaŃi-le voi să mănânce". FolosiŃi mijloacele, timpul şi 
priceperea pe care le aveŃi. AduceŃi-vă pâinile de orz la Isus.    

“Deşi resursele voastre pot fi insuficiente pentru a hrăni mii, ele 
pot fi îndeajuns pentru a hrăni o persoană. În mâna lui Hristos, ele 
pot hrăni pe mulŃi. Asemenea ucenicilor, daŃi ceea ce aveŃi. Hristos 
va înmulŃi darul. El va răsplăti simpla şi sincera noastră nădejde pe 
care ne-o punem în El. Ceea ce nu pare să fie decât un ajutor sărac 
se va dovedi o masă îmbelşugată. 

“‘Cine seamănă puŃin, puŃin va secera; iar cine seamănă mult, 
mult va secera ….” – Divina Vindecare, pp. 49, 50. 

Cu siguranŃă că nu putem elimina sărăcia de pe planeta noastră, 
dar putem uşura suferinŃa unora cu acest efect de multiplicare. Cu 
cinci pâini şi doi peşti, mii de oameni au fost hrăniŃi, mulŃumită 
binecuvântărilor lui Hristos. Astăzi, aceeaşi minune poate avea loc 
din nou. Să punem puŃina pâine pe care o avem la dispoziŃie celor 
în nevoi, iar a doua zi vom realiza câŃi au primit hrană din această 
mică faptă umanitară. 

De multe ori, Cuvântul lui Dumnezeu ne învaŃă că fapte mici 
făcute zilnic pot aduce mari binecuvântări: amintiŃi-vă de văduva 
din Sarepta şi de văduva săracă ce a dat doi bănuŃi, pentru a 
menŃiona câteva exemple de generozitate binecuvântate de Tatăl 
nostru ceresc. În fiecare biserică, oricât de mică ar fi, vom găsi 
întotdeauna un frate slab care are nevoie de unul mai puternic şi pe 
cei care vor refuza să îşi ajute aproapele. 

RenunŃarea de sine este cuvântul cheie. La ce sunt gata să 
renunŃ pentru Domnul meu? Dacă îmi urmez inima, nu voi putea 
renunŃa la nimic; dacă mă concentrez la nevoile mele reale sau 
presupuse, voi continua să caut noi căi de a câştiga lucruri în fiecare 
zi – acel puŃin care să mă mulŃumească. 
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Domnul nostru este marele nostru exemplu, inclusiv în 
renunŃare de sine. “La înfăŃişare a fost găsit ca un om, S-a smerit 
şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” 
Filipeni 2:6-8 (sublinierile ne aparŃin). 

Fiul lui Dumnezeu a renunŃat la cer şi Însăşi viaŃa Sa pentru a 
ne da posibilitatea răscumpărării. La ce suntem gata a renunŃa 
pentru aproapele nostru? Darul care este acceptat de Dumnezeu este 
acela care vine din negarea eului. Valoarea monetară este 
irelevantă Tatălui nostru ceresc; cel mai important este motivul 
venit din inimă a gestului. Suntem chemaŃi să dăm altora nu doar 
ceea ce este al nostru, ci chiar şi ceea ce avem noi nevoie. 

Fiecare dintre noi îşi are propria listă de priorităŃi de satisfăcut. 
Dacă le comparăm, vom vedea diferenŃele care ne fac să gândim şi 
chiar ne dau puterea de a renunŃa la lucrurile de care suntem lipiŃi. 

Am nevoie de haine noi, iar acum sunt reduceri! Sunt gata să 
renunŃ la mine şi să ofer acea haină cuiva care are o mai mare 
nevoie decât mine? În acest moment, cerem acest lucru de la tine – 
o faptă de renunŃare de sine pentru a ajuta un frate, un prieten, un 
străin care, la mii de km depărtare, cere ajutorul tău. 

Recent au fost lovite mai multe Ńări de dezastre naturale, mulŃi 
dintre fraŃii şi surorile noastre au pierdut totul în afara vieŃilor lor. 
S-au strâns şi trimis ajutoare, dar încă e nevoie, deci, în interesul 
celor afectaŃi, cât şi a multor altora care sunt în suferinŃă şi nevoie, 
ne simŃim constrânşi să apelăm la tine pentru a te uni nouă în a-i 
ajuta. Cu ocazia acestei colecte speciale pentru Departamentul 
Bunul Samaritean, să demonstrăm puterea şi curajul nostru printr-o 
faptă de renunŃare de sine! 

“Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii 
Domnul îl izbăveşte, Domnul îl păzeşte şi-l Ńine în viaŃă. El este 
fericit pe pământ şi nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui…” 
“Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul şi El îi va răsplăti 
binefacerea.” Psalmii 41:1, 2; Proverbe 19:17. 

În numele Departamentului, a echipei Bunului Samaritean şi din 
partea tuturor celor care au primit ajutor, îŃi mulŃumim anticipat 
pentru darul tău şi renunŃarea ta de sine! 

 

Fratele tău şi servul Domnului: Stefano LaCorte, responsabilul 
Departamentului Bunul Samaritean al ConferinŃei Generale 
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Dumnezeu; căci ai fost onorat, socotindu-te de o valoare atât de 
mare, încât a plătit un preŃ de răscumpărare infinit pentru tine. 
Domnul Isus spune: "Nu vă numesc robi; ... ci v-am numit prieteni. 
Când veŃi aprecia minunata Lui iubire, dragostea şi mulŃumirea vor 
fi în inima voastră ca un izvor de bucurie.” –Principiile 
fundamentale ale educaŃiei creştine, pp. 303, 304. 

 
Pentru studiu aprofundat: 
• 1 Samuel 23:16-18 
• 2 Samuel 1:26; 9:1 
• Proverbe 17:17 
 
Pentru meditaŃie: 
• Cum ai defini relaŃia dintre David şi Ionatan? 
• Cum poate fi exemplul lor o binecuvântare în experienŃa ta? 
• Care sunt calităŃile unui prieten adevărat? 
• Ce alt exemplu a unei prietenii ideale ne este raportat în Biblie? 
• Cine vrea să fie cel mai bun prieten al nostru?  
 
Coliba în flăcări  

Singurul supravieŃuitor al unui naufragiu a ajuns pe Ńărmul unei 
mici insule nelocuite. El s-a rugat cu zel Domnului să îl ajute, dar 
cu cât privea la orizont zi după zi, acesta era gol. În final s-a decis 
să construiască o colibă pentru a-l feri de ploaie şi şi-a pus toate 
posesiunile înăuntru. Într-o zi, după ce s-a plimbat pe insulă în 
căutarea hranei s-a întors la colibă şi a găsit-o în flăcări, iar fumul 
se ridica în sus. Cel mai rău lucru a fost că a pierdut totul. Era 
împietrit, supărat şi furios. S-a plâns: ‚Doamne, de ce mi-ai făcut 
aceasta?’ 

Totuşi, a doua zi s-a trezit la zgomotul unui vapor ce se apropia 
de insulă. Echipajul a venit să îl salveze. El a întrebat: ‚Cum a-Ńi 
ştiut unde sunt?’ 

“Am văzut semnalul cu fumul,” au răspuns ei. 
Este uşor să te descurajezi când lucrurile merg prost, dar 

Dumnezeu lucrează în vieŃile noastre în ciuda durerii şi a suferinŃei. 
David a pierdut stima şi dragostea lui Saul şi aproape şi-a pierdut 
viaŃa de câteva ori. Dar Domnul avea o soluŃie şi i-a dat prietenia şi 
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“Cu toate acestea, Saul nu a rămas mult timp prietenos cu 
David …. Demonul geloziei s-a furişat în inima împăratului. El s-a 
mâniat pentru că, în cântecul femeilor israelite, David a fost pus 
mai presus de el. În loc să-şi înăbuşe acest sentiment de invidie, el 
şi-a dovedit slăbiciunea de caracter, strigând: "Lui David îi dau zece 
mii, şi mie îmi dau mii! Nu-i mai lipseşte decât împărăŃia.’ 

“Un mare defect al caracterului lui Saul era dorinŃa lui de a fi 
lăudat. Trăsătura aceasta avusese o influenŃă stăpânitoare asupra 
gândirii şi acŃiunii lui; totul era caracterizat de această dorinŃă după 
laudă şi înălŃare de sine. Măsura cu care măsura ce este drept şi ce 
este nedrept era măsura nedemnă a entuziasmului aprobator al 
gloatelor. Nimeni nu se află în siguranŃă dacă trăieşte pentru a fi 
plăcut oamenilor şi nu caută mai întâi să fie plăcut lui Dumnezeu. 
Era ambiŃia lui Saul de a fi cel mai preŃuit dintre toŃi oamenii şi, 
când se cânta imnul acesta, în inima împăratului s-a aprins 
convingerea sigură că David câştigase inima poporului şi că va 
domni în locul lui.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 650. 

 
Informarea şi protejarea prietenului  
3. Ce informaŃie confidenŃială a dat Ionatan prietenului său 
pentru a-i proteja viaŃa? Cunoscând riscul pericolului mortal, 
ne-am proteja prietenul în mod similar? Cum se poate vedea 
providenŃa lui Dumnezeu în astfel de circumstanŃe complexe? 
1 Samuel 19:2 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ProvidenŃa divină rânduise ca David să fie unit cu Saul. PoziŃia 
pe care David o avea la curte îi oferea ocazii ca să cunoască 
problemele conducerii în vederea pregătirii pentru viitoarea lui 
mărire. Aceasta îi dădea posibilitatea de a câştiga încrederea 
poporului. Dezamăgirile şi greutăŃile ce s-au abătut asupra lui 
datorită vrăjmăşiei lui Saul i-au dovedit cât este de dependent de 
Dumnezeu şi câtă nevoie avea de a-şi pune toată încrederea în El. 
Chiar şi prietenia dintre Ionatan şi David venea tot din providenŃa 
lui Dumnezeu, pentru a apăra viaŃa viitorului domnitor al lui Israel. 
În toate acestea, Dumnezeu Şi-a realizat intenŃiile pline de har atât 
faŃă de David, cât şi faŃă de poporul Israel.” Patriarhi şi profeŃi, 649 
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4. Prezentând o imagine obiectivă şi pozitivă, cum la apărat 
Ionatan pe David în conversaŃia cu tatăl său? Cine face o 
lucrare similară de mijlocire în ceruri pentru fiecare păcătos 
vinovat? 1 Samuel 19:4, 5 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ionatan i-a descoperit lui David intenŃia împăratului, 
poruncindu-i să se ascundă, în timp ce el dorea să-i ceară tatălui său 
cruŃarea vieŃii eliberatorului lui Israel. El i-a prezentat împăratului 
tot ce făcuse David pentru a apăra onoarea şi chiar viaŃa naŃiunii şi 
ce vină teribilă va fi asupra ucigaşului aceluia de care Dumnezeu Se 
folosise pentru a împrăştia pe vrăjmaşii lor. "Saul a ascultat glasul 
lui Ionatan şi a jurat zicând: 'Viu este Domnul, că David nu va 
muri!'" David a fost adus înaintea lui Saul şi a slujit înaintea 
împăratului, cum făcuse mai înainte.” –Patriarhi şi profeŃi, p. 652. 

 

Apărat împotriva acuzărilor nedrepte  
5. Ce apel serios a făcut David prietenului său Ionatan în 
situaŃia în care zi de zi era în pericol tot mai mare? Ce legământ 
solemn au făcut? 1 Samuel 20:1, 13-17, 23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Inima îi era rănită şi dorea tare mult să se întâlnească încă o 
dată cu prietenul său Ionatan. Conştient de nevinovăŃia sa, l-a căutat 
pe fiul împăratului şi a făcut cel mai mişcător apel: "Ce am făcut 
eu?" întrebă el. "Care este nelegiuirea mea, care este păcatul meu 
înaintea tatălui tău, de vrea să-mi ia viaŃa?" Ionatan credea că tatăl 
său renunŃase la planurile sale şi că nu mai intenŃiona să-l omoare 
pe David. Şi Ionatan îi spuse: "Ferească Dumnezeu! Nu vei muri. 
Tatăl meu nu face nici un lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de 
ştire; pentru ce mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu este nimic". 
După minunata manifestare a puterii lui Dumnezeu, Ionatan nu 
putea crede că tatăl său i-ar mai putea face vreun rău lui David, 
deoarece aceasta ar fi însemnat o revoltă făŃişă împotriva lui 
Dumnezeu. Dar David nu era convins. În cuvinte pătrunzătoare şi 
pline de seriozitate, el i-a spus lui Ionatan: "Viu este Domnul şi viu 
este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine şi moarte.’” –
Patriarhi şi profeŃi, p. 654 
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6. Ce apărare nobilă a adus Ionatan în favoarea lui David? Am 
făcut vreodată ceva similar când un frate sau o soră au fost 
acuzaŃi pe nedrept? Cum şi-au dedicat cei doi prieteni apropiaŃi 
vieŃile şi copiii în grija lui Dumnezeu într-un r ămas bun 
sfâşietor? 1 Samuel 20:31, 32, 41, 42. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Din nou Ionatan a mijlocit pentru prietenul său, zicând: 
"Pentru ce să fie omorât? Ce a făcut?" Întrebarea aceasta l-a făcut 
pe Saul şi mai satanic în furia lui, iar suliŃa care fusese pregătită 
pentru David a fost îndreptată acum asupra propriului său fiu. 

“Fiul împăratului era amărât şi descurajat şi, plecând din faŃa 
împăratului, n-a mai participat la ospăŃ. Sufletul lui era copleşit de 
durere când, la timpul hotărât, se duse la locul unde David aştepta 
să vadă ce intenŃii are împăratul faŃă de el. Ei s-au îmbrăŃişat şi au 
plâns cu amar. Întunecata patimă a împăratului îşi arunca umbrele 
asupra vieŃii tinerilor bărbaŃi şi ei nu găseau cuvânt pentru marea 
lor durere. Când s-au despărŃit pentru a merge pe căi deosebite, 
David a auzit aceste ultime cuvinte ale lui Ionatan: "Du-te în pace, 
acum când am jurat amândoi, în Numele Domnului, zicând: 
'Domnul să fie pe vecie între mine şi tine, între sămânŃa mea şi 
sămânŃa ta.’” –Patriarhi şi profeŃi, p. 655. 

 
Prietenia adevăraŃilor fra Ńi în Hristos  
7. Cum la considerat David pe Ionatan? Ce relaŃie trebuie să 
existe între fraŃii în Hristos? Astfel, cum pot fi recunoscuŃi 
urmaşii lui Hristos? 2 Samuel 1:26; Proverbe 18:24; Ioan 15:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prietenia lui Ionatan faŃă de David a fost… providenŃa lui 
Dumnezeu pentru a păstra viaŃa viitorului rege a lui Israel.” –My 
Life Today, p. 210. 

“AveŃi modelul, pe Domnul Isus Hristos; călcaŃi pe urmele Lui 
ca să fi Ńi în stare să îndepliniŃi orice lucrare la care vă va chema El. 
VeŃi fi "înrădăcinaŃi şi zidiŃi în El, întăriŃi prin credinŃă, după 
învăŃăturile care v-au fost date şi sporind în ele cu mulŃumiri către 
Dumnezeu" (Coloseni 2:7). Nu trebuie să te simŃi rob, ci fiu al lui 
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cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, 
după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud" (Efeseni 4,29). În 
lumina acestor texte din Sfânta Scriptură, se poate vedea cum 
cuvintele rostite de Domnul, pe Munte, osândesc vorbirea 
glumeaŃă, uşuratică şi neruşinată. Ele cer ca vorbirea noastră să fie 
nu numai sinceră, ci şi curată.  

“Aceia care au învăŃat de la Hristos nu vor lua deloc parte "la 
lucrările neroditoare ale întunericului" (Efeseni 5,11). În vorbire, ca 
şi în viaŃă, ei vor fi simpli, cinstiŃi şi credincioşi, căci se pregătesc 
pentru societatea celor sfinŃi, în gura cărora "nu s-a găsit minciună.’ 
Apocalipsa 14:5.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 68, 69. 

 
6. În special în caz de boală, ce vom face întotdeauna pentru 
fra Ńii noştri? Coloseni 1:9; 2 Tesaloniceni 1:11; Ioan 5:16, 
partea a doua. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceste cuvinte au fost spuse clar şi cu tărie: “MărturisiŃi-vă 
greşelile unii altora şi rugaŃi-vă unii pentru alŃii, ca să puteŃi fi 
vindecaŃi. GrăbiŃi-vă cu toŃii; grăbiŃi-vă cu toŃii şi iubiŃi-vă ca fraŃii. 
RugaŃi-vă împreună.” Domnul a plătit preŃul propriului Său sânge 
pentru salvarea lumii. Pentru a putea aduce la îndeplinire planul 
mântuirii, El a îndurat toată ruşinea şi umilinŃa pe care au reuşit să 
le născocească oamenii şi să le inventeze Satana.” –Principiile 
fundamentale ale educaŃiei creştine, p. 527.  

“Mai există o altă lucrare care are nevoie de atenŃie în ziua 
pregătirii. Orice disensiune dintre fraŃi, fie în familie sau în biserică, 
trebuie dată la o parte. LăsaŃi orice amărăciune şi mânie sau răutate 
să fie dată afară din suflet. Cu un spirit umil: ‘MărturisiŃi-vă unii 
altora păcatele şi rugaŃi-vă unii pentru alŃii.’” –The Faith I Live By, 
p. 34. 

 
7. Dacă suntem cu adevărat conectaŃi cu Hristos, ce suntem 
gata să facem în caz de necesitate? Galateni 6:2; 5:13, ultima 
parte; Romani 15:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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dragostea lui Ionatan, o iubire adâncă şi sinceră care rămâne ca un 
exemplu minunat până în zilele noastre. Data viitoare când te 
confrunŃi cu o neînŃelegere sau conflict şi coliba ta ia foc, poate fi 
un semn că harul lui Dumnezeu vine în ajutorul tău. –Adaptat din 
the web page Giorno per giorno col Signore (Day by day with the 
Lord). 

 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat este pentru 

Departamentul Bunul Samaritean al ConferinŃei Generale 
 

* * * 
 
7 
Sabatul din 14 Mai, 2016 
 

DRAGOSTEA FRĂłEASCĂ, PARTEA 1 
 

“Hristos a cerut primilor Săi ucenici să se iubească unul pe 
celălalt cum i-a iubit El pe ei…. 

“Nu împotrivirea lumii pune în cel mai mare pericol biserica lui 
Hristos, ci răul purtat în inimă de credincioşi lucrează cel mai 
întristător dezastru şi cu siguranŃă întârzie înaintarea cauzei lui 
Dumnezeu. Nu există cale mai sigură de a slăbi spiritualitatea decât 
a îngădui un spirit invidios, suspicios, căutător de greşeli şi rău. Pe 
de cealaltă parte, cel mai puternic martor că Dumnezeu la trimis pe 
Fiul Său în lume este existenŃa armoniei şi a unirii între oamenii de 
diferite caractere care formează biserica Sa….” –Conflict and 
Courage, p. 357. 

 
Dragostea divină şi dragostea frăŃească 
1. Care este cel mai mare atribut al lui Dumnezeu care atrage 
oamenii la El? 1 Ioan 4:8, partea a doua, 16 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“"Dumnezeu este iubire" este scris pe fiecare boboc de floare ce 
stă să se deschidă, pe fiecare fir de iarbă ce se ridică. Păsărelele 
încântătoare care fac să răsune aerul cu trilurile lor înveselitoare, 
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florile atât de delicat colorate care în desăvârşirea lor îşi răspândesc 
parfumul, copacii falnici ai pădurii cu bogatul lor frunziş de un 
verde viu: toate mărturisesc despre grija părintească şi iubitoare a 
Dumnezeului nostru şi despre dorinŃa Sa de a face fericiŃi pe copiii 
Săi.” –Calea către Hristos, p. 10. 

“Prima lecŃie ce trebuie predată copiilor este aceea că Dumnezeu 
e Tatăl lor. Această lecŃie trebuie să le fie dată în primii ani. PărinŃii 
să-şi dea seama că sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu ca să-şi 
obişnuiască copiii cu Tatăl lor ceresc... Faptul că Dumnezeu este 
iubire trebuie predat în fiecare lecŃie.” –Îndrumarea copilului, 487. 

 
2. FaŃă de cine şi-a manifestat în mod special dragostea Sa cea 
mare? 1 Ioan 4:9, 10; Romani 5:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În dragostea lui Dumnezeu a fost descoperit filonul cel mai 
uimitor de adevăr preŃios, iar comorile harului lui Hristos sunt 
deschise pentru biserică şi pentru lume. „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu..." (Ioan 3,16). Ce 
dragoste este aceasta - ce dragoste minunată şi de nepătruns - care 
L-a determinat pe Hristos să moară pentru noi, pe când eram încă 
nişte păcătoşi! Ce pierdere mare este pentru sufletul care înŃelege 
cerinŃele serioase ale Legii şi totuşi nu reuşeşte să înŃeleagă harul 
lui Hristos, care face mult mai mult! Este adevărat că, atunci când 
este predicată ca fiind un adevăr în Isus, Legea lui Dumnezeu 
descoperă dragostea lui Dumnezeu, deoarece darul lui Hristos 
pentru lumea aceasta vinovată trebuie să ocupe o parte însemnată în 
fiecare predică.” –Solii Alese, vol. 1, p. 384. 

 
3. De aceea, dacă îl iubim pe Dumnezeu, pe cine mai iubim? 
Suntem conştienŃi că adevărata dragoste de fraŃi depinde de 
dragostea noastră de Dumnezeu? 1 Ioan 4:7, 21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După coborârea Duhului Sfânt, ucenicii au mers şi au 
proclamat un Mântuitor înviat, unica lor dorinŃă fiind mântuirea 
sufletelor. Ei se bucurau în dulceaŃa legăturilor cu sfinŃii. Erau plini 
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de duioşie, respectuoşi, plini de lepădare se sine, gata să facă orice 
jertfă de dragul adevărului. În legătura zilnică a unuia cu altul, ei 
descopereau iubirea pe care Hristos le poruncise să o dea pe faŃă. 
Prin cuvinte şi fapte neegoiste, se străduiau să aprindă iubirea 
aceasta şi în alte inimi.” – 8T, p. 241. 

 
Dragostea frăŃească şi credibilitatea  
4. Care este testul credibilităŃii noastre în de acord cu cuvintele 
lui Isus? Ce poruncă nouă a dat El? Ioan 13:35, 34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Credincioşii urmau să cultive iubirea aceea care umplea inima 
apostolilor după coborârea Duhului Sfânt. Ei urmau să meargă mai 
departe în binevoitoare ascultare de porunca cea nouă: "Cum v-am 
iubit Eu, aşa să vă iubiŃi şi voi unii pe alŃii." (Ioan 13,34). Atât de 
strâns trebuia să fie ei uniŃi cu Hristos, încât să fie în stare să 
împlinească cerinŃele Lui. Puterea unui Mântuitor care putea să-i 
îndreptăŃească prin neprihănirea Lui urma să fie proslăvită…. 

“Lumea priveşte cu mulŃumire la dezbinarea dintre creştini. 
Aceasta îi face o mare plăcere necredinŃei. Dumnezeu face apel la o 
schimbare în poporul Său. Unirea cu Hristos şi a unuia cu altul este 
unica noastră siguranŃă în aceste zile de pe urmă. Să ne străduim să 
facem cu neputinŃă ca Satana să arate la membrii comunităŃilor 
noastre, zicând: "PriviŃi cum se urăsc unul pe altul, oamenii aceştia 
care stau sub steagul lui Hristos! Nu trebuie să ne ocupăm cu nimic 
de ei, câtă vreme îşi cheltuiesc mai multă forŃă pentru a se lupta 
unul cu altul decât pentru a lupta cu forŃele mele.”’ – 8T, 241, 240. 

 
Dragostea frăŃească şi comportamentul 
5. În loc de a ne angaja în conversaŃii fără însemnătate şi 
controversate, ce ni se porunceşte să facem când ne întâlnim cu 
fra Ńii noştri pentru a ne întări? 1 Tesaloniceni 5:11; Efeseni 
4:29. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin sfântul apostol Pavel, Domnul Hristos ne îndeamnă: 
"Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har" (Col. 4,6). "Nici un 
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uşoară şi bucuros, nu vorbi despre simŃămintele tale, dezonorân- 
du-L pe Dumnezeu. VorbiŃi despre promisiuni, vorbiŃi despre 
dispoziŃia lui Isus de a binecuvânta şi înainte de a vă da seama, 
norii se vor risipi şi lumina va veni în suflet, iar voi veŃi găsi pace şi 
odihnă în Isus. NutriŃi dragostea. ‘IubiŃi-vă unii pe alŃii cu o 
dragoste frăŃească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.’ 
Romani 12:10. FormaŃi-vă obiceiul de a vorbi cuvinte de speranŃă şi 
curaj, cuvinte de iubire şi apreciere, care să unească inimile. ‘Dar 
dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem 
părtăşie unii cu alŃii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăŃă 
de orice păcat.’ 1 Ioan 1:7.” –Gospel Workers, pp. 437, 438 (1892). 

 
În cuvânt şi faptă 
4. Ajută doar a spune că iubim pe cineva, fără a o demonstra cu 
adevărat prin faptele noastre? 1 Ioan 3:18; 1 Petru 1:22; 
Romani 12:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Necredincioşii urmăresc să vadă dacă credinŃa creştinilor are o 
influenŃă sfinŃitoare asupra vieŃilor lor şi sunt rapizi în a vedea 
defectele de caracter şi contradicŃiile din fapte…. Creştinii sunt toŃi 
membrii unei familii, copii ai aceluiaşi Tată ceresc, cu aceeaşi 
speranŃă binecuvântată a nemuriri. Legătura care îi leagă trebuie să 
fie foarte strânsă…. ‘Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu 
limba, ci cu fapta şi cu adevărul.’ (1 Ioan 3:18.)” –Conflict and 
Courage, p. 357. 

 
Dragostea este activă 
5. Ce demonstrează că Îl iubim şi suntem în comuniune cu El? 
Ioan 14:15; 1 Ioan 5:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sunt condiŃii în calea împlinirii făgăduinŃelor lui Dumnezeu, 
iar rugăciunea nu poate lua niciodată locul datoriei. "Dacă Mă 
iubiŃi", spunea Domnul Hristos, "veŃi păzi poruncile Mele. Cine are 
poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte, 
va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui." Ioan 
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“Prin poziŃia pe care o avem ca ispravnici, suntem plasaŃi de 
asemenea, sub obligaŃie faŃă de oameni, nu numai faŃă de 
Dumnezeu. Fiecare făptură omenească este îndatorată infinitei 
iubiri a Răscumpărătorului pentru darurile vieŃii. Hrană, 
îmbrăcăminte, adăpost, trup, minte şi suflet - toate sunt cumpărate 
cu sângele Său. Iar prin obligaŃia recunoştinŃei şi slujirii, care se 
impun astfel, Hristos ne-a legat de semenii noştri. El ne îndeamnă: 
"SlujiŃi-vă unii altora în dragoste." Galateni 5,13. "Adevărat vă 
spun că, ori de câte ori aŃi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte 
neînsemnaŃi fraŃi ai Mei, Mie Mi le-aŃi făcut.’ Matei 25:40. 

“‘Eu sunt dator," declară Pavel, "şi Grecilor şi Barbarilor şi celor 
învăŃaŃi şi celor neînvăŃaŃi." Romani 1,14. La fel suntem şi noi. Prin 
tot ceea ce viaŃa noastră a fost mai mult binecuvântată decât a altora 
avem obligaŃia faŃă de fiecare făptură umană căreia îi putem face 
bine.” –EducaŃia, p. 139. 

 
Pentru studiu aprofundat: 
• 1 Corinteni 13:1-8, 13 
• 5T, pp. 168, 169 
• Slujitorii Evangheliei, p. 505 
 
Primii cre ştini şi dragostea frăŃească 

Dragostea frăŃească a fost legătura specială a ucenicilor lui Isus. 
Cum ar fi putut fi înfruntate marile controverse cu păgânismul şi 
ostilitatea şi persecuŃia severă fără această unire, fără legătura 
puternică a dragostei? Victoria a fost câştigată nu prin cunoştinŃa 
celor mai buni gânditori, ci prin dragostea celor mai simpli membrii 
ai bisericii. Într-o carte a apărării, bătrânul apologet Marcus 
Minucius Felix are doi prieteni care argumentează despre 
creştinism, unul fiind idolatru. În interviu, unul comentează: 
“Creştinii se iubesc chiar înainte de a se cunoaşte.” 

O altă mărturie despre dragostea creştină a fost dată de 
batjocoritorul păgân Lucian de Samosata. Cu toate că, din punctul 
său de vedere, creştinii erau “fanatici şi credincioşi orbi” – vorbind 
despre ei în batjocură – trebuie să recunoască că “Dătătorul Legii 
lor i-a convins să se iubească unii pe alŃii, iar ei acŃionează conform 
învăŃăturii Lui.” În realitate, dragostea lui Hristos poartă aceleaşi 
haine peste tot pe unde se răspândeşte pe suprafaŃa pământului. 
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Aceasta este o mărturie minunată dată cu mulŃi ani în urmă. Ce 
putem spune astăzi? Pot cei din afară să ne vadă în acelaşi fel cum 
au văzut păgânii pe primii creştini? Să ne amintim că mărturia 
vieŃilor noastre e ceea ce putem da cel mai bine. –Adaptat din 
H. Schäfer, Mach ein Fenster dran (Close a Window), pp. 232, 233.  

 
* * * 

 
8 
Sabatul din 21 Mai, 2016 
 

DRAGOSTEA FRĂłEASCĂ, PARTEA 2 
 

“Este cea mai mare şi cea mai fatală înşelăciune să presupui că 
un om poate avea credinŃă în viaŃa veşnică, fără să aibă o dragoste 
pentru fraŃii săi asemenea Domnului Hristos. Acela care iubeşte pe 
Dumnezeu şi pe aproapele său este plin de lumină şi dragoste. 
Dumnezeu este în El şi în toŃi cei din jurul lor. Creştinii consideră 
pe cei din jurul lor ca fiind suflete preŃioase pentru care a murit 
Hristos. Nu există un asemenea lucru şi anume, un creştin lipsit de 
iubire; căci „Dumnezeu este dragoste” şi „prin aceasta ştim că Îl 
cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: ‘Îl cunosc’ şi nu 
păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el” 
(1 Ioan 2,3. 4).’…” –(MS 133, 1899) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 5, p. 1141. 

 
Dragoste şi lumină frăŃească 
1. Ce spun Sfintele Scripturi despre adevărata dragoste unii 
faŃă de alŃii? 1 Ioan 4:7; 3:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Adevărata sfinŃire uneşte credincioşii în Hristos şi unul cu 
altul în legăturile unei simpatii pline de gingăşie. Această unire face 
să curgă în inimi bogate şi continue curente de dragoste creştină 
care curg mai departe în dragoste unul pentru celălalt.  

“CalităŃile care sunt esenŃiale pentru toŃi ca să le aibă sunt 
acelea care marchează caracterul complet, desăvârşit al Domnului 
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Hristos – iubirea Sa, răbdarea Sa, altruismul Său şi bunătatea Sa. 
Aceste atribute sunt câştigate prin acŃiuni pline de bunătate făcute 
cu o inimă bună….  

“‘Acesta este porunca Mea, să vă iubiŃi unii pe alŃii, aşa cum v-
am iubit Eu. ” Aceasta este roada care trebuie să fie dată înapoi lui 
Dumnezeu.” –(MS 133, 1899) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 5, p. 1141. 

 
2. În ce condiŃie ne aflăm încă, dacă nu îl acceptăm pe fratele 
nostru? Ce speranŃă avem pentru viaŃa veşnică, cu aceste 
simŃăminte? 1 Ioan 2:9; 3:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceşti fraŃi după trup trebuie să se împace perfect unul cu 
celălalt înainte să poată ridica ruşinea pe care dezbinarea lor a 
provocat-o cauzei lui Dumnezeu. "Prin aceasta se cunosc copiii lui 
Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, 
nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său." "Cine 
zice că este în lumină şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric 
până acum." Cei care lucrează pentru Dumnezeu ar trebui să fie 
nişte vase curate, sfinŃite, pentru a fi folosite de Stăpânul lor. 
"CurăŃiŃi-vă, voi ce purtaŃi vasele Domnului!" "Dacă cineva zice: 
'Eu iubesc pe Dumnezeu' şi urăşte pe fratele său este un mincinos; 
căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să 
iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Şi aceasta este porunca 
pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe 
fratele său.’” – 3T, pp. 59, 60. 

 
3. Ce se poate spune despre umblarea noastră când ne iubim 
aproapele? Există vreun pericol în a umbla în întuneric de a ne 
împiedica? 1 Ioan 2:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul aşteaptă să reverse binecuvântări bogate peste noi dacă 
ne conformăm condiŃiilor. Nu putem să Îl slăvim în timp ce nutrim 
îndoiala. Trebuie să credem că va face ceea ce a promis. 
AmintiŃi-vă că avem un Salvator viu. Dacă nu te simŃi cu inima 
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noastre". "VedeŃi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai 
lui Dumnezeu?’ 1 Ioan 4:10; 3:1.  

“În fiecare ucenic adevărat, această iubire, asemenea focului 
sacru, arde pe altarul inimii. Iubirea lui Dumnezeu a fost 
descoperită prin Hristos, pe pământ. Aici, trebuie ca ei, copiii Săi, 
să dea pe faŃă această iubire printr-o viaŃă nepătată. În felul acesta, 
păcătoşii vor fi călăuziŃi la cruce spre a privi pe Mielul lui 
Dumnezeu.” –Faptele Apostolilor, pp. 333, 334. 

 
2. De aceea, când poate cineva să iubească? Cine trebuie să 
locuiască în inimă înainte de a se produce dragostea? 1 Ioan 
4:12; 2:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Atributele pe care Dumnezeu le apreciază cel mai mult sunt 
iubirea şi curăŃia. Aceste atribute trebuie să fie nutrite de orice 
creştin. „Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu şi cunoaşte 
pe Dumnezeu”. „Dacă ne iubim unii pe alŃii, Dumnezeu rămâne în 
noi şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.” „Oricine are 
nădejdea aceasta în El, se curăŃă după cum El este curat.’” –5T, p.85 

“Printre noi se dă pe faŃă prea puŃină iubire adevărată şi 
neegoistă. Domnul spune: "Oricine iubeşte este născut din 
Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte n-a cunoscut 
pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste." "Dacă ne iubim 
unii pe alŃii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns 
desăvârşită în noi.’ 1 Ioan 4:7, 8, 12.” – 8T, p. 137. 

 
Tratarea ofenselor şi a slăbiciunilor  
3. În caz de ofensă sau fiind tratată rău, cum răspunde 
dragostea divină? Romani 12:17; 1 Tesaloniceni 5:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Te răneşte când cineva pentru care ai făcut multe lucruri devine 
vrăjmaşul tău, pentru că a fost adus sub o influenŃă care îŃi este 
potrivnică? Dar nu faci şi tu aproape acelaşi lucru faŃă de Isus când 
te abaŃi de la El? El a fost cel mai bun prieten al tău. El a făcut totul 
cu putinŃă pentru a-Ńi câştiga iubirea. El a făcut apel la încrederea ta. 
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14,15.21. Aceia care prezintă cererile lor lui Dumnezeu cerând 
împlinirea făgăduinŃelor Lui în timp ce ei nu îndeplinesc condiŃiile, 
insultă pe Iehova. Ei aduc numele Domnului Hristos ca o autoritate, 
o garanŃie a îndeplinirii făgăduinŃelor, în timp ce ei nu fac acele 
lucruri care ar fi o manifestare a credinŃei în Hristos şi a iubirii faŃă 
de El.  

“Mul Ńi nesocotesc condiŃia acceptării de către Tatăl. Noi trebuie 
să examinăm îndeaproape adevărul cu privire la credinŃa noastră ori 
de câte ori ne apropiem de Dumnezeu. Dacă suntem neascultători, 
aceasta înseamnă că prezentăm lui Dumnezeu o notă de plată pe 
care El s-o onoreze în timp ce noi n-am împlinit condiŃiile ce se cer 
pentru ca nota de plată să ne poată fi onorată. Noi prezentăm lui 
Dumnezeu făgăduinŃele Sale şi-I cerem să le împlinească pe când, 
dacă ar face acest lucru, şi-ar dezonora propriul Său nume.” –
Parabolele Domnului Hristos, p. 143. 

 
6. Ce este gata să facă dragostea divină în noi ori de câte ori 
este nevoie? Romani 15:2; Filipeni 2:4; 1 Timotei 6:17-19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Apostolul Pavel arată care este singura folosire corespunzătoare 
a bogăŃiilor şi îi cere lui Timotei să-i îndemne pe cei bogaŃi să facă 
bine, ca să poată fi bogaŃi în fapte bune, gata să comunice, să dea 
altora, căci, făcând astfel, ei îşi strâng drept comoară pentru ei înşişi 
o bună temelie pentru timpul care va veni, cu referire la timpul 
sfârşitului, ca să poată să apuce viaŃa veşnică. ÎnvăŃăturile lui Pavel 
se armonizează perfect cu cuvintele lui Hristos: "FaceŃi-vă prieteni 
cu ajutorul bogăŃiilor nedrepte, pentru ca atunci când veŃi muri, să 
vă primească în corturile veşnice" (Luca 16,9). Evlavia însoŃită de 
mulŃumire este un mare câştig. În aceasta constă marele secret al 
fericirii, adevărata prosperitate atât sufletească, cât şi trupească.” – 
1T, p. 542. 

 
7. Cum vor răspunde batjocurii cei care sunt plini de iubirea lui 
Dumnezeu? Romani 12:21; Luca 6:27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Nu plătiŃi cu aceeaşi monedă. Atât cât depinde de voi, 
îndepărtaŃi orice cauză a unei înŃelegeri greşite. EvitaŃi provocarea 
răului. FaceŃi tot ce stă în puterea voastră, fără să jertfiŃi principiile, 
pentru a-i împăca pe alŃii. "Dacă îŃi aduci darul la altar şi acolo îŃi 
aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-Ńi darul acolo 
înaintea altarului şi du-te întâi şi împacă-te cu fratele tău; apoi vino 
şi adu-Ńi darul." (Matei 5:23-24) 

“Dacă vi se spun cuvinte nerăbdătoare, nu daŃi niciodată un 
răspuns în acelaşi spirit. AmintiŃi-vă că "un răspuns blând potoleşte 
mânia" (Proverbe 15,1). Şi există o putere minunată în tăcere. 
Cuvintele adresate ca răspuns unuia care este mânios nu servesc 
uneori decât ca să-l exaspereze. Dar mânia întâmpinată cu tăcere, 
într-un spirit iubitor, îngăduitor, se stinge repede. 

“Sub o furtună de cuvinte usturătoare, defăimătoare, ŃineŃi-vă 
mintea ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu. Mintea şi inima să fie 
umplute cu făgăduinŃele lui Dumnezeu. Dacă sunteŃi trataŃi rău sau 
acuzaŃi pe nedrept, în loc să daŃi un răspuns mânios, repetaŃi-vă în 
minte promisiunile preŃioase…” –Divina Vindecare, pp. 485, 486. 

 
Pentru studiu aprofundat: 
• Ioan 14:21, 23 
• Eclesiastul 10:12 
 
Dragostea transformă 

Dacă cineva este rece trebuie să îl încălzim! “Dar dacă tu însuŃi 
eşti rece…?” 

Ai auzit de vreun lucru care are nevoie să fie încălzit când deja 
este fierbinte? Probabil ai primit vreodată o pătură electrică, dar 
dacă Ńi-e cald, mai ai nevoie de ea? Totuşi, când Ńi-a fost frig şi 
pătura cladă, te-a încălzit. 

Se poate încălzi doar ceva rece cu ajutorul căldurii. 
Cum poate fi sfinŃită o persoană? Dumnezeu este iubire; iar când 

cineva este schimbat prin puterea dragostei Sale, iubirea lui 
Dumnezeu îi va fi transmisă, iar persoana va radia chipul lui 
Dumnezeu. GândiŃi-vă la simbolul căldurii: strălucirea soarelui. 
Dacă vreŃi ca cineva să se bucure de căldură, întâi trebuie să fi tu 
însuŃi cald. Un bloc de gheaŃă nu se poate asemăna cu soarele până 
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nu se topeşte, iar apa se înfierbântă şi se evaporă! Tot aşa, dacă vrei 
ca cineva să devină cald pentru că tu radiezi căldură, îl poŃi ajuta să 
iubească iubindu-l şi manifestând în mod practic dragostea ta! –
Adaptat din A.A. Combes, Gott spricht (Dumnezeu vorbeşte), pp. 
30, 31. 

 
* * * 

 
9 
Sabatul din 28 Mai, 2016 
 

DRAGOSTEA FRĂłEASCĂ, PARTEA 3 
 

“Una din cele mai puternice dovezi ale adevăratei convertiri este 
iubirea faŃă de Dumnezeu şi faŃă de oameni. Cei care Îl primesc pe 
Isus ca Răscumpărătorul lor au o iubire profundă şi sinceră pentru 
alŃii care au o credinŃă tot atât de preŃioasă. Aşa era cu credincioşii 
din Tesalonic. "Cât despre dragostea frăŃească", scria apostolul, 
"n-aveŃi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aŃi fost învăŃaŃi de 
Dumnezeu să vă iubiŃi unii pe alŃii, şi iubiŃi într-adevăr pe toŃi fraŃii, 
care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemn fraŃilor, să sporiŃi tot 
mai mult în ea….’” –Faptele Apostolilor, pp. 262, 263. 

 
Singura sursă a dragostei 
1. Care este sursa dragostei? Cine a plantat seminŃele iubirii în 
om? 1 Ioan 4:10; 2 Corinteni 5:21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Contemplându-L pe Hristos, noi zăbovim pe Ńărmul unei iubiri 
de nemăsurat. Ne străduim să vorbim despre această iubire, dar 
cuvintele ne lipsesc. Cugetăm asupra vieŃii Sale pe pământ, asupra 
sacrificiului Său pentru noi, asupra lucrării Sale în ceruri ca 
Mijlocitorul nostru, cum şi asupra locaşurilor pe care El le 
pregăteşte pentru cei care Îl iubesc; şi nu putem decât să exclamăm: 
O, înălŃimea şi adâncul iubirii lui Hristos! "Dragostea nu stă în 
faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit 
pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele 
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10 
Sabatul din  4 Iunie, 2016 

 
PRIETENI , FOC ŞI CREDINłĂ 

 
“Isus cunoaşte împrejurările în care evoluează fiecare suflet….  

“El nu vrea ca noi să fim biruiŃi şi să pierim. El, care a închis 
gura leilor în groapa în care se aflau şi care a umblat împreună cu 
martorii Săi credincioşi în mijlocul flăcărilor, este tot atât de 
binevoitor să lucreze pentru noi, pentru a şterge orice rău din firea 
noastră. Astăzi, El stă în faŃa altarului îndurării, înfăŃişându-I lui 
Dumnezeu rugăciunile celor care doresc ajutorul Său. El nu 
respinge nici un suflet înlăcrimat şi pocăit.” Divina Vindecare, 89,90 

 
Mărturisirea deschisă a credinŃei 
1. Cu toate că nu ni se spune nimic despre vreo intoleranŃă 
religioasă anterioară în Imperiul Babilonian, ce lege s-a dat pe 
vremea captivităŃii iudeilor? Ce au făcut reprezentanŃii fiecărei 
naŃiuni, limbi şi religii din imperiu când a început muzica? 
Daniel 3:4-7 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După ce a făcut chipul acela mare, NebucadneŃar a poruncit să i 
se aducă închinare, de toŃi mari şi mici, de sus şi de jos, bogaŃi şi 
săraci.” –(MS 24, 1891) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 4, p. 1169.  

“Istoria se va repeta. Religia falsă va fi înălŃată…. ForŃa este 
ultimul mijloc al oricărei religii false. La început încearcă cu 
atracŃia, aşa cum împăratul Babilonului a încercat cu puterea 
muzicii şi a pompei exterioare. Dacă aceste atracŃii inventate de 
oameni inspiraŃi de Satana nu au izbutit să-i facă pe oameni să se 
închine la chip, flăcările flămânde ale cuptorului au fost gata să-i 
mistuie. Aşa va fi şi acum…. Avem nevoie de acelaşi spirit care a 
fost manifestat de slujitorii lui Dumnezeu în conflictul cu 
păgânismul.” –(Signs of the Times, 6 Mai, 1897) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 976. 
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El te-a invitat să vi la El cu toate poverile şi toate necazurile tale şi 
Şi-a dat cuvântul că-Ńi va da odihnă şi pace, dacă vei purta jugul Lui 
şi vei duce poverile Lui. El declară că jugul Lui este bun şi povara 
Lui este uşoară. Dovedeşte că ai încredere în El! Crede-L pe 
Dumnezeu pe cuvânt. N-ai fi putut sta acolo unde stai acum, 
purtând răspunderile pe care le-ai purtat, dacă Isus nu Ńi-ar fi dat un 
ajutor special. Recunoaşte lucrul acesta. Laudă-L pe Dumnezeu 
pentru că Ńi-a fost ajutor şi încrede-te mai departe în El.” – 8T, 129. 

 
4. În confruntarea cu greşelile altora, ce atitudine vom avea 
dacă dragostea lui Dumnezeu este în noi? Luca 6:36; Ioan 3:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu dă fără încetare; şi asupra cui sunt revărsate darurile 
Sale? Asupra acelora care sunt fără greşeală în caracter? El "face să 
răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste 
cei drepŃi şi peste cei nedrepŃi" (Matei 5,45). În ciuda păcătoşeniei 
naturii umane, în ciuda faptului că noi rănim atât de deseori inima 
lui Hristos şi ne dovedim cât se poate de nevrednici, totuşi, atunci 
când Îi cerem iertare, El nu ne alungă. Iubirea Lui ne este dată cu 
dragă inimă şi El ne îndeamnă: "Să vă iubiŃi unii pe alŃii, aşa cum 
v-am iubit Eu.” Ioan 13:34.” – 6T, p. 284. 

 
Alte indicatoare ale dragostei lui Dumnezeu în noi  
5. Ce trebuie făcut când cineva practică păcatul şi se agaŃă de o 
atitudine nepotrivit ă? Ce va face şi ce nu va face un adevărat 
frate în Hristos într-o astfel de situaŃie? Proverbe 17:18; 
Galateni 6:1; 1 Tesaloniceni 5:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dacă unul dintre aceşti micuŃi va fi biruit şi va greşi împotriva 
ta, datoria ta e să cauŃi îndreptarea lui. Nu aştepta ca el să facă 
prima încercare de împăcare. "Ce credeŃi?" a zis Isus. "Dacă un om 
are o sută de oi şi se rătăceşte una dintre ele, nu lasă el pe cele 
nouăzeci şi nouă pe munŃi şi se duce să caute pe cea rătăcită? Şi, 
dacă se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă 
bucurie de ea decât de cele nouăzeci şi nouă care nu se rătăciseră. 
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Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar 
din aceşti micuŃi.’…  

“Nu-l expune ruşinii, punând greşeala lui în faŃa altora şi nu 
aduce ocară asupra lui Hristos, făcând să fie cunoscut în public 
păcatul sau greşeala unuia care poartă Numele Lui. Deseori, 
adevărul trebuie să fie spus clar către cel care a greşit; el trebuie 
condus să-şi vadă greşeala, ca să poată să se îndrepte. Dar nu 
trebuie să-l judeci sau să-l condamni. Nu încerca să te îndreptăŃeşti. 
Toată stăruinŃa ta să fie pentru îndreptarea lui. În tratarea rănilor 
sufletului, este necesară atingerea cea mai delicată şi sensibilitatea 
cea mai aleasă. Numai iubirea care se revarsă de la Cel ce a suferit 
pe Golgota poate izbuti în împrejurarea aceasta.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 440. 

 
6. Ce instrucŃiuni ne sunt date pentru a nu cauza aproapelui 
poticnirea în credinŃă? Romani 14:13; 1 Corinteni 10:32. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Hristos ne îndeamnă, când ne ocupăm de cei ispitiŃi şi 
greşiŃi, să luăm seama "să nu fii ispitit şi tu" (Galateni 6,1). Pătrunşi 
de sentimentul propriilor noastre slăbiciuni, vom avea compasiune 
pentru slăbiciunile altora. 

“‘C ăci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi 
primit?" (1 Corinteni 4,7). "Unul singur este ÎnvăŃătorul vostru (...) 
şi voi toŃi sunteŃi fraŃi" (Matei 23,8). "Dar pentru ce judeci tu pe 
fratele tău? Sau pentru ce dispreŃuieşti tu pe fratele tău?" (Romani 
14,10). "Să nu ne mai judecăm dar unii pe alŃii. Ci mai bine judecaŃi 
să nu faceŃi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de 
poticnire sau un prilej de păcătuire" (Romani 14,13).’ 

“Întotdeauna este umilitor să Ńi se arate greşelile. Nimeni nu 
trebuie să amărască experienŃa cuiva şi mai mult prin admonestări 
inutile. Nimeni nu a fost recâştigat vreodată prin certare; dar mulŃi 
au fost respinşi în felul acesta şi au fost conduşi să-şi oŃelească 
inimile împotriva unei convingeri proprii. Un duh blând, o purtare 
gingaşă, care să te câştige, îi pot salva pe cei greşiŃi şi pot acoperi o 
mulŃime de păcate.” –Divina Vindecare, p. 166. 
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7. Ce trebuie să fie acŃiunile şi vorbirea noastră în relaŃiile 
zilnice cu alŃii? Eclesiast 10:12; Coloseni 4:6; 1 Petru 3:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Principala cerinŃă a limbii este să fie curată, blândă şi 
adevărată – ‘expresia exterioară a harului interior.’… Cea mai bună 
şcoală pentru studiul acestui limbaj este căminul.  

“Cuvintele bune sunt precum roua sau ploaia blândă pentru 
suflet. Scriptura spune despre Domnul Hristos că harul era turnat pe 
buzele Sale "ca să ştie cum să vorbească la vreme potrivită pentru a 
înviora cu vorba pe cel doborât de întristare." Nouă, Domnul ne 
porunceşte: "Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, ca să aducă 
har celor ce ascultă.’” –Căminul Adventist, p. 435. 
 

Pentru studiu aprofundat: 
• Coloseni 3:12 
• Proverbe 6:1, 2 
• Evrei 3:12, 13 
 

Ascultarea şi împărt ăşirea soliei 
Un camion a lovit în spate un autoturism mic, făcându-l să cadă 

într-o râpă adâncă. Proprietarul maşinii era o femeie paralizată care 
conducea cu un echipament special. Femeia, Linda Myers, a 
încercat să cheme ajutor prin staŃia radio. Ore în şir, nimeni nu a dat 
atenŃie cererilor sale de ajutor. Într-un târziu, după 14 ore, ea a 
strigat: “Doamne, trimite pe cineva să mă ajute!” În acel moment, 
un şofer de tir a auzit-o şi i-a răspuns, chemând poliŃia prin radio. 
Aceasta a condus la o intervenŃie imediată, iar femeia a fost salvată. 
Linda a spus: "Când îŃi lipseşte comunicarea umană, Domnul este la 
dispoziŃie să te asculte.” 

Această femeie şi bărbatul din Biblie care a fost atacat pe drumul 
de la Ierusalim la Ierihon nu sunt singurii care au probleme 
serioase. Există milioane în capcana păcatului şi a disperării; ei 
strigă pentru ajutor urgent, iar noi putem să le dăm solia dragostei şi 
a speranŃei pe care ne-a însărcinat Domnul să o dăm. Vom face noi 
ceva diferit decât şoferul de camion sau vom alerga să dăm solia 
care poate salva o viaŃă? –Adaptat din the Christian calendar Più 
che vincitori in Cristo (Mai mult decât biruitori în Hristos), 
5 Ianuarie, 2011. 
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7. Ce a spus împăratul despre Dumnezeu după ce a văzut că 
nici măcar un fir de păr nu a ars tinerilor? Secole mai târziu, 
cine a ales să se supună poruncii lui Dumnezeu şi să fie 
binecuvântat? Ce privilegiu avem de a face ca oamenii să Îl 
laude pe Domnul cerului? Daniel 3:26-28; Faptele Ap. 5:27-29. 
Matei 5:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cei trei tineri evrei au mărturisit în faŃa întregului popor al 
Babilonului credinŃa lor în Acela Căruia I se închinau. Ei s-au 
încrezut în Dumnezeu. În ceasul încercării lor şi-au adus aminte de 
făgăduinŃa: "Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine şi râurile nu 
te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi flacăra nu te 
va aprinde" (Isaia 43,2). Şi într-un mod minunat credinŃa lor în 
Cuvântul cel viu fusese onorată înaintea tuturor. Veştile cu privire la 
eliberarea lor minunată au fost duse în multe Ńări de către 
reprezentanŃii diferitelor popoare care fuseseră invitaŃi de către 
NebucadneŃar la festivitatea dedicării. Prin credincioşia copiilor 
Săi, Dumnezeu a fost proslăvit pe întregul pământ.” –ProfeŃi şi regi, 
p. 511. 

 
Pentru studiu aprofundat: 
• Deuteronom 8:16 
• Romani 5:3 
• 1 Petru 1:7; 4:12, 13 
 
Pentru meditaŃie: 
1. Dacă nu suntem cu adevărat uniŃi cu Dumnezeu, ce se va 
întâmpla la prima încercare? 
2. În timp ce termometrele măsoară temperatura, ce evenimente 
măsoară nivelul credinŃei noastre? 
3. Ce lecŃie de statornicie şi armonie putem învăŃa din această 
experienŃă minunată? 
4. Eşti gata, asemenea celor trei evrei, să serveşti Dumnezeului 
cerului şi nimănui altuia? 
5. În timp ce mărturia lor l-a determinat pe împărat să vină la 
Dumnezeu, cum îi influenŃează pe alŃii mărturia noastră? 
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“Legile şi tradiŃiile oamenilor sunt înălŃate mai presus de Legea 
lui Dumnezeu, iar aceia care rămân credincioşi Poruncilor lui 
Dumnezeu au de îndurat dispreŃul şi prigonirea.” –Parabolele 
Domnului Hristos, p. 170. 

 
2. Cine a avut curajul şi puterea de a se împotrivi poruncii 
idolatre şi închinării?  A determinat această situaŃie clătinarea 
credinŃei celor trei tineri? Cum şi-au mărturisit ei convingerile 
şi credinŃa în adevăratul Dumnezeu? Daniel 3:12, 16-18 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar Dumnezeu hotărâse altfel. Nu toŃi şi-au plecat genunchiul 
în faŃa simbolului idolatru al puterii omeneşti. În mijlocul mulŃimii 
de închinători erau trei bărbaŃi care s-au hotărât categoric să nu 
necinstească în felul acesta pe Dumnezeul cerului. Dumnezeul lor 
era Împăratul împăraŃilor şi Domnul domnilor; ei nu-şi vor pleca 
genunchiul înaintea nici unei alte fiinŃe…. 

“Când cei trei evrei stăteau înaintea împăratului, el era convins 
că ei posedă ceva pe care ceilalŃi înŃelepŃi din împărăŃia lui nu-l 
posedă. Ei fuseseră credincioşi în îndeplinirea oricărei îndatoriri. El 
urma să-i treacă printr-o altă probă. Dacă îşi vor arăta bunăvoinŃa 
de a se uni cu mulŃimea în adorarea chipului, va fi bine pentru 
ei;…” –ProfeŃi şi regi, pp. 506, 507. 

 
Umblând liberi în foc 
3. A existat vreun indiciu că s-ar fi plâns sau întristat faŃă de 
Dumnezeu în înfruntarea acestui test teribil? S-au împotrivit să 
fie legaŃi şi aruncaŃi în cuptor? Cum putem explica o aşa 
statornicie, indiferent de consecinŃe? Daniel 3:19-21; Psalmii 
9:10; 37:28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Noi avem ilustraŃii deosebite ale puterii susŃinătoare a 
principiului ferm, religios…. Groapa cu lei nu l-a putut reŃine pe 
Daniel de la rugăciunea lui zilnică şi nici teama de cuptorul aprins 
nu i-a făcut pe Şadrac şi pe tovarăşii săi să cadă în genunchi 
înaintea idolului pe care l-a înălŃat NebucadneŃar. Tinerii care au 
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principii ferme vor evita plăcerea, vor sfida mai degrabă durerea şi 
vor fi plini de curaj chiar şi în groapa cu lei şi în văpaia cuptorului 
aprins decât să fie găsiŃi necredincioşi lui Dumnezeu. Să reŃinem 
caracterul lui Iosif. Virtutea a fost foarte sever încercată, dar 
triumful ei a fost deplin. Nobilul tânăr a trecut proba în toate 
încercările la care a fost supus. Acelaşi principiu înălŃător, care nu 
se îndoaie, este prezent în fiecare încercare. Domnul a fost cu el şi 
Cuvântul Său a fost lege pentru el. 

“Un astfel de principiu ferm şi nepătat străluceşte puternic în 
contrast cu slăbiciunea şi ineficienŃa tinerilor din această generaŃie. 
Doar cu puŃine excepŃii, ei sunt şovăitori cu fiecare schimbare a 
împrejurărilor şi lucrurilor din jur, un lucru astăzi şi altul mâine.” – 
5T, p. 43. 

 
4. Ce efect a avut temperatura extrem de înaltă asupra lor şi a 
hainelor lor? Care a fost efectul credinŃei şi hotărârii lor? Ce l-a 
uimit pe împărat? Daniel 3:23-25, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A şa a fost în istoria trecută a poporului lui Dumnezeu. 
Refuzând să se închine chipului cel mare de aur pe care l-a înălŃat 
NebucadneŃar, cei trei evrei au fost aruncaŃi într-un cuptor aprins. 
Dar Dumnezeu i-a ocrotit pe slujitorii Săi în mijlocul flăcărilor şi, 
astfel, încercarea de a impune idolatria a avut ca rezultat aducerea 
cunoaşterii adevăratului Dumnezeu înaintea adunării prinŃilor şi 
mai marilor din vasta împărăŃie a Babilonului.” – 5T, p. 453. 

 
Doar funiile au fost consumate 
5. Doar ce a fost consumat de foc, lăsându-i liberi pe tineri? Ce 
speranŃă putem avea de a fi complet liberi de păcat, dacă luăm 
în considerare funiile spirituale ale păcatului? Cu cine trebuie 
să fim în mod constant în comuniune? Daniel 3:20, 21, 25; Ioan 
8:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Robii evrei care ocupau poziŃii de încredere în Babilon repre-
zentaseră înaintea lui adevărul prin viaŃa şi caracterul lor. Când li 
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s-a cerut un motiv pentru credinŃa lor, ei l-au dat fără ezitare. 
Lămurit şi simplu ei prezentaseră principiile neprihănirii, învăŃând 
în felul acesta pe cei din jurul lor despre Dumnezeul Căruia se 
închinau; şi în înfăŃişarea celui de-al patrulea din mijlocul focului 
împăratul a recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu. 

“Iar acum, uitând de măreŃia şi demnitatea lui, NebucadneŃar a 
coborât de pe tron şi mergând până la gura cuptorului a strigat: 
"Voi, slujitorii Celui Prea Înalt, ieşiŃi afară şi veniŃi încoace!’ 

“Atunci Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit înaintea imensei 
mulŃimi, arătându-se nevătămaŃi. PrezenŃa Mântuitorului lor îi 
ferise de vătămare şi numai legăturile fuseseră arse.” –ProfeŃi şi 
regi, p. 509. 

 
Împreună cu Fiul lui Dumnezeu  
6. CredeŃi că al patrulea “Frate” din foc a fost cu ei doar în acel 
moment critic sau prezenŃa lui constantă a fost secretul unităŃii 
şi succesului lor? Cum putem fi uniŃi în mod similar ca fraŃi 
pentru a avea astfel de experienŃe împreună? Daniel 3:25, 
ultima parte; Psalmii 37:5; 32:10, partea a doua. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“O, ce învăŃătură este dată prin aceasta celor fricoşi, şovăitori şi 
timizi în lucrarea lui Dumnezeu. Dar ce încurajare pentru cei care 
nu dau înapoi de la îndeplinirea datoriei lor din cauza ameninŃărilor 
sau primejdiei! Aceste caractere credincioase şi statornice dădeau 
pe faŃă valoarea sfinŃeniei fără să aibă de gând să câştige şi vreo 
onoare înaltă. S-ar putea ca mărimea binelui săvârşit de creştinii 
oarecum neluaŃi în seamă, dar totuşi consacraŃi, să nu poată fi 
apreciată decât atunci când raportul vieŃii lor va fi făcut cunoscut, 
când judecata se va Ńine şi cărŃile cerului vor fi deschise. 

“Hristos Se identifică cu interesele acestei clase; El nu Se 
ruşinează să-i numească fraŃii Săi. Ar trebui să fie o sută de aceştia 
între noi, acolo unde acum nu e decât unul. ViaŃa lor este atât de 
alipită de Dumnezeu şi atât de armonizată cu voinŃa Sa, încât ei vor 
străluci şi vor răspândi lumină, fiind pe deplin sfinŃiŃi la corp, suflet 
şi spirit.” –SfinŃirea VieŃii,  pp. 40, 41. 
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bisericii, temându-se ca nu cumva consecinŃa acestei continue 
discuŃii să fie vreo dezbinare între ei, au hotărât să-i trimită pe 
Pavel şi Barnaba, împreună cu câŃiva bărbaŃi de seamă din biserică, 
la Ierusalim spre a prezenta problema înaintea apostolilor şi 
bătrânilor….  

“Diferitele puncte incluse în lămurirea principalei probleme în 
discuŃie păreau să aducă consiliului greutăŃi de neînvins. Dar, în 
realitate, Duhul Sfânt lămurise deja această problemă prin hotărârea 
de care părea să depindă dezvoltarea, dacă nu chiar însăşi existenŃa 
bisericii creştine…. 

“Duhul Sfânt a socotit de bine să nu impună legea ceremonială 
asupra convertiŃilor dintre Neamuri şi gândirea apostolilor în 
această privinŃă era în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Iacov a 
prezidat acest consiliu şi ultima lui hotărâre a fost: "De aceea, eu 
sunt de părere să nu se pună greutăŃi acelora dintre Neamuri care se 
întorc la Dumnezeu.’” –Faptele Apostolilor, pp. 190, 192, 194. 

 
Fundamentul armoniei 
5. Cât de importantă este chestiunea unităŃii şi armoniei între 
fra Ńi? Având crucea înainte, care a fost rugăciunea arzătoare a 
lui Isus pentru ucenicii Săi? Pentru cine altcineva S-a mai 
rugat? Ioan 17:11,21,20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ar trebui să se înŃeleagă că unirea perfectă între lucrători e 
necesară pentru realizarea cu succes a lucrării lui Dumnezeu. Pentru 
a păstra pacea, toŃi trebuie să caute înŃelepciune la Marele ÎnvăŃător. 
ToŃi să fie atenŃi să nu introducă propuneri ambiŃioase, care vor crea 
neînŃelegeri. 

“Noi trebuie să fim supuşi unul altuia. Nimeni, în sine, nu e un 
tot deplin. Prin supunerea minŃii şi voinŃei Duhului Sfânt, noi 
trebuie să fim pururea ucenici ai Marelui ÎnvăŃător. 

“StudiaŃi cel de al doilea capitol din Faptele Apostolilor. În 
biserica primară, Duhul lui Dumnezeu lucra cu putere prin aceia 
care erau în mod armonios uniŃi. În Ziua Cincizecimii, ei erau cu 
toŃii cu un singur gând, într-un singur loc. 
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Valoarea unui cuvânt iubitor 
Autorul rus Lev Tolstoy cobora pe o stradă când l-a oprit un 

cerşetor să îi ceară de milă. Tolstoy a răspuns: “Îmi pare rău frate, 
dar nu am bani la mine, altfel Ńi-aş fi dat bucuros.” 

FaŃa cerşetorului s-a luminat şi a zis: “MulŃumesc, domnule. 
Mi-ai dat mai mult decât am cerut, căci m-ai numit ‘frate.’” 

Recunoaşterea altei persoane ca frate este un prim pas enorm în 
ducerea iubirii cuprinsă în Evanghelie; iar al doilea pas este tratarea 
lui ca un frate. Domnul să ne ajute să le facem pe amândouă, pentru 
că în acest fel binecuvântăm nu numai persoana, ci şi pe Dumnezeu 
Însuşi! –Adaptat din S. Vila, Enciclopedia de anecdotes, p. 347. 

 
 

* * * 
 
11 
Sabatul din 11 Iunie, 2016 
 

CE PLĂCUT ESTE … 
 

“Cauza neînŃelegerilor şi a discordiei din familii şi din biserică 
este despărŃirea de Hristos. A fi aproape de Hristos înseamnă a fi 
aproape unul de altul. Secretul adevăratei unităŃi în biserică şi 
familie nu este diplomaŃia, administrarea sau efortul supraomenesc 
de a învinge greutăŃile - deşi acestea trebuie făcute - ci unirea cu 
Hristos.” –Căminul Adventist, p. 179. 

 
Un lucru bun şi plăcut 
1. Cum este exprimată bucuria şi armonia locuirii împreun ă în 
Psalmii? Ce lucruri simbolizează parfumul şi harul armoniei? 
Psalmii 133:1-3  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“David a căutat scăpare din cursele pe care i le întindea Saul, în 
munŃii lui Iuda. A reuşit să ajungă cu bine în peştera Adulam, un loc 
care putea să fie apărat cu forŃe puŃine împotriva unei mari oştiri. 
"FraŃii lui şi toată casa tatălui său au aflat şi s-au pogorât la el". 
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Familia lui David nu mai putea să se simtă în siguranŃă, întrucât ştia 
că, din cauza înrudirii cu David, Saul putea să arunce oricând 
asupra lor bănuielile sale nesocotite. Aflaseră şi ei ceva ce urma să 
fie cunoscut de întregul Israel, şi anume că Dumnezeu l-a ales pe 
David ca viitor domnitor al poporului Său; şi ei considerau că sunt 
în mai mare siguranŃă alături de el, cu toate că era un fugar ascuns 
într-o peşteră singuratică, decât în orice altă parte unde erau expuşi 
furiei nebune a unui împărat gelos.  

“În peştera Adulam, familia se unise în iubire şi armonie. Fiul lui 
Isai putea să compună şi să reverse melodii din harpa sa: "Iată ce 
plăcut şi dulce este să locuiască fraŃii împreună" (Ps.133,1). El 
gustase amărăciunea neîncrederii propriilor fraŃi, iar armonia care 
se aşezase în locul vrajbei aducea bucurie în inima exilatului. Aici a 
alcătuit David psalmul 57.” –Patriarhi şi profeŃi, pp. 657, 658. 

 
2. Ce binecuvântări fac parte din încrederea reciprocă a 
fra Ńilor? Eclesiastul 4:9-12; Isaia 41:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ar fi util pentru tineri şi, de asemenea, pentru părinŃi şi 
educatori să studieze lecŃia cooperării aşa cum este ea predată în 
Scripturi. Printre multele ei ilustraŃii, observaŃi construirea cortului 
întâlnirii - acea lecŃie a zidirii caracterului - care a unit întregul 
popor, pe "toŃi cei cu tragere de inimă şi bunăvoinŃă." Exodul 35,21. 
CitiŃi cum a fost reconstruit zidul Ierusalimului de către cei reveniŃi 
din robie, în mijlocul sărăciei, dificultăŃilor şi primejdiei, marea 
sarcină fiind dusă la bun sfârşit cu succes pentru că "poporul lucra 
cu inimă." Neemia 4,6. ObservaŃi rolul jucat de ucenici în miracolul 
hrănirii mulŃimii. Mâncarea s-a înmulŃit în mâinile lui Hristos, însă 
ucenicii au luat pâinea şi peştii şi le-au dat mulŃimii care aştepta.  

“"Suntem mădulare unii altora." Prin urmare, "după darul pe 
care l-a primit", "fiecare din voi să slujească altora", "ca nişte buni 
ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu.’ Efeseni 4:25; 1 Petru 
4:10….  

“"Se ajută unul pe altul şi fiecare zice fratelui său: Fii cu inimă!" 
Isaia 41:6.” –EducaŃia, p. 286. 
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Diversitatea este o binecuvântare specială 
3. Ce a recomandat Pavel cu privire la unitatea dintre fra Ńi? De 
ce nu este diversitatea de caracter, personalitatea şi felul de a 
gândi un obstacol de netrecut pentru unitate în împărăŃia 
spiritual ă a lui Hristos? 1 Corinteni 1:10, 11; Efeseni 4:3-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cum stau lucrurile cu apostolul Pavel? Veştile pe care le-a 
primit de la cei ai Cloei cu privire la starea comunităŃii din Corint 
l-au determinat să scrie prima sa epistolă către această biserică. El a 
primit scrisori particulare, prezentând faptele aşa cum erau, şi în 
răspunsul său, Pavel a stabilit nişte principii generale, care, dacă 
erau ascultate, aveau să corecteze relele existente. Cu o mare 
bunătate şi înŃelepciune, el i-a îndemnat pe toŃi să rostească aceleaşi 
lucruri şi să nu fie nici o disensiune între ei….  

“El a fost pus să apere biserica. Trebuia să vegheze asupra 
sufletelor ca unul care avea să-I dea socoteală lui Dumnezeu de ele 
şi dacă n-ar fi Ńinut seama de veştile primite cu privire la starea de 
anarhie şi disensiuni, mai mult ca sigur că aşa se întâmpla; şi 
mustrarea pe care le-a trimis-o a fost scrisă tot atât de mult sub 
inspiraŃia Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, cum au fost scrise oricare 
dintre epistolele sale. Dar atunci când aceste mustrări au venit, unii 
nu s-au lăsat îndreptaŃi. Ei au spus că nu Dumnezeu le-a vorbit prin 
Pavel, ci că el le-a transmis numai părerea lui ca om, şi au 
considerat judecata lor tot aşa de bună ca şi aceea a lui Pavel.  

“Tot aşa stau lucrurile cu mulŃi din poporul nostru care s-au 
îndepărtat mult de vechile semne de hotar şi care au urmat propria 
lor înŃelegere.” – 5T, pp. 684, 685. 

 

4. De ce a fost imposibil a se rezolva problema controversei 
doctrinale din Galatia? În contrast, de ce a fost posibil ca 
aceeaşi controversă să fie rezolvată în pace la Ierusalim, unde 
au fost chiar mai mulŃi membrii prezenŃi? Fapte Ap15:1,2,25-28 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În biserica din Antiohia, dezbaterea problemei circumciziunii 
a dat loc la multă discuŃie şi frământare. În cele din urmă, membrii 
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2. Trebuie să căutăm împăcarea doar când jignim pe cineva sau 
şi când suntem jigniŃi? Care este experienŃa ta? Care ar trebui 
să fie soluŃia problemelor dintre fra Ńi? Luca 17:3; Matei 18:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar păcatul n-ar trebui tratat cu uşurinŃă. Dumnezeu ne-a 
poruncit să nu suferim răul la fratele nostru. El spune: "Dacă fratele 
tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l!" Luca 17,3. Păcatul trebuie 
să fie numit pe numele lui şi trebuie să fie în mod deschis pus 
înaintea celui ce l-a săvârşit.” –Parabolele Domnului Hristos, 248. 

“Amândoi aveŃi nevoie de un comportament mai amabil. 
Cuvintele voastre trebuie să liniştească, nu să agaseze. Inima 
voastră să fie plină de dragoste faŃă de suflete. LucraŃi pentru cei 
din jurul vostru cu un interes adânc şi duios. Dacă vedeŃi pe cineva 
săvârşind o greşeală, mergeŃi la el în conformitate cu modalitatea pe 
care v-a arătat-o Domnul Hristos în Cuvântul Său şi căutaŃi să 
discutaŃi despre aceasta cu o duioşie creştinească. RugaŃi-vă 
împreună cu el şi aveŃi credinŃa că Mântuitorul vă va arăta calea de 
a ieşi din acea situaŃie dificilă.” –Evanghelizare, p. 637. 

 
Vorbeşte persoanei potrivite 
3. Dacă vorbim cu un frate despre ceva ce a făcut cum nu 
trebuie şi nu vrea să asculte, este corect să de ‚despăr Ńim’ de el 
şi să-l trat ăm ca pe un străin? Cum ne-am simŃi dacă Domnul 
ne-ar trata la fel? Apocalipsa 3:20; Matei 23:37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“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.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 
489, 490. 
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“Noi trebuie să demonstrăm lumii că oamenii de orice naŃio-
nalitate sunt una în Hristos Isus. Să înlăturăm deci orice barieră şi 
să venim, în unire, în slujba Domnului.” –  9T, p. 196. 

 
6. Cu cine compară Biblia pe un frate rănit? Doar dragostea cui 
poate sfărâma barierele dintre oameni? Ce este necesar pentru 
a birui greutăŃile care apar datorită diferenŃelor obişnuite, a 
defectelor şi slăbiciunilor pe care le au toate fiinŃele umane? 
Proverbe 18:19. Efeseni 2:14; 1 Corinteni 13:7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În zilele Domnului Hristos, egoismul, mândria şi prejudecata 
înălŃaseră un mare şi puternic zid de despărŃire între cei rânduiŃi să 
fie păzitorii descoperirilor sfinte şi orice altă naŃiune de pe lume. 
Dar Mântuitorul venise să schimbe toate acestea. Cuvintele pe care 
norodul le auzea de pe buzele Sale nu semănau cu cele auzite mereu 
de la preoŃi sau rabini. Domnul dărâma zidul de despărŃire, iubirea 
de sine, prejudecata separatistă de naŃionalitate şi predica iubirea 
pentru toată familia omenească. El îi înalŃă pe oameni din cercul 
strâmt de egoism, desfiinŃează orice hotar teritorial şi orice 
deosebire artificială de clasă socială. Nu face nici o deosebire între 
vecini şi străini, între prieteni şi duşmani. El ne învaŃă să privim pe 
oricine se află în nevoie, ca fiind aproapele nostru, iar lumea, ca 
fiind câmpul nostru de lucru.” –Cugetări de pe Muntele Fericirilor, 
p. 42. 

 
7. Ce este înregistrat despre spiritul minunat şi armonios care a 
existat în biserica apostolică? Cum se poate repeta aceasta în 
biserica de astăzi? Faptele Ap. 2:42-47;Matei 18:19, 20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După coborârea Duhului Sfânt, ucenicii au mers şi au 
proclamat un Mântuitor înviat, unica lor dorinŃă fiind mântuirea 
sufletelor. Ei se bucurau în dulceaŃa legăturilor cu sfinŃii. Ei erau 
plini de duioşie, respectuoşi, cu lepădare se sine, gata să facă orice 
jertfă de dragul adevărului. În legătura zilnică a unuia cu altul, ei 
descopereau iubirea pe care Hristos le poruncise să o dea pe faŃă. 
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Prin cuvinte şi fapte neegoiste, se străduiau să aprindă iubirea 
aceasta şi în alte inimi. 

“Credincioşii urmau să cultive iubirea aceea care umplea inima 
apostolilor după coborârea Duhului Sfânt. Ei urmau să meargă mai 
departe în binevoitoare ascultare de porunca cea nouă: "Cum v-am 
iubit Eu, aşa să vă iubiŃi şi voi unii pe alŃii." (Ioan 13,34). Atât de 
strâns trebuia să fie ei uniŃi cu Hristos, încât să fie în stare să 
împlinească cerinŃele Lui. Puterea unui Mântuitor care putea să-i 
îndreptăŃească prin neprihănirea Lui urma să fie proslăvită.” 8T, 241 
 

Pentru studiu aprofundat: 
• Filipeni 1:27 
• Coloseni 3:15 
• Romani 15:6, 7 
 

Zidul  
Într-un deşert aspru şi pietros erau doi călugări. Amândoi au 

găsit o peşteră cu deschiderea către peştera celuilalt. După ani de 
rugăciuni şi mortificări grele, unul dintre ei credea că a ajuns 
perfect. Celălalt om era la fel de pios, grijuliu şi iertător. El îşi lua 
timp să vorbească cu rarii pelegrini care veneau în acel loc şi 
încuraja şi găzduia pe cei pierduŃi sau care au părăsit civilizaŃia.  

Primul călugăr gândea: ‚Mi-am dedicat tot timpul în meditaŃie 
şi rugăciune.’ Aşa că nu era de acord cu micile, dar frecventele 
greşeli ale colegului său. De aceea, pentru a-l face să înŃeleagă ceea 
ce, după părerea sa, era departe de sfinŃenie, s-a decis să pună câte o 
piatră la deschiderea peşterii sale de fiecare dată când prietenul său 
făcea vreo greşeală. Care a fost rezultatul? După câteva luni, 
intrarea în peştera sa era complet blocată de un zid de pietre 
colŃuroase, cenuşii, iar săracul călugăr zidit înăuntru.  

CredeŃi că acest călugăr a fost singurul care şi-a zidit un zid de 
despărŃire faŃă de prietenul său şi şi-a construit astfel un fel de 
închisoare? Jignirile, neînŃelegerile şi problemele nerezolvate pot să 
ne conducă la acelaşi rezultat – construirea unui zid de despărŃire, 
evitare, distanŃă şi tăcere. În felul acesta ne închidem într-o 
închisoare proprie. Cât de important este să nu permitem să fie 
zidite ziduri de despărŃire şi închidere în jurul inimilor noastre! –
Adaptat din B. Ferrero, A volte basta un raggio di sole, p. 24. 
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12 
Sabatul din 18 Iunie, 2016 
 

DACĂ FRATELE TĂU PĂCĂTUIEŞTE 
 
“Domnul doreşte ca urmaşii Săi să dea pe faŃă multă grijă cu 

privire la felul cum se poartă unii faŃă de alŃii. Ei trebuie să ridice, 
să refacă, să vindece. Dar nu trebuie să se dea pe faŃă neglijenŃă în 
ceea ce priveşte disciplina cuvenită în biserică….  

“Iubirea lui Dumnezeu pentru neamul omenesc decăzut este o 
manifestare aparte a iubirii - o iubire născută din îndurare; deoarece 
fiin Ńele omeneşti sunt toate nevrednice. Îndurarea implică 
nedesăvârşirea obiectului faŃă de care aceasta se manifestă. Din 
cauza păcatului a fost nevoie ca îndurarea să se exercite activ.” – 
7T, p. 264. 
 

Cine este responsabil? 
1. Putem crede că noi facem uneori greşeli sau ne comportăm 
urât? Care este prima datorie creştină a noastră când devenim 
conştienŃi de greşelile noastre? Ioan 3:2; Proverbe 20:9; Matei 
5:23, 24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În tăcere se află o putere minunată. Când Ńi se spun cuvinte 
neplăcute, nu te răzbuna. Cuvintele spuse în replică unuia care este 
nervos acŃionează de obicei ca un bici, stârneşte şi mai mult furia. 
Dar mânia care întâlneşte tăcere se stinge curând. Creştinii să-şi 
înfrâneze limba şi cu fermitate să se străduiască să nu vorbească 
aspru şi repezit. Cu limba înfrânată, poŃi fi victorios în orice 
încercare a răbdării prin care eşti chemat să treci. 

“Prin forŃe proprii, omul nu-şi poate conduce spiritul. Dar, prin 
Hristos, poate câştiga autocontrolul. Prin puterea Lui, poate să-şi 
aducă gândurile şi cuvintele în subordonare faŃă de voinŃa lui 
Dumnezeu. Religia lui Hristos aduce sentimentele sub controlul 
raŃiunii şi disciplinează limba. Sub influenŃa sa, temperamentul 
repezit este supus, iar inima este umplută cu răbdare şi amabilitate.” 
–Solii către tineret, pp. 135, 136. 
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“Biblia! Trebuie să fi mai deştept decât preotul parohiei. Îmi 
poŃi spune calea către cer?” 

Fără să fie supărat de tonul batjocoritor al omului, păstorul a 
răspuns, “Da, domnule, pot; trebuie să urmezi calea către turn.” 

Omul şi-a dat seama că băiatul a învăŃat bine lecŃia CărŃii sale; 
iar după ce a înjurat o dată a plecat în tăcere. 

Dragă prietene, tu ai trecut pe la “Turnul pocăinŃei”? Dacă nu, fi 
conştient că trebuie să intri pe acolo. 

Dacă am supărat pe cineva, este evident că este de datoria 
noastră a ne duce la cel pe care l-am supărat şi să căutăm iertarea şi 
împăcarea. Dacă fratele este cel care ne-a supărat, în de acord cu 
învăŃătura lui Isus, suntem instruiŃi să mergem, să-l ajutăm să-şi 
recunoască greşeala şi să facem primul pas spre împăcare. Oricum, 
oricine ar fi ofensatorul, trebuie să intrăm în turnul pocăinŃei, a 
dragostei şi a iertării. Domnul să ne ajute să continuăm să facem 
această experienŃă. –Adaptat din N.T. Anecdotal, citat în A. Lerín, 
500 Ilustraciones, No. 14. 

 
* * * 
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“În Ierusalim, Isus vedea un simbol al lumii care lepădase şi 
dispreŃuise harul Său. El plângea pentru tine, O, inimă împietrită! 
Chiar atunci când lacrimile lui Isus curgeau, cu ocazia Predicii de 
pe Munte, Ierusalimul ar fi putut să se întoarcă şi să scape de o aşa 
soartă. Darul cerului aştepta încă puŃină vreme ca această cetate 
să-L primească. Tot aşa, iubite suflet, Isus încă îŃi vorbeşte, cu 
accente pline de iubire. "Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude 
cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el 
cu Mine" (Apoc. 3,20). "Iată că acum este vremea potrivită; iată că 
acum este ziua mântuirii.’ Apocalipsa 3:20; 2 Corinteni 6:2.” –
Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 151. 

 
4. Cum trebuie să-l trat ăm pe cel care nu vorbeşte despre 
problemă cu fratele său care l-a supărat, dar le-o spune altora? 
Ce va cădea asupra noastră dacă ne comportăm aşa? Leviticul 
19:17; Psalmii 141:5; 1 Timotei 5:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ÎnvăŃătura dată de Hristos cu privire la felul în care trebuie să 
ne purtăm cu cei greşiŃi repetă într-o formă mai concretă învăŃătura 
dată lui Israel prin Moise: "Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să 
mustri pe aproapele tău, ca să nu te încarci cu un păcat din pricina 
lui" (Lev. 19,17). Adică acela care neglijează datoria pe care i-a 
încredinŃat-o Hristos, de a încerca să-i îndrepte pe cei care sunt în 
rătăcire şi păcat, se face părtaş la păcat. Pentru relele pe care le-am 
fi putut împiedica, suntem răspunzători ca şi când noi le-am fi 
înfăptuit. 

“Noi trebuie să discutăm personal cu cel care a greşit şi să-i 
arătăm greşeala pe care a făcut-o. Nu trebuie să facem din aceasta 
un obiect al discuŃiilor şi criticilor între noi; nici chiar după ce acest 
caz a fost prezentat înaintea bisericii nu avem libertatea să repetăm 
lucrul acesta către alŃii.” –Hristos Lumina Lumii, p. 441. 

 
Rugăciune şi milă 
5. Ce se poate întâmpla dacă permitem să se înrădăcineze în 
inima noastră amărăciunea în locul dragostei? Cine poate fi 
afectat de aceasta? Deuteronom 29:18, ultima parte; Evrei 
12:14, 15. 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 142 

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

“Păcatul a pus în pericolul sentinŃei de moarte lumea întreagă. 
Dar s-a auzit în ceruri o voce care a spus: ‘Am găsit o 
răscumpărare.’” –(Letter 22, 1900) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, p. 1076. 

“Cunoaşterea greşelilor săvârşite de creştini va fi o piatră de 
poticnire pentru lumea necredincioasă; şi, stăruind asupra acestor 
lucruri, noi nu avem decât de pierdut, căci privind suntem 
transformaŃi.” –Hristos Lumina Lumii, p. 441. 
 

6. Cum ne considerăm datoria faŃă de Domnul şi oameni: 
enormă (zece mii de talanŃi) sau mică (o sută de bani)? Este 
atitudinea noastră similară cu a împăratului din pilda lui Isus 
sau cu a servului nemilos? Matei 18:26-30. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cât de mulŃi, astăzi, dau pe faŃă un spirit asemănător. Când 
datornicul a cerut stăpânului său milă, el n-avea simŃământul real al 
enormei lui datorii. El nu-şi dădea seama de starea lui disperată.” –
Parabolele Domnului Hristos, p. 245. 

ToŃi am fost datori dreptăŃii divine, dar n-am avut cu ce să plătim 
datoria. Atunci Fiul lui Dumnezeu, căruia I s-a făcut milă de noi, a 
plătit preŃul pentru răscumpărarea noastră. El S-a făcut sărac pentru 
ca, prin sărăcia Lui, noi să ne îmbogăŃim. Prin faptele de dărnicie 
faŃă de săracii Săi, putem dovedi sinceritatea recunoştinŃei noastre 
pentru mila revărsată peste noi. "Cât avem prilej, să facem bine la 
toŃi", îndeamnă apostolul Pavel "şi mai ales fraŃilor în credinŃă" 
(Galateni 6,10)…. " Tot ce voiŃi să vă facă vouă oamenii, faceŃi-le 
voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii" (Mat. 
7,12).” –ProfeŃi şi regi, p. 652. 
 

7. De aceea, ce trebuie să facem de fiecare dată când 
îngenunchem pentru a cere iertare lui Dumnezeu? Cum ne-a 
instruit Isus să ne iertăm fratele? Marcu 11:25; Coloseni 3:13; 
Matei 18:35. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Atunci când cineva, care mărturiseşte că Îi serveşte lui 
Dumnezeu, îi face rău sau îl vatămă pe un frate, el reprezintă în 
mod fals caracterul lui Dumnezeu faŃă de acel frate, dar răul trebuie 
să fie mărturisit, iar el trebuie să-l recunoască drept păcat, pentru ca 
să fie în armonie cu Dumnezeu. Poate că fratele nostru ne-a făcut 
un rău mai mare decât i-am făcut noi, dar aceasta nu micşorează cu 
nimic răspunderea noastră. Dacă atunci când venim înaintea lui 
Dumnezeu ne aducem aminte că cineva are ceva împotriva noastră, 
trebuie să lăsăm darul nostru de rugăciune, de mulŃumire, darul de 
bunăvoie şi să mergem la fratele cu care suntem dezbinaŃi, să ne 
mărturisim păcatul cu umilinŃă şi să-i cerem iertare.” –Cugetări de 
pe Muntele Fericirilor, pp. 58, 59. 

“Avem o audienŃă divină căreia putem să-i prezentăm cererile 
noastre. Prin urmare, nimic să nu ne împiedice să-I adresăm 
rugăciunile noastre în Numele lui Isus, cu încrederea fermă că 
Dumnezeu ne ascultă şi ne va răspunde. Să aducem greutăŃile 
noastre înaintea lui Dumnezeu, umilindu-ne înaintea Sa. Noi avem 
de îndeplinit o mare lucrare şi, chiar dacă avem privilegiul de a ne 
sfătui unii cu alŃii, trebuie să fim foarte siguri că urmăm sfatul lui 
Dumnezeu în toate privinŃele, deoarece El nu ne va duce niciodată 
în rătăcire. Să nu ne bazăm pe puterile omeneşti. Dacă vom 
depinde, în primul rând, de ajutorul şi de călăuzirea omenească, 
necredinŃa se va strecura în sufletul nostru şi ne vom pierde 
credinŃa.” –Slujitorii Evangheliei, p. 487. 

 
Pentru studiu aprofundat: 
• Proverbe 25:12; 9:8 
• Efeseni 4:32 
• Luca 6:38 
 
Turnul pocăinŃei 

Aproape de Castelul Hoddam, Dumfrieshire, ScoŃia, era un turn 
numit “Turnul pocăinŃei.” Ni se spune despre un englez, care se 
plimba în apropiere de turn într-o zi că a întâlnit un păstor care 
stătea pe pajişte citind Biblia. 

“Ce citeşti, tinere?” la întrebat călătorul. 
“Biblia, domnule,” a răspuns băiatul. 
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6. De aceea, cu ce spirit trebuie să îi servim pe fraŃii noştri? În 
numele cui trebuie făcute toate acestea? Coloseni 3:17; 
1 Corinteni 10:31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu un spirit plin de iubire, putem îndeplini cele mai umile 
îndatoriri ale vieŃii "ca pentru Domnul" (Coloseni 3,23). Dacă 
iubirea lui Dumnezeu este în inimă, ea se va manifesta atunci în 
viaŃa de fiecare zi. Vom fi atunci înconjuraŃi de parfumul plăcut al 
prezenŃei lui Hristos, iar influenŃa noastră va fi spre înălŃare şi 
binecuvântare. 

“Nu trebuie să aştepŃi ocazii mari, speciale sau talente 
extraordinare pentru ca numai atunci să lucrezi pentru Dumnezeu. 
Nu trebuie să te gândeşti ce va gândi lumea despre tine. Dacă viaŃa 
ta zilnică este o mărturie despre curăŃia şi sinceritatea credinŃei tale 
şi dacă şi ceilalŃi sunt convinşi că dorinŃa ta este să le fi de folos, 
atunci eforturile tale nu vor fi în totul zadarnice.” –Calea către 
Hristos, pp. 82, 83. 

 
Slujirea noastră pentru Hristos 
7. Cu cine s-a identificat complet Isus? De aceea, când facem 
vreo slujbă celor în nevoie, pentru cine o facem de fapt? Ce 
promisiune a fost dată tuturor celor care lucrează pentru alŃii în 
acest spirit? Matei 25:34-40. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin poziŃia pe care o avem ca ispravnici, suntem plasaŃi de 
asemenea sub obligaŃie faŃă de oameni, nu numai faŃă de 
Dumnezeu. Fiecare făptură omenească este îndatorată infinitei 
iubiri a Răscumpărătorului pentru darurile vieŃii. Hrană, 
îmbrăcăminte, adăpost, trup, minte şi suflet - toate sunt cumpărate 
cu sângele Său. Iar prin obligaŃia recunoştinŃei şi slujirii, care se 
impun astfel, Hristos ne-a legat de semenii noştri. El ne îndeamnă: 
"SlujiŃi-vă unii altora în dragoste." Galateni 5,13. "Adevărat vă 
spun că, ori de câte ori aŃi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte 
neînsemnaŃi fraŃi ai Mei, Mie Mi le-aŃi făcut.’ Matei 25:40.” –
EducaŃia, p. 139. 
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13 
Sabatul din 25 Iunie, 2016 
 

M IE M I LE-AłI FĂCUT 
 

Hristos S-a identificat cu nevoile oamenilor. NecesităŃile lor, 
suferinŃele lor erau ale Sale. El spune: "Am fost flămând şi Mi-aŃi 
dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aŃi dat de băut; am fost străin şi 
M-aŃi primit; am fost gol şi M-aŃi îmbrăcat; am fost bolnav şi aŃi 
venit să Mă vedeŃi; am fost în temniŃă şi aŃi venit pe la Mine." Robii 
lui Dumnezeu ar trebui să aibă inimi pline de afecŃiune adâncă şi 
dragoste sinceră pentru urmaşii lui Hristos. Ar trebui să dea pe faŃă 
acel interes profund pe care îl evidenŃiază Hristos prin grija 
păstorului pentru oaia pierdută; ei ar trebui să urmeze exemplul dat 
de Hristos şi să manifeste aceeaşi compasiune şi blândeŃe, aceeaşi 
dragoste gingaşă, plină de milă, pe care le-a arătat El faŃă de noi.” – 
3T, pp. 186, 187. 
 

Slujindu-ne nouă înşine 
1. Ce pildă a prezentat Isus pentru a ilustra atitudinea 
bogatului? La cine se gândea şi pentru cine lucra? Ce plan avea 
cu toate bogăŃiile lui? Luca 12:16-19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu a deschis căi prin care lăcomia poate fi biruită; 
făcând acte de binefacere. Prin viaŃa ta, tu spui că preŃuieşti 
comorile lumii mai mult decât bogăŃiile nepieritoare. Spui practic: 
"Adio Cer; adio viaŃă veşnică; am ales această lume." Vinzi 
mărgăritarul de preŃ pentru câştigul de moment. În timp ce eşti 
astfel mustrat de Dumnezeu, în timp ce în providenŃa Sa te-a adus 
deja, ca să spunem aşa, cu picioarele în râul întunecat, vei mai 
cultiva înclinaŃiile iubirii de bani?… Mântuitorul nostru a mustrat 
frecvent şi hotărât păcatul poftei.” – 3T, p. 545. 
 

2. Ce s-a întâmplat cu el şi bunurile lui? Cum trebuie să 
aplicăm această pildă, astăzi, în viaŃa şi circumstanŃele noastre? 
Luca 12:20, 21; Matei 25:41-45. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Oamenii vor cutreiera pământul şi marea pentru un câştig 
pământesc şi vor trece prin lipsuri şi suferinŃe să îşi atingă scopul, 
întorcând spatele atracŃiilor cereşti, fără să bage în seamă bogăŃiile 
veşnice. Oamenii care sunt mai degrabă săraci sunt cei care fac de 
obicei cele mai multe pentru cauza lui Dumnezeu. Ei sunt generoşi 
cu puŃinul lor. Ei şi-au întărit impulsurile generozităŃii prin dăruirea 
continuă. Când cheltuielile se apropie de suma veniturilor lor, 
pasiunea pentru bogăŃii pământeşti nu are nici o şansă să câştige. 
Dar mulŃi, când încep să câştige posesiuni pământeşti, încep să 
calculeze cât va dura până vor avea o anumită sumă. În grija lor de 
a acumula posesiuni pentru ei înşişi, dau greş în a deveni bogaŃi faŃă 
de Dumnezeu. 

“Scopul tău, în orice slujbă ai avea, trebuie să fie a-Ńi face 
lucrarea în aşa fel încât să-L slăvească pe Dumnezeu. Tot ceea ce 
câştigi, trebuie privit ca un capital de investit în banca cerului. Ar 
trebui să fie bucuria ta să poŃi închina mijloace, timp şi talente 
pentru a câştiga suflete pentru Hristos, pentru a da lumina celor care 
sunt în întuneric.” –Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, p. 275. 
 

Slujirea lui Hristos 
3. Cine este în contrast cu astfel de oameni? Ce a spus Isus 
despre Sine şi misiunea Sa? Matei 20:28; Luca 22:27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Apostolul Pavel îi îndeamnă pe fraŃii din Filipi: "Să aveŃi în voi 
gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El măcar că avea chipul 
lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat, să fie 
deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine Însuşi şi a luat 
chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor" (Filipeni 2,5-7). Este 
slujitorul mai mare decât stăpânul? Hristos ne-a dat viaŃa Sa ca 
model şi noi Îl dezonorăm când pentru orice nimic devenim 
invidioşi şi suntem gata să ne irităm pentru fiecare vătămare, 
presupusă sau reală. Nu este o dovadă de spirit mărinimos să fii 
pregătit să-Ńi aperi eul spre a-Ńi păstra demnitatea…. Există putere 
care trebuie obŃinută de la Dumnezeu. El poate ajuta. El poate da 
har şi înŃelepciune. Dacă vei cere în credinŃă, vei primi; dar trebuie 
să veghezi în rugăciune. Veghează, roagă-te, lucrează, aceasta să fie 
lozinca ta.” – 2T, pp. 426, 427. 
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4. Ce slujire a făcut Isus pentru ucenicii Săi, care era în mod 
normal efectuată de sclavii sau slujitorii neevrei? Ioan 13:4, 5; 
Filipeni 2:7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ritualul spălării picioarelor ilustrează cel mai elocvent nevoia 
de adevărată umilinŃă. În timp ce ucenicii se luptau pentru locul cel 
mai înalt, în împărăŃia viitoare, Hristos s-a încins şi a făcut slujba de 
serv spălând picioarele celor care Îl numeau Domn…. 

“După ce le-a spălat picioarele, El (Isus) le-a zis: ‘Eu v-am dat o 
pildă, ca şi voi să faceŃi cum am făcut Eu.’… Hristos a instituit aici 
un serviciu religios. Prin acest act al Domnului de umilire, 
ceremonia aceasta a devenit un ritual consacrat. Trebuia să fie 
respectat de către ucenici pentru a păstra totdeauna în minte lecŃia 
umilinŃei şi a slujirii.” –The Faith I Live By, p. 298. 

 
Slujirea creştină 
5. Făcând referire la slujirea altora, ce instrucŃiuni ne sunt date 
de apostolul Pavel? Luând în considerare nevoile diferite ale 
oamenilor, cum s-a considerat Pavel pe sine? Galateni 5:13, 
ultima parte;  Efeseni 6:7; Romani 1:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Este o dispoziŃie generală printre slujitori de a face cât de mult 
posibil? Sau e mai degrabă moda care predomină, de a te strecura şi 
a scăpa de lucru cât de repede se poate şi de a obŃine salarii cu un 
efort minim? Scopul lor nu este acela de a fi cât mai muncitori, cât 
mai serioşi cu putinŃă, ci de a-şi primi remuneraŃia. Cei care 
practică slujirea faŃă de Hristos ar trebui să nu uite îndemnul 
apostolului Pavel: "Robilor, ascultaŃi în toate lucrurile pe stăpânii 
voştri pământeşti; nu numai când sunteŃi sub ochii lor, ca cei ce 
caută să placă oamenilor, ci cu curăŃie de inimă, ca unii care vă 
temeŃi de Domnul. Orice faceŃi, să faceŃi din toată inima, ca pentru 
Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiŃi că veŃi primi de la 
Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiŃi Domnului Hristos.’” –Solii 
către tineret, pp. 229, 230. 
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continuat lucrarea în Bangalore, iar în prezent sunt 13 membrii şi 
alŃi 10 participanŃi la Şcoala de Sabat. 

Datorită faptului că India are un sistem foarte puternic bazat pe 
caste, este dificil a convinge un necredincios să participe într-o 
biserică în casă particulară. Totuşi, lucrătorii voluntari care duc 
înainte lucrarea din această regiune strâng diferite grupuri în fiecare 
Sabat, chiar dacă nu pot primi mulŃi oameni într-un loc central unde 
se adună datorită spaŃiului limitat. Au încercat de multe ori să 
închirieze un local mai mare pentru închinare, dar proprietarii 
Hinduşi nu sunt dispuşi să închirieze clădirile pentru activităŃi 
religioase creştine. 

De multă vreme, această biserică din India a cerut ajutor pentru 
o clădire de biserică. Fiind un oraş important în India, preŃurile 
proprietăŃilor din Bangalore sunt foarte mari. Dar există şi un 
potenŃial mare pentru lucrarea lui Dumnezeu acolo, pentru că cei 
mai mulŃi dintre membrii sunt angajaŃi şi există posibilitatea de a 
ajunge la mulŃi intelectuali în această regiune. Tinerii din biserica 
Bangalore sunt foarte activi în a ajuta la înaintarea lucrării lui 
Dumnezeu între tinerii din alte părŃi ale Indiei. Ei sunt de un mare 
ajutor câmpului Indian pentru că toŃi au loc de muncă. Pentru 
slujbele de părtăşie toŃi membrii călătoresc la Tirupattur, în 
regiunea de sud a Tamilnadu, unde este localizat sediul.  

Darurile voastre generoase pentru clădirea bisericii din 
Bangalore de Sabatul viitor va da posibilitatea de a achiziŃiona un 
loc de închinare fraŃilor credincioşi şi vizitatorilor. Salutări şi 
binecuvântări din cer pentru toŃi cu: 2 Corinteni 8:12: “… darul este 
primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.” 

 
– Douglas Francis, Conducătorul Diviziei Asia 
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Pentru meditaŃie: 
• Ce vor crede cei respinşi de Dumnezeu despre ei şi faptele lor? Pe 
cine au slujit ei de fapt? 
• Pe cine au crezut cei primiŃi în împărăŃia veşnică că au slujit? 
• Cu ce scop au făcut aceasta? 
• Credem că în slujirea altora suntem o binecuvântare pentru 
Hristos? 
• În lucrul nostru, lucrăm ca pentru Hristos? 
• Vorbirea noastră este ca şi cum am vorbi cu El? 
• Ne comportăm ca şi cum am face-o pentru El? 
 
Iubire înseamnă a sluji altora 

O învăŃătoare de grădiniŃă încerca să le explice micilor copii 
din grupa ei ce înseamnă dragostea. Deoarece îi era greu, i-a 
întrebat pe ei ce este dragostea. O fetiŃă de şase ani s-a ridicat de pe 
scaunul ei, a mers la învăŃătoare, a îmbrăŃişat-o, a pupat-o şi a zis: 
‚Aceasta este dragostea.’ 

Atunci învăŃătoarea a zis: ‚Da, dar dragostea e ceva mai mult. 
Ce e acel ceva?’ După ce s-a gândit puŃin aceeaşi fetiŃă s-a ridicat şi 
a început să pună în ordine scaunele, a curăŃat tabla, a strâns hârtiile 
de pe jos, a aranjat cărŃile împrăştiate, iar apoi a spus cu satisfacŃie 
învăŃătoarei: ‚Dragostea e mai mult decât cuvinte, e a ajuta altora!’ 

Acesta este adevărul. Dragostea e mai mult decât cuvinte. 
Aceasta am învăŃat în lecŃiile acestui trimestru. Aceasta a 
demonstrat fetiŃa. Să ne amintim că dragostea e a ajuta altora şi să 
luăm aminte la ce spune apostolul Ioan: “Copilaşilor, să nu iubim 
cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.” 1 Ioan 3:18. –
Adaptat din, Expositor Bíblico, citat de A. Lerín, în 500 
Ilustraciones, povestirea No. 7. 
 

* * * 
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RAPORTUL M ISIONAR  
DIN BANGALORE , INDIA  

A fi citit în Sabatul din 25 iunie, 2016 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi strânsă în  

Sabatul din 2 Iulie, 2016 
 

“Bisericile din Asia vă trimit sănătate.” 1 Corinteni 16:19. 
Bangalore, cunoscut oficial ca Bengaluru, un oraş renumit din 

India, este capitala regiunii de sud a Karnataka. Cu o populaŃie de 
peste 10 milioane, este al treilea cel mai mare oraş din India şi al 
27-lea cel mai mare oraş din lume, localizat în sudul Indiei pe 
Platoul Deccan la peste 900 metrii deasupra nivelului – cel mai 
înalt dintre marile oraşe ale Indiei. Bangalore este cunoscut pentru 
climatul plăcut tot timpul anului. 

Oraşul este şi cel mai diversificat etnic oraş din Ńară, cu peste 
62% din populaŃie format din emigranŃi  din alte părŃi ale Indiei. 
Fiind un oraş istoric multicultural, Bangalore a experimentat o 
schimbare dramatică atât socială, cât şi culturală odată cu 
liberalizarea şi expansiunea industriei tehnologiei informaŃionale 
(IT) şi externalizarea multor locuri de muncă din Ńările dezvoltate 
către India. Companiile de IT din Bangalore angajează 35% din 
disponibilul Indiei de 1 milion de profesionişti IT. 

Regiunea Karnataka este bine cunoscută pentru violenŃa 
împotriva creştinilor. În 2008, un grup extremist Hindu a început 
acŃiuni anti-creştine în această regiune, inclusiv bombardarea 
bisericilor Protestante. Acest act violent a fost repetat de multe ori 
în această regiune. Este dificil pentru creştini să organizeze 
activităŃi evanghelistice publice. Majoritatea populaŃiei Hindu se 
opune violent convertirii Hinduşilor la creştinism. De fapt, 
Bangalore este bine cunoscut datorită statuilor sale uriaşe a zeilor 
Hindu. 

Lucrarea SocietăŃii Misionare InternaŃionale, a bisericii AZŞ, 
Mişcarea de ReformaŃiune, a început în 1982 cu înfiinŃarea unei 
biserici locale. La început, au fost mai mult de 40 de membrii, dar a 
existat un declin al membrilor datorită greutăŃilor asociate cu 
întrunirile în case private. Totuşi, membrii credincioşi ai bisericii au 
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9 ianuarie, Geneza 4.6, Biblia la rând: Geneza 27-29 
Însă chiar şi după ce a fost astfel instruit cu exactitate, Cain nu s-a 
pocăit. În loc să se condamne şi să se deteste pe sine pentru necredinŃa 
lui, el încă se plânge de nedreptatea şi de părtinirea lui Dumnezeu. În 
gelozia şi ura lui, devine duşmanul lui Abel şi-l ocărăşte. Abel îi arată 
cu blândeŃe fratelui său greşelile şi faptul că răul este în el. Cain, însă, 
îşi urăşte fratele din momentul în care Dumnezeu Îşi manifestă 
dovezile acceptării faŃă de acesta. Istoria Mântuirii pag. 53-54 
 

10 ianuarie, Geneza 4.11-12, Biblia la rând: Geneza 30-31 
La început, blestemul asupra pământului nu s-a simŃit decât puŃin; dar 
acum asupra lui apăsa un blestem dublu. Cain şi Abel reprezintă cele 
două categorii, drepŃi şi nedrepŃi, credincioşi şi necredincioşi, care 
există de la căderea omului până la a doua venire a lui Hristos. Cain, 
care şi-a omorât fratele, îi reprezintă pe cei răi care vor fi invidioşi pe 
cei neprihăniŃi şi-i vor urî pentru că sunt mai buni decât ei. Vor fi 
geloşi pe ei, îi vor persecuta şi-i vor da la moarte, din cauză că faptele 
bune ale acestora le condamnă calea lor păcătoasă. Istoria Mântuirii 
pag. 54 
 

11 ianuarie, Geneza 5.24, Biblia la rând: Geneza 32-34 
Prin luarea la cer a lui Enoh, un urmaş al lui Adam cel căzut, 
Dumnezeu ne învaŃă o lecŃie de cea mai mare importanŃă: că toŃi cei 
care se încred în Jertfa făgăduită şi ascultă cu credincioşie poruncile 
lui Dumnezeu vor fi răsplătiŃi. Din nou vedem aici reprezentate două 
categorii care vor exista până la a doua venire a Domnului Hristos: cei 
drepŃi şi cei nedrepŃi, cei credincioşi şi cei răzvrătiŃi. Istoria Mântuirii 
pag. 59-60 
 

12 ianuarie, Maleahi 3,14, Biblia la rând: Geneza 35-37 
După căderea lui Adam dintr-o stare de fericire desăvârşită într-o stare 
de nenorocire şi păcat, exista pericolul ca omul să se descurajeze şi să 
întrebe: "Ce am câştigat dacă am păzit poruncile Lui şi am umblat 
trişti înaintea Domnului", când un blestem greu apasă asupra neamului 
omenesc şi moartea este partea noastră, a tuturor? ÎnvăŃăturile date lui 
Adam, însă, repetate de Set şi exemplificate pe deplin de Enoh, au 
risipit întunericul şi tristeŃea şi au dat speranŃă omului că, aşa după 
cum prin Adam a venit moartea, prin Isus, Mântuitorul făgăduit, vor 
veni viaŃa şi nemurirea. Istoria Mântuirii pag. 60 
 

pentru Semestrul I, 2016 153 

 
 
 
 
 
 
 

DEVOłIONAL  
 
 

 

BIRUIEŞTE RĂUL PRIN BINE. 
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IANUARIE  
1 ianuarie, Geneza 3.4-5, Biblia la rând: Geneza 1-3 
Satana voia să-i transmită ideea că, mâncând din pomul interzis, ei ar 
primi un fel de cunoaştere nouă şi mai nobilă decât atinseseră până 
atunci. Aceasta a fost lucrarea lui specială, cu mare succes, încă de la 
cădere: să-i conducă pe oameni să cerceteze tainele celui Atotputernic, 
să nu fie satisfăcuŃi cu ceea ce Dumnezeu le-a descoperit şi nici atenŃi 
să asculte ce le-a poruncit. El ar vrea să-i ducă la neascultare de 
poruncile lui Dumnezeu şi apoi să-i facă să creadă că intră într-un 
minunat câmp de cunoaştere. Aceasta este pură închipuire şi o amăgire 
jalnică. Istoria Mântuirii pag. 34 
 
2 ianuarie, Geneza 3.6, Biblia la rând: Geneza 4-7 
Atunci ea însăşi a cules din fructe, a mâncat şi şi-a imaginat că a simŃit 
puterea înviorătoare a unei existenŃe noi şi superioare ca rezultat al 
influenŃei fructului interzis. Se afla într-o stare de excitare ciudată şi 
nefirească în timp ce îşi căuta soŃul, cu mâinile încărcate cu fructe. I-a 
relatat cuvântarea înŃeleaptă a şarpelui şi voia să-l conducă şi pe el, cât 
mai repede, la pomul cunoştinŃei. I-a spus că ea mâncase din fructe şi, 
în loc să aibă vreun simŃământ de moarte, a simŃit o influenŃă plăcută 
şi înviorătoare. Imediat ce nu a ascultat, Eva a devenit un agent 
puternic prin care s-a produs căderea soŃului ei. Istoria Mântuirii. 35 
 
3 ianuarie, Geneza 3.7, Biblia la rând: Geneza 8-11 
Dumnezeu nu i-a lipsit de puterea de a mânca din fructul interzis. El i-
a lăsat ca agenŃi morali liberi, să-I creadă cuvântul, să-I asculte 
poruncile şi să trăiască, sau să-l creadă pe ispititor, să nu asculte şi să 
piară. Amândoi au mâncat, iar marea înŃelepciune pe care au dobândit-
o a fost cunoaşterea păcatului şi un simŃământ de vinovăŃie. Învelişul 
de lumină din jurul lor a dispărut curând, iar sub povara vinei şi a 
pierderii învelitorii lor divine i-a cuprins un tremur şi au încercat să-şi 
acopere trupul dezgolit. Istoria Mântuirii pag. 37 
 
4 ianuarie, Geneza 3.9-12, Biblia la rând: Geneza 12-15 
Când au auzit apropierea maiestuoasă a lui Dumnezeu, au căutat să se 
ascundă de privirea Lui cercetătoare, de care erau încântaŃi pe timpul 
inocenŃei şi sfinŃeniei lor. "Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi 
i-a zis: 'Unde eşti?' El a răspuns: 'łi-am auzit glasul în grădină şi mi-a 
fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.' Şi Domnul Dumnezeu 
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a zis: 'Cine Ńi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din 
care îŃi poruncisem să nu mănânci?'" Domnul a pus această întrebare 
nu pentru că avea nevoie de informaŃie, ci pentru ca perechea vinovată 
să înŃeleagă ce se întâmplase. Cum ai devenit ruşinat şi fricos? Adam 
şi-a recunoscut nelegiuirea, nu pentru că se căia de neascultarea lui, ci 
pentru a arunca blamul asupra lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag. 39 
 

5 ianuarie, Geneza 3.19, Biblia la rând: Geneza 16-18 
Dumnezeu a blestemat pământul din cauza păcatului lor de a fi mâncat 
din pomul cunoştinŃei şi a declarat: "Cu multă trudă să-Ńi scoŃi hrana 
din el în toate zilele vieŃii tale." El le împărŃise binele, dar le reŃinuse 
răul. Acum El declară că ei vor mânca din el, adică, vor cunoaşte răul 
în toate zilele vieŃii lor. Din acel moment, omenirea avea să fie 
chinuită de ispitele lui Satana. Lui Adam i s-a hotărât trudă şi grijă 
continuă în locul muncii plăcute şi înveselitoare de care se bucurase 
până atunci. Istoria Mântuirii 40 
 

6 ianuarie, Geneza 3.24, Biblia la rând: Geneza 19-21 
Nişte îngeri au fost însărcinaŃi îndată să păzească drumul spre pomul 
vieŃii. Planul studiat al lui Satana era ca Adam şi Eva să nu asculte de 
Dumnezeu, să primească dezaprobarea Lui şi apoi să mănânce din 
pomul vieŃii, ca să poată perpetua o viaŃă de păcat. Îngeri sfinŃi, însă, 
au fost trimişi să le închidă calea spre pomul vieŃii. În jurul acestor 
îngeri străluceau în fiecare direcŃie raze ce păreau ca nişte săbii 
sclipitoare. Istoria Mântuirii pag. 41 
 

7 ianuarie, Geneza 4.5-6, Biblia la rând: Geneza 22-24 
Cain şi-a adus darul Domnului cu murmur şi necredinŃă în inimă cu 
privire la Jertfa promisă. El nu era dispus să urmeze cu stricteŃe planul 
de ascultare, să-şi procure un miel şi să-l ofere împreună cu roadele 
pământului. A luat numai din roade şi nu a Ńinut seama de cerinŃa lui 
Dumnezeu. Domnul îi făcuse cunoscut lui Adam că fără vărsare de 
sânge nu poate exista iertare a păcatului. Cain nu a fost meticulos, să 
aducă măcar cele mai bune roade. Istoria Mântuirii pag. 52 
 

8 ianuarie, Geneza 4.4, Biblia la rând: Geneza 25-26 
Abel a adus din întâii născuŃi ai turmei şi din grăsime, după cum 
poruncise Dumnezeu; cu deplină încredere în Mesia care avea să vină, 
şi cu veneraŃie smerită, şi-a oferit jertfa. Dumnezeu i-a respectat darul. 
O lumină a fulgerat din cer şi a consumat jertfa lui Abel. Idem. 53 
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să nu mai fie risipiŃi. Ei s-au gândit că se vor asigura în cazul unui alt 
potop, căci îşi vor construi turnul cu mult mai înalt decât nivelul atins 
de ape în timpul potopului, şi lumea întreagă îi va onora, iar ei vor fi 
ca nişte dumnezei şi vor stăpâni peste oameni. Istoria Mântuirii. 72 
 

25 ianuarie, Geneza 11.7-8, Biblia la rând: Exodul 22-24 
S-au înălŃat pe ei înşişi împotriva lui Dumnezeu. Dar El nu le-a 
îngăduit să-şi termine lucrarea. Turnul era construit până la o mare 
înălŃime când Domnul a trimis doi îngeri ca să le încurce lucrul. Când 
sus era nevoie de material pentru lucru, oameni special desemnaŃi 
trimiteau vorbă din unul în altul, până jos. Când cererea era transmisă 
în felul acesta, îngerii le-au încurcat limba, iar oamenii de jos le-au 
trimis materiale ce nu fuseseră cerute. Istoria Mântuirii pag. 73 
 

26 ianuarie, Geneza 12.1-2, Biblia la rând: Exodul 25-27 
Domnul l-a ales pe Avraam ca să ducă la îndeplinire voia Lui. El a fost 
condus să-şi părăsească naŃiunea idolatră şi să se despartă de rudele 
lui. Domnul S-a descoperit lui Avraam în tinereŃe, i-a dat pricepere şi 
l-a păzit de idolatrie. El plănuia să-l facă un exemplu de credinŃă şi 
adevărată consacrare, pentru poporul Său care avea să locuiască după 
aceea pe pământ. Caracterul lui se remarca prin integritate, 
generozitate şi ospitalitate. Istoria Mântuirii pag. 75 
 

27 ianuarie, Geneza 15.1-2, Biblia la rând: Exodul 28-29 
Şi Avram a zis: Iată că nu mi-ai dat sămânŃă şi slujitorul născut în casa 
mea este moştenitorul meu. "Cum Avraam nu avea nici un fiu, la 
început se gândea că servitorul lui credincios, Eliezer, prin adoptare, îi 
va deveni fiu şi moştenitor. Dumnezeu, însă, i-a spus lui Avraam că nu 
servitorul lui îi va fi fiu şi moştenitor, ci că el va avea într-adevăr un 
fiu. "Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te pe cer şi numără stelele, 
dacă poŃi să le numeri. Şi i-a zis: Aşa va fi sămânŃa ta." Istoria 
Mântuirii pag. 77 
 

28 ianuarie, Geneza 16.2, Biblia la rând: Exodul 30-32 
Dacă Avraam şi Sara ar fi aşteptat cu încredere împlinirea făgăduinŃei 
că vor avea un fiu, multă nefericire ar fi fost evitată. Ei au crezut că va 
fi chiar aşa cum promisese Dumnezeu, dar n-au putut crede că Sara, la 
vârsta ei înaintată, va avea un fiu. Ea a sugerat un plan prin care credea 
că putea fi îndeplinită făgăduinŃa lui Dumnezeu. L-a rugat pe Avraam 
s-o ia pe Agar de soŃie. Aici le-au lipsit amândoura credinŃa şi 
încrederea desăvârşită în puterea lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii. 77 
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13 ianuarie, Geneza 6.12-13, Biblia la rând: Geneza 38-40 
Noe şi familia lui nu erau singurii care se temeau şi ascultau de 
Dumnezeu. Dar Noe era cel mai sfânt şi mai evlavios dintre toŃi de pe 
pământ, iar Dumnezeu i-a păstrat viaŃa ca să împlinească voia Lui prin 
construirea corăbiei şi prin avertizarea lumii despre osânda ce urma. 
Metusala, bunicul lui Noe, a trăit până în anul potopului; şi mai erau şi 
alŃii care au crezut predicarea lui Noe şi l-au ajutat la construirea 
corăbiei, dar care au murit înainte de a veni apele pe pământ. Istoria 
Mântuirii pag. 63 
 

14 ianuarie, Geneza 6.14-16, Biblia la rând: Geneza 41-42 
Dumnezeu i-a dat lui Noe dimensiunile exacte ale corăbiei, 
instrucŃiuni clare şi toate detaliile cu privire la construirea ei. Din 
multe puncte de vedere arca n-a fost construită ca un vas, ci a fost 
pregătită ca o casă, având partea de jos ca a unui vapor, pentru a putea 
pluti pe apă. Nu existau ferestre în pereŃii laterali ai corăbiei, ci 
deasupra, pe unde venea lumina. Avea trei etaje şi o uşă într-o parte. 
Diferitele compartimente pregătite pentru a primi animale erau făcute 
în aşa fel încât toate primeau lumină prin fereastra de deasupra. Istoria 
Mântuirii pag. 63-64 
 

15 ianuarie, Geneza 7.1, Biblia la rând: Geneza 43-45 
Timpul lor de probă se apropia de încheiere. Locuitorii necredincioşi şi 
sfidători ai lumii aveau să primească un semn deosebit al puterii lui 
Dumnezeu. Noe a urmat cu exactitate instrucŃiunile pe care i le dăduse 
Dumnezeu. Corabia a fost terminată întocmai cum poruncise El. Noe 
pusese în magazie cantităŃi imense de hrană pentru oameni şi pentru 
animale. După ce toate acestea au fost îndeplinite, Dumnezeu i-a 
poruncit credinciosului Noe: "Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci 
te-am văzut fără prihană înaintea Mea." Istoria Mântuirii pag. 65 
 

16 ianuarie, Geneza 7.2-3, Biblia la rând: Geneza 46-47 
Au fost trimişi îngeri ca să adune din păduri şi din câmpii animalele pe 
care le crease Dumnezeu. Îngerii mergeau înaintea lor, iar ele veneau 
în urmă, două câte două, mascul şi femelă, iar din cele curate câte 
şapte perechi. Aceste animale, de la cele mai feroce până la cele mai 
blânde şi nedăunătoare, intrau în corabie într-un marş paşnic şi 
solemn. Cerul părea întunecat de păsări de toate felurile. Zburau spre 
corabie două câte două, mascul şi femelă, iar din păsările curate câte 
şapte. Istoria Mântuirii pag. 65 
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17 ianuarie, Geneza 7.4, Biblia la rând: Geneza 48-50 
Familia lui Noe a stat în corabie şapte zile înainte ca ploaia să cadă pe 
pământ. În acest timp s-au pregătit pentru lunga lor şedere în timpul 
cât apele aveau să acopere pământul. Acestea au fost zile de 
manifestări hulitoare din partea mulŃimii necredincioşilor. Ei credeau 
că, dacă profeŃia lui Noe nu s-a împlinit îndată după intrarea lui în 
arcă, atunci el fusese înşelat şi lumea nu putea fi distrusă prin potop. 
Istoria Mântuirii pag. 65-66 
 

18 ianuarie, Geneza 7.10-12, Biblia la rând: Exodul 1-3 
În ziua a opta, însă, cerurile s-au întunecat. Zgomotul tunetelor şi 
lumina strălucitoare a fulgerelor a început să-i îngrozească pe oameni 
şi pe animale. Ploaia cădea din norii de deasupra lor. Niciodată nu mai 
văzuseră aşa ceva şi curajul a început să le slăbească de spaimă.… 
ViolenŃa furtunii a crescut până când apele păreau să curgă din cer ca 
nişte cascade. Malurile râurilor s-au prăbuşit, iar apele s-au revărsat 
peste câmpii. S-au deschis şi izvoarele adâncului celui mare. Jeturi de 
apă Ńâşneau din pământ cu o forŃă de nedescris, aruncând la sute de 
metri în aer stânci masive care apoi, în căderea lor, se îngropau adânc 
în pământ. Istoria Mântuirii pag. 66 
 

19 ianuarie, Geneza 7.22-23, Biblia la rând: Exodul 4-6 
Unii s-au agăŃat de copacii falnici de pe cele mai mari înălŃimi, dar 
aceştia erau smulşi din rădăcini şi purtaŃi cu violenŃă prin aer, ca şi 
când ar fi fost azvârliŃi cu mânie, împreună cu pietre şi pământ, în 
valurile umflate şi clocotitoare. FiinŃe omeneşti şi animale luptau să-şi 
păstreze poziŃia pe cele mai mari înălŃimi, până când toŃi au fost 
aruncaŃi împreună în apele înspumate, care aproape ajungeau la 
locurile cele mai înalte. Până la urmă, apa a ajuns şi la aceste locuri, 
iar oamenii şi animalele deopotrivă au pierit în potop. Istoria 
Mântuirii pag. 69 
 

20 ianuarie, Geneza 8.6-8, Biblia la rând: Exodul 7-9 
Noe a trimis un corb care a plecat şi s-a întors, dar nu i-a adus 
informaŃia dorită. A trimis apoi un porumbel care, neavând unde să se 
odihnească, s-a întors la corabie. După şapte zile, porumbelul a fost 
trimis din nou, iar când au văzut frunza de măslin în ciocul lui, familia 
celor opt, care fuseseră închişi în arcă atât de mult timp, s-a bucurat 
foarte mult. Din nou un înger a coborât şi a deschis uşa corăbiei. Noe 
putea să ia capacul de deasupra, dar nu putea deschide uşa pe care o 
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închisese Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit prin îngerul care a deschis-
o şi a invitat familia să iasă şi să scoată afară cu ei toate făpturile vii. 
Istoria Mântuirii pag. 69 
 

21 ianuarie, Geneza 8.20-21, Biblia la rând: Exodul 10-12 
Noe nu L-a uitat pe Dumnezeu, care îi ocrotise cu atâta îndurare. 
Imediat a înălŃat un altar, a luat din toate animalele curate şi din toate 
păsările curate şi a adus arderi de tot arătându-şi credinŃa în Hristos, 
marea Jertfă, şi manifestându-şi recunoştinŃa faŃă de Dumnezeu pentru 
ocrotirea lor minunată. Jertfa lui Noe s-a înălŃat înaintea Domnului ca 
un miros plăcut. El a primit-o şi l-a binecuvântat pe Noe şi familia lui. 
Istoria Mântuirii pag. 69 
 

22 ianuarie, Geneza 8.22, Biblia la rând: Exodul 13-15 
Ca omul să nu fie cumva înspăimântat de nori şi de căderea ploilor şi 
să nu trăiască mereu cu groază, temându-se de un alt potop, Dumnezeu 
a încurajat binevoitor familia lui Noe printr-o făgăduinŃă: "Fac un 
legământ cu voi că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele 
potopului şi nu va mai veni potop ca să pustiească pământul. Şi 
Dumnezeu a zis: Iată semnul pe care-l fac între Mine şi voi şi toate 
vieŃuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în 
veci: curcubeul Meu pe care l-am aşezat în nor va sluji ca semn al 
legământului dintre Mine şi pământ. Istoria Mântuirii pag. 70 
 

23 ianuarie, Geneza 9.13-14, Biblia la rând: Exodul 16-18 
Câtă bunăvoinŃă din partea lui Dumnezeu! Câtă îndurare pentru omul 
greşit, ca să aşeze în nori frumosul curcubeu multicolor, o dovadă a 
legământului atotputernicului Dumnezeu cu omul! Acest curcubeu 
avea să arate tuturor generaŃiilor faptul că Dumnezeu i-a nimicit pe 
locuitorii pământului prin potop, din cauza marii lor răutăŃi. Planul Lui 
era ca atunci când copiii generaŃiilor următoare aveau să vadă 
curcubeul în nor şi să întrebe despre motivul acestui arc superb 
îmbrăŃişând cerul, părinŃii să le poată explica distrugerea lumii vechi 
prin potop, din cauză că oamenii s-au dedat la tot felul de nelegiuiri... 
Istoria Mântuirii pag. 70 
 

24 ianuarie, Geneza 11.2,4, Biblia la rând: Exodul 19-21 
Au călătorit la depărtare de ei şi au ales o câmpie întinsă unde să 
locuiască. Şi-au construit o cetate şi au conceput ideea de a construi un 
turn înalt până la nori, ca să locuiască împreună în cetate şi în turn şi 
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decât pe Iacov. Când a crezut că era aproape să moară, i-a cerut lui 
Esau să-i pregătească o mâncare, ca să-l binecuvânteze înainte de a 
muri. Esau nu i-a spus tatălui său că îi vânduse lui Iacov dreptul de 
întâi născut, întărind aceasta printr-un jurământ. Rebeca a auzit 
cuvintele lui Isaac şi şi-a amintit cuvintele Domnului: "Cel mai mare 
va sluji celui mai mic." Ea ştia că Esau îşi tratase cu nechibzuinŃă 
dreptul de întâi născut şi i-l vânduse lui Iacov. Istoria Mântuirii. 88 
 

11 februarie, Geneza 27.6-8, Biblia la rând: Numeri 1-2 
Rebeca cunoştea părtinirea lui Isaac în favoarea lui Esau şi credea că 
logica nu-i va schimba planurile. În loc să se încreadă în Dumnezeu, 
care rânduieşte toate evenimentele, ea a manifestat lipsă de credinŃă, 
convingându-l pe Iacov să-şi înşele tatăl. Calea lui Iacov, în această 
privinŃă, nu a fost aprobată de Dumnezeu. În loc de a încerca să aducă 
la îndeplinire evenimentele prezise cu ajutorul înşelătoriei, Rebeca şi 
Iacov ar fi trebuit să aştepte ca Dumnezeu să-Şi împlinească scopurile 
în felul Său şi la timpul Său. Istoria Mântuirii pag. 88 
 

12 februarie, Geneza 27.42-43, Biblia la rând: Numeri 3-4 
Rebeca s-a pocăit cu amărăciune pentru sfatul rău dat lui Iacov, 
deoarece acesta a fost mijlocul prin care a fost despărŃită pentru 
totdeauna de el. El a fost forŃat să fugă de mânia lui Esau pentru a-şi 
salva viaŃa, iar mama lui nu l-a mai văzut niciodată. Isaac a trăit mulŃi 
ani după ce i-a dat lui Iacov binecuvântarea şi s-a convins, după modul 
de comportare al celor doi, că binecuvântarea îi aparŃinea de drept lui 
Iacov. Istoria Mântuirii pag. 89 
 

13 februarie, Geneza 31.3, Biblia la rând: Numeri 5-6 
Laban s-a purtat în mod egoist cu Iacov… Iacov l-ar fi părăsit de mult 
pe vicleanul Laban, dar se temea să nu se întâlnească cu Esau… Iacov 
s-a uitat şi la faŃa lui Laban; şi iată că nu mai era ca înainte." Iacov era 
frământat. Nu ştia încotro s-o apuce. Şi-a adus problema înaintea lui 
Dumnezeu şi s-a rugat pentru călăuzirea Lui. Domnul i-a răspuns cu 
îndurare. "Atunci Domnul i-a zis lui Iacov: Întoarce-te în Ńara 
părinŃilor tăi şi în locul tău de naştere; şi Eu voi fi cu tine." Istoria 
Mântuirii pag. 90 
 

14 februarie, Geneza 31.23-24, Biblia la rând: Numeri 7 
În lipsa lui Laban, Iacov şi-a luat familia şi tot ce avea şi a plecat. 
După trei zile de călătorie, Laban a auzit de plecarea lui şi a fost foarte 
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29 ianuarie, Geneza 16.8-9, Biblia la rând: Exodul 33-35 
Avraam era silit să asculte şi plângerile Agarei cu privire la abuzul 
Sarei. Era încurcat. Dacă încerca să corecteze răul făcut Agarei, mărea 
gelozia şi nefericirea Sarei, prima şi mult iubita lui soŃie. Agar fuge 
din faŃa Sarei. Un înger al lui Dumnezeu o întâlneşte, o mângâie şi în 
acelaşi timp o mustră pentru purtarea ei trufaşă, spunându-i să se 
întoarcă la stăpâna ei şi să se supună sub mâna acesteia. Istoria 
Mântuirii pag. 78 
 

30 ianuarie, Geneza 17.7, Biblia la rând: Exodul 36-38 
După naşterea lui Ismael, Domnul Însuşi i S-a arătat din nou lui 
Avraam şi i-a spus: "Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi 
sămânŃa ta după tine din neam în neam; acesta este un legământ 
veşnic." Domnul repetă iarăşi, prin îngerul Său, făgăduinŃa de a da un 
fiu Sarei, ca ea să fie astfel mama multor neamuri. Avraam încă nu 
înŃelegea făgăduinŃa lui Dumnezeu. Gândul i-a zburat imediat la 
Ismael, ca şi cum prin el avea să vină multele naŃiuni promise şi, în 
dragostea faŃă de fiul lui, a exclamat: "Să trăiască Ismael înaintea Ta!" 
Istoria Mântuirii pag. 78 
 

31 ianuarie, Geneza 17.19, Biblia la rând: Exodul 39-40 
FăgăduinŃa îi este repetată lui Avraam, şi mai desluşit: "Cu adevărat, 
nevastă-ta Sara îŃi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi 
încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru sămânŃa 
lui după el." Îngerii sunt trimişi a doua oară la Avraam, în drumul lor 
spre a distruge Sodoma, şi îi repetă şi mai lămurit făgăduinŃa că Sara 
va naşte un fiu. Istoria Mântuirii pag. 79 
 
 

FEBRUARIE  
 

1 februarie, Geneza 22.2, Biblia la rând: Leveticul 1-4 
Dumnezeu a văzut din nou potrivit să probeze credinŃa lui Avraam 
prin încercarea cea mai înfricoşătoare. Dacă ar fi îndurat prima probă 
şi ar fi aşteptat cu răbdare ca făgăduinŃa să se împlinească prin Sara şi 
n-ar fi luat-o pe Agar de soŃie, n-ar fi fost supus la proba cea mai 
minuŃioasă la care a fost supus omul vreodată. Domnul i-a poruncit lui 
Avraam: "Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care-l iubeşti, pe Isaac; 
du-te în Ńara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care Ńi-l 
voi spune." Istoria Mântuirii pag. 80 
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2 februarie, Geneza 22.3, Biblia la rând: Leveticul 5-7 
Avraam a crezut că Isaac era fiul făgăduinŃei. El a mai crezut că 
Dumnezeu voia chiar ceea ce spusese când i-a poruncit să meargă şi 
să-l aducă ardere de tot. Nu a ezitat în faŃa făgăduinŃei, ci a crezut că 
Dumnezeu care, în providenŃa Lui, îi dăduse Sarei un fiu la vârsta ei 
înaintată şi care îi ceruse lui Avraam să ia viaŃa acelui fiu, putea şi să-i 
redea viaŃa şi să-l scoale pe Isaac din morŃi. Istoria Mântuirii pag. 81 
 
3 februarie, Geneza 22.6, Biblia la rând: Leveticul 8-10 
Acel tată serios, iubitor şi suferind mergea înainte cu hotărâre, alături 
de fiul lui. Când au ajuns la locul pe care i-l arătase Dumnezeu lui 
Avraam, el a construit acolo un altar, a aşezat lemnele în ordine, gata 
pentru jertfă şi apoi i-a spus lui Isaac despre porunca lui Dumnezeu de 
a-l oferi ca ardere de tot. I-a repetat făgăduinŃa pe care i-o făcuse 
Dumnezeu de câteva ori, că prin Isaac el va deveni un neam mare. I-a 
spus că, prin ascultarea poruncii Domnului de a-l ucide, Dumnezeu Îşi 
va împlini făgăduinŃa, pentru că El avea putere să-l învie din morŃi. 
Istoria Mântuirii pag. 82 
 
4 februarie, Geneza 22.11-12, Biblia la rând: Leveticul 11-13 
Isaac credea în Dumnezeu. El fusese învăŃat ascultarea fără rezerve de 
tatăl lui şi Îl iubea şi adora pe Dumnezeul părintelui său. Ar fi putut să-
i opună rezistenŃă tatălui dacă voia, dar, după ce l-a îmbrăŃişat cu 
dragoste, s-a lăsat legat şi aşezat pe lemne. Când mâna tatălui s-a 
ridicat ca să-l ucidă pe fiu, un înger al lui Dumnezeu,… a strigat din 
cer şi a zis: "Avraame! Avraame!" "Iată-mă!" a răspuns el. Îngerul a 
zis: "Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te 
temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruŃat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, 
pentru Mine." Istoria Mântuirii pag. 82 
 
5 februarie, Geneza 22.13, Biblia la rând: Leveticul 14-15 
Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbece, încurcat cu 
coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus şi a luat berbecele şi l-a adus 
ca ardere de tot în locul fiului său." De data aceasta, Avraam a trecut 
testul pe deplin şi în mod nobil, iar prin credincioşia lui şi-a compensat 
lipsa de credinŃă în Dumnezeu, care îl făcuse s-o ia pe Agar de soŃie. 
După manifestarea credinŃei lui Avraam, Dumnezeu Şi-a reînnoit 
făgăduinŃa faŃă de el. Istoria Mântuirii pag. 83 
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6 februarie, Geneza 24.2-4, Biblia la rând: Leveticul 16-18 
Avraam i-a cerut slujitorului său să jure solemn înaintea Domnului că 
nu va lua pentru Isaac o soŃie canaanită, ci va merge la rudele lui 
Avraam, care credeau în adevăratul Dumnezeu. L-a însărcinat să fie 
atent să nu-l ducă pe Isaac în Ńara de unde venise Avraam, pentru că 
aproape toŃi cei de acolo erau afectaŃi de idolatrie. Dacă nu putea găsi 
o soŃie pentru Isaac, care să-şi părăsească rudele şi să vină unde era el, 
atunci era eliberat de jurământul făcut. Această chestiune importantă, 
nu a fost lăsată să fie rezolvată de Isaac singur, independent de tatăl 
lui. Istoria Mântuirii pag. 84 
 

7 februarie, Geneza 24.58, Biblia la rând: Leveticul 19-21 
Învoielile cu privire la căsătorie erau, în general, făcute de părinŃi; 
totuşi, copiii nu erau constrânşi să se căsătorească cu aceia pe care nu-i 
puteau iubi. Ei însă, aveau încredere în judecata părinŃilor lor, le 
urmau sfatul şi-şi ofereau dragostea acelora pe care îi alegeau părinŃii 
lor cu experienŃă şi temători de Dumnezeu. Se considera o crimă a 
urma o cale contrară acesteia. Istoria Mântuirii pag. 86 
 

8 februarie, Geneza 24.67, Biblia la rând: Leveticul 22-23 
Isaac a fost educat în frica de Domnul, să trăiască o viaŃă de ascultare. 
Când avea patruzeci de ani, s-a supus, ca slujitorul cu experienŃă şi 
temător de Dumnezeu al tatălui lui să aleagă pentru el. El a crezut că 
Dumnezeu îl va călăuzi cu privire la găsirea unei soŃii. Cazul lui Isaac 
a rămas înregistrat ca un exemplu de urmat pentru copiii din 
generaŃiile următoare, în special de către aceia care spun că se tem de 
Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag. 86 
 

9 februarie, Geneza 25.21-23, Biblia la rând: Leveticul 24-25 
El {Dumnezeu} a răspuns rugăciunii îngrijorate a Rebecăi şi a 
informat-o că va avea doi copii, iar cel mai mare va sluji pe cel mai 
mic. I-a prezentat istoria viitoare a celor doi fii, faptul că vor fi două 
naŃiuni, una mai mare decât cealaltă, şi că fiul mai mare va sluji celui 
mai mic. Întâiul născut avea dreptul la avantaje deosebite şi privilegii 
speciale, care nu aparŃineau nici unui alt membru al familiei. Istoria 
Mântuirii pag. 87 
 

10 februarie, Geneza 27.2-4, Biblia la rând: Leveticul 26-27 
Esau şi-a luat două soŃii idolatre, ceea ce a produs o mare întristare lui 
Isaac şi Rebecăi. Cu toate acestea, Isaac îl iubea pe Esau mai mult 
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părăsească faptele rele. Aceasta n-a făcut decât să-i înfurie pe el. Iosif 
ura atât de mult păcatul, încât nu putea suporta să-şi vadă fraŃii 
păcătuind împotriva lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag. 100 
 

26 februarie, Geneza 37.27-28, Biblia la rând: Numeri 33-34 
FraŃii lui Iosif şi-au propus să-l omoare, dar până la urmă s-au 
mulŃumit să-l vândă ca sclav pentru a-l împiedica să devină mai mare 
decât ei. Credeau că l-au trimis acolo unde nu-i mai putea deranja cu 
visurile lui şi unde nu exista posibilitatea ca acestea să se împlinească. 
Dar Dumnezeu avea sub control chiar calea pe care au urmat-o ei, ca 
să împlinească ceea ce ei planificaseră să nu aibă loc niciodată: ca 
Iosif să stăpânească peste ei. Dumnezeu nu l-a lăsat pe Iosif să meargă 
singur în Egipt. Îngerii au pregătit calea pentru primirea lui. Istoria 
Mântuirii pag. 101 
 

27 februarie, Geneza 39.7-9, Biblia la rând: Numeri 35-36 
Când Iosif a fost ispitit să se abată de la calea cea dreaptă, să calce 
Legea lui Dumnezeu şi să se dovedească necredincios faŃă de stăpânul 
lui, el a rezistat cu hotărâre. În răspunsul pe care i l-a dat soŃiei 
stăpânului său, a dat mărturie despre puterea înălŃătoare care vine din 
frica de Dumnezeu. După ce a vorbit despre marea încredere a 
stăpânului în el, căci îi dăduse pe mână tot ce avea Iosif, a exclamat: 
"Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva 
lui Dumnezeu?" El n-a vrut să se lase abătut de la calea neprihănirii şi 
să calce legea lui Dumnezeu, de nici o tentaŃie sau ameninŃare. Istoria 
Mântuirii pag. 101-102 
 

28 februarie, Geneza 39.20, Biblia la rând: Deuteronomul 1-2 
Cât de cumplit a fost atacul asupra moralităŃii lui Iosif! Venea printr-o 
persoană cu influenŃă, care putea într-adevăr să-l ducă pe un drum 
greşit. Totuşi, cât de prompt şi hotărât a rezistat el. Iosif a suferit 
pentru virtutea şi integritatea lui, întrucât cea care voise să-l ducă în 
rătăcire s-a răzbunat împotriva purităŃii pe care n-a putut-o corupe şi, 
prin influenŃa ei, a făcut să fie aruncat în închisoare, acuzându-l de un 
rău respingător. Acolo, Iosif a suferit pentru că n-a vrut să renunŃe la 
integritatea lui. El şi-a aşezat reputaŃia şi interesele în mâinile lui 
Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag. 102 
 

29 februarie, Geneza 41.40,46, Biblia la rând: Deuteronomul 3-4 
Cu toate că Iosif a fost înălŃat la rangul de conducător al întregii Ńări, el 
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supărat. L-a urmărit, hotărât să-l aducă înapoi cu forŃa. Domnul, însă, a 
avut milă de Iacov şi, când Laban era aproape să-l ajungă din urmă, I 
S-a arătat în vis cerându-i să nu-i vorbească lui Iacov, nici bine, nici 
rău. Aceasta însemna că nu trebuia să-l forŃeze să se întoarcă şi nici să 
nu-l înduplece prin propuneri ademenitoare. Istoria Mântuirii pag. 91 
 

15 februarie, Geneza 32.1-3, Biblia la rând: Numeri 8-10 
Cum mergea Iacov în drumul lui, l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. 
Când i-a văzut, a zis: "Aceasta este tabăra lui Dumnezeu." El a văzut 
îngerii lui Dumnezeu într-un vis, tăbărând în jurul lui. Iacov a trimis 
fratelui lui, Esau, o umilă solie de împăcare. "Solii s-au întors înapoi la 
Iacov şi i-au zis: 'Ne-am dus la fratele tău Esau; şi el vine înaintea ta, 
cu patru sute de oameni.' Iacov s-a spăimântat foarte mult şi l-a apucat 
groaza. Istoria Mântuirii pag. 92 
 

16 februarie, Geneza 32.9-11, Biblia la rând: Numeri 11-12 
Iacov a zis: 'Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu 
Isaac! Tu Doamne care mi-ai zis: Întoarce-te în Ńara ta şi în locul tău 
de naştere ... Izbăveşte-mă, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna 
lui Esau! Căci mă tem de el, ca să nu vină şi să mă lovească, pe mine, 
pe mame şi pe copii. Şi Tu ai zis: Eu voi îngriji ca să-Ńi meargă bine 
şi-Ńi voi face sămânŃa ca nisipul mării, care, de mult ce este, nu se 
poate număra.'" Istoria Mântuirii pag. 93 
 

17 februarie, Geneza 32.24, Biblia la rând: Numeri 13-14 
Mi-a fost prezentat un înger stând înaintea lui Iacov, punându-i în faŃă 
adevăratul lui caracter. În timp ce îngerul se întoarce să plece, Iacov îl 
apucă şi nu-l lasă. El face cereri cu lacrimi, mărturisind că s-a pocăit 
adânc de păcate şi de relele făcute împotriva fratelui lui, care l-au Ńinut 
departe de casa tatălui său timp de douăzeci de ani. Îndrăzneşte să 
invoce făgăduinŃele lui Dumnezeu şi dovezile bunăvoinŃei Lui faŃă de 
el, arătate din când în când în timpul cât lipsise din casa tatălui lui. 
Istoria Mântuirii pag. 94 
 

18 februarie, Geneza 32.25, Biblia la rând: Numeri 15-16 
Iacov s-a luptat cu îngerul toată noaptea, cerând stăruitor o 
binecuvântare. Îngerul părea să se opună rugăciunii lui, amintindu-i 
mereu păcatele şi căutând în acelaşi timp să plece de la el. Iacov era 
hotărât să-l Ńină, nu prin tărie fizică, ci prin puterea credinŃei vii. 
Frământat, Iacov a pomenit despre pocăinŃa sufletului lui, despre 
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adânca umilinŃă pentru greşelile făcute. Îngerul părea că priveşte cu 
indiferenŃă la rugăciunea lui, făcând mereu eforturi să se elibereze din 
strânsoare. El ar fi putut să-şi exerseze puterea supranaturală şi să 
scape cu forŃa din strânsoarea lui Iacov, dar nu a ales să facă aceasta. 
Istoria Mântuirii pag. 94-95 
 

19 februarie, Geneza 32.25-26, Biblia la rând: Numeri 17-19 
Dar când a văzut că nu-l poate birui pe Iacov, ca să-l convingă de 
puterea lui supranaturală i-a atins coapsa, care i-a sărit imediat din 
încheietură. Durerea fizică, însă, nu l-a determinat pe Iacov să renunŃe 
la eforturile lui stăruitoare. Obiectivul său era să obŃină o 
binecuvântare, iar durerea trupului nu era un motiv suficient ca să-i 
abată mintea de la acest obiectiv. În ultimele momente ale conflictului, 
hotărârea lui era chiar mai puternică decât la început. Istoria Mântuirii 
pag. 95 
 

20 februarie, Geneza 32.28-30, Biblia la rând: Numeri 20-22 
CredinŃa stăruitoare a lui Iacov a biruit. El l-a Ńinut strâns pe înger 
până când a obŃinut binecuvântarea dorită şi asigurarea iertării 
păcatelor sale. Numele i-a fost schimbat atunci din Iacov, cel ce ia 
locul prin înşelăciune, în Israel, care înseamnă un prinŃ al lui 
Dumnezeu… Iacov a pus locului aceluia numele Peniel; 'căci', a zis el, 
'am văzut pe Dumnezeu faŃă în faŃă şi totuşi am scăpat cu viaŃă.'" 
Acela care a fost cu Iacov în noaptea aceea, Acela cu care s-a luptat şi 
pe care L-a Ńinut stăruitor până l-a binecuvântat, a fost chiar Domnul 
Hristos. Istoria Mântuirii pag. 95 
 

21 februarie, Geneza 33.4, Biblia la rând: Numeri 23-24 
Esau mărşăluia împotriva lui Iacov cu o armată, cu scopul de a-şi 
ucide fratele. Dar în timp ce Iacov se lupta cu îngerul în noaptea aceea, 
un alt înger a fost trimis să-i mişte inima lui Esau, pe când acesta 
dormea. Esau l-a văzut în vis pe Iacov, exilat pentru douăzeci de ani 
departe de casa tatălui său, din cauză că se temea pentru viaŃa lui. I-a 
observat întristarea când a aflat că mama lor murise. În visul lui a 
văzut umilinŃa lui Iacov şi pe îngerii lui Dumnezeu în jurul lui. A visat 
că, atunci când s-au întâlnit, el nu mai avea de gând să-i facă rău. Când 
s-a trezit, Esau le-a povestit celor patru sute de oameni visul său şi le-a 
spus să nu-l vatăme pe Iacov, pentru că Dumnezeul tatălui lui era cu 
el. Istoria Mântuirii pag. 95 
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22 februarie, Geneza 33.1, Biblia la rând: Numeri 25-26 
Iacov şi Esau reprezintă două categorii: Iacov pe cei drepŃi, iar Esau pe 
cei răi. Neliniştea lui Iacov, când a aflat că Esau venea împotriva lui cu 
patru sute de oameni, reprezintă strâmtorarea celor neprihăniŃi atunci 
când decretul de moarte intră în vigoare, pentru ca ei să fie omorâŃi, 
chiar înainte de venirea Domnului. În timp ce oamenii răi se adună în 
jurul lor, sufletul le este tulburat deoarece, ca şi Iacov, nu văd nici o 
scăpare pentru viaŃa lor. Istoria Mântuirii pag. 97 
 

23 februarie, Isaia 27.5-6, Biblia la rând: Numeri 27-28 
La fel va fi şi cu cei neprihăniŃi. Când revăd evenimentele din viaŃa lor 
trecută, speranŃa aproape îi părăseşte, dar pe măsură ce realizează că 
este o situaŃie de viaŃă şi de moarte, ei vor striga stăruitor către 
Dumnezeu şi vor apela la El, prezentându-şi părerea de rău din trecut 
pentru multele lor păcate şi pocăinŃa făcută cu umilinŃă. Se vor bizui 
apoi pe făgăduinŃa Lui: "Afară numai dacă vor căuta ocrotirea Mea, 
vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine." În felul acesta, 
cererile lor zeloase vor fi prezentate lui Dumnezeu zi şi noapte. 
Dumnezeu n-ar fi ascultat rugăciunea lui Iacov şi nu i-ar fi salvat 
îndurător viaŃa dacă el nu s-ar fi pocăit deja de răul făcut când obŃinuse 
binecuvântarea prin înşelătorie. Istoria Mântuirii pag. 98 
 

24 februarie, Romani 3.22-23, Biblia la rând: Numeri 29-30 
ToŃi cei care doresc binecuvântarea lui Dumnezeu, cum a dorit-o 
Iacov, care se prind de făgăduinŃe şi sunt la fel de serioşi şi 
perseverenŃi ca şi el, vor reuşi cum a reuşit şi el. Deoarece mulŃi aşa-
zişi credincioşi sunt delăsători în lucrurile spirituale, există atât de 
puŃină exersare a adevăratei credinŃe şi atât de puŃin din greutatea 
adevărului se sprijină pe umerii lor. Ei nu pot obŃine binecuvântarea 
pentru că nu vor să facă eforturi, să renunŃe la eu, să agonizeze 
înaintea lui Dumnezeu şi să se roage mult şi stăruitor pentru ea. Acea 
credinŃă care va rezista în timpul strâmtorării trebuie să fie zilnic 
exersată acum. Istoria Mântuirii pag. 99 
 

25 februarie, Geneza 37.2-3, Biblia la rând: Numeri 31-32 
Iosif lua aminte la instrucŃiunile tatălui său şi se temea de Domnul. El 
asculta mai mult decât oricare din fraŃii lui de învăŃăturile drepte ale 
tatălui lor. PreŃuia sfaturile lui şi îi plăcea să-L asculte pe Dumnezeu 
din toată inima. El era întristat de comportarea rea a unora din fraŃii lui 
şi îi implora cu umilinŃă să umble pe o cale neprihănită şi să-şi 
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ale puterii Sale, încât egiptenii să fie constrânşi să recunoască faptul că 
Dumnezeul evreilor, pe care Îl dispreŃuiseră, este mai presus de toŃi 
dumnezeii. El îi va pedepsi pentru idolatria lor şi pentru faptul că se 
lăudau plini de mândrie cu binecuvântările primite de la dumnezeii lor 
neînsufleŃiŃi. Istoria Mântuirii pag. 115 
 

12 martie, Exodul 7.4, Biblia la rând: Iosua 5-8 
Minunile toiagului transformat în şarpe şi a râului transformat în sânge 
nu au mişcat inima împietrită a lui Faraon, ci doar i-au sporit ura faŃă 
de israeliŃi. Lucrările vrăjitorilor l-au făcut să creadă că aceste minuni 
erau făcute prin magie, dar el a avut dovezi îndestulătoare că nu astfel 
stăteau lucrurile, atunci când a fost îndepărtată plaga broaştelor… 
Broaştele au murit şi atunci ei le-au adunat în grămezi. Le puteau 
vedea corpurile care poluau atmosfera. Astfel, împăratul şi Egiptul 
întreg au avut dovezi, pe care filozofia lor deşartă nu le putea înlătura, 
că aceasta nu era magie, ci o judecată de la Dumnezeul cerului. Istoria 
Mântuirii pag. 116 
 

13 martie, Exodul 10.27-28, Biblia la rând: Iosua 9-11 
A fost foarte greu pentru împăratul egiptean şi pentru poporul lui 
mândru şi idolatru să se supună cerinŃelor Dumnezeului cerului. 
Împăratul Egiptului avea să se supună foarte încet. Sub chinul cel mai 
dureros ceda puŃin, dar, după ce nenorocirea era îndepărtată, lua înapoi 
tot ce dăduse. În felul acesta, plagă după plagă au fost aduse asupra 
Egiptului şi împăratul nu s-a supus, deşi a fost constrâns de pedepsele 
teribile ale mâniei lui Dumnezeu. Împăratul a persistat în răzvrătirea 
lui chiar şi după ce Egiptul a fost ruinat. Istoria Mântuirii pag. 118 
 

14 martie, Exodul 12.31-33, Biblia la rând: Iosua 12-15 
"La miezul nopŃii, Domnul a lovit pe toŃi întâii născuŃi din Ńara 
Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care şedea pe scaunul lui 
de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniŃă şi până la 
toŃi întâii născuŃi ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el şi toŃi 
slujitorii lui şi toŃi egiptenii; şi au fost mari Ńipete în Egipt, căci nu era 
casă unde să nu fie un mort. În aceeaşi noapte Faraon a chemat pe 
Moise şi pe Aaron şi le-a zis: 'SculaŃi-vă, ieşiŃi din mijlocul poporului 
meu, voi şi copiii lui Israel. DuceŃi-vă de slujiŃi Domnului, cum aŃi zis. 
LuaŃi-vă şi oile şi boii, cum aŃi zis, duceŃi-vă şi binecuvântaŃi-mă.' 
Egiptenii zoreau poporul şi se grăbeau să-i scoată din Ńară, căci ziceau: 
'Altfel, toŃi vom pieri.' Istoria Mântuirii pag. 119 
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nu L-a uitat pe Dumnezeu. Ştia că este un străin într-o Ńară străină, 
despărŃit de tatăl şi de fraŃii lui, care îl întristaseră adesea, dar el credea 
cu hotărâre că Dumnezeu îi conducea viaŃa pentru a-l pune într-o 
poziŃie importantă. Depinzând continuu de Dumnezeu, el şi-a 
îndeplinit cu credincioşie toate datoriile funcŃiei sale de conducător 
peste Ńara Egiptului. Istoria Mântuirii pag. 103 
 
 

MARTIE  
 

1 martie, Geneza 47.5-6, Biblia la rând: Deuteronomul 5-7 
Împăratul Egiptului nu cerea nici o taxă de la tatăl şi fraŃii lui Iosif, iar 
el avea permisiunea să le asigure cu generozitate hrana. Împăratul le-a 
zis slujitorilor lui: Nu suntem noi îndatoraŃi Dumnezeului lui Iosif şi 
lui însuşi pentru aceste bogate provizii de hrană? Nu datorită 
înŃelepciunii lui am acumulat un aşa belşug? În timp ce alte Ńări pier, 
noi avem destul! Conducerea lui a îmbogăŃit foarte mult împărăŃia. 
Istoria Mântuirii pag. 104 
 
2 martie, Exodul 1.11,13-14, Biblia la rând: Deuteronomul 8-10 
Noul împărat i-a pus pe copiii lui Israel în acelaşi rând cu acea 
categorie de sclavi care îşi vânduseră vitele, pământurile şi pe ei înşişi 
împărăŃiei. "Şi au pus peste ei isprăvnicei ca să-i asuprească prin 
munci grele. Astfel a zidit el cetăŃile Pitom şi Ramses ca să slujească 
de hambare lui Faraon." "Dar cu cât îi asupreau mai mult, cu atât se 
înmulŃeau şi creşteau; şi s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci 
egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viaŃa 
amară prin lucrări grele de lut şi cărămizi, şi prin tot felul de lucrări de 
pe câmp: şi în toate muncile acestea pe care-i sileau să le facă, erau 
fără nici un pic de milă. " Istoria Mântuirii pag. 105 
 
3 martie, Exodul 1.15-16, Biblia la rând: Deuteronomul 11-13 
Împăratul a poruncit ca pruncii de parte bărbătească să fie omorâŃi 
chiar la naştere. Satana era cel care îi inspira. El ştia că dintre evrei 
trebuia să se ridice un eliberator, care să-i salveze din asuprire, şi 
credea că, dacă îl putea influenŃa pe împărat să-i ucidă pe toŃi copiii de 
parte bărbătească, planul lui Dumnezeu ar fi fost zădărnicit. Femeile se 
temeau de Dumnezeu şi n-au făcut aşa cum le poruncise împăratul 
Egiptului, ci i-au lăsat cu viaŃă pe băieŃei. Istoria Mântuirii pag. 106 
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4 martie, Exodul 2.2-3, Biblia la rând: Deuteronomul 14-16 
Când acest crud decret se afla în plină desfăşurare, s-a născut Moise. 
Mama lui l-a ascuns în siguranŃă, atât cât a putut, apoi i-a pregătit o 
bărcuŃă de papură, a uns-o cu smoală ca să nu intre apă în ea şi a 
aşezat-o la marginea apei, în timp ce sora lui avea să zăbovească în 
preajmă, aparent indiferentă. Ea veghea cu îngrijorare să vadă ce se va 
întâmpla cu frăŃiorul ei. Îngerii vegheau şi ei ca să nu i se întâmple 
vreun rău pruncului neajutorat, care fusese aşezat acolo de o mamă 
iubitoare şi încredinŃat grijii lui Dumnezeu prin rugăciunile ei fierbinŃi 
amestecate cu lacrimi. Istoria Mântuirii pag. 106 
 

5 martie, Exodul 2.5-6, Biblia la rând: Deuteronomul 17-20 
Aceşti îngeri au îndreptat paşii fiicei lui Faraon la râu, aproape de 
locul unde se afla micuŃul străin nevinovat. AtenŃia ei a fost atrasă de 
ciudata bărcuŃă şi a trimis-o pe una din slujitoarele ei să i-o aducă. 
Când a dat la o parte capacul acestei bărcuŃe construite în mod 
deosebit, a văzut un prunc drăguŃ "un băieŃaş care plângea. I-a fost 
milă de el. Istoria Mântuirii pag. 107 
 

6 martie, Exodul 2.7-8, Biblia la rând: Deuteronomul 21-23 
Îndată a venit sora lui Moise şi a întrebat: "'Să mă duc să-Ńi chem o 
doică dintre femeile evreilor, ca să-Ńi alăpteze copilul?' 'Du-te', i-a 
răspuns fata lui Faraon."…Copilul a fost încredinŃat mamei să-l 
alăpteze, iar ea a fost plătită generos pentru creşterea propriului 
fiu…Ea a crezut că Dumnezeu îi ocrotise viaŃa copilului. Cu 
credincioşie, s-a folosit de ocazia preŃioasă de a-şi educa fiul pentru o 
viaŃă utilă.… Prin învăŃăturile date cu credincioşie, ea a întipărit în 
mintea lui tânără frica de Dumnezeu şi dragostea pentru adevăr şi 
dreptate. Istoria Mântuirii pag. 107 
 

7 martie, Exodul 2.10, Biblia la rând: Deuteronomul 24-27 
ÎnvăŃăturile pe care le-a primit Moise de la părinŃii lui au fost de aşa 
natură încât să-i fortifice mintea şi să-l apere de corupŃia păcatului, 
precum şi de primejdia de a deveni mândru în mijlocul splendorii şi 
extravaganŃei vieŃii de la curte. El avea o minte clară şi o inimă 
pricepută şi nu a pierdut niciodată impresiile sfinte primite în copilărie. 
Mama lui l-a Ńinut cât a putut de mult, dar a fost obligată să se despartă 
de el când era de vreo doisprezece ani, iar el a devenit atunci fiul fiicei 
lui Faraon. Istoria Mântuirii pag. 108 
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8 martie, Exodul 2.11-12, Biblia la rând: Deuteronomul 28-29 
Când avea patruzeci de ani, Moise "a ieşit pe la fraŃii săi şi a fost 
martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un 
evreu, unul dintre fraŃii lui. S-a uitat în toate părŃile şi văzând că nu 
este nimeni, a omorât pe egiptean şi l-a ascuns în nisip. A ieşit în ziua 
următoare; şi iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate: 
'Pentru ce loveşti pe semenul tău?' Şi omul acela a răspuns: 'Cine te-a 
pus pe tine mai mare şi judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să 
mă omori şi pe mine, cum ai omorât pe egipteanul acela?' Moise s-a 
temut şi a zis: 'Nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut.' Faraon 
a aflat ce se petrecuse şi căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit 
dinaintea lui Faraon şi a locuit în Ńara Madian. Istoria Mântuirii. 109 
 

9 martie, Exodul 3.1, Biblia la rând: Deuteronomul 30-31 
El nu putea părăsi imediat curtea şi favorurile acordate ca nepot al 
împăratului, ca să îndeplinească lucrarea specială a lui Dumnezeu. 
Trebuia să aibă timp pentru a obŃine o experienŃă şi o educaŃie în 
şcoala adversităŃii şi sărăciei. În timp ce trăia în singurătate, Domnul 
Şi-a trimis îngerii ca să-l instruiască în mod deosebit cu privire la 
viitor. Aici a învăŃat el, mai pe deplin, lecŃia stăpânirii de sine şi a 
umilinŃei. El păzea turmele lui Ietro, iar, în timp ce-şi făcea datoria 
umilă de păstor, Dumnezeu îl pregătea să devină un păstor spiritual al 
oilor Lui, al poporului Israel. Istoria Mântuirii pag. 109 
 

10 martie, Exodul 3.7-8, Biblia la rând: Deuteronomul 32-34 
Când Moise a condus turma în pustie şi a ajuns la muntele lui 
Dumnezeu, la Horeb, "îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de 
foc, care ieşea din mijlocul unui rug." "Domnul a zis: 'Am văzut 
asuprirea poporului Meu, care este în Egipt şi am văzut strigătele pe 
care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile. M-
am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor şi să-l scot din Ńara 
aceasta şi să-l duc într-o Ńară bună şi întinsă, într-o Ńară unde curge 
lapte şi miere... Iată că strigătele israeliŃilor au ajuns până la Mine şi 
am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, Eu te voi 
trimite la Faraon şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui 
Israel." Istoria Mântuirii pag. 111 
 

11 martie, Exodul 3.9, Biblia la rând: Iosua 1-4 
A venit şi timpul când Dumnezeu avea să răspundă la rugăciunile 
poporului Său asuprit şi să-l scoată din Egipt cu astfel de manifestări 
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Moise: 'Treci înaintea poporului şi ia cu tine vreo câŃiva din bătrânii 
lui Israel; ia-Ńi în mână şi toiagul cu care ai lovit râul şi porneşte! Iată, 
Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca şi va Ńâşni 
apă din ea şi poporul va bea.' Moise a făcut aşa în faŃa bătrânilor lui 
Israel. El a numit locul acela Masa şi Meriba, căci copiii lui Israel se 
certaseră şi ispitiseră pe Domnul, zicând: 'Este oare Domnul în 
mijlocul nostru, sau nu este?'" Istoria Mântuirii pag. 131 
 

26 martie, Exodul 17.4-5, Biblia la rând: Rut 
Dumnezeu Îşi manifestase neîncetat puterea înaintea lor, în chip 
minunat, ca să-i facă să înŃeleagă că toate binecuvântările pe care le 
primeau veneau de la El; că le putea da, sau lua, potrivit cu voia Lui. 
Uneori îşi dădeau seama de aceasta şi se umileau înaintea Domnului; 
dar când erau însetaŃi sau flămânzi îl acuzau pe Moise pentru tot, ca şi 
cum ei ar fi părăsit Egiptul pentru plăcerea lui. Moise era întristat din 
cauza cârtirilor lor necruŃătoare. L-a întrebat pe Domnul ce să facă, 
deoarece poporul era gata să-l ucidă cu pietre. Domnul i-a poruncit să 
lovească stânca cu toiagul lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag. 131 
 

27 martie, Exodul 17.9-11, Biblia la rând: 1 Samuel 1-3 
"Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui 
Iosua: 'Alege nişte bărbaŃi şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu 
voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în 
mână.'…Moise îşi Ńinea mâinile ridicate spre cer, cu toiagul lui 
Dumnezeu în mâna dreaptă, implorând ajutorul Lui. Atunci Israel 
biruia şi-i alunga pe amaleciŃi. Când Moise îşi lăsa mâinile în jos, se 
vedea că Israel pierdea curând tot ce câştigase şi era biruit de duşmani. 
Moise îşi ridica iarăşi mâinile spre cer, iar Israel îi învingea pe 
inamici, gonindu-i. Această acŃiune…trebuia să-l înveŃe pe Israel că, 
atâta timp cât îşi puneau încrederea în Dumnezeu, se prindeau de tăria 
Lui, şi-L preamăreau ca Domn, El avea să lupte pentru ei şi să le 
supună duşmanii. Istoria Mântuirii pag. 133 
 

28 martie, Exodul 18.17-18,22, Biblia la rând: 1 Samuel 4-8 
Ochiul pătrunzător al lui Ietro a văzut curând că poverile lui Moise 
erau foarte mari, căci oamenii veneau la el cu toate problemele lor 
dificile, iar el îi învăŃa cu privire la poruncile şi Legea lui Dumnezeu. 
El i-a zis lui Moise: "Acum ascultă glasul meu; am să-Ńi dau un sfat şi 
Dumnezeu va fi cu tine…Alege din tot poporul oameni destoinici, 
temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; 
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15 martie, Exodul 12.41-42, Biblia la rând: Iosua 16-18 
"O mulŃime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei; aveau şi 
turme însemnate de oi şi boi." Copiii lui Israel au ieşit din Egipt cu 
averile lor care nu-i aparŃineau lui Faraon pentru că ei nu i le 
vânduseră niciodată. Iacov şi fiii lui şi-au luat turmele de oi şi de vite 
cu ei în Egipt. Copiii lui Israel s-au înmulŃit foarte mult, iar turmele lor 
au crescut în mare măsură. Dumnezeu i-a judecat pe egipteni trimiŃând 
plăgi asupra lor şi determinându-i astfel să-I scoată în grabă poporul 
din Egipt, cu tot ce avea. Istoria Mântuirii pag. 120 
 

16 martie, Exodul 14.11-12, Biblia la rând: Iosua 19-21 
"Faraon se apropia. Copiii lui Israel şi-au ridicat ochii şi iată că 
egiptenii veneau după ei. Şi copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte 
tare şi au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: 'Nu 
erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să 
murim în pustie?… Moise a răspuns poporului: 'Nu vă temeŃi de 
nimic, staŃi pe loc şi veŃi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în 
ziua aceasta; căci pe egiptenii aceştia pe care-i vedeŃi azi, nu-i veŃi mai 
vedea niciodată. Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi staŃi lini ştiŃi." 
Istoria Mântuirii pag. 121 
 

17 martie, Exodul 14.16-17, Biblia la rând: Iosua 22-24 
Egiptenii nu-i puteau vedea pe evrei, deoarece norul gros de întuneric 
era deasupra lor, nor care pentru israeliŃi era numai lumină. Astfel Şi-a 
arătat Dumnezeu puterea, ca să-şi încerce poporul, să vadă dacă se vor 
încrede în El sau nu, după ce le-a dat atâtea dovezi ale grijii şi 
dragostei Lui pentru ei, şi ca să-i mustre pentru necredinŃa şi 
murmurarea lor. "Moise şi-a întins mâna spre mare. Şi Domnul a pus 
marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere 
toată noaptea; el a uscat marea şi apele s-au despărŃit în două. Copiii 
lui Israel au trecut marea ca pe uscat şi apele stăteau ca un zid la 
dreapta şi la stânga lor." Apele s-au ridicat şi au stat de fiecare parte ca 
nişte pereŃi solizi, în timp ce Israel a mers ca pe uscat prin mijlocul 
mării. Istoria Mântuirii pag. 123 
 

18 martie, Exodul 14.21-22, Biblia la rând: Judecători 1-2 
Oastea egipteană triumfa în noaptea aceea crezând că, din nou, copiii 
lui Israel se aflau în puterea lor. Credeau că nu era nici o posibilitate 
de scăpare pentru aceştia; pentru că în faŃa evreilor se întindea Marea 
Roşie, iar armata lor numeroasă venea chiar în spatele acestora. 
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DimineaŃa, când au ajuns la mare, iată că era un drum uscat, apele erau 
despărŃite şi stăteau ca nişte ziduri de amândouă părŃile, iar copiii lui 
Israel parcursese deja jumătate din cale. Egiptenii au aşteptat un timp 
să hotărască ce era mai bine să facă. Erau dezamăgiŃi şi furioşi pentru 
că, atunci când evreii aproape că fuseseră în mâinile lor şi erau siguri 
de ei, le-a fost deschisă prin mare o cale neaşteptată. S-au hotărât să-i 
urmărească. Istoria Mântuirii pag. 124 
 
19 martie, Exodul 14.26, Biblia la rând: Judecători 3-5 
Egiptenii au îndrăznit să se aventureze pe calea pe care o pregătise 
Dumnezeu pentru poporul Lui, iar îngerii lui Dumnezeu au trecut prin 
oştirea lor şi le-au scos roŃile carelor. Ei erau iritaŃi. Şi-au amintit de 
judecăŃile pe care Dumnezeul le adusese asupra lor în Egipt, pentru a-i 
constrânge să-l lase pe Israel să plece… Au înŃeles că Dumnezeu lupta 
pentru Israel, s-au înspăimântat foarte tare şi se întorceau să fugă 
dinaintea evreilor, când "Domnul a zis lui Moise: 'Întinde-Ńi mâna spre 
mare; şi apele au să se întoarcă spre egipteni, peste carele lor şi peste 
călăreŃii lor.' … Apele s-au întors şi au acoperit carele, călăreŃii şi toată 
oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel; nici 
unul măcar n-a scăpat. Istoria Mântuirii pag. 125 
 
20 martie, Exodul 15.22-25, Biblia la rând: Judecători 6-7 
Copiii lui Israel au călătorit prin pustiu şi timp de trei zile nu au putut 
găsi apă de băut. Sufereau de sete şi "poporul a cârtit împotriva lui 
Moise, zicând 'Ce avem să bem?' Moise a strigat către Domnul; şi 
Domnul i-a arătat un lemn, pe care l-a aruncat în apă. Şi apa s-a făcut 
dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi şi porunci şi acolo l-a pus la 
încercare. Istoria Mântuirii pag. 126 
 
21 martie, Exodul 15.24, Biblia la rând: Judecători 8-9 
NecredinŃa şi murmurările copiilor lui Israel reprezintă pe poporul lui 
Dumnezeu care este acum pe pământ. MulŃi din cei de astăzi privesc la 
Israelul din trecut şi se miră de necredinŃa lor şi de cârtirile lor 
neîncetate, după ce Domnul făcuse atât de mult pentru ei, dându-le 
repetate dovezi ale dragostei Lui faŃă de ei şi a grijii ce le-o purta. Ei 
se gândesc că la rândul lor nu s-ar fi dovedit nerecunoscători. Unii care 
gândesc astfel, însă, murmură şi se plâng din cauza unor lucruri mai 
mărunte. Istoria Mântuirii pag. 128 
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22 martie, Exodul 16.4-5, Biblia la rând: Judecători 10-12 
Când s-a luat roua aceasta, pe faŃa pământului era ceva mărunt ca nişte 
grăunŃe, mărunt ca bobiŃele de gheaŃă albă pe pământ. Copiii lui Israel 
s-au uitat la ea şi au zis unul către altul: 'Ce este aceasta?' căci nu ştiau 
ce este. Moise le-a zis: 'Este pâinea pe care vi-o dă Domnul ca hrană. 
Iată ce a poruncit Domnul: Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie 
pentru hrană şi anume, un omer de cap, după numărul sufletelor 
voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui.' IsraeliŃii au făcut 
aşa şi au strâns, unii mai mult, alŃii mai puŃin. Istoria Mântuirii. 129 
 

23 martie, Exodul 16.23-24, Biblia la rând: Judecători 13-15 
În ziua a şasea, au strâns hrană îndoit şi anume doi omeri de fiecare. 
ToŃi fruntaşii adunării au venit şi au spus lui Moise lucrul acesta. Şi 
Moise le-a zis: 'Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de odihnă, 
Sabatul închinat Domnului; coaceŃi ce aveŃi de copt, fierbeŃi ce aveŃi 
ce fiert şi păstraŃi până a doua zi dimineaŃa tot ce va rămânea!' Au 
lăsat-o până a doua zi dimineaŃa, cum poruncise Moise; şi nu s-a 
împuŃit şi n-a făcut viermi. Moise a zis: 'MâncaŃi-o azi, căci este ziua 
Sabatului; azi nu veŃi găsi mană pe câmp. VeŃi strânge timp de şase 
zile; dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi.' Istoria Mântuirii 
pag. 129 
 

24 martie, Exodul 16.25-27, Biblia la rând: Judecători 16-18 
Domnul nu este mai puŃin meticulos astăzi, cu privire la Sabatul Lui, 
decât atunci când le-a dat instrucŃiuni speciale copiilor lui Israel. El 
le-a cerut să coacă ce au de copt, să fiarbă ce au de fiert în ziua a şasea, 
ziua de pregătire pentru odihna Sabatului. Dumnezeu Şi-a manifestat 
marea grijă şi iubire faŃă de poporul Lui prin faptul că i-a trimis pâine 
din cer. "Au mâncat pâinea îngerilor"; înseamnă că mâncarea le era 
asigurată de îngeri. Minunea întreită a manei - cantitate dublă în ziua a 
şasea, nimic în a şaptea zi şi calitatea de a se păstra proaspătă pe 
parcursul Sabatului, în timp ce în alte zile se strica - a fost destinată 
să-i impresioneze pe copiii lui Israel în privinŃa sfinŃeniei Sabatului. 
Istoria Mântuirii pag. 130 
 

25 martie, Exodul 17.2,7, Biblia la rând: Judecători 19-21 
Au călătorit din pustia Sin şi au tăbărât la Refidim. Acolo nu se găsea 
apă de băut pentru popor. "Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei 
au zis: 'Dă-ne apă să bem!' Moise le-a răspuns: 'Pentru ce căutaŃi 
ceartă cu mine? Pentru ce ispitiŃi pe Domnul?'… Domnul a zis lui 
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8 aprilie, Exodul 24.7-8, Biblia la rând: 2 Samuel 13-15 
Moise nu a scris cele Zece Porunci, ci judecăŃile pe care voia 
Dumnezeu ca ei să le respecte şi făgăduinŃele făcute cu condiŃia să-L 
asculte. El le-a citit poporului, iar ei şi-au luat angajamentul să asculte 
toate cuvintele pe care le spusese Domnul. Moise a scris apoi 
angajamentul lor solemn într-o carte şi a adus Domnului o jertfă pentru 
popor. "A luat cartea legământului şi a citit-o în faŃa poporului. Ei au 
zis: 'Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.' Moise a luat 
sângele şi a stropit poporul zicând: 'Iată sângele legământului pe care 
l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul acestor cuvinte.'" Poporul a repetat 
promisiunea solemnă de a face tot ce spusese Domnul şi de a asculta 
de El. Istoria Mântuirii pag. 144-145 
 

9 aprilie, Geneza 2.3, Biblia la rând: 2 Samuel 16-18 
Legea lui Dumnezeu exista înainte ca omul să fi fost creat. Îngerii erau 
conduşi de ea. Satana a căzut pentru că a încălcat principiile guvernării 
lui Dumnezeu. După ce i-a creat pe Adam şi Eva, Dumnezeu le-a făcut 
cunoscut Legea Sa. Nu a fost scrisă atunci, ci le-a fost repetată de 
Iehova. Sabatul poruncii a patra a fost instituit în Eden. După ce a 
făcut lumea şi l-a creat pe om pe pământ, Dumnezeu a făcut Sabatul 
pentru om. După păcatul şi căderea lui Adam, nu a fost nimic scos din 
Legea lui Dumnezeu. Principiile celor Zece Porunci existau înainte de 
cădere şi aveau un caracter potrivit unei categorii de fiinŃe sfinte. 
Istoria Mântuirii pag. 145 
 

10 aprilie, Exodul 31.18, Biblia la rând: 2 Samuel 19-21 
Pentru a-i lăsa fără scuze, Însuşi Domnul a binevoit să coboare pe 
Sinai, învăluit în slavă şi înconjurat de îngerii Lui, şi în modul cel mai 
grozav şi teribil le-a făcut cunoscut Legea celor Zece Porunci. El nu i-
a încredinŃat nimănui altcuiva pentru a fi învăŃaŃi, nici chiar îngerilor 
Săi, ci Şi-a rostit Legea cu voce tare, în auzul întregului popor. Nici 
chiar atunci nu a încredinŃat-o memoriei slabe a unui popor predispus 
să-I uite cerinŃele, ci a scris-o cu Însuşi degetul Său pe table de piatră. 
El voia să le ia orice posibilitate de a amesteca vreo tradiŃie cu 
preceptele Sale sfinte sau de a-I confunda cerinŃele cu practicile 
oamenilor. Istoria Mântuirii pag. 148 
 

11 aprilie, Exodul 36.6-7, Biblia la rând: 2 Samuel 22-24 
În pregătirea unui locaş pentru Dumnezeu, era nevoie în primul rând 
de devotament faŃă de lucrarea Lui şi de sacrificiu făcut din inimă. În 
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pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, 
căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece. Ei să judece poporul 
în tot timpul; să aducă înaintea ta toate pricinile întemeiate, iar 
pricinile cele mai mici să le judece ei înşişi. În felul acesta îŃi vei uşura 
sarcina, căci o vor purta şi ei împreună cu tine. Istoria Mântuirii. 134 
 

29 martie, Exodul 19.5-6, Biblia la rând: 1 Samuel 9-12 
După ce au plecat de la Refidim, copiii lui Israel "au ajuns în pustia 
Sinai şi au aşezat tabăra în pustie. Israel a tăbărât acolo, în faŃa 
muntelui. Moise s-a suit la Dumnezeu. Şi Domnul l-a chemat pe 
munte zicând: 'Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi să spui copiilor lui 
Israel: AŃi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de 
vultur şi v-am adus aici la Mine. Acum, dacă veŃi asculta glasul Meu şi 
dacă veŃi păzi legământul Meu, veŃi fi ai Mei dintre toate popoarele, 
căci tot pământul este al Meu; Îmi veŃi fi o împărăŃie de preoŃi şi un 
neam sfânt. Istoria Mântuirii pag. 137 
 

30 martie, Exodul 19.9, Biblia la rând: 1 Samuel 13-14 
Aici, poporul a intrat într-un legământ solemn cu Dumnezeu şi L-a 
acceptat drept conducător. Prin acest legământ ei deveneau supuşii 
deosebiŃi ai autorităŃii Sale divine. "Şi Domnul a zis lui Moise: 'Iată, 
voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îŃi voi 
vorbi şi să aibă întotdeauna încredere în tine.'" Când au întâmpinat 
dificultăŃi în calea lor, evreii au fost înclinaŃi să cârtească împotriva lui 
Moise şi Aaron, acuzându-i că au scos oştile lui Israel din Egipt ca să 
le distrugă. Dumnezeu voia să-l onoreze pe Moise în faŃa lor ca ei să 
poată căpăta încredere în instrucŃiunile lui şi să ştie că Domnul şi-a 
aşezat Duhul Său asupra lui. Istoria Mântuirii pag. 137-138 
 

31 martie, Exodul 19.18, Biblia la rând: 1 Samuel 15-17 
Dumnezeu dorea să facă din ocazia aceasta a rostirii Legii Sale o scenă 
de o măreŃie înspăimântătoare, pe măsura caracterului Său înalt. 
Poporul trebuia să fie impresionat de faptul că tot ceea ce era în 
legătură cu slujirea lui Dumnezeu trebuia să fie privit cu cel mai mare 
respect…. Dar bubuiturile tunetelor încetară; sunetul trâmbiŃei nu se 
mai auzea; pământul se linişti. A urmat un timp de linişte solemnă şi 
apoi a fost auzită vocea lui Dumnezeu. Vorbind din întunericul dens 
care-L învăluia, stând pe munte, înconjurat de un cortegiu de îngeri, 
Domnul a făcut cunoscută Legea Sa…. Domnul S-a descoperit nu 
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numai în măreŃia înspăimântătoare de judecător şi legiuitor, ci şi ca un 
păzitor milos al poporului Său. Patriarhi şi ProfeŃi pag. 304,305. 
 

 
APRILIE  

 

1 aprilie, Exodul 19.10-11, Biblia la rând: 1 Samuel 18-20 
Poporului i s-a cerut să se abŃină de la muncă şi grijă lumească şi să 
aibă gânduri evlavioase. Dumnezeu le-a mai cerut şi să-şi spele 
hainele. El nu este mai puŃin meticulos acum decât era atunci. El este 
un Dumnezeu al ordinii şi cere poporului Său de astăzi să păstreze o 
curăŃenie strictă. Cei care nu se închină lui Dumnezeu având hainele şi 
trupurile curate nu vin înaintea Lui într-o manieră acceptabilă. Lui nu-I 
place lipsa lor de veneraŃie faŃă de El şi nu va accepta slujirea 
închinătorilor murdari, deoarece ei Îl insultă pe Făcătorul lor. 
Creatorul cerului şi al pământului consideră curăŃenia de o aşa 
importanŃă, încât a spus: "Pune-i să-şi spele hainele." Istoria Mântuirii 
pag. 138 
 

2 aprilie, Exodul 19.17-18, Biblia la rând: 1 Samuel 21-24 
"A treia zi dimineaŃa, au fost tunete, fulgere şi un nor gros pe munte; 
trâmbiŃa suna cu putere şi tot poporul din tabără a fost apucat de 
spaimă." Oastea îngerească ce însoŃea Maiestatea divină a convocat 
poporul printr-un sunet semănând cu cel al trompetei, care răsuna din 
ce în ce mai tare, până ce tot pământul s-a cutremurat. "Moise a scos 
poporul din tabără în întâmpinarea lui Dumnezeu şi s-au aşezat la 
poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul 
Se pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălŃa ca fumul 
unui cuptor şi tot muntele se cutremura cu putere." Maiestatea divină a 
coborât pe nor cu o suită de îngeri, ce păreau ca flăcări de foc. Istoria 
Mântuirii pag. 139 
 

3 aprilie, Exodul 20.1, Biblia la rând: 1 Samuel 25-27 
Domnul a rostit astfel Legea de pe Sinai într-un cadru de o măreŃie 
înfricoşătoare, ca poporul să creadă. A însoŃit darea Legii cu 
manifestări grandioase ale autorităŃii Sale, ca ei să ştie că El este 
singurul Dumnezeu viu şi adevărat. Lui Moise nu i s-a îngăduit să 
intre în norul de slavă, ci doar să se apropie şi să intre în întunericul 
des ce înconjura norul. El a stat între popor şi Dumnezeu. Istoria 
Mântuirii pag. 140 
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4 aprilie, Exodul 20.22, Biblia la rând: 1 Samuel 28-31 
Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era 
Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise: 'Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: 
AŃi văzut că v-am vorbit din ceruri.'" PrezenŃa maiestuoasă a lui 
Dumnezeu la Sinai, freamătul pământului datorită prezenŃei Sale, 
tunetele şi fulgerele înfricoşătoare ce au însoŃit această vizită a lui 
Dumnezeu, i-au impresionat pe oameni cu frică şi veneraŃie faŃă de 
maiestatea Lui sacră într-o aşa măsură, încât ei s-au retras în mod 
instinctiv din prezenŃa grozavă a lui Dumnezeu, ca nu cumva să nu 
poată să suporte slava Lui. Istoria Mântuirii pag. 142 
 

5 aprilie, Exodul 23.20, Biblia la rând: 2 Samuel 1-3 
Dumnezeu voia să-i păzească pe copiii lui Israel de idolatrie şi de 
aceea le-a spus: "Să nu faceŃi dumnezei de argint şi dumnezei de aur, 
ca să-i puneŃi alături de Mine; să nu vă faceŃi alŃi dumnezei." Ei se 
aflau în primejdia de a imita exemplul egiptenilor şi de a-şi face 
chipuri care să-L reprezinte pe Dumnezeu. Domnul i-a spus lui Moise: 
"Iată, Eu trimit un înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te 
ducă în locul pe care l-am pregătit. Istoria Mântuirii pag. 142 
 

6 aprilie, Exodul 23.23-24, Biblia la rând: 2 Samuel 4-7 
Dumnezeu voia ca poporul Său să înŃeleagă că numai El trebuia să fie 
obiectul închinării lor; şi că, atunci când aveau să înfrângă naŃiunile 
idolatre din jurul lor, ei nu trebuia să păstreze nici un chip la care se 
închinau acestea, ci să le distrugă cu desăvârşire. Multe din aceste 
zeităŃi păgâne erau foarte scumpe şi frumos lucrate, ceea ce-i putea 
ispiti pe cei care fuseseră martori la închinarea la idoli, atât de 
obişnuită în Egipt, chiar să privească aceste obiecte neînsufleŃite cu 
oarecare respect. Istoria Mântuirii pag. 143 
 

7 aprilie, Exodul 24.1-3, Biblia la rând: 2 Samuel 8-12 
După ce Moise a primit judecăŃile de la Domnul şi le-a scris, precum şi 
făgăduinŃele condiŃionate de ascultare, Domnul i-a spus: "Suie-te la 
Domnul, tu şi Aaron, Nadab şi Abihu şi şaptezeci de bătrâni ai lui 
Israel şi să vă închinaŃi de departe, aruncându-vă cu faŃa la pământ. 
Numai Moise să se apropie de Domnul; ceilalŃi să nu se apropie şi să 
nu se suie cu el. Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele 
Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: 'Vom face 
tot ce a zis Domnul.'" Istoria Mântuirii pag. 144 
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şi, în loc să vorbească stâncii, cum îi poruncise Dumnezeu, a lovit 
stânca de două ori, după care a spus: "Trebuie oare să vă scoatem noi 
apă din stânca aceasta?" De data aceasta a vorbit neînŃelept. El nu a 
zis: Dumnezeu vă va arăta acum încă o dovadă a puterii Sale şi vă va 
scoate apă din această stâncă. El nu I-a atribuit lui Dumnezeu puterea 
şi slava de a face să curgă iarăşi apă din stânca de granit şi, prin 
urmare, nu L-a înălŃat înaintea poporului. Din cauza acestei căderi a lui 
Moise, Dumnezeu nu i-a îngăduit să conducă poporul în Ńara făgăduită. 
Istoria Mântuirii pag. 165-166 
 

23 aprilie, Numeri 20.12, Biblia la rând: 2 Regi 6-8 
Domnul a vrut să îndepărteze pentru totdeauna din mintea lor această 
impresie, interzicându-i lui Moise să intre în Ńara făgăduită. El îl 
înălŃase foarte mult pe Moise. Îi descoperise slava Sa măreaŃă. Îl luase 
într-o apropiere sacră cu El pe munte şi binevoise să-i vorbească, aşa 
cum vorbeşte un om cu prietenul lui. El îi comunicase lui Moise şi, 
prin el, poporului, voinŃa, rânduielile şi legile Sale. Faptul că Moise 
fusese înălŃat şi onorat de Dumnezeu în felul acesta, îi agrava şi mai 
mult greşeala. Istoria Mântuirii pag. 167 
 

24 aprilie, Numeri 20.24,28, Biblia la rând: 2 Regi 9-11 
Din fire, Moise era nerăbdător, dar se prinsese tare de harul lui 
Dumnezeu şi cu atâta umilinŃă implorase înŃelepciune din cer, încât a 
fost întărit şi şi-a biruit nerăbdarea, aşa că Dumnezeu l-a numit cel mai 
blând om de pe faŃa pământului. Aaron a murit la muntele Hor, căci 
Domnul spusese că nu va intra în Ńara făgăduită pentru că, împreună cu 
Moise, păcătuise şi el când au scos apă din stâncă, la Meriba. Moise şi 
fiii lui Aaron l-au îngropat pe munte, ca poporul să nu fie ispitit să facă 
o ceremonie prea mare pentru trupul lui şi să se facă vinovat de păcatul 
idolatriei. Istoria Mântuirii pag. 168-169 
 

25 aprilie, Deuteronomul 11.7,8., Biblia la rând: 2 Regi 12-14 
Moise le-a spus că, din cauza răzvrătirii lor, Domnul intenŃionase de 
câteva ori să-i nimicească, dar el a mijlocit pentru ei cu atâta stăruinŃă, 
încât Dumnezeu i-a cruŃat cu îndurare. Le-a amintit de minunile pe 
care le făcuse Domnul faŃă de Faraon şi întreaga Ńară a Egiptului. El le-
a spus: "Căci aŃi văzut cu ochii voştri toate lucrurile mari pe care le-a 
făcut Domnul. Astfel, să păziŃi toate poruncile pe care vi le dau eu 
astăzi, ca să puteŃi pune mâna pe Ńara în care veŃi trece ca s-o luaŃi în 
stăpânire." Istoria Mântuirii pag. 171 
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timp ce construirea sanctuarului continua, poporul îşi aducea darurile 
la Moise, iar el le înmâna lucrătorilor. ToŃi înŃelepŃii care se ocupau de 
lucrări examinau darurile şi la un moment dat au hotărât că poporul 
adusese îndeajuns, ba chiar mai mult decât puteau ei folosi. Istoria 
Mântuirii pag. 152 
 

12 aprilie, Exodul 36.1, Biblia la rând: 1 Regi 1-2 
Cârtirile repetate ale israeliŃilor, precum şi pedepsele mâniei lui 
Dumnezeu pentru nelegiuirile lor, sunt înregistrate în istoria sacră 
pentru folosul poporului lui Dumnezeu care avea să trăiască după 
aceea, dar mai ales pentru a servi drept avertizare pentru cei care vor 
trăi la sfârşitul timpului. La fel, consacrarea lor, energia şi dărnicia cu 
care şi-au adus darurile de bună voie la Moise, sunt înregistrate pentru 
beneficiul poporului lui Dumnezeu. Voioşia cu care au pregătit 
materialele pentru tabernacol este un exemplu pentru toŃi aceia care 
iubesc cu adevărat închinarea la Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag. 152 
 

13 aprilie, Numeri 10.35-36, Biblia la rând: 1 Regi 3-5 
Când călătoreau, seminŃiile mărşăluiau în ordine, fiecare sub 
stindardul său. Când se opreau să se odihnească, se înălŃa cortul 
întâlnirii, apoi, în jurul lui şi la distanŃă de el, seminŃiile îşi aşezau 
corturile în ordine, exact în poziŃia pe care o poruncise Dumnezeu. 
Când poporul călătorea, chivotul legământului era purtat înaintea lor. 
"Când pornea chivotul, Moise zicea: 'Scoală-Te, Doamne, ca să se 
împrăştie vrăjmaşii Tăi şi să fugă dinaintea feŃei Tale cei ce Te urăsc!' 
Iar când îl aşezau, zicea: 'Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale 
miilor lui Israel.'" Istoria Mântuirii pag. 157 
 

14 aprilie, Numeri 13.1-2, Biblia la rând: 1 Regi 6-7 
Domnul i-a poruncit lui Moise să trimită oameni să cerceteze Ńara 
Canaanului, pe care voia s-o dea copiilor lui Israel. În acest scop a fost 
ales câte un conducător din fiecare seminŃie. Au plecat şi, după 
patruzeci de zile, s-au întors din cercetarea lor. Au venit înaintea lui 
Moise, Aaron şi a întregii adunări a copiilor lui Israel şi le-au arătat 
din roadele Ńării. ToŃi au fost de acord că era o Ńară bună şi au expus ca 
dovadă roadele bogate pe care le aduseseră. Un ciorchine de strugure 
era atât de mare, încât îl cărau doi oameni pe un toiag. Au mai adus 
din smochinele şi rodiile care creşteau acolo din abundenŃă. Istoria 
Mântuirii pag. 158 
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15 aprilie, Numeri 13.30-31, Biblia la rând: 1 Regi 8-9 
Caleb şi Iosua au căutat să se facă auziŃi, dar oamenii erau atât de 
agitaŃi, încât nu se puteau înfrâna ca să-i asculte pe cei doi bărbaŃi. 
După ce s-au liniştit puŃin, Caleb a început să vorbească. El a zis 
poporului: "Haidem să ne suim şi să punem mâna pe Ńară, căci vom fi 
biruitori!" CeilalŃi bărbaŃi care fuseseră cu el au zis: "Nu putem să ne 
suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi." Ei au 
continuat să-şi repete raportul negativ şi au declarat că toŃi oamenii 
erau de statură înaltă. "Am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii lui 
Anac, care se trag din neamul uriaşilor: în ochii noştri, parcă eram 
nişte lăcuste şi la fel eram şi în ochii lor." Istoria Mântuirii pag. 159 
 

16 aprilie, Numeri 14.1-3, Biblia la rând: 1 Regi 10-11 
IsraeliŃii nu numai că şi-au dat frâu liber plângerilor împotriva lui 
Moise, dar L-au acuzat pe Însuşi Dumnezeu că i-a înşelat, promiŃându-
le o Ńară pe care nu erau în stare să o ia în stăpânire. Spiritul lor 
răzvrătit s-a înălŃat într-atât încât, uitând de braŃul puternic al 
OmnipotenŃei care îi scosese din Ńara Egiptului şi îi condusese până 
acolo printr-o serie de minuni, au hotărât să-şi aleagă un comandant 
care să-i conducă înapoi în Egipt, unde fuseseră sclavi şi înduraseră 
aşa de multe greutăŃi. De fapt, şi-au ales o căpetenie, îndepărtându-l 
astfel pe Moise, conducătorul lor răbdător şi îngăduitor şi au murmurat 
cu amărăciune împotriva lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag. 160 
 

17 aprilie, Numeri 14.8,9, Biblia la rând: 1 Regi 12-14 
Ei nu mai au nici un sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeŃi de ei!'" 
… Aceasta înseamnă că locuitorii Canaanului umpluseră măsura 
nelegiuirii lor şi protecŃia divină fusese retrasă de la ei, iar ei nu se 
simŃeau în siguranŃă deplină şi erau nepregătiŃi pentru luptă; şi, prin 
legământul lui Dumnezeu, Ńara ne este garantată. 
 

18 aprilie, Numeri 14.5-8, Biblia la rând: 1 Regi 15-17 
Moise şi Aaron au căzut cu faŃa la pământ înaintea Domnului, în 
prezenŃa întregii adunări, ca să implore mila lui Dumnezeu în favoarea 
unui popor răzvrătit. Durerea şi întristarea lor erau prea mari ca să 
poată vorbi. Au rămas cu faŃa la pământ în linişte deplină. Caleb şi 
Iosua şi-au rupt hainele, ca expresie a întristării lor foarte mari. "Şi au 
vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: 'łara pe care am 
străbătut-o noi ca s-o iscodim este o Ńară foarte bună, minunată. Dacă 
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Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în Ńara aceasta şi ne-o va 
da: este o Ńară în care curge lapte şi miere. Istoria Mântuirii pag. 160 
 

19 aprilie, Numeri 14.17-19, Biblia la rând: 1 Regi 18-20 
Din nou Moise a refuzat ca Israel să fie distrus, iar el să fie făcut o 
naŃiune mai puternică decât acest popor. Acest privilegiat slujitor al lui 
Dumnezeu îşi manifestă iubirea pentru Israel şi îşi arată zelul pentru 
slava Creatorului lui şi pentru onoarea poporului Său: După cum ai 
iertat poporul acesta, din Egipt şi până acum, ai fost îndelung răbdător 
şi îndurător faŃă de acest popor nerecunoscător; oricât de nevrednici ar 
fi ei, harul Tău este acelaşi. El pledează: Nu-i vei cruŃa, deci, de data 
aceasta şi nu vei adăuga încă o pildă de răbdare divină la multele pe 
care deja le-ai dat? Istoria Mântuirii pag. 161-162 
 

20 aprilie, Numeri 14.25, Biblia la rând: 1 Regi 21-22 
Domnul le-a poruncit evreilor să se întoarcă şi să plece în pustiu pe 
calea care duce spre Marea Roşie. Ei erau foarte aproape de Ńara cea 
bună, dar, prin răzvrătirea lor, au pierdut protecŃia lui Dumnezeu. Dacă 
ar fi acceptat raportul lui Caleb şi Iosua şi s-ar fi suit imediat, Domnul 
le-ar fi dat Ńara Canaanului. Dar ei nu au crezut şi au arătat un spirit 
atât de obraznic faŃă de Dumnezeu, încât au atras asupra lor sentinŃa de 
a nu intra niciodată în Ńara făgăduită. Datorită milei şi harului Său, i-a 
trimis Dumnezeu înapoi spre Marea Roşie, deoarece, în timp ce ei 
întârziau şi murmurau, amaleciŃii şi canaaniŃii au aflat despre iscoade 
şi se pregăteau să facă război cu copiii lui Israel. Idem  pag. 162-163 
 

21 aprilie, Numeri 14.34, Biblia la rând: 2 Regi 1-3 
Domnul a declarat că, din cauza răzvrătirii părinŃilor lor, copiii 
evreilor aveau să rătăcească prin pustiu timp de patruzeci de ani, 
perioadă calculată de când părăsiseră Egiptul până când părinŃii aveau 
să moară cu toŃii. Astfel aveau să îndure şi să sufere timp de patruzeci 
de ani consecinŃele nelegiuirii lor, după numărul zilelor în care 
cercetaseră Ńara: o zi pentru un an. "Şi vor cunoaşte atunci călcarea 
făgăduinŃei Mele." Ei trebuiau să înŃeleagă pe deplin că pedeapsa 
pentru idolatria şi cârtirea lor răzvrătită Îl obligase pe Domnul să-Şi 
schimbe planul cu privire la ei. Istoria Mântuirii pag. 163 
 

22 aprilie, Numeri 20.10-11, Biblia la rând: 2 Regi 4-5 
Moise a păcătuit. Era obosit din cauza cârtirilor neîncetate ale 
poporului împotriva lui şi împotriva poruncii Domnului. A luat toiagul 
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"n-a vrut să asculte pe Balama: el v-a binecuvântat." Apoi Iosua le-a 
spus: "Şi dacă nu găsiŃi cu cale să slujiŃi Domnului, alegeŃi astăzi cui 
vreŃi să slujiŃi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinŃii voştri dincolo 
de Râu, sau dumnezeilor amoriŃilor în a căror Ńară locuiŃi. Cât despre 
mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului." Istoria Mântuirii. 181-182 
 

6 mai, Exodul 28.15,21, Biblia la rând: 1 Cronici 15-17 
Chivotul lui Dumnezeu era un scrin sacru, făcut cu scopul de a se 
păstra în el Cele Zece Porunci, Lege care Îl reprezenta pe Dumnezeu 
Însuşi. Acest chivot era considerat slava şi tăria lui Israel. Dovada 
PrezenŃei Divine sălăşluia deasupra lui zi şi noapte. PreoŃii care slujeau 
înaintea lui erau consacraŃi cu sfinŃenie acestei slujbe sfinte. Ei purtau 
un pieptar cu o Ńesătură de pietre scumpe de diferite feluri, la fel cu 
acelea care alcătuiesc cele douăsprezece temelii ale cetăŃii lui 
Dumnezeu. Numele celor douăsprezece seminŃii ale lui Israel erau 
săpate în pietrele preŃioase ferecate în aur. Aceasta era o lucrătură 
foarte bogată şi frumoasă, prinsă de umerii preoŃilor şi acoperindu-le 
pieptul. Istoria Mântuirii pag. 183 
 

7 mai, 1 Samuel 2.22-23, Biblia la rând: 1 Cronici 18-21 
Când Eli era mare preot, şi-a înălŃat fiii la preoŃie. Numai lui Eli îi era 
permis să intre în locul prea sfânt, o dată pe an. Fiii lui slujeau la uşa 
tabernacolului şi oficiau tăierea animalelor şi slujba de la altarul 
jertfelor. Ei făceau mereu abuzuri în această slujbă sacră. Erau egoişti, 
pofticioşi, lacomi şi desfrânaŃi. Dumnezeu l-a mustrat pe Eli pentru 
neglijarea criminală a disciplinei familiei. Eli şi-a mustrat fiii, dar nu i-
a stăpânit. După ce au intrat în slujba sfântă a preoŃiei, el a auzit cum 
se purtau ei, deposedându-i pe copiii lui Israel de jertfe, precum şi 
despre încălcările pline de încumetare ale Legii lui Dumnezeu şi 
despre purtarea lor violentă, lucruri ce l-au făcut pe Israel să 
păcătuiască. Istoria Mântuirii pag. 184-185 
 

8 mai, 1 Samuel 3.13, Biblia la rând: 1 Cronici 22-24 
Domnul i-a făcut cunoscut copilului Samuel judecăŃile pe care voia să 
le aducă asupra casei lui Eli din cauza neglijenŃei lui. "Atunci Domnul 
a zis lui Samuel: 'Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi 
urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce 
am rostit împotriva casei lui; voi începe şi voi isprăvi. I-am spus că 
vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de 
care are cunoştinŃă şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, 
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26 aprilie, Deuteronomul 33.1,29, Biblia la rând: 2 Regi 15-17 
Moise şi-a încheiat ultimele învăŃături către popor printr-o cuvântare 
profetică plină de putere. A fost emoŃionantă şi elocventă. Inspirat de 
Dumnezeu, el a binecuvântat fiecare seminŃie a lui Israel în parte. În 
cuvintele de încheiere, a zăbovit în mare măsură asupra maiestăŃii lui 
Dumnezeu şi a superiorităŃii lui Israel, care n-ar fi încetat niciodată, 
dacă ei ar fi ascultat de Dumnezeu şi s-ar fi prins de tăria Lui. Istoria 
Mântuirii pag. 172 
 

27 aprilie, Deuteronomul 34.1,5, Biblia la rând: 2 Regi 18-19 
"Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful 
muntelui Pisga, în faŃa Ierihonului. Şi Domnul i-a arătat toată Ńara: de 
la Galaad până la Dan, tot Ńinutul lui Neftali, Ńara lui Efraim şi Manase, 
toată Ńara lui Iuda până la marea de apus, partea de miazăzi, 
împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea finicilor, până la 
łoar. Domnul a zis: ,Aceasta este Ńara pe care am jurat că o voi da lui 
Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: O voi da seminŃei tale. łi-am 
arătat ca s-o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Moise, robul 
Domnului, a murit acolo, în Ńara Moabului, după porunca Domnului. 
Istoria Mântuirii pag. 172 
 

28 aprilie, Iosua 1.9,17, Biblia la rând: 2 Regi 20-22 
După moartea lui Moise, Iosua avea să fie conducătorul lui Israel, ca 
să-i ducă în Ńara făgăduită. El fusese prim-ministrul lui Moise cea mai 
mare parte a timpului cât IsraeliŃii au rătăcit prin pustiu…El era 
calificat pentru această funcŃie importantă. Domnul i-a promis că va fi 
cu el cum fusese şi cu Moise şi va face Canaanul uşor de cucerit, dacă 
el avea să fie credincios în respectarea tuturor poruncilor Lui…. Iosua 
le-a poruncit copiilor lui Israel să se pregătească pentru o călătorie de 
trei zile şi ca toŃi bărbaŃii de război să meargă la luptă. "Ei au răspuns 
lui Iosua şi au zis: 'Vom face tot ce ne-ai poruncit şi ne vom duce 
oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe 
Moise, numai Domnul, Dumnezeul tău, să fie cu tine cum a fost cu 
Moise! Istoria Mântuirii pag. 175 
 

29 aprilie, Iosua 3.17, Biblia la rând: 2 Regi 23-25 
PreoŃii trebuiau să meargă înaintea poporului şi să poarte chivotul ce 
conŃinea Legea lui Dumnezeu. Când au intrat cu picioarele în apă la 
malul Iordanului, apele care curgeau au fost oprite şi preoŃii au trecut 
purtând chivotul în care era simbolul PrezenŃei Divine, iar poporul i-a 
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urmat. Când preoŃii au ajuns în mijlocul Iordanului, li s-a poruncit să 
rămână în albia râului până când toată oştirea lui Israel a trecut de 
partea cealaltă. Aici s-a convins generaŃia aceea de israeliŃi că apele 
Iordanului erau supuse aceleiaşi puteri pe care părinŃii lor o văzuseră 
manifestându-se la Marea Roşie, cu patruzeci de ani mai înainte. MulŃi 
dintre aceştia trecuseră prin Marea Roşie când erau copii. Acum 
treceau Iordanul ca bărbaŃi de război, complet echipaŃi de luptă. Istoria 
Mântuirii pag. 175 
 

30 aprilie, Iosua 5.9, Biblia la rând: 1 Cronici 1-2 
Când au auzit împăraŃii amoriŃilor şi ai canaaniŃilor că Dumnezeu a 
oprit apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel, li s-au topit inimile 
de frică. IsraeliŃii îi uciseseră pe doi din împăraŃii Moabului, iar 
trecerea lor miraculoasă prin Iordanul umflat şi năvalnic i-a umplut de 
groază. Iosua i-a circumcis pe toŃi care se născuseră în pustiu. După 
această ceremonie, au Ńinut Paştele în câmpiile Ierihonului. "Domnul a 
zis lui Iosua: 'Astăzi am ridicat ocara Egiptului de deasupra voastră.'" 
Istoria Mântuirii pag. 177 
 

MAI  
 

1 mai, Iosua 5.13-15, Biblia la rând: 1 Cronici 3-5 
Când Iosua s-a retras din mijlocul oştirii lui Israel, să mediteze şi să se 
roage pentru ca să-l însoŃească prezenŃa deosebită a lui Dumnezeu, a 
văzut un bărbat de statură înaltă, îmbrăcat ca de război şi Ńinând în 
mână sabia scoasă din teacă. Iosua nu l-a recunoscut ca fiind din 
oştirea lui Israel, dar totuşi nu părea să fie nici duşman. În zelul său, 
Iosua s-a apropiat de el şi i-a zis: "'Eşti dintre ai noştri sau dintre 
vrăjmaşii noştri?' El a răspuns: 'Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii 
Domnului şi acum am venit.' Iosua s-a aruncat cu faŃa la pământ… 
Acesta nu era un înger obişnuit. Era Domnul Isus Hristos care îi 
condusese pe evrei prin pustiu, învăluit în stâlpul de foc noaptea şi în 
stâlpul de nor ziua. Locul era sfinŃit de prezenŃa Lui; de aceea i s-a 
poruncit lui Iosua să-şi scoată încălŃămintea. Istoria Mântuirii. 178 
 

2 mai, Iosua 6.2-3, Biblia la rând: 1 Cronici 6 
Atunci Domnul l-a instruit pe Iosua ce cale să urmeze pentru a cuceri 
Ierihonul. Tuturor bărbaŃilor de război avea să li se poruncească să 
înconjoare cetatea o dată pe zi, timp de şase zile, iar în a şaptea zi să 
meargă de şapte ori în jurul Ierihonului. Luarea Ierihonului "Iosua, fiul 
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lui Nun a chemat pe preoŃi şi le-a zis: 'LuaŃi chivotul legământului şi 
şapte preoŃi să poarte cele şapte trâmbiŃe de corn de berbece înaintea 
chivotului Domnului.' Şi a zis poporului: 'PorniŃi, înconjuraŃi cetatea şi 
bărbaŃii înarmaŃi să treacă înaintea chivotului Domnului.' După ce a 
vorbit Iosua poporului, cei şapte preoŃi care purtau înaintea Domnului 
cele şapte trâmbiŃe de corn de berbece au pornit şi au sunat din 
trâmbiŃe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Istoria 
Mântuirii pag. 178-179 
 

3 mai, Iosua 6.6, Biblia la rând: 1 Cronici 7-8 
UimiŃi şi alarmaŃi, străjerii acelei cetăŃi osândite observau fiecare 
mişcare şi o raportau celor cu autoritate. Ei nu puteau să spună ce 
însemna toată această manifestare. Unii luau în derâdere ideea ca 
cetatea să fie luată în felul acesta, în timp ce alŃii erau uimiŃi şi 
înfricoşaŃi văzând splendoarea chivotului şi înfăŃişarea solemnă şi 
demnă a preoŃilor şi a oştirii lui Israel care-i urma, cu Iosua în fruntea 
ei. Ei îşi aminteau că Marea Roşie se despărŃise înaintea izraeliŃilor cu 
patruzeci de ani în urmă şi că prin râul Iordan tocmai fusese pregătită o 
cale de trecere pentru ei. Erau prea îngroziŃi ca să glumească. Îşi Ńineau 
cu stricteŃe închise porŃile cetăŃii şi luptători puternici păzeau fiecare 
poartă. Istoria Mântuirii pag. 180 
 

4 mai, Iosua 6.20, Biblia la rând: 1 Cronici 9-11 
Dumnezeu intenŃiona să le arate izraeliŃilor că luarea Canaanului nu 
trebuia să le fie atribuită lor. Căpetenia oştirii Domnului a biruit 
Ierihonul. Împreună cu îngerii Săi, era angajat în cucerire. Domnul 
Hristos a poruncit armatelor cereşti să dărâme zidurile Ierihonului şi să 
pregătească intrarea pentru Iosua şi armatele lui Israel. În această 
minune, Dumnezeu nu doar că a întărit credinŃa poporului Lui în 
puterea Sa de a le supune vrăjmaşii, ci le-a şi mustrat necredinŃa de 
mai înainte. Istoria Mântuirii pag. 181 
 

5 mai, Iosua 24.14-15, Biblia la rând: 1 Cronici 12-14 
Nici o pată nu se afla pe caracterul sfânt al lui Iosua. El era un 
conducător înŃelept. ViaŃa i-a fost în întregime consacrată lui 
Dumnezeu. Înainte de a muri a adunat poporul evreu şi, urmând 
exemplul lui Moise, le-a reamintit călătoriile prin pustiu şi felul 
îndurător în care lucrase Dumnezeu cu ei. Apoi li s-a adresat cu 
elocvenŃă. Le-a relatat cum împăratul Moabului pornise la luptă 
împotriva lor şi îl chemase pe Balaam să-i blesteme; dar Dumnezeu 
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totodată binecuvântare şi tărie pentru cei care ascultau de poruncile 
Sale. Când a auzit cât de mult a fost binecuvântată casa lui Obed-
Edom şi că tot ce avea prosperase datorită chivotului lui Dumnezeu, 
David a fost nerăbdător să-l aducă în cetatea sa. Înainte de a porni să 
aducă chivotul sacru, însă, el însuşi s-a sfinŃit lui Dumnezeu şi a 
poruncit ca toŃi bărbaŃii cu cea mai înaltă autoritate în împărăŃie să se 
păzească de orice ocupaŃie lumească şi de orice ar fi putut să le 
distragă atenŃia de la consacrarea sfântă. Istoria Mântuirii pag. 193 
 

19 mai, 1 Regii 8.6-7, Biblia la rând: 2 Cronici 32-34 
Solomon a urmat exemplul tatălui său, David. La fiecare şase paşi 
aducea jertfă. Cu cântare, cu muzică şi cu ceremonie măreaŃă, "preoŃii 
au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în locul prea sfânt 
al casei, în sfânta sfintelor, sub aripile heruvimilor. Căci heruvimii 
aveau aripile întinse peste locul chivotului şi acopereau chivotul şi 
drugii lui pe deasupra." Istoria Mântuirii pag. 193-194 
 

20 mai, Ieremia 3.16, Biblia la rând: 2 Cronici 35-36 
Dumnezeu a îngăduit ca Israel să meargă în robie, ca să-i smerească şi 
să-i pedepsească din cauza călcării poruncilor Lui şi din cauza faptelor 
lor rele. Înainte de distrugerea templului, Dumnezeu a făcut cunoscut 
soarta acestuia câtorva dintre slujitorii Săi credincioşi. Templul era 
mândria naŃiunii şi era privit cu idolatrie, în timp ce poporul păcătuia 
împotriva lui Dumnezeu. El le-a descoperit şi robia lui Israel. Chiar 
înainte de distrugerea templului, aceşti oameni neprihăniŃi au mutat 
chivotul sfânt conŃinând tablele de piatră şi, cu jale şi întristare, l-au 
închis într-o peşteră, unde avea să fie ascuns de poporul Israel, din 
cauza păcatelor lor, şi nu avea să le mai fie redat. Istoria Mântuirii 
pag. 195 
 

21 mai, Luca 2.7-9, Biblia la rând: Ezra 1-3 
Am fost dusă înapoi, la timpul când Isus avea să ia asupra Lui natura 
omului, să Se umilească pe Sine, ca om, şi să îndure ispitele lui 
Satana. Naşterea Sa a fost lipsită de măreŃie lumească. S-a născut într-
un staul şi a fost legănat într-o iesle; totuşi naşterea Lui a fost onorată 
cu mult mai presus decât a oricăruia dintre fiii oamenilor. Îngeri din 
cer i-au anunŃat pe păstori despre venirea Lui, iar lumina şi slava de la 
Dumnezeu au însoŃit mărturia lor. Oastea cerească şi-a atins harpele şi 
a slăvit pe Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag. 196 
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fără ca el să-i fi oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată 
fărădelegea casei lui Eli nu va fi ispăşită, nici prin jertfe, nici prin 
daruri de mâncare.'" Istoria Mântuirii pag. 185 
 

9 mai, 1 Samuel 3.18, Biblia la rând: 1 Cronici 25-27 
Samuel i-a spus lui Eli cuvintele Domnului; "şi Eli a zis: 'Domnul este 
acesta, să facă ce va crede.'" Ştia că Dumnezeu fusese dezonorat şi 
simŃea că el însuşi păcătuise. El a recunoscut că Dumnezeu pedepsea 
astfel neglijarea lui păcătoasă. Eli a făcut cunoscut întregului Israel 
cuvântul Domnului către Samuel. Făcând aceasta, el credea că va 
corecta într-o oarecare măsură neglijenŃa lui păcătoasă din trecut. Răul 
pronunŃat împotriva lui Eli n-a mai întârziat mult. IzraeliŃii au făcut 
război cu filistenii şi au fost biruiŃi, iar patru mii dintre ei au fost ucişi. 
Istoria Mântuirii pag. 185 
 

10 mai, 1 Samuel 4.3-5, Biblia la rând: 1 Cronici 28 - 2 Cronici 1 
"Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a 
scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat tot pământul. Răsunetul 
acestor strigăte a fost auzit de filisteni şi au zis: 'Ce înseamnă strigătele 
acestea care răsună în tabăra evreilor?' Şi au auzit că sosise chivotul 
Domnului în tabără. Filistenii s-au temut, pentru că au crezut că 
Dumnezeu a venit în tabără. 'Vai de noi!' au zis ei, 'căci n-a fost aşa 
ceva până acum. Vai de noi! Cine ne va izbăvi din mâna acestor 
dumnezei puternici? Dumnezeii aceştia au lovit pe egipteni cu tot felul 
de urgii în pustie. ÎntăriŃi-vă şi fi Ńi oameni, filistenilor, ca nu cumva să 
fi Ńi robi evreilor, cum v-au fost ei robi vouă; fi Ńi oameni şi luptaŃi!' 
Istoria Mântuirii pag. 186 
 

11 mai, 1 Samuel 4.10-11, Biblia la rând: 2 Cronici 2-5 
Filistenii au început lupta şi Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul 
lui. Înfrângerea a fost foarte mare şi din Israel au căzut treizeci de mii 
de oameni pedeştri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat şi cei doi fii ai 
lui Eli, Hofni şi Fineas, au murit." Filistenii credeau că acest chivot era 
zeul israeliŃilor. Ei nu ştiau că Dumnezeul cel viu, care a creat cerurile 
şi pământul şi a dat Legea la Sinai, trimitea prosperitate şi blestem, 
potrivit cu ascultarea sau călcarea Legii Sale conŃinute în chivotul 
sacru. Istoria Mântuirii pag. 187 
 

12 mai, 1 Samuel 4.17-18, Biblia la rând: 2 Cronici 6-8 
Eli stătea lângă drum aşteptând cu inima tremurând să primească veşti 
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de pe front. El se temea că va fi luat chivotul şi pângărit de oastea 
filisteană. Un sol de la oaste a alergat la Silo şi l-a informat pe Eli că 
cei doi fii ai lui fuseseră omorâŃi. El a putut suporta acest lucru cu 
oarecare calm, deoarece avea motive să se aştepte la aşa ceva. Când, 
însă, mesagerul a adăugat: "Şi chivotul Domnului a fost luat," Eli s-a 
clătinat în suferinŃă pe scaunul lui, a căzut pe spate şi a murit. S-a 
împărtăşit de mânia lui Dumnezeu care venise asupra fiilor lui. El era 
vinovat într-o mare măsură de fărădelegile lor, pentru că neglijase în 
mod criminal să le pună restricŃii. Capturarea chivotului lui Dumnezeu 
de către filisteni a fost considerată cea mai mare calamitate ce putea 
lovi pe Israel. Istoria Mântuirii pag. 187 
 
13 mai, 1 Samuel 5.2-3, Biblia la rând: 2 Cronici 9-12 
Dumnezeu a îngăduit ca duşmanii să captureze chivotul, ca să-i arate 
lui Israel cât de zadarnic era ca el să se încreadă în chivot, simbolul 
prezenŃei Sale, în timp ce profana poruncile din interiorul lui…  
Filistenii erau triumfători, pentru că aveau, după cum credeau ei, pe 
dumnezeul renumit al israeliŃilor, care făcuse mari minuni pentru ei şi 
îi făcuse spaima duşmanilor lor. Au dus chivotul lui Dumnezeu la 
Asdod, într-un templu splendid ridicat în cinstea celui mai popular zeu 
al lor, Dagon, şi l-au aşezat lângă acesta. DimineaŃa, preoŃii acelor 
dumnezei au intrat în templu şi s-au îngrozit să-l găsească pe Dagon 
căzut cu faŃa la pământ înaintea chivotului Domnului. Istoria 
Mântuirii pag. 188 
 
14 mai, 1 Samuel 5.4, Biblia la rând: 2 Cronici 13-17 
Îngerii lui Dumnezeu, care însoŃeau întotdeauna chivotul, au doborât la 
pământ idolul fără simŃuri şi apoi l-au mutilat, ca să arate că 
Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, era mai presus de toŃi dumnezeii şi că 
în faŃa Lui orice zeu păgân era un nimic. Păgânii aveau mare respect 
faŃă de dumnezeul lor, Dagon, iar când l-au găsit distrus şi zăcând cu 
faŃa la pământ înaintea chivotului lui Dumnezeu s-au întristat şi au 
considerat aceasta ca o prevestire foarte rea pentru filisteni. Ei au 
interpretat că filistenii şi toŃi dumnezeii lor vor fi supuşi şi nimiciŃi de 
către evrei, iar Dumnezeul acestora va fi mai mare şi mai puternic 
decât toŃi dumnezeii. Au scos chivotul lui Dumnezeu din templul 
idolului lor şi l-au aşezat singur într-un alt loc. Istoria Mântuirii. 188 
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15 mai, 1 Samuel 6.8, Biblia la rând: 2 Cronici 18-20 
Aceştia i-au sfătuit să-l trimită înapoi, la poporul căruia îi aparŃinea, 
împreună cu o mare jertfă pentru vina lor gravă şi, dacă Dumnezeu va 
avea plăcerea s-o primească, ei vor fi vindecaŃi. Ei trebuiau să mai 
înŃeleagă faptul că mâna lui Dumnezeu era asupra lor din cauză că Îi 
luaseră chivotul, care aparŃinea numai lui Israel. Unii n-au fost de 
acord cu aceasta. Era prea umilitor să ducă înapoi chivotul şi au 
insistat că nici unul dintre filisteni n-ar îndrăzni să-şi rişte viaŃa 
purtând chivotul Dumnezeului lui Israel, care adusese moartea asupra 
lor. Istoria Mântuirii pag. 189 
 

16 mai, 1 Samuel 6.20-21, Biblia la rând: 2 Cronici 21-24 
Locuitorii din Bet-Şemeş s-au temut de chivot şi au zis: "'Cine poate 
sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Şi la cine 
trebuie să se suie chivotul, dacă se depărtează de la noi?' Au trimis 
nişte soli la locuitorii din Chiriat-Iearim ca să le spună: 'Filistenii au 
adus înapoi chivotul Domnului; pogorâŃi-vă şi luaŃi-l la voi.'" 
Locuitorii din Chiriat-Iearim au dus chivotul Domnului în casa lui 
Abinadab şi l-au sfinŃit pe fiul lui ca să-l păzească. Timp de douăzeci 
de ani, evreii fuseseră sub puterea filistenilor. Erau foarte umiliŃi şi s-
au pocăit de păcatele lor, iar Samuel a mijlocit în favoarea lor şi 
Dumnezeu a fost iarăşi îndurător cu ei. Filistenii s-au războit cu ei şi 
Domnul a lucrat din nou într-un mod minunat pentru Israel, iar ei i-au 
biruit pe vrăjmaşi. Istoria Mântuirii pag. 191 
 

17 mai, 2 Samuel 6.6-7, Biblia la rând: 2 Cronici 25-27 
David şi toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de 
instrumente muzicale. "Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins 
mâna spre chivotul lui Dumnezeu şi l-a apucat pentru că erau să-l 
răstoarne boii. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza şi l-a 
lovit pe loc pentru păcatul lui şi a murit acolo lângă chivotul lui 
Dumnezeu." Uza era supărat pe boi, pentru că s-au împiedicat. El a 
arătat clar neîncredere în Dumnezeu, ca şi când El, care adusese 
chivotul din Ńara filistenilor, nu putea să-i poarte de grijă. Îngerii care 
însoŃeau chivotul l-au lovit pe loc pe Uza pentru că s-a încumetat cu 
nerăbdare să pună mâna pe chivotul Domnului. Istoria Mântuirii. 192 
 

18 mai, 2 Samuel 6.11-12, Biblia la rând: 2 Cronici 28-31 
Dumnezeu voia să-şi înveŃe poporul că, în timp ce chivotul Lui 
însemna groază şi moarte pentru cei care-I călcau poruncile, însemna 
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IUNIE  
 

1 iunie, Ioan 1.11, Biblia la rând: Iov 1-4 
Satana a Ńinut un sfat special cu îngerii lui. Ei erau dezamăgiŃi şi 
furioşi că nu reuşiseră nimic împotriva Fiului lui Dumnezeu. Au 
hotărât că trebuie să fie mai şireŃi şi să-şi folosească la maximum 
puterea pentru a inspira, chiar în mintea celor din poporul Lui, 
necredinŃă cu privire la faptul că El era Mântuitorul lumii, iar în felul 
acesta să-L descurajeze pe Isus în misiunea Lui. Nu conta cât de 
scrupuloşi puteau fi evreii în ceremoniile şi jertfele lor; dacă ei puteau 
fi ŃinuŃi în orbire faŃă de profeŃii şi făcuŃi să creadă că Mesia avea să 
apară ca un împărat pământesc puternic, atunci era posibil să fie 
conduşi să-L dispreŃuiască şi să-L respingă pe Isus. Mi s-a arătat că 
Satana şi îngerii lui erau foarte ocupaŃi în timpul lucrării Domnului 
Hristos, inspirându-le oamenilor necredinŃă, ură şi batjocură. Istoria 
Mântuirii pag. 202 
 

2 iunie, Ioan 1.7-10, Biblia la rând: Iov 5-7 
Satana încă mai spera ca măreŃul Plan de Mântuire să eşueze. El îşi 
încorda toate puterile ca să împietrească inima oamenilor şi să-i facă să 
aibă simŃăminte amare împotriva lui Isus. Satana spera că atât de 
puŃini Îl vor primi pe Isus ca pe Fiul lui Dumnezeu, încât El va 
considera suferinŃele şi jertfa Lui prea mari ca să fie făcute pentru un 
grup atât de mic. Am văzut, însă, că şi dacă ar fi fost numai doi care L-
ar fi acceptat pe Domnul Isus ca Fiu al lui Dumnezeu şi ar fi crezut în 
El spre mântuirea sufletelor lor, El tot ar fi adus planul la îndeplinire. 
Istoria Mântuirii pag. 203 
 

3 iunie, Matei 4.23-24, Biblia la rând: Iov 8-10 
Isus Şi-a început lucrarea, zdrobind puterea lui Satana asupra celor 
suferinzi. El restabilea sănătatea celor bolnavi, dădea vedere orbilor şi-
i vindeca pe şchiopi, făcându-i să sară de bucurie şi să-L slăvească pe 
Dumnezeu. Domnul Isus a redat sănătatea celor infirmi, care fuseseră 
legaŃi de puterea crudă a lui Satana timp de mulŃi ani. Prin cuvinte 
pline de har i-a mângâiat pe cei slabi, tremurânzi şi deznădăjduiŃi. Pe 
cei plăpânzi şi suferinzi, peste care Satana stăpânise victorios, Isus i-a 
smuls din strânsoarea lui, aducându-le sănătate trupului, precum şi 
mare bucurie şi fericire. El a înviat morŃii la viaŃă, iar ei Îl slăveau pe 
Dumnezeu pentru manifestarea măreaŃă a puterii Sale. Isus lucra cu 
putere pentru toŃi care credeau în El. Istoria Mântuirii pag. 203 
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22 mai, Luca 3.21-22, Biblia la rând: Ezra 4-7 
Îngerii lui Dumnezeu planau deasupra scenei botezului Lui; Duhul 
Sfânt a coborât în forma unui porumbel şi a luminat peste El şi, în 
timp ce oamenii stăteau foarte uimiŃi, cu ochii aŃintiŃi asupra Lui, din 
cer s-a auzit glasul Tatălui spunând: Tu eşti Fiul Meu prea iubit; În 
Tine Îmi găsesc plăcerea. Ioan nu era sigur că Acela care venise să fie 
botezat de el în Iordan era chiar Mântuitorul. Dumnezeu, însă, îi 
făgăduise un semn prin care să-L cunoască pe Mielul lui Dumnezeu. 
Acel semn a fost dat când porumbelul ceresc a coborât asupra 
Domnului Isus şi slava lui Dumnezeu a strălucit în jurul Lui. Istoria 
Mântuirii pag. 197 
 

23 mai, Matei 3.3-4, Biblia la rând: Ezra 8-10 
Când Isus avea să-Şi înceapă activitatea ca învăŃător, Ioan ştia că 
atunci el trebuia să moară. Vocea lui rareori s-a auzit în altă parte 
decât în pustie. ViaŃa i-a fost singuratică. El nu a rămas alături de 
familia tatălui său, ca să se bucure de societatea membrilor ei, ci i-a 
părăsit pentru a-şi îndeplini misiunea. MulŃimile plecau din oraşele şi 
satele aglomerate şi se adunau în pustie ca să asculte cuvintele 
minunatului profet. El a înfipt securea la rădăcina pomului. A mustrat 
păcatul, fără frică de urmări, şi a pregătit calea pentru Mielul lui 
Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag. 197 
 

24 mai, Matei 4.1-2, Biblia la rând: Neemia 1-3 
După botezul Său în Iordan, Isus a fost condus de Duhul în pustie, să 
fie ispitit de diavolul. Duhul Sfânt Îl pregătise pentru acea scenă 
deosebită a ispitei cumplite. Timp de patruzeci de zile a fost ispitit de 
Satana şi în acest timp nu a mâncat nimic. Totul în jurul Lui era 
neplăcut. Natura omenească ar fi înclinată să dea înapoi în astfel de 
circumstanŃe. El Se afla cu fiarele sălbatice şi cu diavolul, într-un loc 
pustiu şi singuratic. Fiul lui Dumnezeu era palid şi slăbise din cauza 
postului şi suferinŃei, dar calea Îi fusese trasată şi El trebuia să 
îndeplinească lucrarea pe care venise s-o facă. Istoria Mântuirii. 198 
 

25 mai, Luca 4.3-4, Biblia la rând: Neemia 4-6 
Satana a profitat de suferinŃele Fiului lui Dumnezeu şi s-a pregătit să-L 
asalteze cu multe ispite, sperând să-L învingă, pentru că Isus Se 
smerise devenind om. Satana a venit cu ispita aceasta: "Dacă eşti Fiul 
lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine." L-a ispitit 
pe Domnul Isus să consimtă a-i dovedi faptul că El era Mesia, prin 
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exercitarea puterii Sale divine. Isus i-a răspuns cu blândeŃe: "Este 
scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din 
gura lui Dumnezeu." Luca 4,3.4. Istoria Mântuirii pag. 198-199 
 

26 mai, Luca 3.22, Biblia la rând: Neemia 7 
Satana căuta o dispută cu Domnul Isus cu privire la faptul că El era 
Fiul lui Dumnezeu. S-a referit la condiŃia Lui slabă şi suferindă şi a 
afirmat cu trufie că era mai tare decât Isus. Cuvintele rostite din cer, 
însă, "Tu eşti Fiul Meu prea iubit; în Tine Îmi găsesc toată plăcerea 
Mea" (Luca 3,22), au fost suficiente pentru a-L susŃine pe Isus în toate 
suferinŃele Lui. Am văzut că Domnul Hristos nu avea ce să facă pentru 
a-l convinge pe Satana de puterea Lui sau de faptul că El era 
Mântuitorul lumii. Satana are suficiente dovezi despre poziŃia înălŃată 
şi autoritatea Fiului lui Dumnezeu. Nesupunerea lui faŃă de autoritatea 
lui Hristos l-a dat afară din cer. Istoria Mântuirii pag. 199 
 

27 mai, Luca 4.10-12, Biblia la rând: Neemia 8-9 
Ca să-şi manifeste puterea, Satana L-a dus pe Isus la Ierusalim, L-a 
aşezat pe vârful templului şi acolo L-a ispitit să dovedească faptul că 
era Fiul lui Dumnezeu, aruncându-Se de la acea înălŃime ameŃitoare. 
Satana a venit cu cuvintele inspiraŃiei: "Căci este scris: El va porunci 
îngerilor Lui să Te păzească şi ei Te vor lua pe mâini ca nu cumva să-
Ńi loveşti piciorul de vreo piatră. Isus a răspuns: 'S-a spus: Să nu 
ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău." Luca 4,10-12. Satana dorea să-L 
provoace pe Isus să abuzeze de îndurarea Tatălui Său şi să-Şi rişte 
viaŃa înainte de îndeplinirea misiunii Sale. El spera ca Planul de 
Mântuire să eşueze; dar acesta era prea solid întemeiat pentru a fi 
răsturnat sau mânjit de Satana. Istoria Mântuirii pag. 199 
 

28 mai, Matei 16.23, Biblia la rând: Neemia 10-11 
Satana a triumfat când Domnul Isus Şi-a lăsat la o parte puterea şi 
slava şi a părăsit cerul. Credea că Fiul lui Dumnezeu a fost atunci lăsat 
în puterea lui. Ispitirea reuşise atât de uşor în Eden cu perechea sfântă, 
încât el spera ca prin puterea lui satanică şi prin vicleşug să-L învingă 
chiar şi pe Fiul lui Dumnezeu şi, astfel, să-şi salveze viaŃa şi împărăŃia. 
Dacă L-ar fi putut ispiti pe Isus să Se depărteze de voia Tatălui Său, 
obiectivul lui ar fi fost atins. Dar Domnul Isus însă, l-a întâmpinat pe 
ispititor cu mustrarea: "Înapoia Mea, Satano!" El trebuia să Se plece 
numai înaintea Tatălui Său. Istoria Mântuirii pag. 201 
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29 mai, Luca 4.28-29, Biblia la rând: Neemia 12-13 
După ce şi-a sfârşit ispitele, Satana s-a depărtat de Isus pentru un timp, 
iar îngerii I-au pregătit mâncare în pustiu, L-au întărit şi 
binecuvântarea Tatălui Său se afla asupra Lui. Satana, cu cele mai 
cumplite ispite ale lui, a eşuat; totuşi, el aştepta cu nerăbdare perioada 
lucrării Domnului Isus, când în diferite ocazii avea să-şi încerce 
viclenia împotriva Lui. El încă spera să-L învingă, stârnindu-i pe cei ce 
nu voiau să-L primească pe Isus să-L urască şi să caute să-L omoare. 
Istoria Mântuirii pag. 202 
 

30 mai, Luca 15.10, Biblia la rând: Estera 1-5 
Satana încă mai spera ca măreŃul Plan de Mântuire să eşueze. El îşi 
încorda toate puterile ca să împietrească inima oamenilor şi să-i facă să 
aibă simŃăminte amare împotriva lui Isus. Satana spera că atât de 
puŃini Îl vor primi pe Isus ca pe Fiul lui Dumnezeu, încât El va 
considera suferinŃele şi jertfa Lui prea mari ca să fie făcute pentru un 
grup atât de mic. Am văzut, însă, că şi dacă ar fi fost numai doi care L-
ar fi acceptat pe Domnul Isus ca Fiu al lui Dumnezeu şi ar fi crezut în 
El spre mântuirea sufletelor lor, El tot ar fi adus planul la îndeplinire. 
Istoria Mântuirii pag. 202 
 

31 mai, Luca 15.10, Biblia la rând: Estera 6-10 
Gsdfk /k /lk ds 
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aceiaşi oameni care s-au alăturat acestei scene îngrozitoare vor vedea 
totul din nou, în imagini clare. Istoria Mântuirii pag. 212-213 
 

14 iunie, Matei 26.74-75, Biblia la rând: Psalmii 1-8 
Petru l-a urmat pe Domnul Lui după ce a fost trădat… Ucenicii erau 
renumiŃi pentru puritatea limbajului lor, iar Petru, pentru a-şi convinge 
acuzatorii că nu era unul din ucenicii Domnului Hristos, a tăgăduit 
acuzaŃia a treia oară cu blestem şi jurământ. Isus, care Se afla la o 
oarecare distanŃă de Petru, a întors spre el o privire tristă şi 
dojenitoare. Atunci, ucenicul şi-a amintit cuvintele pe care i le spusese 
Isus în camera de sus, precum şi propria sa afirmaŃie zeloasă. "Chiar 
dacă toŃi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi 
în Tine o pricină de poticnire." El se lepădase de Domnul lui, chiar cu 
blestem şi jurământ, dar acea privire a lui Isus i-a topit inima şi l-a 
salvat. Petru a plâns cu amar, s-a pocăit de marele lui păcat, a fost 
convertit şi apoi pregătit să-i întărească pe fraŃii lui.  Istoria Mântuirii 
pag. 213-214 
 

15 iunie, Ioan 19.1-3, Biblia la rând: Psalmii 9-16 
MulŃimea striga după sângele lui Isus. L-au biciuit cu cruzime, L-au 
îmbrăcat cu o veche manta regească de purpură, iar pe capul Lui sfânt 
au pus o cunună de spini. I-au pus o trestie în mână, se plecau înaintea 
Lui şi Îl salutau în batjocură: "Plecăciune, Împăratul evreilor!" Ioan 
19,3. Apoi I-au luat trestia din mână şi L-au lovit cu ea peste cap, 
făcând ca spinii să-I intre în tâmple şi sângele să I se prelingă pe faŃă şi 
pe barbă. Pentru îngeri era greu să îndure priveliştea. Ei L-ar fi eliberat 
pe Domnul Isus, dar îngerii comandanŃi le-au interzis, spunând că 
acesta era un mare preŃ de răscumpărare care trebuia plătit pentru om; 
şi trebuia să fie complet şi să ducă la moarte. Istoria Mântuirii. 214 
 

16 iunie, Luca 22.63-65, Biblia la rând: Psalmii 17-20 
Blând şi smerit, Domnul Isus stătea înaintea mulŃimii înfuriate, în timp 
ce aceasta îi oferea cel mai josnic tratament. I-au scuipat faŃa -- acea 
faŃă de care vor dori să se ascundă într-o zi, faŃă care va da lumină 
cetăŃii lui Dumnezeu şi va străluci mai tare decât soarele. Domnul 
Hristos nu le-a aruncat criminalilor o privire mânioasă. Ei I-au acoperit 
capul şi faŃa cu o haină veche, apoi Îl loveau şi strigau: "Prooroceşte, 
cine Te-a lovit?" Luca 22,64. Între îngeri a fost agitaŃie. Ei L-ar fi 
salvat pe loc, dar îngerii comandanŃi i-au oprit. Istoria Mântuirii. 215 
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4 iunie, Ioan 7.45-46, Biblia la rând: Iov 11-13 
Satana şi îngerii lui le-au orbit ochii evreilor, le-au întunecat 
înŃelegerea şi i-au stârnit pe mai marii poporului şi pe conducători să ia 
viaŃa Mântuitorului. AlŃii au fost trimişi să-L aducă pe Domnul Isus, 
dar, când au ajuns aproape de locul unde se afla El, au fost foarte 
uimiŃi. L-au văzut plin de înŃelegere şi compasiune faŃă de suferinŃa 
omenească. L-au auzit vorbind încurajator, cu iubire şi blândeŃe, celor 
slabi şi nenorociŃi. L-au mai auzit mustrându-l pe Satana cu glas 
autoritar şi poruncindu-le captivilor lui să plece, eliberaŃi. Au ascultat 
cuvintele înŃelepte rostite de Isus şi au fost captivaŃi; nu au putut pune 
mâna pe El. S-au întors la preoŃi şi la bătrâni fără Isus. Istoria 
Mântuirii pag. 204 
 

5 iunie, Luca 9.29-31, Biblia la rând: Iov 14-16 
CredinŃa ucenicilor a fost întărită în mare măsură cu ocazia schimbării 
la faŃă, când li s-a îngăduit să privească slava Domnului Hristos şi să 
audă glasul din cer mărturisind despre caracterul Său divin. Dumnezeu 
a ales să le dea urmaşilor lui Isus o dovadă puternică a faptului că El 
era Mesia cel făgăduit, astfel ca în întristarea şi dezamăgirea lor amară, 
la răstignirea Lui, ei să nu-şi piardă cu totul credinŃa. Cu ocazia 
schimbării la faŃă, Domnul a trimis pe Moise şi pe Ilie să vorbească cu 
Isus despre suferinŃele şi moartea Lui. În loc să aleagă îngeri ca să 
discute cu Fiul Său, Dumnezeu i-a ales pe aceia care experimentaseră 
ei înşişi încercările de pe pământ. Istoria Mântuirii pag. 205-206 
 

6 iunie, Marcu 9.7-8, Biblia la rând: Iov 17-20 
Domnul Isus le spusese ucenicilor Lui că erau unii care stăteau cu El şi 
care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăŃia lui Dumnezeu 
venind cu putere. Această făgăduinŃă s-a împlinit cu ocazia schimbării 
la faŃă. ÎnfăŃişarea lui Isus s-a schimbat şi a strălucit ca soarele. 
Veşmântul Lui era alb şi sclipitor. Moise era acolo, reprezentându-i pe 
cei care vor fi înviaŃi din morŃi la a doua venire a lui Isus. Ilie, care a 
fost luat la cer fără să vadă moartea, îi reprezenta pe cei care vor fi 
schimbaŃi în nemurire la a doua venire a Domnului Hristos şi vor fi 
înălŃaŃi la cer fără să guste moartea. Ucenicii priveau cu uimire şi 
teamă maiestatea desăvârşită a Domnului Isus şi norul care-i umbrea şi 
au auzit glasul lui Dumnezeu spunând cu măreŃie nemaipomenită: 
"Acesta este Fiul Meu prea iubit; de El să ascultaŃi." Istoria Mântuirii 
pag. 207 
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7 iunie, Marcu 14.18, Biblia la rând: Iov 21-23 
Am fost dusă la timpul în care Domnul Isus mânca cina Paştelui cu 
ucenicii Săi. Satana îl înşelase pe Iuda, făcându-l să creadă că era unul 
din ucenicii adevăraŃi ai Domnului Hristos; dar inima lui fusese 
întotdeauna firească. El a văzut lucrările pline de putere ale lui Isus, a 
fost cu El în timpul lucrării Sale, şi a cedat dovezilor copleşitoare că El 
era Mesia, dar Iuda lucra în ascuns, era invidios şi iubea banii. El s-a 
plâns cu mânie de parfumul costisitor turnat pe Isus. Istoria Mântuirii 
pag. 208 
 

8 iunie, Ioan 12.9-11, Biblia la rând: Iov 24-28 
Domnul Isus l-a înviat pe Lazăr din morŃi, iar ei se temeau că, dacă Îl 
vor omorî pe Isus, Lazăr va mărturisi despre puterea Sa. Oamenii se 
adunau să-l vadă pe cel care fusese înviat din morŃi, iar conducătorii au 
hotărât să-l omoare şi pe Lazăr şi să stingă entuziasmul. Apoi vor 
întoarce poporul către tradiŃiile şi doctrinele omeneşti, să dea zeciuială 
din izmă şi mărar, iar ei vor avea iarăşi influenŃă asupra lui. Au căzut 
de acord să-L ia pe Isus când era singur, căci, dacă ar fi încercat să-L 
ia din mulŃime, când tot interesul era îndreptat asupra Lui, ar fi fost 
ucişi cu pietre. Istoria Mântuirii pag. 209 
 

9 iunie, Luca 22.31-32, Biblia la rând: Iov 29-31 
Iubirea de bani l-a condus să-L trădeze pe Domnul lui în mâinile celor 
mai înverşunaŃi duşmani ai Săi. Satana lucra direct prin Iuda şi, în 
mijlocul scenei impresionante de la ultima cină, trădătorul născocea 
planuri pentru a-şi trăda ÎnvăŃătorul. Isus, plin de întristare, le-a spus 
ucenicilor că toŃi vor avea un prilej de poticnire din cauza Lui chiar în 
noaptea aceea. Dar Petru a afirmat cu înflăcărare că, şi dacă toŃi ceilalŃi 
s-ar poticni din cauza Lui, el nu se va poticni. Domnul Isus i-a spus: 
"Satana a dorit să vă aibă ca să vă poată cerne ca grâul. Dar Eu M-am 
rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinŃa ta; şi, după ce te vei 
întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraŃii tăi.". Istoria Mântuirii. 209. 
 

10 iunie, Luca 22.42, Biblia la rând: Iov 32-34 
L-am privit pe Isus în grădină cu ucenicii. Cu adâncă durere, i-a 
implorat să vegheze şi să se roage, ca să nu cadă în ispită. El ştia că 
avea să le fie încercată credinŃa şi speranŃele aveau să le fie 
dezamăgite, iar ei vor avea nevoie de toată tăria pe care o puteau 
obŃine prin veghere strictă şi rugăciune fierbinte. Plângând cu strigăte 
tari, Isus S-a rugat: "Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la 
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Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta." Fiul lui Dumnezeu Se 
ruga în agonie. Picături mari de sânge se adunau pe faŃa Lui şi cădeau 
la pământ. Îngerii zburau deasupra locului, privind scena, dar numai 
unul a fost trimis să-L întărească pe Fiul lui Dumnezeu în agonia Lui. 
În cer nu mai era bucurie. Îngerii şi-au aruncat coroanele şi harpele şi, 
cu cel mai profund interes, Îl priveau în tăcere pe Isus. Istoria 
Mântuirii pag. 210 
 

11 iunie, Matei 26.40, Biblia la rând: Iov 35-37 
După ce S-a rugat, Isus a venit la ucenici, dar ei dormeau. În ceasul 
acela grozav, n-a avut măcar compasiunea şi rugăciunile ucenicilor 
Lui. Petru, care fusese atât de zelos cu puŃin timp în urmă, era 
îngreuiat de somn. Isus i-a amintit declaraŃia lui hotărâtă şi i-a spus: 
"Ce, un ceas n-aŃi putut să vegheaŃi împreună cu Mine?" Matei 26,40. 
De trei ori S-a rugat în agonie Fiul lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii 
pag. 210-211 
 

12 iunie, Ioan 18.3-7, Biblia la rând: Iov 38-39 
Atunci a apărut Iuda cu grupul de oameni înarmaŃi. S-a apropiat de 
Maestrul lui ca de obicei, să-L salute. Ceata L-a înconjurat. El, însă, 
Şi-a manifestat puterea divină când i-a întrebat: "Pe cine căutaŃi?" "Eu 
sunt." Ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ. Isus a pus această 
întrebare ca ei să poată fi martori ai puterii Lui şi să aibă dovada că El 
putea să Se elibereze din mâinile lor, dacă ar fi vrut. Ucenicii au 
început să spere când au văzut mulŃimea cu toiege şi săbii căzând atât 
de uşor. Când s-au ridicat şi L-au înconjurat din nou pe Fiul lui 
Dumnezeu, Petru şi-a scos sabia, l-a lovit pe un slujitor al marelui 
preot şi i-a tăiat urechea. Isus i-a poruncit să-şi pună sabia la loc, 
spunând: "Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune 
îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?" 
Istoria Mântuirii pag. 211 
 

13 iunie, Marcu 14.50, Biblia la rând: Iov 40-42 
Ucenicii se temeau pentru vieŃile lor şi toŃi L-au părăsit şi au fugit. Isus 
a fost lăsat singur în mâinile gloatei ucigaşe. O, ce triumf pe Satana, 
atunci! Şi ce tristeŃe şi durere pe îngerii lui Dumnezeu! Multe 
companii de îngeri sfinŃi, fiecare cu câte un înger comandant în frunte, 
au fost trimişi să vadă scena. Îngerii aveau să înregistreze fiecare 
insultă, fiecare cruzime manifestată asupra Fiului lui Dumnezeu şi 
fiecare spasm de durere pe care Isus avea să-l sufere; pentru că exact 
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26 iunie, Marcu 15.34, Biblia la rând: Psalmii 70-73 
Natura neînsufleŃită şi-a exprimat compasiunea faŃă de Creatorul ei 
batjocorit şi muribund. Soarele a refuzat să privească scena aceea 
îngrozitoare. Razele sale strălucitoare luminau pământul la miezul 
zilei, când deodată soarele a părut că dispare. Bezna adâncă a învăluit 
crucea şi totul în jur ca într-un linŃoliu de înmormântare. Întunericul a 
durat trei ore. La ceasul al nouălea, teribila întunecime s-a ridicat de la 
oameni, dar încă Îl înfăşura ca într-o manta pe Mântuitorul. Fulgere 
mânioase păreau să fie aruncate asupra Lui, în timp ce atârna pe cruce. 
Apoi, "Isus a strigat cu glas tare: Eloi, Eloi, lama sabactani? care 
tălmăcit înseamnă: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit?". Istoria Mântuirii pag. 226 
 

27 iunie, Luca 23.46, Biblia la rând: Psalmii 74-77 
Deodată întunecimea se ridică de la cruce, iar Isus strigă pe un ton 
clar, ca de trâmbiŃă, ce pare să răsune în întreaga creaŃiune: "S-a 
sfârşit!" "Tată, în mâinile Tale Îmi încredinŃez duhul!". O lumină 
înconjoară crucea, iar faŃa Mântuitorului străluceşte de o slavă ca a 
soarelui. Îşi pleacă apoi capul pe piept şi moare. În clipa când a murit 
Domnul Hristos, în templu erau preoŃi care slujeau înaintea perdelei ce 
despărŃea locul sfânt de locul prea sfânt. Deodată, aceştia au simŃit 
pământul cutremurându-se sub ei, iar perdeaua templului, o draperie 
groasă şi bogată care era reînnoită în fiecare an, a fost ruptă în două de 
sus până jos de acelaşi cap de mână care scrisese cuvintele de osândă 
pe zidul palatului lui BelşaŃar. Istoria Mântuirii pag. 226 
 

28 iunie, Ioan 19.30, Biblia la rând: Psalmii 78-79 
Isus nu Şi-a dat viaŃa până când nu a îndeplinit lucrarea pe care venise 
s-o facă; şi cu ultima suflare a strigat: "S-a sfârşit!" Când au fost 
rostite aceste cuvinte, îngerii s-au bucurat pentru că marele Plan de 
Mântuire a fost îndeplinit în mod triumfător. În cer a fost bucurie 
pentru că fiii lui Adam puteau de acum, printr-o viaŃă de ascultare, să 
fie la urmă înălŃaŃi în prezenŃa lui Dumnezeu. Satana a fost înfrânt, iar 
el ştia că îşi pierduse împărăŃia. Istoria Mântuirii pag. 227 
 

29 iunie, Matei 27.62-64, Biblia la rând: Psalmii 80-85 
Deşi conducătorii evrei îşi aduseseră la îndeplinire scopul lor diavolesc 
dându-L pe Fiul lui Dumnezeu la moarte, temerile nu li s-au stins şi 
nici gelozia faŃă de Hristos cel mort. Cu bucuria răzbunării satisfăcute 
era amestecată o frică permanentă că trupul Lui mort, întins în 
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17 iunie, Ioan 16.16-17, Biblia la rând: Psalmii 21-25 
Unii dintre ucenici au căpătat permisiunea să intre unde era Isus şi să 
vadă judecarea Lui. Ei se aşteptau ca El să-Şi manifeste puterea divină, 
să Se elibereze din mâinile duşmanilor Lui şi să-i pedepsească pentru 
cruzimea cu care L-au tratat. SperanŃele lor se înălŃau şi coborau, după 
cum aveau loc diferitele scene. Uneori se îndoiau şi se temeau că 
fuseseră înşelaŃi, dar glasul auzit pe muntele schimbării la faŃă şi slava 
văzută acolo le-au întărit credinŃa că El era Fiul lui Dumnezeu. Îşi 
aminteau scenele la care fuseseră martori, minunile pe care le văzuseră 
înfăptuite de Isus, vindecarea bolnavilor, deschiderea ochilor orbilor şi 
urechilor surzilor, mustrarea şi scoaterea demonilor, învierea morŃilor 
şi chiar potolirea vântului şi mării. Istoria Mântuirii pag. 215 
 

18 iunie, Matei 27.3-4, Biblia la rând: Psalmii 26-31 
Iritarea şi confuzia i-au făcut pe preoŃi să tacă pentru puŃin timp. Nu 
doreau ca lumea să ştie că îl plătiseră pe unul din pretinşii urmaşi ai lui 
Isus să-L dea în mâinile lor. Doreau să ascundă faptul că Îl vânaseră pe 
Isus ca pe un tâlhar şi că Îl prinseseră pe ascuns. Mărturisirea lui Iuda, 
însă, precum şi înfăŃişarea lui vinovată şi sălbatică, i-au expus înaintea 
mulŃimii, arătând că ura fusese cea care îi făcuse să-L prindă pe 
Domnul Isus. În timp ce Iuda, cu voce tare, Îl declara nevinovat, 
preoŃii au răspuns: "Ce ne pasă nouă? Treaba ta." Îl aveau pe Isus în 
puterea lor şi erau hotărâŃi să nu le scape. Copleşit de tulburare, Iuda a 
aruncat banii pe care acum îi dispreŃuia, la picioarele celor care îl 
plătiseră şi, cu groază şi chin sufletesc, a plecat şi s-a spânzurat. Istoria 
Mântuirii pag. 216 
 

19 iunie, Matei 27.19, Biblia la rând: Psalmii 32-35 
Pilat a fost convins de la început că Isus nu era un om obişnuit. El a 
crezut că Isus era o persoană remarcabilă şi absolut nevinovat de toate 
acuzaŃiile aduse împotriva Lui. Îngerii care erau martorii scenei au 
înregistrat convingerile guvernatorului roman. Pentru a-l împiedica să 
se angajeze în fapta îngrozitoare de a-L da pe Domnul Isus să fie 
răstignit, la soŃia lui Pilat a fost trimis un înger, care i-a dat printr-un 
vis informaŃia că Acela pe care Îl judeca soŃul ei era Fiul lui 
Dumnezeu şi că suferea nevinovat. Ea i-a trimis imediat lui Pilat o 
solie, spunându-i că a suferit mult într-un vis din cauza lui Isus şi l-a 
prevenit să nu aibă nimic de-a face cu acel Om sfânt. Istoria Mântuirii 
pag. 217 
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20 iunie, Matei 27.24-25, Biblia la rând: Psalmii 36-39 
Satana şi îngerii lui îl ispiteau pe Pilat şi încercau să-l conducă spre 
propria-i ruină. I-au sugerat că, dacă nu va lua parte la condamnarea 
lui Isus, o vor face alŃii; mulŃimea înseta după sângele Lui; şi, dacă nu-
L dădea pe Isus să fie răstignit, îşi va pierde puterea şi onoarea 
lumească şi va fi denunŃat ca unul care crede în acel impostor. De frică 
să nu-şi piardă puterea şi autoritatea, Pilat a consimŃit la moartea lui 
Isus. Cu toate că el a aşezat sângele lui Isus asupra acuzatorilor Săi, iar 
mulŃimea l-a primit strigând: "Sângele Lui să fie asupra noastră şi 
asupra copiilor noştri." (Matei 27,25), totuşi Pilat nu era curat; el era 
vinovat de sângele Domnului Hristos. Istoria Mântuirii pag. 219 
 

21 iunie, Marcu 15.40-41, Biblia la rând: Psalmii 40-45 
Domnul Hristos, Fiul scump al lui Dumnezeu, a fost dus şi predat 
poporului ca să fie răstignit. Ucenicii şi credincioşii din împrejurimi, s-
au alăturat mulŃimii care-L urma pe Isus la Calvar. Era şi mama lui 
Isus acolo, sprijinită de Ioan, ucenicul iubit. Inima ei a fost lovită de 
un chin de nedescris; totuşi, ca şi ucenicii, ea spera ca scena dureroasă 
să se schimbe, iar Isus să-Şi afirme puterea şi să apară înaintea 
duşmanilor Lui ca Fiul lui Dumnezeu. Apoi inima ei de mamă era 
iarăşi zdrobită, când îşi amintea cuvintele în care El Se referise pe 
scurt la lucrurile care se întâmplau în acea zi. Istoria Mântuirii. 220 
 

22 iunie, Marcu 15.31, Biblia la rând: Psalmii 46-50 
După ce Domnul Isus a fost prins în cuie de cruce, aceasta a fost 
ridicată de câŃiva bărbaŃi puternici şi împlântată cu mare violenŃă în 
locul pregătit, producâdu-I Fiului lui Dumnezeu cea mai chinuitoare 
agonie. Apoi s-a petrecut o scenă teribilă. PreoŃii, conducătorii şi 
cărturarii au uitat demnitatea slujbei lor sacre şi s-au alăturat gloatei, 
batjocorind în chip grosolan şi luând în derâdere pe muribundul Fiu al 
lui Dumnezeu. Ei spuneau: "Dacă eşti Tu Împăratul evreilor, 
mântuieşte-Te pe Tine ÎnsuŃi!" Luca 23,37. "Pe alŃii i-a mântuit şi pe 
Sine Însuşi nu se poate mântui!". Demnitarii templului, soldaŃii 
înăspriŃi, tâlharul netrebnic de pe cruce, precum şi cei josnici şi cruzi 
din mulŃime, s-au unit cu toŃii ca să-şi bată joc de Domnul Hristos. 
Istoria Mântuirii pag. 222 
 

23 iunie, Luca 23.40-42, Biblia la rând: Psalmii 51-57 
Tâlharii răstigniŃi cu Isus au suferit tortură fizică asemănătoare cu a 
Lui, dar pe unul din ei durerea n-a făcut decât să-l împietrească, el 
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ajungând astfel disperat şi sfidător. Acesta a preluat batjocura 
preotului şi L-a ocărât pe Isus spunând: "Nu eşti Tu Hristosul? 
Mântuieşte-Te pe tine ÎnsuŃi şi ne mântuieşte şi pe noi!" …Când a 
auzit cuvintele dispreŃuitoare ale tovarăşului lui de crimă, "l-a înfruntat 
şi i-a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? 
Pentru noi este drept pentru că primim răsplata cuvenită pentru 
fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut nici un rău." Apoi, în 
timp ce el arăta compasiune faŃă de Domnul Hristos, mintea i s-a 
umplut de iluminare cerească. În Isus cel zdrobit, batjocorit şi atârnând 
pe cruce, L-a văzut pe Mântuitorul său, singura lui speranŃă, şi a apelat 
la El cu credinŃă umilă: "Doamne, adu-łi aminte de mine, când vei 
veni în împărăŃia Ta! Istoria Mântuirii pag. 223 
 

24 iunie, Psalmul 22.16.18., Biblia la rând: Psalmii 58-65 
Duşmanii lui Isus Îi aşteptau acum moartea cu speranŃă nerăbdătoare. 
Îşi imaginau că acel eveniment va aduce pentru totdeauna la tăcere 
zvonurile despre puterea Lui divină şi despre minunile Sale. Se 
măguleau că de atunci înainte nu vor mai tremura din cauza influenŃei 
Lui. SoldaŃii insensibili, care întinseseră trupul lui Isus pe cruce, şi-au 
împărŃit între ei hainele Sale, certându-se pentru un articol de 
îmbrăcăminte care era Ńesut fără nici o cusătură. Până la urmă au 
hotărât să tragă la sorŃi pentru el. Pana inspiraŃiei descrisese cu 
acurateŃe această scenă cu sute de ani înainte de a avea loc: "Căci nişte 
câini Mă înconjoară, o ceată de nelegiuiŃi dau târcoale împrejurul Meu, 
Mi-au străpuns mâinile şi picioarele.... Îşi împart hainele Mele între ei 
şi trag la sorŃi pentru cămaşa Mea."  Istoria Mântuirii pag. 223-224 
 

25 iunie, Ioan 19.27, Biblia la rând: Psalmii 66-69 
Ochii lui Isus priveau peste mulŃimea adunată pentru a fi martoră la 
moartea Lui. La piciorul crucii l-a văzut pe Ioan, susŃinând-o pe Maria, 
mama Domnului Hristos. Ea se întorsese la grozava scenă, nefiind în 
stare să mai stea departe de Fiul ei. Ultima lecŃie a lui Isus a fost una 
de dragoste filială. El S-a uitat la faŃa lovită de întristare a mamei Sale, 
apoi la Ioan, şi a zis: "Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată 
mama ta!". Ioan a înŃeles foarte bine cuvintele lui Isus şi încrederea 
sacră ce i-a fost acordată. El a luat-o îndată pe mama lui Hristos de la 
scena înfricoşătoare a Calvarului. Din ceasul acela el a îngrijit-o ca un 
fiu supus, luând-o acasă la el. Istoria Mântuirii pag. 224 
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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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mormântul lui Iosif, va reveni la viaŃă. De aceea, "preoŃii cei mai de 
seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis: 'Doamne, ne-am 
adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaŃă, a zis: După 
trei zile voi învia. Dă poruncă dar ca mormântul să fie bine păzit până 
a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea, să-I fure trupul şi 
să spună norodului: A înviat din morŃi! Atunci înşelăciunea aceasta din 
urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.'". Istoria Mântuirii pag. 229 
 

30 iunie, Matei 27.65-66, Biblia la rând: Psalmii 86-89 
Pilat, la fel ca şi evreii, nu voia ca Isus să Se ridice cu putere să 
pedepsească vina celor care Îl omorâseră, şi a aşezat sub comanda 
preoŃilor o grupă de soldaŃi romani. El a spus: "'AveŃi o strajă; duceŃi-
vă de păziŃi cum puteŃi.' Ei au plecat şi au întărit mormântul, 
pecetluind piatra şi punând strajă." Evreii au realizat avantajul faptului 
de a avea o asemenea strajă în jurul mormântului lui Isus. Ei au pus un 
sigiliu pe piatra de la intrarea mormântului, ca să nu poată fi deranjată 
fără să se cunoască, şi au luat toate măsurile ca nu cumva ucenicii să 
facă vreo înşelătorie cu privire la trupul lui Isus. Dar toate planurile şi 
precauŃia lor au ajutat doar să facă desăvârşit triumful învierii şi să-i 
stabilească mai pe deplin adevărul. Istoria Mântuirii pag. 229 
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA: 
 

IULIE 
3 V. a.s. B 21:03; CT 20:52; MS 21:18; AR 21:29 
4 S. a.s. B 21:03; CT 20:52; MS 21:18; AR 21:29 
10 V. a.s. B 21:01; CT 20:50; MS 21:15; AR 21:27 
11 S. a.s. B 21:01; CT 20:50; MS 21:15; AR 21:27 
17 V. a.s. B 20:57; CT 20:46; MS 21:11; AR 21:23 
18 S. a.s. B 20:56; CT 20:45; MS 21:10; AR 21:22 
24 V. a.s. B 20:51; CT 20:39; MS 21:04; AR 21:16 
25 S. a.s. B 20:50; CT 20:39; MS 21:03; AR 21:15 
31 V. a.s. B 20:43; CT 20:33; MS 20:56; AR 21:08 

AUGUST 
1 S. a.s. B 20:42; CT 20:32; MS 20:55; AR 21:07 
7 V. a.s. B 20:34; CT 20:24; MS 20:46; AR 20:58 
8 S. a.s. B 20:33; CT 20:23; MS 20:45; AR 20:57 
14 V. a.s. B 20:24; CT 20:13; MS 20:35; AR 20:47 
15 S. a.s. B 20:23; CT 20:12; MS 20:34; AR 20:46 
21 V. a.s. B 20:14; CT 20:03; MS 20:23; AR 20:35 
22 S. a.s. B 20:12; CT 20:01; MS 20:22; AR 20:34 
28 V. a.s. B 20:02; CT 19:53; MS 20:09; AR 20:23 
29 S. a.s. B 20:00; CT 19:52; MS 20:08; AR 20:22 

SEPTEMBRIE 
4 V. a.s. B 19:47; CT 19:38; MS 19:57; AR 20:09 
5 S. a.s. B 19:48; CT 19:37; MS 19:56; AR 20:08 
11 V. a.s. B 19:36; CT 19:25; MS 19:43; AR 19:56 
12 S. a.s. B 19:35; CT 19:24; MS 19:42; AR 19:55 
18 V. a.s. B 19:23; CT 19:12; MS 19:29; AR 19:42 
19 S. a.s. B 19:22; CT 19:11; MS 19:28; AR 19:41 
25 V. a.s. B 19:09; CT 18:59; MS 19:15; AR 19:28 
26 S. a.s. B 19:08; CT 18:58; MS 19:14; AR 19:27 
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OCTOMBRIE 

2 V. a.s. B 18:58; CT 18:46; MS 19:03; AR 19:16 
3 S. a.s. B 18:56; CT 18:45; MS 19:01; AR 19:14 
9 V. a.s. B 18:45; CT 18:35; MS 18:49; AR 19:02 
10 S. a.s. B 18:43; CT 18:33; MS 18:47; AR 19:00 
16 V. a.s. B 18:33; CT 18:23; MS 18:35; AR 18:49 
17 S. a.s. B 18:31; CT 18:21; MS 18:34; AR 18:48 
23 V. a.s. B 18:21; CT 18:11; MS 18:23; AR 18:34 
24 S. a.s. B 18:19; CT 18:09; MS 18:22; AR 18:35 
30 V. a.s. B 17:11; CT 17:01; MS 17:11; AR 17:26 
31 S. a.s. B 17:09; CT 16:59; MS 17:10; AR 17:24 

NOIEMBRIE 
6 V. a.s. B 17:00; CT 16:49; MS 17:01; AR 17:15 
7 S. a.s. B 16:59; CT 16:48; MS 17:00; AR 17:14 
13 V. a.s. B 16:53; CT 16:43; MS 16:52; AR 17:07 
14 S. a.s. B 16:51; CT 16:41; MS 16:51; AR 17:05 
20 V. a.s. B 16:45; CT 16:36; MS 16:46; AR 16:59 
21 S. a.s. B 16:44; CT 16:35; MS 16:44; AR 16:58 
27 V. a.s. B 16:41; CT 16:31; MS 16:40; AR 16:54 
28 S. a.s. B 16:40; CT 16:30; MS 16:39; AR 16:53 

DECEMBRIE 
4 V. a.s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:35; AR 16:50 
5 S. a.s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:35; AR 16:50 
11 V. a.s. B 16:36; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:49 
12 S. a.s. B 16:36; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:49 
18 V. a.s. B 16:38; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50 
19 S. a.s. B 16:38; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50 
25 V. a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53 
26 S. a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53 

*Abrevieri: CT = ConstanŃa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.  
Pentru Rep. Moldova se va folosi ora ConstanŃei. 
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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          
łefania 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! 


