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INTRODUCERE 
 

Privind spre zilele din urmă, apostolul Pavel a văzut cu claritate cum 
va fi şi ne-a avertizat: “Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.” 
2 Timotei 3:1. Alte versiuni traduc cuvântul “grele” cu “periculoase.” 

Şi solia lui Isus despre zilele din urmă este impresionantă: “…din 
pricina înmulŃirii f ărădelegii, dragostea celor mai mulŃi se va răci.” 
Matei 24:12. Ce este lumea fără dragoste? Cine poate fi fericit fără ea în 
familie, biserică şi în societate? 

Următoarea imagine a zilelor noastre este legată de credinŃă: “…Dar 
când va veni Fiul omului, va găsi El credinŃă pe pământ?” Luca 18:8. 
Această propoziŃie este foarte scurtă, dar şi semnificativă. Tot mai puŃini 
oameni cred în Dumnezeu, în Cuvântul Său, în minunile Sale, în 
învierea Sa şi în a doua Sa venire. Ce mai rămâne din spiritualitate 
pentru mulŃi oameni? Atât: “având doar o formă de evlavie, dar 
tăgăduindu-i puterea.” 2 Timotei 3:5. Fiecare zi ne arată că sfârşitul 
vine.  

Privind înapoi în istorie, serva Domnului scrie: “Chipul descoperit 
lui NebucadneŃar în timp ce reprezintă deteriorarea împărăŃiilor 
pământului în putere şi slavă, reprezintă, de asemenea, în mod 
corespunzător deteriorarea religiei şi moralităŃii în mijlocul poporului 
acestor împărăŃii. În măsura în care naŃiunile uită pe Dumnezeu în 
aceeaşi măsură devin şi ele slabe din punct de vedere moral. 

“Babilonul a dispărut deoarece în prosperitatea lui a uitat pe 
Dumnezeu şi a pus slava prosperităŃii lui pe seama realizării omeneşti.   

“Imperiul Medo-Persan a fost lovit de mânia cerului pentru că în 
imperiul acesta Legea lui Dumnezeu a fost călcată în picioare. Temerea 
de Domnul nu a aflat loc în inimile poporului. InfluenŃele predominante 
în Medo-Persia au fost nelegiuirea, blasfemia şi corupŃia.   

„ÎmpărăŃiile care au urmat au fost şi mai decăzute şi mai stricate. Ele 
s-au deteriorat din cauză că au lepădat ascultarea de Dumnezeu. În 
măsura în care L-au uitat, ele s-au coborât din ce în ce tot mai jos pe 
scara valorii morale.” –The Youth’s Instructor, Septembrie 22, 1903. 

Apoi, întorcându-şi privirea spre zilele ei, ea a adăugat: “Am ajuns 
într-un timp când lucrarea sfântă a lui Dumnezeu e reprezentată de 
picioarele chipului în care fierul era amestecat cu lutul noroios. 
Dumnezeu are un popor, un popor ales, al cărui discernământ trebuie să 
fie sfinŃit, care nu trebuie să devină nesfânt prin punerea de lemn, fân şi 
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paie pe temelie. Fiecare suflet care este credincios faŃă de poruncile lui 
Dumnezeu va vedea că trăsătura distinctivă a credinŃei noastre este 
Sabatul zilei a şaptea. Dacă autoritatea de stat ar onora Sabatul aşa cum 
a poruncit Dumnezeu, aceasta ar sta în tăria lui Dumnezeu în apărarea 
credinŃei dată sfinŃilor o dată pentru totdeauna. Dar bărbaŃi de stat vor 
susŃine sabatul fals, şi vor amesteca credinŃa lor religioasă cu Ńinerea 
acestui copil al papalităŃii, aşezându-l mai pe sus de Sabatul pe care 
Domnul l-a sfinŃit şi l-a binecuvântat, punându-l la o parte pentru om ca 
să-l sfinŃească ca un semn între El şi poporul Lui pentru mii de generaŃii. 
Amestecarea bisericii cu statul este reprezentată prin fier şi lut. Unirea 
aceasta slăbeşte puterea bisericilor. Această investire a bisericii cu 
puterea statului va aduce rezultate rele. Oamenii aproape au trecut de 
punctul îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. Ei şi-au investit forŃele în 
politică şi s-au unit cu papalitatea. Dar va veni timpul când Dumnezeu 
va pedepsi pe cei care au anulat Legea Lui, şi lucrarea lor rea se va 
întoarce asupra lor.” –(Manuscript 63, 1899) Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 4, pp. 1168, 1169. 

Evenimentele viitoare vor fi cu mult mai zguduitoare decât ne putem 
imagina, pentru că tot ce nu este bine întemeiat va fi clătinat. Evrei 
12:27. De aceea, Spiritul Profetic ne sfătuieşte cu privire la încercările 
viitoare: “Adventiştii de Ziua a Şaptea trebuie să facă o pregătire 
temeinică dacă vor să stea în picioare în încercarea ce le stă înainte. 
Dacă rămân credincioşi lui Dumnezeu în confuzia şi ispita zilelor din 
urmă, trebuie să Îl caute pe Domnul în umilinŃa inimii pentru a primi 
înŃelepciune de a rezista înşelăciunilor vrăjmaşului…. 

“Trebuie să păstrăm întotdeauna în minte gândul solemn al curândei 
reveniri a Domnului şi prin prisma acesteia să recunoaştem lucrarea 
individuală pe care trebuie să o facem. Cu ajutorul Duhului Sfânt trebuie 
să ne împotrivim tendinŃelor şi înclinaŃiilor naturale spre rău şi să 
smulgem fiecare element necreştin din viaŃă. Astfel ne vom pregăti 
inimile pentru a primi binecuvântările lui Dumnezeu, care ne vor 
împărtăşi har şi ne vor aduce în armonie cu credinŃa lui Isus. Pentru 
această lucrare de pregătire au fost puse la dispoziŃia poporului mari 
avantaje prin lumina trimisă, prin soliile de avertizare şi instruire ce au 
fost transmise prin intermediul Duhului lui Dumnezeu.” –În locuri 
cereşti, p. 347. 
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Aceste LecŃiuni de Şcoală de Sabat: “ Poporul lui Dumnezeu în 
zilele din urmă” au fost pregătite Ńinând cont de ceea ce se întâmplă 
acum şi de ceea ce ne stă înainte. DorinŃa şi rugăciunea sinceră a 
autorului, cât şi a fraŃilor din ConferinŃa Generală şi a Departamentului 
Ministerial este ca elevii acestor materiale să aprecieze cu interesul care 
îl merită aceste timpuri. Dorim ca lecŃia fiecărei săptămâni să fie o mare 
binecuvântare pentru toŃi fraŃii şi surorile, tinerii şi sufletele interesate.  
 

–FraŃii şi surorile din ConferinŃa Generală  
şi Departamentul Ministerial. 
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Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru Bangalore, India 
Dumnezeu să binecuvânteze darul vostru generos! 

 
1 
Sabatul din 2 Iulie, 2016 
 

CĂRłILE DANIEL ŞI APOCALIPSA 
 

“Trebuie studiată în mod special cartea Apocalipsei, alături de cartea 
lui Daniel. Fiecare învăŃător care se teme de Dumnezeu să se gândească 
atent cât de bine trebuie să înŃeleagă şi să prezinte Evanghelia pe care 
Mântuitorul nostru a venit în persoană pentru a putea fi făcută cunoscută 
slujitorului Său Ioan - "Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o 
Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în 
curând." Apocalipsa 1,1. Nimeni nu ar trebui să fie descurajat de 
studierea Apocalipsei din pricina simbolurilor ei aparent mistice. "Dacă 
vreunuia dintre voi îi lipseşte înŃelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, 
care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.’ Iacov 
1:5.” –EducaŃia 191.  
 
ProfeŃia, temelia credinŃei 
1. De ce este importantă profeŃia pentru cei care trăiesc în timpul 
sfârşitului? Amos 3:7; 1 Corinteni 14:22; 2 Petru 1:19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pastorii ar trebui să prezinte cuvântul sigur al profeŃiei ca fiind 
temelia credinŃei adventiştilor de ziua a şaptea. ProfeŃiile din Daniel şi 
Apocalipsa ar trebui să fie studiate cu atenŃie şi, în legătură cu acestea, 
cuvintele: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 
1, 29). 

„Capitolul 24 din Evanghelia după Matei îmi este prezentat din nou 
şi din nou ca fiind un subiect ce trebuie adus în atenŃia tuturor. Acum 
trăim într-un timp când profeŃiile din acest capitol se împlinesc. Pastorii 
şi educatorii noştri să le explice aceste profeŃii acelora pe care îi învaŃă. 
Să lase afară din predicile lor aspectele care au o consecinŃă minoră şi să 
prezinte adevărurile care vor hotărî destinul sufletelor.” –Slujitorii 
Evangheliei, p. 148 (1915). 
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Asigurarea profeŃiei 
2. Cum putem fi siguri că se vor împlini profeŃiile cu privire la 
timpul din urm ă? Habacuc 2:3; Evrei 10:36,37.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Tot ce a precizat Dumnezeu în istoria profetică, spunând că se va 
împlini, s-a împlinit în trecut şi tot ce urmează să vină se va împlini în 
ordinea potrivită. Daniel, profetul lui Dumnezeu, se află la locul lui de 
odihnă. Ioan se află la locul lui de odihnă. În Apocalipsa, Leul din 
seminŃia lui Iuda a deschis profeŃia din cartea lui Dumnezeu pentru aceia 
care o cercetează şi, astfel, Daniel a fost pus la locul său. El îşi vesteşte 
mărturia despre lucrurile pe care Domnul i le-a descoperit în viziunea cu 
privire la evenimentele mari şi solemne, pe care noi trebuie să le 
cunoaştem, deoarece stăm chiar în pragul împlinirii lor.. 

“În istorie şi în profeŃie, Cuvântul lui Dumnezeu descrie conflictul 
îndelungat şi continuu dintre adevăr şi ideile false. Conflictul acesta se 
desfăşoară încă. Lucrurile care au fost în trecut se vor repeta. Vechile 
controverse vor învia din nou şi teorii noi vor apărea continuu. Totuşi cei 
din poporul lui Dumnezeu, care, în credinŃa lor şi ca împlinire a 
profeŃiei, au luat parte la propovăduirea primei, a celei de a doua şi a 
treia solii îngereşti ştiu unde se află. Ei au o experienŃă mai preŃioasă 
decât aurul curat. Ei trebuie să fie neclintiŃi ca o stâncă, păstrând cu 
statornicie până la sfârşit, încrederea de la început.” –Solii Alese, vol. 2, 
p. 109. 
 
Pericolul ignorării istoriei trecute 
3. Putem fi mulŃumiŃi cu cunoştin Ńa pe care o avem despre profeŃie? 
Va fi suficientă o simplă cunoştin Ńă a profeŃiei pentru a trece în 
siguranŃă prin pericolele finale? Apocalipsa 1:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Orice experienŃă adevărată în domeniul învăŃăturilor religioase va 
purta amprenta lui Iehova. ToŃi trebuie să înŃeleagă necesitatea de a 
înŃelege adevărul pentru ei înşişi. Este nevoie să înŃelegem doctrinele pe 
care le-am cercetat cu atenŃie şi cu rugăciune…. Este imperios necesar 
să studiem cartea lui Daniel şi cartea Apocalipsa şi să învăŃăm bine 
textele, ca să ştim ce este scris…. 
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“Domnul doreşte ca fiecare suflet care pretinde a crede adevărul să 
cunoască bine acest adevăr. Vor apărea profeŃi falşi care îi vor înşela pe 
mulŃi …. Prin urmare, oare nu se cuvine ca fiecare credincios să 
înŃeleagă dovezile credinŃei noastre? În loc de a avea atât de multe 
predici, ar trebui să se cerceteze mai îndeaproape Cuvântul lui 
Dumnezeu, explicându-se Scripturile text cu text şi căutând dovezile 
puternice prezentate, care susŃin doctrinele fundamentale ce ne-au adus 
în locul în care suntem acum, pe platforma adevărului veşnic…. 

“Când oamenii se vor îndepărta de pietrele de hotar puse de Domnul 
ca să putem înŃelege poziŃia în care ne aflăm în conformitate cu profeŃia, 
oamenii nu vor mai şti încotro se îndreaptă.” – Evanghelizare, 363, 364. 
 
4. Ce este important în mod deosebit în confruntarea cu hristoşi şi 
profeŃi falşi? Efeseni 4:13-15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Timpurile care vor pune la probă sufletele oamenilor sunt chiar în 
faŃa noastră şi cei care sunt slabi în credinŃă nu vor rezista încercării din 
acele zile primejdioase. Marile adevăruri ale descoperirilor lui 
Dumnezeu trebuie să fie studiate cu grijă, căci noi avem cu toŃii nevoie 
de o inteligentă cunoaştere a Cuvântului lui Dumnezeu. Prin studierea 
Bibliei şi o zilnică comuniune cu Isus, vom ajunge să avem vederi clare 
şi bine conturate cu privire la responsabilitatea individuală şi cu privire 
la tăria de a rezista în ziua încercării şi ispitei. Acela a cărui viaŃă este 
unită cu Hristos prin legături ce nu se văd va fi păstrat de puterea lui 
Dumnezeu, prin credinŃă spre mântuire…. 

“Creştinului i se cere să fie silitor în cercetarea Scripturilor, să 
citească mereu şi mereu adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Ignorarea 
cu bună ştiinŃă a acestui subiect pune în primejdie viaŃa şi caracterul 
creştinului. Ea întunecă înŃelegerea şi corupe cele mai nobile puteri. 
Aceasta este ceea ce aduce confuzie în viaŃa noastră. Poporul nostru are 
nevoie să înŃeleagă vocea lui Dumnezeu; are nevoie să aibă o cunoaştere 
sistematică a principiilor adevărului revelat, care-i va pregăti pe copiii 
lui Dumnezeu pentru ceea ce va veni asupra pământului şi-i va proteja să 
nu fie duşi în rătăcire de orice vânt de învăŃătură. 

“În curând, în lume vor avea loc mari schimbări şi toŃi vor avea 
nevoie de o cunoaştere practică a lucrurilor lui Dumnezeu.” 5T, 273 
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5. Cu ce se vor confrunta cei credincioşi – care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinŃa lui Isus? Faptele Ap. 14:22; 2 Timotei 3:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ToŃi aceia care încearcă să asculte de toate poruncile lui Dumnezeu 
vor întâlni împotriviri şi vor fi luaŃi în râs. Ei vor putea să reziste numai 
cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru a putea suporta încercarea din faŃa lor, 
trebuie să înŃeleagă voia lui Dumnezeu aşa cum a fost descoperită în 
Cuvântul Său; ei Îl pot cinsti numai dacă au o concepŃie corectă cu 
privire la caracterul Său, la cârmuirea şi la planurile Sale şi dacă 
lucrează în armonie cu ele. Numai aceia care şi-au întărit mintea cu 
adevărurile Bibliei vor rezista în ultimul mare conflict. Fiecărui suflet i 
se va pune problema cercetătoare: "Să ascult mai mult de Dumnezeu 
decât de oameni?" Ora hotărâtoare este chiar acum la uşi. Sunt picioarele 
noastre întemeiate pe stânca de neclintit a Cuvântului lui Dumnezeu? 
Suntem pregătiŃi să stăm hotărâŃi în apărarea poruncilor lui Dumnezeu şi 
a credinŃei lui Isus?” –Tragedia Veacurilor, p. 593. 
 
Cartea profetică a lui Daniel  
6. Mai este încă cartea lui Daniel pecetluită? Cum era cărticica din 
mâna îngerului din Apocalipsa 10? Daniel 12:4; Apocalipsa 10:2, 
prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După ce aceste şapte tunete şi-au rostit glasurile, lui Ioan i se spune 
ca şi lui Daniel cu privire la cartea cea mică. „Pecetluieşte ce au spus 
cele şapte tunete, şi nu scrie ce au spus!” Acestea sunt în legătură cu 
evenimentele viitoare care vor fi dezvăluite la rândul lor. Daniel va sta în 
partea sa la sfârşitul zilelor. Ioan vede cărticica desigilată. Apoi 
profeŃiile lui Daniel au locul lor corespunzător în întâia, a doua şi a treia 
solie îngerească pentru a le vesti lumii. Desigilarea cărŃii celei mici a 
fost solia în legătură cu timpul.” –(Manuscript 59, 1900) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 971. 

“Când cartea a fost deschisă, a fost făcută proclamaŃia: „Nu va mai 
fi nici o zăbavă" (Apoc. 10:6). Acum, cartea lui Daniel este desigilată, 
iar descoperirea făcută de Hristos lui Ioan trebuie să ajungă la toŃi 
locuitorii pământului. Prin creşterea cunoştinŃei, trebuie să fie pregătit un 
popor care să reziste în zilele din urmă.” –Solii Alese, vol. 2, p. 105. 
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Apocalipsa este o carte deschisă 
7. Cum trebuie să studiem Apocalipsa, Ńinând cont că aceasta se 
adresează timpului nostru? Cine va fi binecuvântat în mod special? 
Apocalipsa 22:10,6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cartea Apocalipsei dezvăluie în faŃa lumii ce a fost, ce este şi ce va 
veni; ea este pentru învăŃătura noastră asupra cărora a venit sfârşitul 
lumii. Ea trebuie să fie studiată cu respect sfânt. Noi suntem privilegiaŃi 
de a cunoaşte ceea ce este pentru învăŃătura noastră.   

„Domnul Însuşi a descoperit servului Său Ioan tainele cărŃii 
Apocalipsei şi El intenŃionează ca ele să fie deschise tuturor pentru 
studiu. În cartea aceasta sunt zugrăvite scene care acum sunt în trecut, şi 
unele interese veşnice care se petrec în jurul nostru; altele dintre 
profeŃiile ei nu vor ajunge la împlinirea lor deplină decât abia la sfârşitul 
timpului, când va avea loc ultima mare bătălie între puterile întunericului 
şi PrinŃul cerului.” –(Review and Herald, August 31, 1897) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 954. 
 

De meditat: “ProfeŃia s-a împlinit rând cu rând. Cu cât stăm mai ferm 
sub steagul soliei îngerului al treilea, cu atât vom înŃelege mai clar 
profeŃia lui Daniel, deoarece Apocalipsa este suplimentul cărŃii lui 
Daniel. Cu cât primim mai mult lumina prezentată de Duhul Sfânt prin 
slujitorii consacraŃi ai lui Dumnezeu, cu atât mai solide şi mai sigure, 
asemenea scaunului de domnie cel veşnic, ne vor apărea adevărurile 
profeŃiei din vechime. Vom fi asiguraŃi că oamenii lui Dumnezeu au 
vorbit după cum au fost conduşi de Duhul Sfânt. Pentru a înŃelege 
declaraŃiile făcute de Duhul prin profeŃi, oamenii trebuie să se afle ei 
înşişi sub influenŃa Duhului Sfânt. Soliile acestea nu au fost date pentru 
cei ce au rostit profeŃiile, ci pentru noi, cei care trăim evenimentele 
împlinirii lor.” –Solii Alese, vol. 2, p. 114. 

“Prima şi cea mai înaltă datorie a oricărei fiinŃe raŃionale este să 
înveŃe din Scripturi ce este adevărul şi apoi să meargă în lumină, 
încurajându-i şi pe alŃii să-i urmeze exemplul. Trebuie să studiem Biblia 
zi de zi, cu sârguinŃă, cântărind fiecare gând şi comparând verset cu 
verset. Cu ajutorul divin trebuie să ne formăm păreri personale, pentru 
că trebuie să răspundem personal înaintea lui Dumnezeu.” –Tragedia 
Veacurilor, p. 598. 
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2  
Sabatul din 9 Iulie, 2016 
 

ÎNTREITA SOLIE ÎNGEREASC Ă 
 

“Hristos vine a doua oară, cu putere pentru mântuire. Pentru a 
pregăti oameni în vederea evenimentului acestuia, El a trimis întâia solie 
îngerească, a doua şi a treia. Îngerii aceştia reprezintă pe cei care 
primesc adevărul şi explică cu putere lumii Evanghelia.” –(Letter 
79,1900) Seventh-day Adventist Bible Commentary vol.7, 978 
 
O solie pentru umanitate 
1. Ce viziune a fost dată apostolului Ioan cu privire la timpul 
sfârşitului? Ce fel de solie conŃinea? Apocalipsa 14:6-10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Propovăduirea primei, a celei de a doua şi a treia solii îngereşti a 
fost localizată de Cuvântul InspiraŃiei. Nici un cui sau ac nu trebuie să 
fie înlăturat. Nici o autoritate omenească nu are dreptul de a schimba 
localizarea celor trei solii mai mult decât are dreptul de a înlocui Noul 
Testament cu cel Vechi…. 

“Prima şi a doua solie au fost vestite în 1843 şi 1844, iar acum ne 
aflăm în timpul propovăduirii celei de a treia, dar încă trebuie să fie 
propovăduite toate cele trei solii. Acum este la fel de important ca 
oricând înainte ca ele să le fie repetate acelora care caută adevărul. Noi 
trebuie să le proclamăm prin cuvântări şi scrieri, arătând ordinea lor, 
prezentând şi aplicaŃia profeŃiilor care ne aduc la solia îngerului al 
treilea. Fără prima şi a doua solie, nu poate să fie a treia. Aceste solii 
trebuie să fie vestite lumii prin publicaŃii şi cuvântări, arătând în linia 
istoriei profetice lucrurile care au fost şi cele care vor fi.” –Solii Alese, 
vol. 2, p. 104. 
 
2. De ce trebuie dată întreita solie îngerească? Cine este împuternicit 
să predice Evanghelia veşnică conŃinută de aceste solii? Psalmii 14:2; 
Apocalipsa 1:1-3; Psalmii 51:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“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"…  

„Această solie este declarată a fi o parte din Evanghelia veşnică. 
Lucrarea predicării Evangheliei n-a fost încredinŃată îngerilor, ci a fost 
dată oamenilor. Îngerii sfinŃi au fost folosiŃi în dirijarea acestei lucrări şi 
au răspunderea marilor evenimente pentru mântuirea oamenilor. Dar 
vestirea efectivă a Evangheliei este adusă la îndeplinire de slujitorii lui 
Hristos de pe pământ.” –Tragedia Veacurilor, pp. 311, 312. 
 
O lucrare mare 
3. De ce este atât de importantă proclamarea întreitei solii îngereşti? 
Matei 24:12-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“O mare lucrare trebuie făcută în prezentarea înaintea oamenilor a 
adevărurilor mântuitoare ale Evangheliei. Acesta este mijlocul rânduit de 
Dumnezeu pentru a stăvili valul stricăciunii morale. Acesta este mijlocul 
Său pentru a reface în om chipul Lui moral. El este leacul Lui faŃă de 
dezorganizarea universală. El este puterea care îi atrage pe oameni 
laolaltă şi-i uneşte. Lucrarea soliei îngerului al treilea este de a prezenta 
adevărurile acestea. Domnul intenŃionează ca prezentarea acestei solii să 
fie cea mai înaltă şi cea mai mare lucrare ce se săvârşeşte în lume, în 
zilele acestea.” 6T  11. 
 
4. De aceea, care este responsabilitatea cea mai solemnă şi urgentă a 
poporului lui Dumnezeu? Isaia  58:1; Faptele Ap. 17:30,31. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Dumnezeu a chemat biserica Sa de astăzi, aşa cum a chemat şi pe 
Israelul din vechime, să fie o lumină pe pământ. Prin adevărul Său 
puternic şi pătrunzător, soliile celor trei îngeri, i-a separat pe copiii Săi 
de celelalte biserici şi de lume, pentru a le aduce într-o sacră apropiere 
de El. El i-a făcut depozitarii Legii Sale şi le-a încredinŃat marile 
adevăruri ale profeŃiei pentru acest timp. Asemenea descoperirilor sfinte 
încredinŃate vechiului Israel, acestea constituie o încredere sacră pentru a 
fi transmise lumii. Cei trei îngeri din Apocalipsa 14 reprezintă poporul 
care primeşte lumina soliilor lui Dumnezeu şi merge înainte ca 
instrumente ale Sale, pentru a face să răsune avertizarea în toată 
lungimea şi lăŃimea pământului. Domnul Hristos declară urmaşilor Săi: 
„Voi sunteŃi lumina lumii”. Fiecărui suflet care primeşte pe Hristos şi 
crucea Golgotei, El îi spune: „Iată valoarea unui suflet. DuceŃi-vă în 
toată lumea şi propovăduiŃi Evanghelia la orice făptură”. Nimic nu 
trebuie să fie îngăduit să împiedice lucrarea. Este cea mai importantă 
lucrare pentru acest timp; ea trebuie să meargă până în veşnicie. Iubirea 
pe care a manifestat-o Domnul Isus pentru sufletele oamenilor, prin 
sacrificiul pe care El l-a făcut pentru răscumpărarea lor, va pune în 
mişcare pe toŃi urmaşii Săi.” –5T 455. 
5. Cât de departe trebuie proclamată întreita solie îngerească? 
Apocalipsa 14:6; Matei 24:14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Solia de avertizare, trebuie să fie vestită din sat în sat, din oraş în 
oraş, din Ńară în Ńară, nu cu paradă, ci de oameni ai credinŃei şi prin 
puterea Duhului Sfânt. 

Trebuie să fie depusă o muncă de cea mai bună calitate. A sosit 
timpul acela important, când sulul este desfăşurat înaintea lumii prin 
solii lui Dumnezeu. Adevărul care a fost cuprins în prima, a doua şi a 
treia solie îngerească trebuie să meargă la orice neam, orice limbă şi 
orice popor. El trebuie să lumineze întunericul din fiecare continent şi să 
ajungă la insulele mării....” –Evanghelizare, p. 19.  
 
Încercări de a se opune lucrării 
6. Ce îi va provoca întreita solie pe fiară şi urmaşii săi să facă? Este 
aceasta un motiv pentru a  minimiza solia dată de Domnul? 
Apocalipsa 12:17; Efeseni 6:11-13. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cei trei îngeri din Apocalips 14 sunt reprezentaŃi ca zburând prin 
mijlocul cerului, simbolizând lucrarea de a proclama prima, a doua şi a 
treia solie îngerească. ToŃi sunt legaŃi laolaltă. Dovezile adevărului 
dăinuitor şi pururea viu al acestor mari solii, care înseamnă atât de mult 
pentru biserică, care au trezit o opoziŃie atât de intensă din partea lumii 
religioase, nu au pierit. Satana caută fără încetare să arunce o umbră 
asupra acestor solii, aşa încât poporul lui Dumnezeu să nu înŃeleagă bine 
importanŃa lor, timpul şi locul lor; dar ele trăiesc şi trebuie să exercite 
puterea lor asupra experienŃei noastre religioase atât cât mai este timp.” 
–6T , p. 17.  

“Lucrarea noastră de acum este de a trezi poporul. Satana cu toŃi 
îngerii lui s-a coborât cu mare putere pentru a lucra cu orice înşelăciune 
ce s-ar putea imagina pentru a neutraliza lucrarea lui Dumnezeu. 
Domnul are o solie pentru poporul Lui. Solia aceasta va fi rostită, fie că 
oamenii o acceptă, fie că o resping. Ca în zilele lui Hristos, vor avea loc 
uneltiri adânci ale puterilor întunericului, dar solia nu trebuie să fie 
acoperită cu vorbe blânde sau cuvântări frumoase, strigând pace, pace, 
când nu este pace, pentru cei care se depărtează de Dumnezeu. „Cei răi 
n-au pace, zice Dumnezeul meu.’ Isaia  57:21.” –(Manuscript 36, 1897) 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1149. 
 
7. Cine va fi Ńinta celor care se împotrivesc solei divine de 
avertizare? Apocalipsa 14:12;12:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu mi-a prezentat primejdiile care ameninŃă pe cei cărora li 
s-a dat lucrarea sacră de a proclama solia îngerului al treilea. Ei trebuie 
să-şi aducă aminte că solia aceasta este de extremă importanŃă pentru 
întreaga lume. Ei trebuie să cerceteze Scriptura în mod sârguincios 
pentru ca să ştie cum să se apere contra tainei fărădelegii, care joacă un 
rol atât de important în scenele de încheiere ale istoriei acestui pământ…   

„Va fi o paradă exterioară din ce în ce mai mare din partea puterilor 
lumeşti. Sub diferite simboluri, Dumnezeu a prezentat lui Ioan caracterul 
nelegiuit şi influenŃa seducătoare a acelora care s-au distins prin 
persecutarea din partea lor a poporului Său. Capitolul 18 din Apocalipsa 
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vorbeşte despre Babilonul mistic, căzut de la înalta lui treaptă pentru a 
deveni o putere persecutoare. Aceia care Ńine poruncile lui Dumnezeu, şi 
au credinŃa lui Isus sunt obiectul mâniei acestei puteri. Apocalipsa 
18:1-8.” –(Manuscript 135, 1902) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 980. 
 
De meditat 

“Adevărul, lăsând în urmă pe cei care îl dispreŃuiesc şi îl leapădă, va 
triumfa. Deşi uneori pare întârziat, progresul lui nu a fost împiedicat. 
Când solia lui Dumnezeu întâmpină împotrivire El îi dă noi puteri pentru 
ca să poată exercita o şi mai mare influenŃă. Înzestrat cu o putere divină, 
el îşi va croi drum printre cele mai puternice bariere şi va birui orice 
obstacol.” –IFA. p. 601 (1911). 
 

* * *  
 
3 
Sabatul din 16 Iulie, 2016 
 

POPORUL LUI DUMNEZEU ŞI  
DOCTRINA SANCTUARULUI 

 
“ToŃi aceia care au primit lumină cu privire la acest subiect trebuie 

să dea mărturie despre adevărurile mari pe care Dumnezeu le-a 
încredinŃat lor. Sanctuarul din ceruri este chiar centrul lucrării lui Hristos 
în favoarea oamenilor. El cuprinde orice suflet care trăieşte pe pământ. 
El deschide privirii Planul de Mântuire, aducându-ne foarte aproape de 
încheierea vremii şi descoperindu-ne sfârşitul plin de biruinŃă, în lupta 
dintre neprihănire şi păcat. Este de o importanŃă copleşitoare ca toŃi să 
cerceteze cu grijă aceste subiecte şi să fie în stare să dea un răspuns 
oricui le cere socoteală de nădejdea care este în ei.” –Tragedia 
Veacurilor, p. 488. 
 
Sanctuarul şi judecata  
1. Ce loc ocupă în credinŃa poporului lui Dumnezeu adevărul despre 
sanctuar? Daniel 8:14; Evrei 9:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“În Ńelegerea corectă a lucrării de slujire din Sanctuarul ceresc este 
temelia credinŃei noastre.” –(Letter 208, 1906) Evanghelizare, p. 221. 

“Subiectul sanctuarului a fost cheia care a descuiat taina înŃelegerii 
dezamăgirii din anul 1844. El a deschis vederii un sistem complet al 
adevărului, legat şi armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu dirijase 
marea mişcare adventă, şi a descoperit totodată şi datoria prezentă, 
poziŃia şi lucrarea poporului Său.” –Tragedia Veacurilor, p. 423. 
 
2. De ce este atât de important a şti ce se petrece în sanctuarul 
ceresc?  Evrei 8:1, 2; 9:27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Subiectul cu privire la Sanctuar şi la judecata de cercetare trebuie 
să fie clar înŃeles de poporul lui Dumnezeu. ToŃi au nevoie de o 
cunoaştere personală a poziŃiei şi a lucrării Marelui lor Preot. Altfel, le 
va fi cu neputinŃă să arate credinŃa care este absolut necesară în vremea 
aceasta sau să ocupe locul pe care Dumnezeu doreşte ca ei să-l ocupe. 
Fiecare are un suflet de câştigat sau de pierdut. Fiecare trebuie să se 
înfăŃişeze înaintea barei de judecată a lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să 
se întâlnească faŃă în faŃă cu Judecătorul cel mare. Prin urmare, cât de 
important este ca fiecare minte să contemple cât mai des scena solemnă 
în care se va Ńine judecata şi se vor deschide cărŃile, când, aşa cum spune 
Daniel, fiecare trebuie să-şi primească plata la sfârşitul zilelor.” –
Evanghelizare, p. 221. 
 
Mijlocirea lui Hristos 
3. Ce slujbă realizează Isus pentru om acum în sanctuarul ceresc? 
Ce trebuie să facem în timp ce El pledează în ceruri pentru fiecare 
păcătos pocăit? 1 Ioan 2:1; Evrei 7:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“… Isus a intrat 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.” ExperienŃe şi Viziuni, 253. 

“În Locul Preasfânt se află Legea Sa, marea regulă a dreptăŃii după 
care trebuie să fie măsurată întreaga omenire. Chivotul, care conŃine 
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tablele Legii, este acoperit cu tronul harului, înaintea căruia Hristos 
mijloceşte cu sângele Său în favoarea păcătosului.” –Tragedia 
Veacurilor, p. 415. 

“În timp ce Domnul Hristos îndeplineşte lucrarea de curăŃire a 
Sanctuarului, închinătorii de pe pământ ar trebui să-şi revizuiască atent 
propria viaŃă şi să-şi compare caracterul cu standardul neprihănirii.” –
(Review and Herald, April 8, 1890) Evanghelizare, 224. 
 
4. Cum se realizează această lucrare? De aceea, ce va fi îndepărtat 
pentru totdeauna?  
Iov 31:14, Basic English Bible spune: „Ce voi face când Dumnezeu va 
veni ca judecător al meu? Şi ce răspuns voi da întrebărilor Sale? 
Isaia  43:25; 44:22.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Şi aşa cum curăŃirea simbolică a celui pământesc era îndeplinită 
prin îndepărtarea păcatelor prin care fusese mânjit, tot astfel curăŃirea 
celui ceresc trebuie realizată prin îndepărtarea sau ştergerea păcatelor, 
care sunt înregistrate acolo. Dar mai înainte ca aceasta să se poată face, 
trebuie să aibă loc o examinare a cărŃilor cu rapoarte, pentru a stabili 
cine este îndreptăŃit prin pocăinŃa de păcat şi prin credinŃa în Hristos la 
binefacerile ispăşirii Sale. De aceea, curăŃirea Sanctuarului implică o 
lucrare de cercetare - o lucrare de judecată. Această lucrare trebuie 
îndeplinită înainte de venirea lui Hristos pentru a-Şi răscumpăra poporul; 
căci atunci când vine, "răsplata este cu El ca să dea fiecăruia după 
faptele lui. Apocalipsa 22:12.” –Tragedia Veacurilor, p. 421. 
 
Umilirea proprie şi întoarcerea de la păcat  
5. Ce a fost important pentru poporul lui Dumnezeu pe durata zilei 
de ispăşire şi încă este important pe măsură ce timpul de probă se 
apropie de încheiere, iar Isus încheie judecata de cercetare? 1 Ioan 
3:3; Faptele Ap. 3:19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Întreaga ceremonie era destinată să-i impresioneze pe izraeliŃi cu 
privire la sfinŃenia lui Dumnezeu şi la ura Sa faŃă de păcat; să le arate 
apoi că nu puteau veni în legătură cu păcatul fără să se întineze. Fiecărui 
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om i se cerea să-şi întristeze sufletul în timp ce se făcea această lucrare 
de ispăşire. Toate treburile trebuiau lăsate la o parte şi întreaga adunare a 
lui Israel trebuia să petreacă ziua în smerenie solemnă înaintea lui 
Dumnezeu, cu rugăciune, post şi adâncă cercetare de inimă. 

„În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce 
păcatele credincioşilor pocăiŃi sunt îndepărtate din Sanctuar, în mijlocul 
poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de 
curăŃire, de îndepărtare a păcatelor.” –Tragedia Veacurilor, pp. 419, 
425. 
 
6. Ce îngrijorare specială trebuie să aibă cei ale căror nume au fost 
scrise în cartea vieŃii la propriul botez? Apocalipsa 3:5; 21:26, 27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Fiecare nume este amintit, fiecare caz este cercetat cu atenŃie. 
Nume sunt primite şi nume sunt respinse. Dacă mai sunt păcate rămase 
în cărŃi, de care oamenii nu s-au pocăit şi nu sunt iertate, numele lor sunt 
şterse din cartea vieŃii, iar raportul faptelor bune este şters din cartea de 
amintire a lui Dumnezeu…. 

„Pentru toŃi aceia care s-au pocăit cu adevărat de păcat şi prin 
credinŃă au apelat la sângele lui Hristos ca jertfă ispăşitoare, s-a scris 
iertare în dreptul numelui lor în cărŃile cerului; pentru că au devenit 
părtaşi ai neprihănirii lui Hristos, iar caracterele lor sunt în armonie cu 
Legea lui Dumnezeu, păcatele lor vor fi şterse, iar ei vor fi socotiŃi 
vrednici de viaŃa veşnică.” –Tragedia Veacurilor, p. 483. 
 
Teoriile greşite ale vrăjmaşului 
7. Ce avertizare ne este dată în timp ce Satana încearcă să clatine 
credinŃa poporului lui Dumnezeu în solia sanctuarului? Cum vor 
lupta cei credincioşi ai Lui pentru coroana vieŃii? Coloseni 2:8,9,6,7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Satana luptă fără încetare să introducă speculaŃii fanteziste cu 
privire la Sanctuar, denaturând reprezentările minunate ale lui 
Dumnezeu şi lucrarea de slujire a Domnului Hristos pentru mântuirea 
noastră şi transformându-le în ceva care să se potrivească minŃii fireşti. 
El înlătură puterea de influenŃă a acestor adevăruri din inima 
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credincioşilor şi le înlocuieşte cu teorii fantastice, inventate cu scopul de 
a anula adevărul despre ispăşire şi de a nimici încrederea noastră în 
învăŃăturile pe care le-am păstrat cu sfinŃenie de la prima vestire a soliei 
îngerului al treilea. În felul acesta, Satana vrea să ne răpească tocmai 
credinŃa în solia care ne-a făcut să fim un popor deosebit şi care i-a 
conferit lucrării noastre caracterul şi puterea ei.” –(Special Testimonies, 
Series B, No. 7, p. 17 [1905]) Evanghelizare, p. 225. 

“Voi luptaŃi pentru coroana vieŃii…. TrăiŃi în aşa fel încât să fi Ńi 
plăcuŃi Celui care va socotit de o aşa valoare încât a dat pe singurul Său 
fiu, Isus să vă salveze din păcatele voastre…. PăstraŃi în minte 
întotdeauna gândul că dacă ceva merită făcut, merită să fie făcut bine. 
CereŃi de la Dumnezeu înŃelepciune ca să nu descurajaŃi vreun suflet în 
facerea de bine. LucraŃi împreună cu Hristos în a atrage oameni la El…. 
FaceŃi tot ce puteŃi mai bine în orice întreprindeŃi. Isus este Mântuitorul 
vostru aşa că sprijiniŃi-vă pe El pentru ajutor zi de zi ca nu cumva să 
semănaŃi neghină, ci sămânŃa bună a împărăŃiei….” –Sons and 
Daughters of God, p. 283. 
 
Pentru studiu personal 
Tragedia Veacurilor, capitolele 23, 24, 28. 
Solii Alese, vol. 1, p. 344. 
Evanghelizare, p. 222, 223. 
 

* * * 
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4 
Sabatul din 23 Iulie, 2016 
 

JUDECATA DE CERCETARE 
 

“Solemne sunt scenele legate de încheierea lucrării de ispăşire. 
Interesele care se cuprind în ea sunt copleşitoare. Judecata are loc acum 
în Sanctuarul de sus. Această lucrare continuă timp de mulŃi ani. În 
curând - nimeni nu ştie cât de curând - ea va ajunge la cei vii. În 
prezenŃa înfricoşătoare a lui Dumnezeu, viaŃa noastră trebuie să vină la 
cercetare.” –Tragedia Veacurilor, p. 490. 
 
Judecat în de acord cu propriile cuvinte 
1. Când va avea loc judecata şi după ce standard se va Ńine? Daniel 
8:14; Apocalipsa 20:12, ultima parte; 2:23, ultima parte.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În timpul rânduit pentru judecată - încheierea celor 2300 de zile în 
anul 1844 - a început lucrarea de cercetare şi de ştergere a păcatelor. 
ToŃi aceia care au luat vreodată asupra lor numele lui Hristos trebuie să 
treacă prin lucrarea cercetării. Atât cei vii, cât şi cei morŃi sunt judecaŃi 
"după lucrurile care au fost scrise în cărŃi, după faptele lor.’” –Tragedia 
Veacurilor, p. 486. 

“Într-un astfel de timp ca acesta, chiar acum, când marea lucrare de 
judecare a celor vii este gata să înceapă, să îngăduim noi oare ambiŃiei 
nesfinŃite să pună stăpânire pe inimă? Ce poate fi acum mai de preŃ 
pentru noi decât de a fi găsiŃi credincioşi faŃă de Dumnezeul cerului? Ce 
poate fi de o reală valoare aici, în această lume, când ne găsim chiar la 
hotarul lumii veşnice?” –5T , p. 526. 
 
2. Cu cine va începe judecata de cercetare din curŃile cereşti? Care 
ar trebui să fie atitudinea noastră, neştiind când vor trece numele 
noastre la judecată? 1 Petru 4:17, 18; Apocalipsa 14:7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“…în ziua cea mare a ispăşirii finale şi a judecăŃii de cercetare, sunt 
luate în consideraŃie numai cazurile celor care se declară poporul lui 
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Dumnezeu. Judecata celor nelegiuiŃi este o lucrare distinctă şi separată şi 
are loc mai târziu. "Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de 
la casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce 
nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?’ 1 Petru 4:17.” –Tragedia 
Veacurilor, p. 480. 

“Care este starea noastră spirituală în acest timp solemn şi înspăi-
mântător? Vai, ce mândrie, ce ipocrizie, ce amăgire, ce dragoste de 
îmbrăcăminte, câtă neseriozitate, cât amuzament, ce dorinŃă de supre-
maŃie predomină în biserică! Toate aceste păcate au întunecat mintea, 
aşa încât lucrurile veşnice nu au fost înŃelese. Noi trebuie să cercetăm 
Scripturile, ca să ştim unde ne aflăm în istoria acestei lumi. Noi trebuie 
să înŃelegem lucrarea care se îndeplineşte pentru noi în timpul acesta şi 
poziŃia pe care trebuie să o luăm ca păcătoşi în timp ce lucrarea aceasta a 
ispăşirii înaintează. Dacă avem vreun interes pentru mântuirea sufletului 
nostru, trebuie să facem o schimbare hotărâtă. Să-L căutăm pe Domnul 
cu o pocăinŃă adevărată şi să ne mărturisim păcatele cu o adâncă 
umilinŃă, pentru ca acestea să poată fi şterse. 

„Trebuie să încetăm să rămânem pe terenul fermecat al lui Satana. 
Ne apropiem repede de încheierea timpului nostru de probă. Fiecare 
suflet să se întrebe: Cum stau eu înaintea lui Dumnezeu? Nu ştim cât de 
curând numele nostru se va afla pe buzele lui Hristos şi când cazul 
nostru va fi hotărât în cele din urmă. O, ce hotărâri vor fi luate! Vom fi 
noi număraŃi printre cei neprihăniŃi sau vom fi număraŃi printre cei 
nelegiuiŃi?” –Solii Alese, vol. 1, p. 125. 
 
În curtea de judecată 
3. Cine este Judecătorul ce prezidează în această curte şi cine este 
Avocatul? Ce va continua să facă vrăjmaşul? Daniel 7:9,10; 1 Ioan 
2:1; Apocalipsa 12:10; Zaharia 3:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Astfel i-a fost prezentată profetului, în viziune, ziua aceea mare şi 
solemnă, când caracterele şi vieŃile oamenilor vor trebui să treacă pe 
dinaintea Judecătorului a tot pământul şi când fiecare om va trebui să 
primească răsplata "după faptele sale". Cel Îmbătrânit de zile este 
Dumnezeu Tatăl…. 

„Isus Se va arăta ca apărător al lor, pentru a mijloci în favoarea lor 
înaintea lui Dumnezeu…. 
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„În timp ce Isus mijloceşte pentru supuşii harului Său, Satana îi 
acuză înaintea lui Dumnezeu ca fiind călcători ai Legii.” –Tragedia 
Veacurilor, pp. 479, 482, 484. 
 
4. Care este standardul de la judecata cerească? Eclesiastul 12:13,14; 
Iacov 2:12; Romani 3:19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Hristos a arătat în învăŃăturile Sale cât de vaste sunt 
principiile Legii rostite pe Sinai. El a făcut o aplicaŃie practică a acelei 
Legi ale cărei principii rămân pentru totdeauna marele standard al 
neprihănirii - standardul prin care toŃi vor fi judecaŃi în ziua cea mare, 
când se va aşeza scaunul de judecată şi vor fi deschise cărŃile cerului….” 

“Când va avea loc judecata şi se vor deschide cărŃile şi când fiecare 
om va fi judecat după lucrurile scrise în cărŃi, tablele de piatră, ascunse 
de Dumnezeu până în ziua aceea, vor fi înfăŃişate înaintea lumii ca fiind 
standardul neprihănirii. Atunci, oamenii vor vedea că cerinŃa pentru 
mântuirea lor este ascultarea de Legea desăvârşită a lui Dumnezeu. 
Nimeni nu va găsi scuze pentru păcat. Oamenii îşi vor primi sentinŃa de 
condamnare la moarte sau vor primi viaŃa, în funcŃie de principiile 
neprihănite ale Legii acesteia.” –Solii Alese, vol. 1, pp. 211, 225. 
 
5. Ce căr Ńi cu dovezi vor fi aduse la judecată? Daniel 12:1; 
Apocalipsa 20:11,12; Malachi 3:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cartea vieŃii cuprinde numele tuturor acelora care au intrat vreodată 
în serviciul lui Dumnezeu ….” 

“‘O carte de aducere aminte" este scrisă înaintea lui Dumnezeu, în 
care sunt raportate faptele bune ale acelora care "se tem de Domnul şi 
cinstesc Numele Lui" (Maleachi 3:16). Cuvintele lor de credinŃă, faptele 
lor de iubire sunt scrise în ceruri.… Acolo se înregistrează cu 
credincioşie orice ispită căreia i s-a rezistat, orice păcat biruit, orice 
cuvânt de milă duioasă care a fost exprimat. Şi orice faptă de jertfire, 
orice suferinŃă şi orice durere suportată pentru Hristos sunt raportate 
acolo….  
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“Există şi un raport al păcatelor oamenilor. "Căci Dumnezeu va 
aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la 
tot ce este ascuns, fie bine, fie rău" (Eclesiastul 12:14). "Vă spun că, în 
ziua judecăŃii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe 
care-l vor fi rostit". Mântuitorul spune: "Căci din cuvintele tale vei fi 
scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit" (Matei 12:36, 37). 
Planurile şi motivele ascunse apar în acest registru care nu greşeşte….” 
–Tragedia Veacurilor, 480, 481. 
 
Hotărârea judecăŃii 
6. Ştiind că păcatele nemărturisite şi nepărăsite nu sunt şterse şi ca 
atare vor fi şterse înregistrările faptelor bune din cartea de amintiri, 
pe ce trebuie să se bazeze poporul lui Dumnezeu? Psalmii 32:1; 
1 Ioan 1:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A fost deschisă o altă carte, unde erau înregistrate păcatele celor 
care mărturiseau adevărul. Sub titlul general al egoismului venea oricare 
alt păcat. Erau de asemenea titluri deasupra fiecărei coloane, şi sub 
acestea, în faŃa fiecărui nume, erau înregistrate în coloanele lor păcatele 
mai mici. 

„Sub lăcomie veneau minciuna, furtul, jaful, frauda şi zgârcenia; sub 
ambiŃie, veneau mândria şi extravaganŃa; gelozia se afla în fruntea 
vrăjmăşiei, invidiei şi urii; şi necumpătarea era titlul unei lungi liste de 
păcate, precum înclinaŃie spre senzualism, adulter, satisfacerea poftelor 
senzuale, etc. Când priveam, am fost cuprinsă de un chin nespus şi am 
exclamat: "Cine poate fi mântuit? Cine va sta drept înaintea lui 
Dumnezeu? Hainele cui sunt fără pată? Cine este fără greşeală în faŃa 
unui Dumnezeu curat şi sfânt?’” –4T, pp. 384, 385. 

“În dreptul fiecărui nume din cărŃile cerului, este trecută cu o 
exactitate teribilă orice cuvânt rău, orice faptă egoistă, orice datorie 
neîndeplinită şi orice păcat ascuns, orice prefăcătorie iscusită. 
Avertizările sau mustrările trimise de cer, dar neglijate, clipele risipite, 
ocaziile nefolosite, influenŃa exercitată spre bine sau spre rău, cu 
rezultatele ei îndepărtate, toate sunt înregistrate de îngerul raportor.” –
Tragedia Veacurilor, p. 482. 
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7. Care va fi răsplata celor biruitori când se încheie judecata de 
cercetare, iar destinul fiecăruia este decis pentru viaŃă sau moarte? 
Apocalipsa 3:5,21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Interesul cel mai profund manifestat printre oameni faŃă de 
hotărârile tribunalelor pământeşti reprezintă foarte slab interesul din 
curŃile cereşti atunci când numele scrise în cartea vieŃii vin la cercetare 
înaintea Judecătorului a tot pământul. Mijlocitorul divin pledează ca toŃi 
aceia care au biruit, prin credinŃa în sângele Său, să fie iertaŃi de 
nelegiuirile lor, să fie readuşi în căminul lor din Paradis şi să fie 
încoronaŃi ca împreună-moştenitori cu El la "vechea stăpânire.’ Mica 
4:8.” –Tragedia Veacurilor, p. 483. 
 
Pentru studiu personal 

“‘Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în 
picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului, şi ca leşia 
nălbitorului. El va şedea, va topi şi va curăŃi argintul; va curăŃi pe fiii lui 
Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi va aduce 
Domnului daruri neprihănite" (Maleachi 3:2,3). Aceia care vor trăi pe 
pământ atunci când Domnul Hristos va mijloci în Sanctuarul de sus va 
trebui să stea în faŃa unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor. Hainele lor 
trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie curăŃite de păcat prin 
sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu şi prin eforturile lor 
stăruitoare, trebuie să fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata 
de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele credincioşilor pocăiŃi 
sunt îndepărtate din Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu 
trebuie să se producă o lucrare deosebită de curăŃire, de îndepărtare a 
păcatelor. Această lucrare este mai clar prezentată în soliile din 
Apocalipsa 14.” –Tragedia Veacurilor, p. 425. 

4T , p. 384-387. 
Tragedia Veacurilor, capitolul 28. 
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5  
Sabatul din 30 Iulie, 2016 
 

LAODICEA – POPORUL JUDECĂłI 
  

“Solia către laodiceeni este aplicabilă pentru acei adventişti de ziua 
a şaptea care au avut o lumină mare, dar nu au umblat în ea. Este vorba 
despre aceia care au făcut mari mărturisiri de credinŃă, dar nu au Ńinut 
pasul cu Conducătorul lor şi vor fi „v ărsaŃi din gura Lui”, dacă nu se vor 
pocăi.” –Solii Alese, vol. 2, p. 66. 

“Solia către biserica Laodicea se aplică în mod deosebit la poporul 
lui Dumnezeu de astăzi. Este o solie către cei ce-şi zic creştini şi care au 
devenit atât de mult asemenea cu lumea, încât nu se poate vedea nici o 
deosebire.” –(Review and Herald, August 20, 1903) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 959. 
 
Solia către ultima biserică 
1. Ce solie serioasă este adresată bisericii Laodicea? Apocalipsa 3:14-
17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul ne arată că solia [Apocalipsa 3:14-17] care trebuie dusă 
poporului Său prin servii pe care i-a chemat pentru a-i avertiza urmaşii 
nu este o solie de pace şi siguranŃă. Nu este un mesaj pur teoretic, ci 
practic în orice aspect. Cei din poporul lui Dumnezeu sunt reprezentaŃi 
în solia către laodiceeni ca aflându-se într-o poziŃie de siguranŃă firească. 
Ei sunt liniştiŃi, crezându-se într-o stare înălŃată de mari realizări 
spirituale. "Pentru că zici: 'Sunt bogat, m-am îmbogăŃit şi nu duc lipsă de 
nimic', şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.’” –3T , 252. 
 
2. Cum se va evalua o persoană dacă nu se compară cu 
Răscumpărătorul său? Îşi va da seama de încropirea sa? Luca 
18:11; Matei 5:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ce amăgire mai mare poate veni asupra minŃii oamenilor decât 
încrederea că sunt în regulă, când ei sunt total greşiŃi! Solia Martorului 
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Credincios îi găseşte pe cei din poporul lui Dumnezeu într-o jalnică 
amăgire, şi, cu toate acestea, sinceri în amăgirea lor. Ei nu ştiu că starea 
lor este deplorabilă în ochii lui Dumnezeu. În timp ce laodiceenii se 
înşeală singuri că se află într-o stare spirituală înălŃată, solia Martorului 
Credincios le spulberă siguranŃa prin denunŃare înfricoşătoare a 
adevăratei lor condiŃii de orbire spirituală, sărăcie şi nevrednicie. 
Mărturia, aşa severă şi usturătoare cum este, nu poate fi o greşeală, căci 
Martorul Credincios este Acela care vorbeşte, iar mărturia Sa trebuie să 
fie corectă.” 3T, 252. 
 
3. De ce este o încropire atât de mare în biserică? Se poate merge cu 
lumea şi cu Hristos în acelaşi timp? Osea 10:2, prima parte; Matei 
6:24; 1 Ioan 2:15,16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Este greu pentru cei ce stau liniştiŃi la umbra calităŃilor lor, şi care 
se consideră bogaŃi în ce priveşte cunoaşterea spirituală, să primească 
solia care declară că sunt înşelaŃi şi au nevoie de toate înzestrările 
duhovniceşti. Inima nesfinŃită este "nespus de înşelă-toare şi 
deznădăjduit de rea". Mi s-a arătat că mulŃi se amăgesc că sunt buni 
creştini, dar n-au de fapt nici o rază de lumină de la Isus. Ei nu au o 
experienŃă vie a vieŃii divine.” –3T , p. 253. 

“Pericolul pentru poporul lui Dumnezeu în ultimii câŃiva ani a fost 
iubirea de lume. Din aceasta au izvorât păcatele egoismului şi 
lăcomiei…. 

„Dragostea puternică pentru lume învinge şi înăbuşă dragostea 
pentru adevăr. ÎmpărăŃiile lumii le sunt oferite şi cu nerăbdare ei se 
aruncă asupra comorilor lor şi socotesc că prosperă de minune. Satana 
triumfă pentru că planul lui are succes. Ei au renunŃat la iubirea de 
Dumnezeu pentru iubirea de lume.” –1T , pp. 141, 142. 
 
Dorin Ńă şi rugăciune de curăŃire 
4. Ce spune Dumnezeu că le va face celor care resping sfatul şi 
mustrările Sale? Proverbele 1:23-26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mul Ńi întreabă: "De ce sunt date aceste mustrări? De ce Mărturiile  
ne acuză neîncetat de apostazie şi păcate îngrozitoare? Noi iubim 
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adevărul; ne îmbogăŃim; nu avem nevoie de aceste mărturii pline de 
mustrări şi avertizări." Aceşti cârtitori să-şi cerceteze însă inimile şi să-şi 
compare vieŃile cu învăŃăturile practice ale Bibliei, să-şi smerească 
sufletele înaintea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu să lumineze în 
întuneric, iar solzii vor cădea de pe ochii lor şi îşi vor da seama de 
adevărata lor sărăcie spirituală şi nevrednicie…. 

“Mul Ńi sunt nerăbdători şi bănuitori pentru că sunt deranjaŃi frecvent 
de avertizări şi mustrări care le amintesc de păcatele lor…. 

“Ei nu pot suporta să li se spună despre faptul că îşi neglijează 
datoria, despre nedreptăŃile, egoismul, mândria şi dragostea lor de 
lume.” –3T, pp. 254, 256, 258. 
 
5. Ce dorinŃă va avea cel care se îngrijorează de această solie? 
Psalmii 139:23, 24; 51:2,7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“… Păcatul este înşelător şi tinde să distrugă percepŃia morală. Dar 
prin auto examinare, studiu al Scripturilor şi rugăciune umilă, cu ajutorul 
Duhului Sfânt, ei vor fi capabili să îşi vadă greşelile. Dacă ei îşi 
mărturisesc păcatele şi se întorc de la ele, ispititorul nu va mai apărea 
înaintea lor ca un înger de lumină, ci ca un înşelător, un acuzator al celor 
pe care Dumnezeu vrea să îi folosească spre slava Sa. Cei care acceptă 
mustrarea şi corecŃia ca venind de la El, fiind astfel gata să îşi vadă şi 
repare greşelile, învaŃă lecŃii preŃioase, chiar şi din propriile greşeli. 
Înfrângerea lor aparentă devine victorie. Ei stau nu în puterea proprie, ci 
în puterea lui Dumnezeu. Ei unesc cu umilinŃa dedicarea, zelul şi 
afecŃiunea, reglementate de preceptele cuvântului lui Dumnezeu. Astfel 
aduc roadele paşnice ale neprihănirii. Domnul îi poate învăŃa voia Sa, iar 
ei vor cunoaşte învăŃătura, dacă este de la Dumnezeu. Ei nu se vor 
împiedica, ci vor umbla în siguranŃă pe calea pe care străluceşte lumina 
cerească.” –Review and Herald, Decembrie 16, 1890. [par. 15] 
 
Rugăciunea pentru o credinŃă mai mare 
6. Ce lipseşte poporului lui Dumnezeu? Asemenea ucenicilor, care ar 
trebui să fie cererea sinceră şi dorin Ńa constantă a sufletului de la 
Dumnezeu? Luca 18:8, partea a doua; 17:5,6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“CredinŃa şi iubirea sunt comori de aur, elemente care lipsesc într-o 
mare măsură în poporul lui Dumnezeu.... 

“CredinŃa în apropiata revenire a lui Hristos se ofileşte. "Domnul 
meu întârzie să vină" nu este spus doar în inimă, ci exprimat şi în 
cuvinte, şi încă mai hotărât prin fapte. În acest timp de veghere, 
stupiditatea amorŃeşte simŃurile celor din poporul lui Dumnezeu în ce 
priveşte semnele timpurilor…. CredinŃa a scăzut într-o măsură 
înfricoşătoare şi nu va putea creşte decât prin exerciŃiu.” –3T , p. 255. 

“CredinŃa trebuie cultivată. Dacă slăbeşte, devine ca o plantă 
bolnavă care trebuie pusă la lumina soarelui, udată şi îngrijită. Domnul 
doreşte ca fiecare om care a avut lumină să împărtăşească această lumină 
şi să umble în razele ei. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu înŃelepciune ca 
să putem gândi de la cauză la efect. Dacă avem nevoie de lumină trebuie 
să venim la lumină. Fiecare, personal trebuie să se prindă de speranŃa 
pusă înainte în Evanghelie…. Cât de nebuneşte ar fi să intrăm într-o 
pivniŃă şi să plângem că suntem în întuneric. Dacă avem nevoie de 
lumină trebuie să ieşim într-o încăpere mai sus. Este privilegiul nostru a 
veni la lumină, în prezenŃa lui Dumnezeu….” –That I May Know Him, p. 
230. 
 
7. Ce îndemn adresează Domnul şi Spiritul Profetic tuturor cât timp 
mai este deschisă uşa harului? Ioel 2:12,13; 2 Corinteni 7:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dacă aş putea, i-aş alarma pe fraŃii mei. Le-aş vorbi şi le-aş scrie, 
avertizându-i: Dacă vreŃi să muriŃi în Domnul şi să trăiŃi din veşnicie în 
veşnicie în locaşurile Sale, trăiŃi în Domnul şi umblaŃi cu Dumnezeu 
astăzi. Nu fiŃi neascultători faŃă de avertizările Cerului, primiŃi apelurile, 
avertismentele, mustrările şi îndemnurile şi ameninŃările neglijate până 
acum şi îngăduiŃi ca ele să corecteze inima voastră păcătoasă şi 
îndărătnică. ÎngăduiŃi-i harului lui Hristos să vă facă să fi Ńi credincioşi, 
iubitori, sfinŃi şi curaŃi, asemenea nufărului care îşi deschide petalele 
curate şi albe pe întinerea lacului. ÎndreptaŃi iubirea şi sentimentele 
voastre spre Acela care a murit pentru voi pe crucea Golgotei. Obişnui-
Ńi-vă să rostiŃi laude la adresa Lui şi înălŃaŃi-vă rugăciunile asemenea 
fumului sfânt de tămâie.” –Mărturii pt Predicatori şi Slujitorii 
Evangheliei, p. 430. 
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“Din nou şi din nou vi s-a adresat glasul din cer. VeŃi asculta această 
voce? VeŃi da ascultare sfatului martorului credincios, pentru a căuta 
aurul curăŃit prin foc, hainele albe şi alifia pentru ochi? Aurul este 
credinŃa şi iubirea, hainele albe sunt neprihănirea Domnului Hristos, 
alifia pentru ochi este acel discernământ spiritual care vă va face în stare 
să vedeŃi vicleniile lui Satana şi să le ocoliŃi, să descoperiŃi păcatul şi să-l 
urâŃi, să vedeŃi adevărul şi să ascultaŃi de el.” –5T , p. 233. 
 
Pentru studiu personal 

“Ca popor, noi triumfăm în tăria şi limpezimea adevărului. Suntem 
pe deplin sprijiniŃi pe poziŃiile noastre printr-un volum copleşitor de 
mărturii clare ale Scripturii. Lăsăm însă mult de dorit din punctul de 
vedere al umilinŃei biblice, răbdării, credinŃei, iubirii, tăgăduirii de sine, 
spiritului de veghere şi de sacrificiu. Avem nevoie să cultivăm sfinŃenia 
biblică. Păcatul este larg răspândit în poporul lui Dumnezeu. Mesajul 
clar de mustrare către laodiceeni nu este acceptat. MulŃi rămân lipiŃi de 
îndoielile şi de păcatele lor dragi în timp ce se află într-o amăgire atât de 
mare, încât să vorbească şi să aibă sentimentul că nu duc lipsă de 
nimic…. Asemenea persoane au cea mai mare nevoie de harul lui 
Dumnezeu şi de discernământ spiritual pentru a-şi putea descoperi 
lacunele în ce priveşte cunoaşterea spirituală. Le lipseşte aproape orice 
destoinicie de a-şi desăvârşi un caracter creştin. Ei nu au o cunoaştere 
practică a adevărului biblic, cunoaşterea care duce la o viaŃă umilă şi la 
conformarea voinŃei lor cu voinŃa lui Hristos. Ei nu trăiesc în supunere 
faŃă de toate cerinŃele lui Dumnezeu. 

„Trăim într-un timp deosebit de important şi solemn al istoriei 
acestui pământ. Ne aflăm în mijlocul primejdiilor din ultimele zile. 
Evenimente importante şi înfricoşătoare sunt înaintea noastră. Cât de 
necesar este ca toŃi aceia care se tem cu adevărat de Dumnezeu şi iubesc 
Legea Sa să se umilească înaintea Sa, să-şi chinuie sufletul, să se 
bocească şi să mărturisească păcatele care L-au despărŃit pe Dumnezeu 
de poporul Său. Ceea ce ar trebui să ne provoace îngrijorarea cea mai 
mare este că nu simŃim sau nu înŃelegem starea în care ne aflăm, condiŃia 
noastră decăzută şi că suntem mulŃumiŃi să rămânem aşa cum suntem. 
Ar trebui să alergăm la Cuvântul lui Dumnezeu şi la rugăciune, 
căutându-L fiecare în mod serios pe Domnul, aşa încât să-L putem găsi. 
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Din acest lucru ar trebui să facem ocupaŃia noastră de căpetenie.” –3T , 
pp. 253, 254, 53. 

3T , pp. 252-258. 
 
 

* * * 
 
6  
Sabatul din 6 August, 2016 
 

ARĂTAłI-LE OAMENILOR P ĂCATELE LOR 
 

“Deşi în biserică există rele şi vor exista până la sfârşitul lumii, 
biserica din aceste zile de pe urmă trebuie să fie lumina unei lumi 
întinate şi degradate de păcat. Aşa slabă şi cu defecte cum este ea, având 
nevoie de mustrare, avertizare şi sfătuire, biserica este singurul obiect de 
pe pământ asupra căruia Domnul Hristos îşi îndreaptă atenŃia Sa 
supremă. Lumea este un atelier în care Domnul Isus, prin cooperarea 
slujitorilor divini şi omeneşti demonstrează influenŃa harului şi a milei 
Sale divine asupra inimilor omeneşti.” –Mărturii pt Predicatori şi 
Slujitorii Evangheliei, p. 49. 

“Nu avem  nici o solie de descurajare pentru biserică. Cu toate că au 
fost adresate mustrări, avertizări şi corectări, totuşi biserica a rămas 
instrumentul de difuzare a luminii lui Dumnezeu….” –(Manuscript 96, 
1893) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 967. 
Nu scuzaŃi niciodată păcatul 
1. De ce este atât de important a mustra şi a fi mustrat pentru 
păcat? Care sunt consecinŃele teribile ale păcatului? Romani 6:23; 
Ezechiel 18:4,20.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În lucrarea de reformă, ce urmează să fie făcută astăzi, este nevoie 
de bărbaŃi care, asemenea lui Ezra şi Neemia, nu vor acoperi şi nu vor 
scuza păcatul, nici nu se vor da înapoi de la apărarea onoarei lui 
Dumnezeu. Aceia asupra cărora zace povara acestei lucrări nu-şi vor 
găsi pacea când se săvârşeşte răul şi nici nu vor acoperi păcatul cu un 
veşmânt de milă falsă. Ei îşi vor aduce aminte că Dumnezeu nu caută la 
faŃa oamenilor şi că asprimea pentru câŃiva se poate dovedi a fi, milă 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 32 

pentru mulŃi. Îşi vor aminti, de asemenea, că în acela care mustră păcatul 
întotdeauna se va da pe faŃă spiritul lui Hristos.” –ProfeŃi şi Regi, p. 675. 
2. Ce instruieşte Dumnezeu pe poporul Său să facă când este 
conştient de păcat? Isaia 58:1; Tit 2:15, prima parte.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dacă îngerului vreunei biserici îi este dată o misiune asemănătoare 
celei date îngerului Bisericii din Efes, atunci solia trebuie să fie auzită 
prin slujitorii omeneşti, mustrând neglijenŃa, rămânerea în urmă şi 
păcatul, pentru ca oamenii să poată fi aduşi la pocăinŃă şi la mărturisirea 
păcatului. Nu căutaŃi niciodată să acoperiŃi păcatul, deoarece, în solia de 
mustrare, Hristos trebuie să fie proclamat ca fiind cel dintâi şi cel de pe 
urmă, începutul şi sfârşitul şi totul în toate pentru suflet. 

„Puterea Sa aşteaptă să fie cerută de aceia care doresc să biruie. 
Acela care mustră trebuie să-i însufleŃească pe ascultători să lupte pentru 
a câştiga biruinŃa. El trebuie să-i încurajeze să lupte pentru eliberarea de 
orice practică păcătoasă, să fie liberi de orice obicei imoral, chiar dacă 
renunŃarea la sine va fi pentru ei ca şi cum li s-ar scoate ochiul drept sau 
ca şi cum li s-ar tăia mâna dreaptă. Să nu se facă nici un compromis cu 
obiceiurile rele şi cu practicile păcătoase.” – Solii Alese, vol. 1, p. 380.  
 
ConsecinŃele încercării de a ascunde păcatul 
3. Ce se întâmplă când cineva încearcă să ascundă păcatul? Ce 
atitudine dau pe faŃă unii membrii când sunt mustraŃi? Psalmii 
31:10; 32:3; Numeri 17:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Adevăratul popor al lui Dumnezeu, care are pe inimă spiritul 
lucrării Domnului şi mântuirea sufletelor, va privi întotdeauna păcatul în 
lumina caracterului său adevărat, păcătos. Ei vor fi întotdeauna pentru 
înfruntarea credincioasă şi fără ocol a păcatelor care mânjesc atât de uşor 
poporul lui Dumnezeu. Vor simŃi cu cea mai mare profunzime 
nelegiuirile celor care mărturisesc că fac parte din poporul lui 
Dumnezeu, mai ales către închiderea lucrării pentru biserică, în timpul 
de sigilare a celor 144 000 care urmează să stea fără vină înaintea 
tronului lui Dumnezeu…. 
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„Cine sunt cei ce stau în sfatul lui Dumnezeu în acest timp? Să fie 
oare aceia care scuză efectiv relele din mijlocul poporului declarat al lui 
Dumnezeu şi care cârtesc în inimile lor, dacă nu chiar pe faŃă, împotriva 
celor ce mustră păcatul? Să fie oare aceia care iau poziŃie împotriva lor 
şi simpatizează cu cei ce comit nelegiuirea? Cu siguranŃă, nu! Dacă nu 
se pocăiesc şi nu părăsesc lucrarea lui Satana, aceea de a oprima pe cei 
ce au povara lucrării şi de a sprijini mâinile ridicate ale păcătoşilor din 
Sion, ei nu vor primi niciodată semnul sigiliului aprobării lui 
Dumnezeu.” –3T. 266, 267. 
 
4. Cum Şi-a manifestat Dumnezeu neplăcerea faŃă de păcat înaintea 
poporului Israel la fel ca în primele zile ale bisericii cre ştine? Numeri 
16:30-35; Iosua 7:19-21,25; Faptele Ap. 5:5,9,10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Alege mai degrabă sărăcia, reproşul, despărŃirea de prieteni sau 
orice altă suferinŃă decât să-Ńi pângăreşti sufletul de păcat. Mai bine 
moartea decât dezonoarea sau călcarea Legii lui Dumnezeu - ar trebui să 
fie motoul fiecărui creştin. Ca oameni ce mărturisim a fi reformatori, 
tezaurizând cele mai solemne şi purificatoare adevăruri ale Cuvântului 
lui Dumnezeu, noi trebuie să înălŃăm standardul mult mai sus decât este 
astăzi. Păcatul şi păcătoşii din biserică trebuie să fie imediat trataŃi, ca să 
nu fie contaminaŃi şi alŃii. Adevărul şi curăŃia inimii cer ca să facem o 
lucrare desăvârşită de curăŃire a taberei de Acani. Cei în poziŃii de 
răspundere să nu sufere păcatul în fratele său. ArătaŃi-i că el trebuie să-şi 
părăsească păcatele sau, dacă nu va fi despărŃit de biserică.” –5T , p. 
147. 
 
AcŃionaŃi cu iubire 
5. Ce îndemn dau Sfintele Scripturi şi Spiritul Profetic în legătur ă 
cu aceste chestiuni? 2 Timotei 4:1,2; 1 Timotei 4:13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Noi suntem autorizaŃi să avem aceeaşi atitudine şi consideraŃie ca şi 
ucenicul iubit faŃă de aceia care pretind că sunt în Hristos, dar trăiesc 
călcând Legea lui Dumnezeu. În aceste zile de pe urmă, există rele 
asemănătoare cu cele care ameninŃau prosperitatea primei biserici; şi ar 
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trebui să luăm cu multă atenŃie seama la învăŃăturile apostolului Ioan cu 
privire la aceste puncte. "Trebuie să aveŃi iubire faŃă de alŃii", este 
strigătul ce se aude pretutindeni, îndeosebi din partea acelora care se 
pretind sfinŃi. Dar adevărata iubire este prea curată spre a acoperi un 
păcat nemărturisit. În timp ce trebuie să iubim sufletele pentru care a 
murit Hristos, nu trebuie să facem nici un compromis cu răul. Nu trebuie 
să ne unim cu cel răzvrătit şi să numim aceasta iubire. Dumnezeu cere 
din partea poporului Său din acest veac să stea pentru adevăr tot atât de 
neclintit cum a stat şi Ioan, împotrivindu-se rătăcirilor distrugătoare de 
suflet.” –Istoria Faptelor Ap., p. 554. 
 
6. Mustrarea trebuie făcută întotdeauna cu iubirea lui Hristos. Ce 
sfat ne dă apostolul Pavel? Galateni 6:1,2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Oamenii îl urăsc pe păcătos, în timp ce iubesc păcatul. Hristos 
urăşte păcatul, dar îl iubeşte pe păcătos. Acesta va fi spiritul celor care Îl 
urmează. Iubirea creştină e înceată la mustrare, grăbită să observe 
pocăinŃa, gata să ierte, să încurajeze, să-l aşeze pe cel greşit pe calea 
sfinŃeniei şi să-i întărească paşii pe acest drum.” –Hristos Lumina Lumii, 
p. 462. 

“A urî şi a mustra păcatul şi în acelaşi timp a arăta milă şi blândeŃe 
faŃă de păcătos este un lucru greu de realizat. Cu cât vom fi mai 
stăruitori în străduinŃele noastre de a atinge sfinŃirea inimii şi a vieŃii, cu 
atât mai sensibilă va fi pentru noi cunoaşterea păcatului şi cu atât mai 
hotărâtă dezaprobarea noastră faŃă de orice abatere de la dreptate. Noi 
trebuie să ne ferim a dovedi o asprime nepotrivită faŃă de un făptuitor de 
rele; dar, în acelaşi timp, trebuie să avem grijă să nu pierdem din vedere 
păcătoşenia nespus de mare a păcatului. Este nevoie să se dea pe faŃă 
răbdare şi iubire, asemenea cu răbdarea şi iubirea lui Hristos faŃă de 
păcătos, însă este, de asemenea, primejdios să arătăm o aşa mare 
îngăduinŃă faŃă de greşeala sa, încât acesta să ajungă să socotească că nu 
merită mustrarea şi să o respingă ca neîntemeiată şi nedreaptă.” –Istoria 
Faptelor Ap., p. 503. 

 
7. Dacă mustrarea este dată sub îndrumarea Duhului Sfânt, care va 
fi rezultatul? Iacov 5:19,20; Matei 18:15. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“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. 

„Apostolul Pavel a găsit necesar să condamne răul, dar cu câtă grijă 
a căutat să arate că era un prieten al celor greşiŃi! Cu câtă nelinişte le-a 
explicat motivul purtării sale! I-a făcut să înŃeleagă faptul că, 
provocându-le lor durere, şi-ar fi provocat durere lui însuşi. El şi-a arătat 
încrederea şi simpatia faŃă de aceia care se luptau să iasă biruitori.” –
Divina Vindecare, p. 166. 
 
Pentru studiu personal 
7T , pp. 260-264;  
3T , pp. 358-362, 265-269;  
5T , pp. 210, 211. 
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7 
Sabatul din 13 August, 2016 
 

“FII PLIN DE RÂVN Ă DAR, ŞI POCĂIEŞTE-TE!” 
 

“…Domnul mi-a arătat în viziune câteva lucruri cu privire la 
biserică, aflată în starea ei prezentă de căldicel, lucruri pe care vi le voi 
relata. Biserica a fost prezentată în faŃa mea în viziune. Îngerul a spus 
bisericii: "Isus îŃi vorbeşte: 'Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te'". Am văzut 
că această lucrare trebuie luată în serios. Sunt lucruri pentru care este 
nevoie de pocăinŃă. ÎnclinaŃia spre lume, egoismul şi lăcomia au distrus 
spiritualitatea din viaŃa poporului lui Dumnezeu.” –1T , p. 141. 
 
Sfatul Martorului Credincios 
1. Ce sfat al Martorului Credincios trebuie să asculte cu seriozitate 
persoana care este conştientă de pericolul în care se află şi de 
judecata de cercetare? Apocalipsa 3:18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“DaŃi atenŃie sfatului Martorului Credincios…. FaceŃi ceva. Aceste 
comori preŃioase nu vor cădea peste noi fără nici un efort din partea 
noastră. Trebuie să le cumpărăm - "fiŃi plini de râvnă şi pocăiŃi-vă"- 
ieşiŃi din starea de căldicel. Trebuie să ne trezim pentru a ne putea vedea 
relele, să ne cercetăm pentru a ne descoperi păcatele şi să ne pocăim cu 
toată râvna de aceste nelegiuiri.” 1T 142 

“Aurul recomandat aici ca fiind curăŃit prin foc înseamnă credinŃă şi 
iubire. Acesta îmbogăŃeşte inima, pentru că a fost purificat până a ajuns 
curat, şi cu cât este încercat mai mult, cu atât strălucirea lui este mai 
scânteietoare. Hainele albe sunt curăŃia de caracter, neprihănirea lui 
Hristos atribuită păcătosului. Aceasta este într-adevăr o haină din 
Ńesătură cerească, ce poate fi cumpărată numai de la Hristos cu o viaŃă de 
ascultare din toată inima. Doctoria pentru ochi reprezintă înŃelepciunea 
şi harul care ne fac în stare să facem deosebirea dintre bine şi rău şi să 
descoperim păcatul de sub orice mască. Dumnezeu a dat bisericii Sale 
ochi pe care El cere să-i ungă cu înŃelepciune, ca să poată vedea clar; dar 
mulŃi ar scoate ochii bisericii, dacă ar putea, pentru că nu vor ca faptele 
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lor să iasă la lumină, ca să nu fie mustraŃi. Doctoria de ochi divină va 
împărtăşi claritate priceperii.’” –4T , p. 88. 
 
2. Ce trebuie să facem în puŃinele momente rămase, ştiind că păcatul 
nu are loc în împărăŃia veşnică şi că păcătosul va pieri împreună cu 
păcatul la venirea Domnului? Romani 6:13; 1 Corinteni 9:25; Evrei 
12:14; 1 Timotei 6:12, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu toate acestea, noi n-ar trebui să fim niciodată mulŃumiŃi cu o 
viaŃă de păcat. Este un adevăr care ar trebui să-i trezească pe creştini la 
un mai mare zel şi stăruinŃă în biruirea răului pentru că fiecare defect de 
caracter, fiecare lucru în care ei dau greş în a atinge standardul divin este 
o uşă deschisă prin care Satana poate intra ca să-i ispitească şi să-i 
distrugă; şi chiar mai mult, fiecare eşec şi defect de caracter din partea 
lor oferă ispititorului şi instrumentelor lui ocazia de a aduce reproş 
Domnului Hristos. Noi trebuie să exercităm orice energie a sufletului în 
lucrarea de biruire şi să privim la Isus pentru tăria de a face ceea ce nu 
putem face singuri.  

„Nici un păcat nu poate fi tolerat în aceia care vor umbla cu Domnul 
Hristos în alb…. Prin pocăinŃă şi credinŃă, noi suntem făcuŃi în stare să 
dăm ascultare tuturor poruncilor lui Dumnezeu şi astfel să fim găsiŃi fără 
pată în faŃa Lui. Aceia care vor obŃine aprobarea lui Dumnezeu îşi 
chinuiesc acum sufletele, mărturi-sindu-şi păcatele şi cerând cu stăruinŃă 
iertare prin Domnul Isus, Apărătorul lor.” –5T , p. 472. 
 
Un risc teribil 
3. Ce risc există în întârzierea chiar şi a unui moment de a ne 
întoarce de la păcat? Evrei 3:7-13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“FeriŃi-vă de o îndelungată amânare! Nu lăsaŃi la o parte lucrarea de 
părăsire a păcatelor şi de căutare a curăŃiei de inimă prin Domnul 
Hristos. Aici au greşit mii şi mii de oameni spre pierzarea lor veşnică. 
Nu vreau să stărui aici asupra scurtimii şi nesiguranŃei vieŃii; dar există 
un teribil pericol: un pericol insuficient de bine înŃeles: în a tot amâna 
ascultarea de vocea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu şi a alege a trăi viaŃa 
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cea fără păcat, căci de fapt aceasta este în realitate cauza care produce 
amânarea. Păcatul, oricât de mic ar fi el considerat, nu poate fi îngăduit 
decât cu primejdia pierderii veşnice. Lucrul pe care nu ajungem să-l 
biruim ne va birui el pe noi şi va lucra la pierderea noastră veşnică.” –
Calea către Hristos, 32. 
 
Chemarea la pocăinŃă 
4. După ce cineva devine conştient de păcatul său prin aplicarea 
alifiei de ochi, ce este invitat să facă de către Martorul Credincios? 
În ce constă adevărata pocăinŃă? Apocalipsa 3:19; Iacov 4:7-10; 
Proverbele 28:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cine doreşte să ajungă pocăit cu adevărat? Ce trebuie să facă un 
astfel de om? El trebuie să vină la Isus fără întârziere, chiar aşa cum 
este. El trebuie să creadă că declaraŃiile lui Hristos sunt adevărate şi, 
crezând făgăduinŃa, să ceară, ca să poată primi. Când se roagă 
determinaŃi de o dorinŃă sinceră, oamenii nu se roagă în zadar. Domnul 
îşi va împlini cuvântul şi le va da Duhul Sfânt ca să-i conducă la 
pocăinŃă faŃă de Dumnezeu şi la credinŃa în Domnul nostru Isus Hristos. 
Un astfel de om se va ruga şi va veghea, va renunŃa la păcatele lui, 
dându-şi pe faŃă sinceritatea prin străduinŃa lui energică de a respecta 
poruncile lui Dumnezeu. El se va ruga cu credinŃă şi nu numai că va 
crede în Lege, ci va şi împlini poruncile ei. El va declara că este de 
partea lui Hristos. Va renunŃa la toate obiceiurile rele şi la tovărăşiile 
care tind să îndepărteze inima de Dumnezeu.” –Solii Alese, vol. 1, p. 
393. 
 
5. Ce doreşte Isus de la fiecare păcătos pentru care Şi-a dat viaŃa? 
Apocalipsa 3:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Am văzut că mulŃi au îngrămădit atât de mult moloz la uşa inimii 
lor, încât nu o pot deschide. Unii au de îndepărtat disensiuni dintre între 
ei şi fraŃii lor. Al Ńii au temperamente rele. AlŃii au rostogolit lumea în 
faŃa uşii inimii lor, şi aceasta blochează uşa. Tot acest moloz trebuie 
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îndepărtat şi atunci ei pot deschide uşa şi-I pot spune bun-venit 
Mântuitorului. 

“Deşi suntem în această stare de căldicel şi plini de păcate, El ne 
spune: "ÎntoarceŃi-vă la Mine şi Eu mă voi întoarce la voi şi vă voi 
vindeca de toată apostazia voastră". Acest lucru a fost repetat de înger de 
mai multe ori. "ÎntoarceŃi-vă la Mine şi Eu Mă voi întoarce la voi şi vă 
voi vindeca de toată apostazia voastră.’” –1T , p. 143. 

“Cât de doritor este Domnul Hristos să ia în stăpânire templul 
sufletului, daca îi vom îngădui să facă lucrul acesta! El este reprezentat 
ca aşteptând şi bătând la uşa inimii. Prin urmare, de ce nu intră? Pentru 
că dragostea faŃă de păcat a închis uşa inimii. Îndată ce suntem de acord 
să renunŃăm la păcat, să ne recunoaştem vinovăŃia, bariera dintre sufletul 
nostru şi Mântuitorul este înlăturată.” –Solii Alese, vol. 1, p. 325. 
 
Două răspunsuri posibile la solia către Laodicea 
6. Ce se va întâmpla cu toŃi cei ce nu se pocăiesc? Apocalipsa 3:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Am văzut că unii se vor întoarce cu bucurie. AlŃii nu vor lăsa ca 
această solie către Laodicea să aibă influenŃă asupra lor. Ei vor aluneca, 
vor ajunge mai rău ca înainte şi vor fi vărsaŃi din gura Domnului. Doar 
aceia care se vor pocăi cu râvnă se vor bucura de favoarea lui 
Dumnezeu.” –1T , p. 144. 

“Există unii care deşi din gură spun că servesc pe Dumnezeu, ei 
mărturisesc contra Lui. Lor li se dă solia adresată bisericii din Laodicea. 
Hristos le spune: „Ştiu faptele tale, că nu eşti nici rece nici în clocot. ” 
Când îngerul răzbunător trece prin Ńară, Hristos nu poate spune cu 
privire la ei: „Nu-i atingeŃi. I-am săpat pe palmele mâinilor Mele. ” Nu, 
cu privire la aceşti oameni încropiŃi, El zice: „Am să-i scuip din gură. 
Îmi sunt neplăcuŃi.’” –(Letter 44, 1903) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 963. 
 
7. Care va fi viitorul fericit al tuturor biruitori lor care au ascultat 
sfatul Martorului Credincios?  Apocalipsa 3:21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Noi putem birui. Da, pe deplin, cu totul. Isus a murit pentru ca noi 
să putem birui firea cea rea, orice păcat, orice ispită şi să putem sta în 
cele din urmă alături de El.” –1T , p. 144. 

“Aceia care vor să biruie trebuie să-şi exercite toate puterile fiinŃei 
lor. Ei trebuie să agonizeze pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, cerând 
puterea divină. Domnul Hristos a venit pentru a fi Exemplul nostru şi a 
ne descoperi că putem să fim părtaşi ai naturii divine. Cum? Prin faptul 
că am scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Satana nu a 
câştigat biruinŃa asupra lui Hristos. El nu a făcut nici un pas în cucerirea 
sufletului Mântuitorului. El nu I-a atins capul, deşi I-a rănit călcâiul. Prin 
exemplul Său, Domnul Hristos a scos în evidenŃă faptul că omul poate să 
rămână integru. Oamenii pot să aibă puterea de a se împotrivi răului - o 
putere pe care nici pământul, nici moartea, nici iadul nu sunt în stare să o 
învingă, o putere care îi va pune în situaŃia de a fi în stare să biruie aşa 
cum a biruit Hristos. Natura divină şi cea omenească pot să fie 
combinate în ei.” –Solii Alese, vol. 1, p. 409. 
 
Pentru studiu personal 

The Upward Look, p. 283. 
“ToŃi cei ce au o înŃelegere adevărată a sacrificiului pe care l-a făcut 

Hristos părăsindu-Şi căminul din Cer pentru a veni în această lume ca 
să-i poată arăta omului, prin propria Sa viaŃă, cum să reziste ispitei, îşi 
vor tăgădui cu voioşie eul şi vor alege să fie părtaşi cu Hristos la 
suferinŃele Sale.” –3T , p. 491. 
 

* * * 
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8 
Sabatul din 20 August, 2016 
 

SĂMÂNłA CEA BUNĂ ŞI NEGHINA 
 

“Domnul Hristos nu a semănat niciodată seminŃele morŃii în 
organism. Satana a semănat seminŃele acestea când 1-a ispitit pe Adam 
să mănânce din pomul cunoştinŃei, fapt care însemna neascultare de 
Dumnezeu. Nici o plantă dăunătoare nu a fost pusă în marea grădină a 
Domnului, dar, după ce Adam şi Eva au păcătuit, au răsărit plante 
otrăvitoare. In parabola semănătorului, stăpânului i-a fost adresată 
întrebarea: „Doamne, n-ai semănat sămânŃă bună în Ńarina ta? De unde 
are dar neghină?" Stăpânul a răspuns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta." 
Şi robii i-au zis: „Vrei dar să mergem s-o smulgem?" (Matei 13,27.28). 
Orice neghină este semănată de cel rău. Fiecare plantă dăunătoare a fost 
semănată de el şi, prin metodele lui ingenioase de combinare, el a stricat 
pământul, făcând să crească neghină.” – Solii Alese, vol. 2, p. 288. 
 
Neghină în mijlocul grâului 
1. Ce reprezintă neghina şi grâul? În de acord cu Spiritul Profetic, 
unde se află amândouă? Matei 13:37,38. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Oare Dumnezeu nu are nici o biserică vie pe pământ? El are o 
biserică, dar aceasta este o biserică luptătoare, nu o biserică triumfătoare. 
Ne pare rău că în ea sunt membri cu greşeli, că în mijlocul grâului există 
neghină.... 

“…în biserică există rele şi vor exista până la sfârşitul lumii,…” –
Mărturii pt Predicatori şi Lucrătorii Evangheliei, pp. 45, 49 (1893). 

“SămânŃă cea bună reprezintă pe aceia care sunt născuŃi prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul adevărului. Neghina reprezintă o 
clasă care sunt roadele răutăŃii, minciunii şi a principiilor false.” –
Parabolele, p. 70. 

“Dumnezeu are suflete preŃioase în biserica Sa; există,de asemenea, 
oameni, bărbaŃi şi femei, care sunt asemenea neghinei printre grâu. Dar 
Domnul nu vă dă vouă, şi nimănui altcuiva, dreptul de a spune cine este 
neghină şi cine este grâu.” –5T , p. 333. 
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2. Care este metoda lui Satana? Când poate lucra el în mod special? 
Matei 13:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“…Tot astfel, din cauza vrăjmăşiei sale împotriva Domnului 
Hristos, Satana împrăştie seminŃele răului printre seminŃele cele bune ale 
împărăŃiei. Roadele ce rezultă din această lucrare a sa, le pune în seama 
Fiului lui Dumnezeu. Aducând în Biserică pe aceia care poartă numele 
Domnului Hristos, dar a căror viaŃă este o negare a caracterului Său, cel 
rău face prin aceasta ca numele lui Dumnezeu să fie dezonorat, lucrarea 
mântuirii rău reprezentată şi sufletele expuse unor mari primejdii.” –
Parabolele, p. 71. 
 
3. Care este responsabilitatea noastră dacă îl lăsăm pe Satana să 
semene neghină? 1 Tesaloniceni 5:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Satana nu pune stăpânire pe mintea omenească prin forŃă, el 
vrăjmaşul seamănă în biserică neghina, când oamenii dorm. Când 
oamenii dorm din punct de vedere spiritual, vrăjmaşul îşi face lucrarea 
nelegiuirii. El îndepărtează seminŃele bune din inimă când omul nu 
„În Ńelege" Cuvântul (Matei 13,19). Când oamenii sunt în starea aceasta, 
când viaŃa lor spirituală nu este hrănită continuu de Duhul lui 
Dumnezeu, Satana poate să-i umple cu spiritul lui şi să-i determine să 
facă lucrările lui.” –Solii Alese, vol. 2, p. 353. 

“Dacă vigilenŃa şi credincioşia ar fi fost păstrate, dacă nu ar fi 
dormit şi nu ar fi fost nimeni neglijent, vrăjmaşul nu ar fi avut ocazia 
atât de prielnică de a semăna neghină în grâu. Satana nu doarme 
niciodată. El veghează şi nu pierde nici o ocazie de a-şi pune agenŃii să 
răspândească eroarea, care găseşte un sol fertil în multe inimi nesfinŃite.” 
–3T , p. 113. 
 
Neghina nu trebuie smulsă acum 
4. Ce sfat este dat prin Sfintele Scripturi şi Spiritul Profetic cu 
privire la neghină? Cum arată la început grâul şi neghina? Matei 
13:28, partea a doua, 29,30. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În Orient, uneori oamenii se răzbunau asupra vreunui vrăjmaş, 
împrăştiind în ogorul proaspăt semănat al acestuia seminŃele unor 
buruieni dăunătoare care, în timpul creşterii, semănau foarte mult cu 
grâul. Crescând însă odată cu grâul, ele făceau să scadă valoarea 
recoltei, aducând proprietarului ogorului necazuri şi pierdere.... 

„Slujitorii lui Hristos sunt foarte mâhniŃi când văd că, în Biserică, 
credincioşii cei adevăraŃi şi cei falşi sunt amestecaŃi laolaltă. Ei doresc să 
facă ceva pentru a curaŃi Biserica. Ca şi slujitorii gospodarului din pildă, 
ei sunt gata să smulgă neghina. Dar Domnul Hristos le spune: "Nu... ca 
nu cumva, smulgând neghina, să smulgeŃi şi grâul împreună cu ea. 
LăsaŃi-le să crească amândouă împreună până la seceriş." Matei 13,9. 

„Cuvintele Mântuitorului mai cuprind şi o altă învăŃătură şi anume, 
lecŃia minunată a îndelungii răbdări şi a iubirii plină de bunătate. După 
cum neghina îşi are rădăcinile întreŃesute cu ale grâului, tot aşa fraŃii cei 
falşi din Biserică pot fi foarte strâns legaŃi cu adevăraŃii ucenici ai 
Domnului. Adevăratul caracter al acestor pretinşi credincioşi nu este 
încă pe deplin dat pe faŃă. Dacă unii ca aceştia ar fi îndepărtaŃi din 
Biserică, alŃii, care ar fi putut să rămână statornici, s-ar putea zdruncina 
şi ei.” –Parabolele, pp. 71, 72. 
 
5. Cum se aplică această pildă la persoanele ce persistă în păcat? Ce 
lucrare NU a dat Domnul nici unei fiinŃe umane? Matei 18:15-17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Hristos a arătat foarte lămurit faptul că aceia, care stăruie 
pe faŃă în păcat, trebuie să fie îndepărtaŃi din Biserică, dar El nu ne-a 
încredinŃat nouă lucrarea de a judeca motivele şi caracterul. El cunoaşte 
prea bine firea noastră pentru a ne încredinŃa această lucrare. Dacă am 
încerca să smulgem din Biserică pe aceia care presupunem că sunt 
numai cu numele creştini, cu siguranŃă că vom face greşeli. Nu arareori 
se întâmplă ca noi să nu mai vedem nici o nădejde de îndreptare tocmai 
la aceia pe care Domnul Hristos îi atrage la Sine.” –Parabolele, p. 71. 
 
6. Ce fac cei reprezentaŃi prin neghină? Matei 15:8,9; 1 Timotei 6:3-5 
………………………………………………………………………………………………  
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“Creşterea neghinei în grâu atrage atenŃia asupra sa. Grâul va fi 
supus unei critici severe. Poate, întreg câmpul va fi considerat ca fiind 
fără valoare de un observator superficial sau de unul căruia îi place să 
caute răul. Semănătorul poate fi condamnat de ei ca unul care a 
amestecat sămânŃa cea bună cu cea rea cu un scop rău. La fel şi cel 
păcătos şi ipocrit care pretinde a-L urma pe Isus aduce dezonoare cauzei 
Creştine şi face ca lumea să se îndoiască de adevărurile lui Hristos. Aşa 
cum prezenŃa neghinei în grâu a zădărnicit într-o mare măsură lucrarea 
semănătorului, la fel frustrează păcatul în mijlocul poporului lui 
Dumnezeu într-o mare măsură planul lui Isus de a salva omul căzut sub 
puterea lui Satana şi să facă pământul pustiit al inimii umane plin de 
roade bune.” –The Spirit of Prophecy, vol. 2, pp. 248, 249. 

“Lumea nu are nici un drept ca să se îndoiască de adevărul 
creştinismului pentru faptul că în Biserică sunt şi membrii nedemni şi 
nici creştinii n-ar trebui să se descurajeze din cauza acestor aşa zişi 
fraŃi.” –Parabolele, p. 72. 
 
La seceriş 
7. Când se va vedea cu claritate diferenŃa dintre grâu şi neghină? 
Maleachi 3:18; Matei 13:39,40. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu judecarea şi condamnarea altora este învăŃătura Domnului 
Hristos ce se desprinde din parabolă, ci umilinŃa şi neîncrederea în sine. 
Nu tot ceea ce se seamănă pe câmp este sămânŃă bună. Faptul că cineva 
se află în Biserică, nu este o dovadă că este creştin. 

“Neghina seamănă foarte mult cu grâul, atâta vreme cât este verde; 
dar când câmpul a devenit alb, gata pentru seceriş, buruienele fără 
valoare nu se mai aseamănă deloc cu grâul care se apleacă sub povara 
spicelor pe deplin coapte,… dar la vremea secerişului final al lumii nu 
va mai fi nici o asemănare între cei buni şi cei răi. Atunci se vor da pe 
faŃă aceia care s-au alăturat Bisericii, dar nu s-au unit cu Domnul 
Hristos.” –Parabolele, p. 74. 
 
8. Care va fi soarta neghinei şi ce se va întâmpla cu grâul? Matei 
13:41-43; 15:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Domnul Hristos personal va hotărî cine este vrednic să facă parte 
din familia cerească. El va judeca pe fiecare om după cuvintele şi faptele 
sale. Numai numele şi forma credinŃei nu valorează nimic în balanŃa 
cerului. Caracterul este acela care hotărăşte destinul omului. 

„Mântuitorul nu ne vorbeşte despre un timp când toată neghina să 
devină grâu. Grâul şi neghina cresc împreună până la seceriş, adică până 
la încheierea istoriei lumii. Atunci, neghina este strânsă în snopi ca să fie 
arsă, iar grâul este strâns în grânarul lui Dumnezeu.” –Parabolele, pp. 
74, 75. 
 
Pentru studiu personal 
Parabolele, pp. 70-75. 
3T , pp. 113-116. 
Divina Vindecare, p. 494. 
 

* * * 
 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 46 

Vă rugăm citiŃi Raportul Misionar din Mali de la pagina 50 
 

9 
Sabatul din 27 August, 2016 
 

CERNEREA 
 

“O mare cernere va avea loc. Pleava trebuie să fie separata de grâu 
la timp. Pentru că neghina abundă, dragostea celor mai mulŃi se răceşte. 
Acum este timpul când credinciosul adevărat va fi cel mai tare.” –(Letter 
46, 1887) Last Day Events, p. 173. 
 

Acceptarea sau respingerea soliei Martorului Credincios 
1. Ce trebuie să se întâmple în biserică înainte de revenirea lui Isus? 
De ce? Matei 3:11,12; Amos 9:9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul va veni în curând. În fiecare biserică trebuie să aibă loc un 
proces de curăŃire, de cercetare, pentru că printre noi se află oameni răi, 
care nu iubesc adevărul şi nu-L onorează pe Dumnezeu.” –(Review and 
Herald, March 19, 1895) Last Day Events, p. 173. 

“Trăim în timpul zguduirii, timpul în care tot ce poate fi zguduit va 
fi zguduit. Domnul nu-i va scuza pe aceia care cunosc adevărul dacă nu 
ascultă, în cuvânt şi în faptă, de poruncile Sale.” –6T , p. 332 (1900). 
 

2. Ce altă profeŃie ne spune despre o mare cernere? În de acord cu 
Spiritul Profetic, când a început cernerea? Hagai 2:6,7, prima parte. 
Evrei 12:26,27.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul mi-a dat o viziune la 26 ianuarie 1850, pe care o voi 
relata…. 

„Zguduirea cea mare a început şi va continua şi vor fi azvârliŃi toŃi 
cei ce nu sunt dispuşi să ocupe o poziŃie fermă, curajoasă, pentru adevăr 
şi să jertfească pentru Dumnezeu şi cauza Sa. Îngerul a spus: "CredeŃi că 
va fi silit cineva să jertfească? Nu, nu. Trebuie să fie un dar de bună 
voie. Este nevoie de tot ce ai ca să cumperi Ńarina.’” –ExperineŃe şi 
Viziuni, p. 50. 
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3. De ce are loc cernerea? 1 Regi 18:21; Apocalipsa 3:15,16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În data de 20 Noiembrie, 1857, atenŃia mi-a fost îndreptată spre 
mulŃimea pe care o văzusem, care a fost zguduită cu putere…. 

“Am cerut să cunosc însemnătatea zguduirii pe care am văzut-o şi 
mi-a fost arătat că aceasta avea să fie provocată de mărturia dreaptă 
adusă de sfatul Martorului Credincios către Laodicea. Aceasta va avea 
efect asupra inimii primitorului şi îl va conduce să înalŃe standardul şi să 
prezinte drept adevărul. Unii nu vor aduce această mărturie aşa cum 
trebuie. Ei se vor ridica împotriva ei, şi acest lucru va provoca o cernere 
în cadrul poporului lui Dumnezeu.” –1T , p. 181. 

“Un fapt este sigur: acei adventişti de ziua a şaptea care se aşează 
sub steagul lui Satana vor renunŃa mai întâi la credinŃa în avertizările şi 
mustrările conŃinute în Mărturiile Duhului lui Dumnezeu.” –Solii Alese, 
vol. 3, p. 84 (1903). 
 
O biserică curată 
4. Care este scopul lui Dumnezeu cu cernerea? Romani 12:2,3; 
Filipeni 1:9-11; Daniel 12:10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Unde este spiritualitatea bisericii? Unde sunt bărbaŃii plini de 
credinŃă şi de Duhul Sfânt? Rugăciunea mea este: CurăŃă, Doamne, 
biserica Ta. … 

"Dumnezeu Îşi cerne poporul. El va avea o biserică sfântă şi curată. 
Noi nu putem citi inima omului. Însă Dumnezeu a prevăzut mijloace de 
a menŃine curată biserica Sa. A apărut un popor corupt, care nu va putea 
trăi împreună cu poporul lui Dumnezeu. Ei dispreŃuiesc mustrarea şi nu 
vor să se îndrepte. Au avut ocazia să ştie că lupta pe care o au de dus 
este una nedreaptă. Ei au avut timp să se pocăiască de relele făcute, însă 
eul le era prea drag pentru a fi lăsat să moară. L-au alimentat, l-au 
crescut până ce a devenit puternic şi astfel s-au separat de poporul 
credincios al lui Dumnezeu, pe care El Şi-l curăŃă pentru Sine. Noi toŃi 
avem motive să-I mulŃumim lui Dumnezeu pentru că s-a deschis o cale 
pentru mântuirea bisericii Sale; căci mânia lui Dumnezeu s-ar fi revărsat 
asupra noastră dacă aceşti pretendenŃi corupŃi ar fi rămas alături de noi." 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 48 

„Sita se mişcă. Să nu spunem: Opreşte-łi mâna, Doamne. Biserica 
trebuie curăŃită şi va fi curăŃită.” –1T , pp. 99, 100. 
 
5. În timp ce Dumnezeu îşi încearcă poporul, cum are loc cernerea? 
1 Petru 4:12; Malachi 3:1-3; Iacov 1:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“AtenŃia mi-a fost atrasă de providenŃa lui Dumnezeu în mijlocul 
poporului Său şi mi-a fost arătat că fiecare încercare făcută prin procesul 
de perfecŃionare şi curăŃire a pretinşilor creştini îi dovedeşte pe unii că 
sunt zgură. Aurul cel fin nu apare întotdeauna. În fiecare criză religioasă, 
unii cad în ispită. Scuturarea lui Dumnezeu împrăştie mulŃimile ca 
frunzele uscate. Prosperitatea înmulŃeşte mulŃime de mărturisitori. 
Adversitatea îi scoate afară din biserică. Ca clasă, spiritul lor nu este 
statornic faŃă de Dumnezeu. Ei pleacă de la noi pentru că nu sunt de-ai 
noştri; pentru că, atunci când se iveşte suferinŃa sau persecuŃia din cauza 
Cuvântului, mulŃi sunt iritaŃi.” –4T , p. 89. 

“În absenŃa persecuŃiei, în rândurile noastre s-au strecurat oameni 
care par a fi serioşi şi al căror creştinism este indiscutabil, dar care, dacă 
s-ar ivi persecuŃia, ar ieşi din mijlocul nostru.” –Evanghelizare, p. 360 
(1890). 
 
Încercarea finală 
6. Cu ce încercare se va sfârşi cernerea? Apocalipsa 13:15-17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu este prea departe timpul când încercarea va veni pentru fiecare 
suflet. Ni se va impune semnul fiarei. Aceia care pas cu pas s-au supus 
cerinŃelor lumeşti şi s-au conformat obiceiurilor lumii nu vor găsi că este 
o problemă grea să se supună puterilor ce vor fi atunci, decât să suporte 
batjocurile, insultele, ameninŃarea cu închisoarea şi moartea. Lupta se dă 
între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor. În acest timp, aurul 
va fi separat de zgura din biserică.” –5T , p. 81 (1882). 

“Când Legea lui Dumnezeu va fi anulată, biserica va fi zguduită de 
încercări nemiloase şi o parte mai mare decât anticipăm acum va asculta 
de duhurile amăgitoare şi de învăŃăturile demonilor.” –Solii Alese, vol. 2, 
p. 368 (1891).  
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7. Vor fi mul Ńi găsiŃi credincioşi care să treacă biruitori timpul 
cernerii? Romani 11:3-5; łefania 3:12,13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu are slujitori credincioşi care, în timpul zguduirii, în 
timpul de probă, vor fi scoşi la iveală. Acum sunt ascunse suflete 
preŃioase, care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Ei n-au avut 
lumina care a strălucit asupra ta atât de puternic. Dar, sub un exterior 
neatrăgător şi necioplit, poate fi descoperită cea mai curată strălucire a 
unui caracter creştin. În timpul zilei, privim spre ceruri, dar nu vedem 
stelele. Ele sunt acolo, pe firmament, dar ochiul nu le poate distinge. Dar 
noaptea putem vedea strălucirea lor adevărată.” –Sfaturi pentru servicii 
creştine, p. 49.  

“Nu este prea departe timpul când încercarea va veni pentru fiecare 
suflet…. În acest timp, aurul va fi separat de zgura din biserică. 
Adevărata sfinŃenie va fi în mod clar deosebită de aparenŃele înşelătoare 
ale ei. Multe stele, pe care le-am admirat pentru strălucirea lor, se vor 
pierde în întuneric. Pleava asemenea unui nor va fi spulberată de vânt 
chiar din locuri unde vedem numai arii bogate de grâu. ToŃi aceia care 
iau asupra lor podoabele sanctuarului, dar nu sunt îmbrăcaŃi cu 
neprihănirea Domnului Hristos, vor apărea în ruşinea propriei lor 
goliciuni.” –5T, p. 80,81. 
 

Pentru studiu personal 
Last Day Events, capitolul 12 
 

* * * 
 

Vă rugăm citiŃi Raportul Misionar din Mali de la pagina 50 
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RAPORTUL MISIONAR DIN MALI 
A se citi în Sabatul din 27 August, 2016 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi adunată în 
Sabatul din 3 Septembrie, 2016 

 
“Cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu cântări de veselie. Cel ce 

umblă plângând, când aruncă sămânŃa, se întoarce cu veselie, când îşi 
strânge snopii.” Psalmii 126:5, 6. 

Republica Mali este o Ńară relativ mare, fără ieşire la mare în nord-
vestul Africii, vecină cu Algeria la nord, Mauritania la vest, Nigeria la est şi 
Guinea, Coasta de Fildeş şi Burkina Faso la sud. łara are 1.24 milioane 
km2 şi o populaŃie de aproape 14.5 milioane. Limba naŃională oficială este 
franceza şi alte câteva limbi locale ca Fulani. 

Mali a fost cândva unul dintre cele trei imperii vest Africane care au 
controlat comerŃul trans-Saharian. La apogeul său, în anii 1300, imperiul 
Malian se întindea pe o suprafaŃă de două ori mai mare decât FranŃa de 
astăzi şi se întindea până la coasta de vest a Africii. La sfârşitul secolului al 
XIX–lea, FranŃa a preluat controlul Mali, făcându-l parte din Sudanul 
francez. Totuşi, în 1960, Mali s-a declarat republică independentă. După o 
lungă perioadă de guvernare a unui singur partid, un grup a condus la 
scrierea în 1991 a unei noi constituŃii. 

Economia Ńării se bazează pe agricultură, pescuit şi minerit; este al 
treilea cel mai mare producător de aur şi sare. Aproape jumătate din 
populaŃie trăieşte sub nivelul internaŃional de sărăcie de 1.25 dolari SUA pe 
zi. Aproape 90% din populaŃie este Musulmană (majoritatea Sunni şi 
Ahmaddiya), aproximativ 5% creştini (din care două treimi sunt Romano 
Catolici), iar restul de 5% aderă la credinŃele indigene sau traditionale 
animiste. ConstituŃia din 1991 a desemnat Mali ca Ńară democrată, multi-
partid şi a asigurat libertatea religioasă, pe care în general, guvernul o 
respectă. 

Cu câŃiva ani în urmă, adevărul prezent a intrat în Mali împreună cu 
Societatea Misionară InternaŃională a Bisericii AZŞ, Mişcarea de Reformă 
cu ocazia vizitei private a fratelui Christian Gadoxor din Ghana. Mai târziu, 
activitatea misionară din Mali a fost intensificată când ConferinŃa Generală 
a cerut Pastorului Mohammed Inusah din Benin să ajute sufletelor 
interesate. În Aprilie 2014 s-au botezat primele două suflete din Mali şi 
mulŃi alŃii au devenit credincioşi şi s-au unit bisericii. Lucrarea este încă 
firavă în acest câmp misionar nou şi de aceea are nevoie atât de rugăciunile, 
cât şi de suportul vostru financiar. Unul dintre nevoile cele mai mari este un 
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loc de închinare şi sediu de câmp. În prezent se închiriază o casă pentru 
serviciile divine; dar datorită faptului că oamenilor din Mali nu le plac 
bisericile din case particulare, este necesară o clădire potrivită pentru 
creşterea cauzei lui Dumnezeu.  

Mai mult, pentru că Mali este dominată de religia musulmană, 
ConferinŃa Generală doreşte să depună un efort hotărât prin folosirea 
materialelor publice dedicate musulmanilor. De aceea, cooperarea voastră 
este foarte importantă aici. Nu oricine poate călătorii în aceste Ńări pentru a 
lucra, dar oricine poate sprijini cu darurile lor pe cei care au posibilitatea şi 
ocazia de a o face. Colecta Specială a Şcolii de Sabat ce va fi adunată în 
Sabatul viitor aduce ocazia perfectă pentru aceasta. AmintiŃi-vă de 
următoarele cuvinte în timp ce planificaŃi cum să vă uniŃi cu ceilalŃi 
credincioşi în sprijinirea nevoilor lucrării Evangheliei din Mali: 
“Evanghelia aceasta a ÎmpărăŃiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să 
slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” “Care 
este deci robul credincios şi înŃelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata 
slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela, 
pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!” Matei 24:14, 45, 
46. New International Version. 

“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.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 529. 

Binecuvântările bogate ale lui Dumnezeu să însoŃească sacrificiul 
vostru pentru cauza Sa. 

 
Parmenas N. Shirima  

Responsabilul Diviziunii Africane 
 

* * * 
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Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru MALI 
Dumnezeu să binecuvânteze darul vostru generos 

 pentru salvarea sufletelor preŃioase! 
 

10 
Sabatul din 3 Septembrie, 2016 
 

UN CAP, UN TRUP 
 
Capul şi membrii 
1. Cine este capul trupului spiritual? Coloseni 1:18; Efeseni 4:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“… Domnul Hristos este capul bisericii şi Mântuitorul trupului 
spiritual.” –Căminul Adventist, p. 215. 

“‘Hristos este Capul oricărui bărbat." Dumnezeu, care a pus totul 
sub picioarele Mântuitorului, "L-a dat căpetenie peste toate lucrurile 
bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toŃi" 
(1 Corinteni 11:3; Efeseni 1:22,23). Biserica este clădită pe Hristos, ca 
temelie a ei; ea trebuie să asculte de Hristos, capul ei. Nu trebuie să fie 
stăpânită de om şi nici să depindă de om.” –Hristos Lumina Lumii, 414. 
 
2. Cine sunt membrii trupului? Efeseni 1:22,23; Romani 12:4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Noi suntem membri ai corpului Său spiritual. El este capul, controlând 
toate membrele trupului.” –5T , p. 731. 

“Ordinea care a fost menŃinută în prima biserică creştină le-a dat 
putinŃa de a înainta puternic, ca o oştire bine disciplinată, îmbrăcată cu 
armura lui Dumnezeu. Grupele de credincioşi, deşi risipite pe un Ńinut 
întins, erau toate membre ale aceluiaşi trup; toŃi se mişcau în unire, în 
armonie unul cu altul.” –Istoria Faptelor Ap., p. 95. 

“Pe cel care vine la Mine nicidecum nu-l voi da afară. ToŃi cei care 
doresc aceasta pot să fie împăcaŃi cu Dumnezeu şi să primească viaŃa 
veşnică. Vouă, ucenicii Mei, vă încredinŃez această solie de har. Întâi 
trebuie să fie dată lui Israel şi apoi la toate neamurile, popoarele şi 
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limbile. Trebuie dusă şi iudeilor, şi neamurilor... ToŃi cei care cred 
trebuie să fie adunaŃi într-o singură biserică.” Hristos Lumina Lumii, 821 
 

DependenŃa 
3. Ce relaŃie există între membrele unui trup uman? Poate exista un 
membru fără celelalte sau să funcŃioneze independent de restul 
trupului?  1 Corinteni 12:14-21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Comparând biserica lui Hristos cu trupul omenesc, apostolul 
ilustrează în chip foarte potrivit strânsa şi armonioasa legătură care ar 
trebui să existe între toŃi membrii bisericii lui Hristos.” –Istoria Faptelor 
Ap., p. 317. 

“Nici un organ al corpului nu poate să trăiască, dacă îşi mărgineşte 
activitatea numai la sine. Dacă inima nu va trimite sângele dătător de 
viaŃă la mână şi la cap, în curând îşi va pierde puterea. Asemenea 
sângelui dătător de viaŃă, iubirea lui Hristos este difuzată în toate părŃile 
corpului spiritual al lui Hristos. Noi suntem membre unii pentru alŃii şi 
cel care nu vrea să dea va pieri.” –Hristos Lumina Lumii, p. 417. 
 

4. După cum membrele trupului fizic uman au un rol specific, cum 
funcŃionează membrele bisericii ca păr Ńi ale trupului bisericii?  1 
Corinteni 12:4-13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Vi Ńa are multe mlădiŃe dar deşi toate ramurile sunt diferite, ele nu 
se ceartă. În diversitate e unitate. Toate ramurile îşi primesc hrana din 
una şi aceeaşi sursă. Acesta este o ilustraŃie a unirii care trebuie să existe 
printre urmaşii lui Hristos. În diferitele lor ramuri de lucrare ei toŃi au 
numai un singur Cap. Acelaşi Duh pe diferite căi, lucrează prin ei. E o 
acŃiune armonioasă, deşi darurile diferă. StudiaŃi capitolul acesta. VeŃi 
vedea din el că omul care este cu adevărat unit cu Hristos nu va acŃiona 
niciodată ca şi cum el ar fi un tot complet în sine însuşi.   

“PerfecŃiunea bisericii nu depinde de faptul că fiecare membru este 
modelat exact la fel. Dumnezeu cheamă pe fiecare să-şi ocupe locul 
cuvenit pentru a sta în locul ieşit lui la sorŃi, pentru a-şi face lucrarea 
rânduită potrivit cu capacitatea ce i-a fost dată.” –(Letter 19, 1901) 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1090.  
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LegaŃi de viŃă 
5. Ce este absolut necesar ca cineva să aducă roade? Doar cum poate 
poporul lui Dumnezeu scăpa de înşelăciunea şi răutatea ultimelor 
zile? Ioan 15:4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cei mai destrăbălaŃi şi cei mai corupŃi sunt cei care sunt amăgiŃi de 
aceste spirite de demoni, despre care ei cred că sunt spiritele prietenilor 
lor morŃi, umflaŃi de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lor 
pământeşti. Coloseni 2:19: "Şi nu se Ńine strâns de Capul, din care tot 
trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi 
primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu". Ei Îl tăgăduiesc pe acela 
care dă tărie trupului, astfel ca fiecare mădular să poată creşte prin 
puterea pe care i-o dă Dumnezeu…. 

„Filozofie deşartă. Mădularele corpului sunt controlate de Cap. 
Spiritiştii dau la o parte Capul şi consideră că toate mădularele corpului 
trebuie să acŃioneze ele însele şi că această lege bine stabilită îi vor 
conduce la o stare de progres şi desăvârşire fără ajutorul unui cap….  

„Domnul Hristos este sursa puterii noastre. El este viŃa, noi suntem 
mlădiŃele. Noi trebuie să primim seva de la ViŃa cea vie. LipsiŃi de 
puterea şi seva care vine de la această viŃă, noi suntem ca mădularele 
corpului care nu au cap şi suntem chiar în poziŃia în care Satana vrea să 
fim, pentru ca să ne poată stăpâni aşa cum îi place lui….” –1T. 300,301. 
 
Spiritul de independenŃă 
6. Ce spirit insuflă Satana celor care nu au o credinŃă solidă în Isus? 
Evrei 10:25; Proverbele 11:14. 
………………………………………………………………………………………………  
 

“Toate eforturile de a restabili ordinea sunt privite de către unii ca 
fiind primejdioase, ca o restrângere a libertăŃii personale, şi prin urmare 
să fie considerată cu temere ca papism. Aceste suflete înşelate consideră 
ca o virtute să se fălească cu libertatea lor de a gândi şi acŃiona 
independent. Ei declară că nu vor primi îndrumările nimănui, că nu se 
vor lăsa conduşi de nimeni. Am fost instruită că este efortul special al lui 
Satana de a-i face pe oameni să creadă că lui Dumnezeu îi place ca ei să-
şi aleagă propria lor cale, independent de sfatul fraŃilor lor…. 
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„Unii au prezentat ideea că, pe măsură ce ne apropiem de încheierea 
timpului, fiecare copil al lui Dumnezeu va lucra independent de orice 
organizaŃie religioasă. Dar am fost instruită de Domnul că în lucrarea 
aceasta nu există aşa ceva, ca fiecare să fie independent. Stelele cerului 
se află toate sub lege, fiecare influenŃând pe alta spre a face voia lui 
Dumnezeu, supunând ascultarea lor comună legii care cârmuieşte 
acŃiunea lor. Şi, pentru ca lucrarea Domnului să poată înainta sănătos şi 
puternic, poporul Lui trebuie să tragă împreună…. 

„Dacă oamenii poartă jugul lui Hristos, ei nu pot să tragă în direcŃii 
opuse; ei vor trage împreună cu Hristos.” –9T, 257, 258. 

 
Cina Domnului 
7. Ce ritual uneşte sufletul cu Dumnezeu, Hristos şi membrii familiei 
spirituale? 1 Corinteni 10:16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Hristos a instituit acest serviciu divin pentru ca el să ne poată vorbi 

despre iubirea lui Dumnezeu care a fost manifestată în favoarea noastră. 
Nu poate fi nici o unire între sufletele noastre şi Dumnezeu decât prin 
Hristos. Iubirea şi unirea dintre fraŃi trebuie să fie cimentate şi făcute 
veşnice prin iubirea lui Isus….  

„Când prin credinŃă contemplăm jertfa cea mare a Domnului nostru, 
sufletul asimilează viaŃa spirituală a lui Hristos. Sufletul acesta va primi 
putere spirituală din orice împărtăşire. Slujba aceasta stabileşte o 
legătură vie, prin care credinciosul este legat de Hristos şi, în felul 
acesta, este legat de Tatăl. Într-un sens deosebit, ea formează o legătură 
între fiinŃele omeneşti dependente şi Dumnezeu.” –Hristos Lumina 
Lumii, p. 660. 

 
* * * 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru MALI  
 

* * * 
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11 
Sabatul din 10 Septembrie, 2016 
 

POPORUL RĂMĂŞIłEI LUI DUMNEZEU 
 

“Poporul rămăşiŃei lui Dumnezeu, stând înaintea lumii ca 
reformatori, trebuie să arate că legea lui Dumnezeu este baza oricărei 
reforme adevărate şi că Sabatul poruncii a patra stă ca un memorial al 
creaŃiunii, o amintire constantă a puterii lui Dumnezeu. Cu cuvinte clare, 
distincte ei trebuie să prezinte nevoia de ascultare de toate preceptele 
Decalogului. Constrânşi de dragostea lui Hristos, ei trebuie să coopereze 
cu El în construirea locurilor pustii. Ei trebuie să fie reparatori de 
spărturi, restauratori ai cărărilor.” –Conflict and Courage, p. 269. 
 
O rămăşiŃă în Vechiul Testament şi în timpul lui Isus  
1. Cum putem să ne dăm seama de numărul de oameni care au fost 
credincioşi Domnului în timpul Vechiului Testament? 2 Regi 19:31; 
Isaia  10:22.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În învăŃăturile proorocilor, dragostea Lui pentru neamul omenesc 
pierdut şi planul Său privind mântuirea lui Israel, succesele şi 
înfrângerile lor, restatornicirea lor şi favoarea divină, lepădarea de către 
ei a Stăpânului viei şi punerea în aplicaŃie a planului de veacuri de către 
o rămăşiŃă aleasă faŃă de care urmează a se împlini toate făgăduinŃele 
legământului acesta a fost subiectul soliilor lui Dumnezeu către biserica 
Sa de-a lungul veacurilor care au trecut…. 

“Povara sufletului Lui în favoarea lui Iuda cel rătăcitor nu avea să 
fie purtată în zadar. Misiunea Lui nu urma să fie în totul neroditoare…. 
Planul divin fiind până la urmă îndeplinit, urma să se arate rodul deplin 
al străduinŃelor Lui şi al lucrării tuturor solilor credincioşi ai lui 
Dumnezeu. O rămăşită avea să fie mântuită. Şi pentru ca acest lucru să 
se poată realiza, solii de avertizare şi îndemn urmau să fie date naŃiunii 
răzvrătite…” –ProfeŃi şi Regi, pp. 22, 308. 
 
2. În ce situaŃie se găsea această rămăşiŃă în zilele lui Isus? Ioan 
3:32; Luca 12:32.  
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ucenicii lui Ioan spuneau că toŃi oamenii veneau la Hristos; dar, 
având o viziune mai clară, Ioan a zis: "Nimeni nu primeşte mărturia 
Lui". Aşa de puŃini erau dispuşi să-L accepte ca Mântuitor din păcat.  

„Mântuitorul ştia că zilele pentru lucrarea personală pe pământ 
aproape se sfârşiseră şi că puŃini aveau să-L primească drept 
Răscumpărător.” –Hristos Lumina Lumii, pp. 181, 379. 

“Domnul Isus, Maiestatea cerului, care era egal cu Dumnezeu, a fost 
prezent în lume timp de treizeci şi trei de ani, şi totuşi puŃini au 
recunoscut caracterul Său divin.” –Solii Alese, vol. 1, p. 69. 
 
În zilele noastre 
3. Astăzi, cum sunt consideraŃi copiii lui Dumnezeu între milioanele 
de oameni ce trăiesc pe pământ? Romani 9:27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În comparaŃie cu milioanele lumii, poporul lui Dumnezeu va fi, aşa 
cum a fost totdeauna, o turmă mică; dar, dacă ei stau pentru adevăr, aşa 
cum a fost el descoperit în Cuvântul Său, Dumnezeu va fi scăparea lor. 
Ei stau sub cuprinzătorul scut al Celui Atotputernic. Dumnezeu este 
totdeauna o majoritate. Când sunetul ultimei trâmbiŃe va pătrunde 
temniŃa celui mort şi cel neprihănit va ieşi afară în triumf, exclamând: 
"Unde îŃi este biruinŃa, moarte? Unde îŃi este boldul, moarte?" (1 
Corinteni 15:55) - stând apoi împreună cu Dumnezeu, cu Hristos, cu 
îngerii şi cu cei loiali şi credincioşi din toate veacurile, copiii lui 
Dumnezeu vor fi o majoritate zdrobitoare.” –Istoria Faptelor Ap., p. 
590. 
 
4. Ce caracterizează rămăşiŃa lui Dumnezeu? Apocalipsa 12:17; 
14:12; 1 Tesaloniceni 1:9,10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘În ziua aceea, rămăşita lui Israel şi cei scăpaŃi din casa lui Iacov ... 
se vor sprijini cu încredere pe Domnul, Sfântul lui Israel " (Isaia 10,20). 
Din orice "neam, seminŃie, limbă şi popor" vor fi unii care vor răspunde 
cu bucurie soliei: " TemeŃi-vă de Dumnezeu şi daŃi-I slavă, căci a venit 
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ceasul judecăŃii Lui". Ei se vor întoarce de la orice idol, care-i leagă de 
pământ, şi se vor închina "Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi 
izvoarele apelor". Ei se vor elibera din orice încurcătură şi vor sta 
înaintea lumii ca monumente ale harului lui Dumnezeu. Ascultători de 
cerinŃele divine, ei vor fi recunoscuŃi de îngeri şi de oameni ca unii care 
au păzit "poruncile lui Dumnezeu şi credinŃa lui Isus.’ Apocalipsa 14:6, 
7, 12.” –ProfeŃi şi Regi, p. 299. 
 
O rămăşiŃă mică şi credincioasă până la sfârşit 
5. La sfârşitul timpului, cum va deveni un instrument în 
proclamarea întreitei solii îngereşti o mică minoritate în ochii lumii? 
łefania 3:12,13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“O poziŃie înaltă nu ne dă preŃ înaintea lui Dumnezeu. Omul este 
măsurat după consacrarea şi credincioşia lui în aducerea la împlinire a 
voinŃei lui Dumnezeu. Dacă rămăşiŃa poporului lui Dumnezeu va umbla 
înaintea Lui în smerenie şi credinŃă, El va îndeplini prin ei planul Său 
veşnic, făcându-i în stare să lucreze în mod armonios la ducerea în lume 
a adevărului, aşa cum este el în Isus. El îi va folosi pe toŃi - bărbaŃi, 
femei şi copii - pentru a face ca lumina să strălucească înaintea lumii, şi 
la chemarea unui popor care va fi credincios faŃă de poruncile Lui. Prin 
credinŃa pe care poporul Său o exercită în El, Dumnezeu va face 
cunoscut lumii că El este adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.” 
–9T , p. 274. 

 
6. Cum explică Scripturile că întotdeauna va fi o rămăşiŃă, chiar 
dacă o mare mulŃime de oameni vor fi informaŃi despre adevăr şi 
chemaŃi afară din Babilon? Faptele Ap. 28:26,27; Ioan 3:19; 
Apocalipsa 2:7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Doar puŃini înŃeleg subiectul responsabilităŃii personale a omului, şi 
totuşi este un subiect de cea mai mare importanŃă. Noi putem fie să 
ascultăm şi să trăim, fie să călcăm Legea lui Dumnezeu, să sfidăm 
autoritatea Sa şi să primim pedeapsa corespunzătoare. Ca urmare, în 
mintea fiecărui om se pune cu insistenŃă întrebarea: Să ascult vocea din 



pentru Semestrul II, 2016 59 

cer, Cele Zece Porunci rostite pe Sinai, sau să merg împreună cu 
mulŃimea care calcă în picioare acea Lege de foc? Pentru aceia care îl 
iubesc pe Dumnezeu, păzirea poruncilor Sale şi săvârşirea lucrurilor care 
sunt plăcute în ochii Săi va fi plăcerea cea mai mare. Totuşi, inima 
firească urăşte Legea lui Dumnezeu şi luptă împotriva cerinŃelor ei 
sfinte. Oamenii îşi închid sufletul faŃă de lumina divină, refuzând să 
umble în ea, atunci când străluceşte asupra lor. Ei sacrifică favoarea lui 
Dumnezeu, curăŃia inimii şi speranŃa de a ajunge în cer, pentru 
satisfacerea egoistă sau pentru câştigul lumesc.” –Solii Alese, vol. 1, p. 
216. 

“Domnul Hristos a văzut cât de înrădăcinată este puterea păcatului 
în inima omenească şi cât de puŃini vor fi binevoitori să se rupă de sub 
puterea lui. El ştia că, fără ajutorul lui Dumnezeu, omenirea avea să 
piară şi vedea mulŃimile pierind, deşi aveau la îndemână un ajutor 
îmbelşugat.” –Hristos Lumina Lumii, p. 752. 
 
7. Care va fi recompensa rămăşiŃei lui Dumnezeu, a acelora care Îl 
iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Lui şi sunt credincioşi până 
la capăt? Matei 24:13; Apocalipsa 3:10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Adevăratul ucenic al lui Hristos Îl urmează prin lupte aspre, 
îndurând lepădare de sine şi trecând prin experienŃa unei dezamăgiri 
amare; dar aceasta îi învaŃă vinovăŃia şi blestemul păcatului şi ei ajung 
să-l privească cu scârbă. Părtaşi ai suferinŃelor lui Hristos, ei sunt 
rânduiŃi să fie părtaşi ai slavei Sale. În viziune sfântă, profetul a văzut 
ultimul triumf al rămăşiŃei bisericii.  

„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.’” – Istoria Faptelor Ap., p. 590. 
 
Pentru studiu personal 
Isaia  11:11; 49:6. 

“O comunitate poate să fie cea mai săracă dintr-o Ńară. Ea poate să 
nu aibă nimic în aspectul ei exterior care să atragă, dar dacă membrii ei 
posedă principiile caracterului Domnului Hristos în sufletele lor, ei vor 
avea bucuria Lui. Îngerii se vor uni cu ei în închinarea lor. Din inimile 
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pline de recunoştinŃă, se vor înălŃa laude şi mulŃumiri la adresa lui 
Dumnezeu, ca o jertfa plăcută.” –Parabolele, p. 298. 

“M ă simt încurajată şi binecuvântată când realizez că Dumnezeul lui 
Israel Îşi conduce încă poporul şi va continua să fie cu el, până la 
sfârşit.” –Solii Alese, vol. 2, p. 406 (1913). 

3T , pp. 255, 256. 
ExperienŃe şi Viziuni, p. 66. 

 
* * * 
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12 
Sabatul din 17 Septembrie, 2016 
 

ISTORIA LUI ISRAEL: AVERTIZARE PENTRU 
POPORUL LUI DUMNEZEU DE AZI 

 
“În aceste ultime zile, poporul lui Dumnezeu va fi confruntat cu 

aceleaşi pericole ca Israelul antic. Cei care nu vor primi avertizările lui 
Dumnezeu vor cădea în aceleaşi primejdii ca Israelul antic şi nu vor intra 
în odihnă datorită necredinŃei. Israelul antic a trecut prin calamităŃi 
datorită inimilor lor nesfinŃite şi a voinŃei nesupuse. Respingerea lor 
finală ca naŃiune a fost rezultatul necredinŃei lor, a încrederii în sine, a 
nepocăinŃei, a orbirii minŃii şi a împietririi inimii. Prin istoria lor ni se 
descoperă un semnal de alarmă.” –Last Day Events, p. 60. 
 
Trecerea Mării Ro şii 
1. În diferite momente, în special în faŃa unor greutăŃi enorme, ce 
poruncă a dat Dumnezeu poporului Său? Exodul 14:10,15; Evrei 
11:29; Isaia 30:21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

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



LecŃiunile Şcolii de Sabat 62 

2. Ce avertizare ne dă apostolul Pavel? 1 Corinteni 10:1-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Istoria vieŃii din pustie a poporului Israel a fost consemnată pentru 
a fi de folos Israelului lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului. Raportul 
modului în care S-a purtat Dumnezeu cu cei ce pribegeau în pustie în 
toate călătoriile lor într-o parte şi-n alta, îngăduind să fie expuşi foamei, 
setei şi oboselii, dar manifestându-Şi în mod izbitor puterea pentru a-i 
ajuta, este bogat în avertizări şi sfaturi pentru poporul Său din toate 
veacurile. ExperienŃa variată a poporului evreu a fost o şcoală a 
pregătirii pentru căminul făgăduit din Canaan. Dumnezeu doreşte ca 
poporul Său din aceste zile să revadă, cu o inimă plină de umilinŃă şi cu 
un spirit dispus să înveŃe, încercările prin care a trecut vechiul Israel, 
pentru ca să poată fi educat în pregătirea sa pentru Canaanul ceresc.” –
PP, p. 293. 

“Istoria copiilor lui Israel a fost scrisă ca mustrare şi exemplu pentru 
noi asupra cărora a venit sfârşitul timpului. Cei care vor sta tari în 
credinŃă în aceste ultime zile şi vor câştiga intrarea în Canaanul ceresc la 
sfârşit, trebuie să asculte cuvintele de avertizare spuse de Isus Hristos 
IsraeliŃilor. Aceste lecŃii au fost date bisericii din pustie pentru a fi 
studiate şi ascultate de poporul lui Dumnezeu de-a lungul generaŃiilor ce 
vor veni. ExperienŃa poporului lui Dumnezeu în pustie va fi experienŃa 
poporului Său din acest veac. Adevărul este un loc de protecŃie în toate 
timpurile pentru cei care vor Ńine cu tărie de credinŃa dată o dată pentru 
totdeauna sfinŃilor.” –(Manuscript 110, August 6, 1899, “The Unfaithful 
Husbandmen”) The Upward Look, p. 232. 
 
Păcatul lui Moise  
3. Ce consecinŃe a avut păcatul lui Moise în a dezonora pe 
Dumnezeu? De ce continuă El să-Şi pedepsească încă poporul? 
Numeri 20:12; Evrei 12:7,11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘Domnul S-a mâniat şi pe mine, din pricina voastră" (Deuteronom 
1,37), a spus Moise. Ochii tuturor copiilor lui Israel erau aŃintiŃi asupra 
lui Moise şi păcatul său a aruncat un blam asupra lui Dumnezeu, care îl 
alesese drept conducător al poporului Său. Păcatul lui era cunoscut de 
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întreaga adunare; dacă Dumnezeu l-ar fi trecut cu vederea, s-ar fi lăsat 
impresia că necredinŃa şi nerăbdarea, în situaŃii de mari provocări, pot fi 
scuzate la cei ce sunt în poziŃii de răspundere. Dar, când s-a făcut 
cunoscut că datorită unui singur păcat Moise şi Aaron nu aveau să intre 
în Canaan, poporul a ştiut că Dumnezeu nu caută la faŃa omului şi că, în 
mod sigur, îl va pedepsi pe cel vinovat. 

„Istoria poporului Israel trebuia să fie scrisă pentru a fi de învăŃătură 
şi avertizare generaŃiilor viitoare. Oamenii din toate vremurile ce aveau 
să vină trebuia să-L vadă pe Dumnezeul cerurilor ca pe un conducător 
nepărtinitor care, în nici o situaŃie, nu îndreptăŃeşte păcatul. Dar puŃini 
sunt aceia care îşi dau seama de păcătoşenia fără măsură a păcatului. 
Oamenii se mângâie cu gândul că Dumnezeu este prea bun pentru a-l 
pedepsi pe păcătos. Dar, în lumina istoriei Bibliei, este clar faptul că 
bunătatea lui Dumnezeu şi iubirea Sa Îl obligă să Se poarte faŃă de păcat 
ca faŃă de un rău care este fatal păcii şi fericirii Universului.” –Patriarhi 
şi ProfeŃi, p. 420. 
 
Şarpele de aramă 
4. Despre ce experienŃă a poporului lui Dumnezeu din pustie i-a 
amintit Isus lui Nicodim? Numeri 21:9; Ioan 3:14-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ÎnălŃarea şarpelui de aramă trebuia să-i aducă lui Israel o învăŃătură 
însemnată. Ei nu se puteau salva singuri de sub puterea ucigătoare a 
otrăvii din rănile lor. Numai Dumnezeu putea să-i vindece. Şi, cu toate 
acestea, ei trebuia să dea pe faŃă credinŃă în mijloacele rânduite de El. Ca 
să trăiască, trebuia să privească. CredinŃa îi făcea să fie bine primiŃi de 
Dumnezeu şi, prin faptul că priveau la şarpe, îşi dovedeau credinŃa…. 

„Efectele fatale ale păcatului pot fi înlăturate numai prin mijloacele 
rânduite de Dumnezeu. IzraeliŃii îşi salvau viaŃa privind la şarpele care 
fusese înălŃat. Această privire cerea credinŃă. Ei trăiau pentru că credeau 
în Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru că îşi puneau încrederea în mijlocul 
rânduit pentru însănătoşirea lor. Tot astfel, păcătosul trebuie să privească 
la Domnul Hristos şi să trăiască. El primeşte iertarea prin credinŃa în 
jertfa ispăşitoare…. 

„În timp ce păcătosul nu se poate mântui pe sine, are totuşi ceva de 
făcut pentru a obŃine mântuirea. "Pe Cel ce vine la Mine", zice Domnul 
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Hristos, "nu-l voi izgoni afară." (Ioan 6,37). Dar noi trebuie să venim la 
El; şi dacă ne căim de păcatele noastre, trebuie să credem că El ne 
primeşte şi ne iartă. CredinŃa este un dar de la Dumnezeu, dar puterea de 
a o folosi este a noastră. CredinŃa este mâna cu care sufletul apucă mila 
şi îndurarea date în dar de Dumnezeu.” –Patriarhi şi ProfeŃi, 430, 431. 
 
Apostazia de la Iordan 
5. Ce păcat deosebit a comis Israel la Sitim? Ce a instruit Dumnezeu 
pe poporul Său să nu facă la hotarele Iordanului, lucru valabil încă 
şi astăzi? Numeri 25:1; Deuteronomul 7:2, ultima parte, 3,4; 
2 Corinteni 6:14-16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Evreii au fost făcuŃi să calce în picioare Legea lui Dumnezeu şi să 
atragă judecăŃile Lui asupra neamului lor prin faptul că au avut legături 
cu oamenii idolatri şi au luat parte la petrecerile lor. În acelaşi fel 
izbuteşte Satana şi astăzi, în cea mai mare măsură, să-i amăgească la 
păcat pe urmaşii lui Hristos, ademenindu-i să lege prietenii cu nelegiuiŃii 
şi să ia parte la petrecerile lor. "De aceea ieşiŃi din mijlocul lor şi 
depărtaŃi-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeŃi de ce este necurat" (2 
Corinteni 6:17). Dumnezeu cere de la poporul Său de astăzi să fie tot 
atât de mult deosebit de lume în ce priveşte obiceiurile, purtarea şi 
principiile, cât îi cerea şi poporului Său de pe timpuri. Dacă ei ascultă în 
chip credincios de învăŃăturile Cuvântului Lui, deosebirea aceasta va fi 
netă; altfel, nu este cu putinŃă.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 458. 
 
Păcatul lui Acan 
6. Ce experienŃă a Israelului antic va repeta poporul lui Dumnezeu 
de astăzi dacă nu va fi integru? Evrei 3:12-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Păcatul lui Acan a adus nenorocirea asupra întregii naŃiuni. Din 
pricina păcatului unui singur om, neplăcerea lui Dumnezeu va rămâne 
asupra comunităŃii Sale până când abaterea va fi descoperită şi 
îndepărtată. InfluenŃa de care are să se teamă mai mult comunitatea nu 
este aceea a împotrivitorilor ei făŃişi, a necredincioşilor şi a 
batjocoritorilor, ci a urmaşilor nesinceri ai lui Hristos. Aceştia fac ca 
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binecuvântarea Dumnezeului lui Israel să fie reŃinută şi poporul Lui să 
slăbească. 

„Atunci când comunitatea se află în greutăŃi, când se dă pe faŃă 
răceală şi decădere spirituală care dau prilej vrăjmaşilor lui Dumnezeu 
să se bucure, membrii ei, în loc să-şi încrucişeze braŃele pentru a se 
plânge de starea lor nenorocită, să cerceteze mai bine dacă nu cumva se 
află un Acan în tabără. Fiecare să caute cu umilinŃă şi cercetare a inimii 
să-şi descopere păcatele ascunse care îndepărtează prezenŃa lui 
Dumnezeu.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 497. 
 
Credincioşi în încercări 
7. Pe măsură ce se apropie sfârşitul, ce experienŃe ale lui Daniel şi 
tovarăşilor săi va inspira poporul lui Dumnezeu să înfrunte 
încercările ce le stau înainte? Daniel 3:17,18; 6:8,22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Timpul de suferinŃă dinaintea poporului lui Dumnezeu va cere o 
credinŃă care să nu se clatine. Copiii Săi trebuie să facă cunoscut că 
singurul obiect al închinării lor este El şi că nici nu motiv, nici chiar 
viaŃa însăşi, nu-i poate determina să facă cea mai mică concesie 
închinării false. Pentru inima credincioasă poruncile oamenilor mărginiŃi 
şi păcătoşi se vor prăbuşi fără însemnătate în faŃa Cuvântului veşnicului 
Dumnezeu. Adevărul va fi ascultat chiar dacă urmarea este închisoarea, 
exilul sau moartea. 

„A şa cum a fost în zilele lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, tot aşa şi 
în perioada de încheiere a istoriei pământului, Dumnezeu va lucra cu 
putere în favoarea acelora care vor sta neclintiŃi pentru dreptate. Acela 
care a umblat cu demnitarii iudei în cuptorul încins, va fi cu urmaşii Săi 
oriunde se vor afla. PrezenŃa Lui dăinuitoare îi va mângâia şi-i va 
susŃine. În timpul de strâmtorare, o strâmtorare care nu a mai fost de 
când există naŃiunile, cei aleşi ai Săi vor sta neclintiŃi. Satana împreună 
cu toată oştirea răului nu va putea distruge pe cel mai slab dintre sfinŃii 
lui Dumnezeu. Îngerii care excelează în putere îi vor ocroti, şi în 
favoarea lor Iehova Se va descoperi ca "Dumnezeu al dumnezeilor", în 
stare să mântuiască în chip desăvârşit pe aceia care şi-au pus şi îşi pun 
încrederea în El.” –ProfeŃi şi Regi, pp. 512, 513. 
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De meditat 
Apocalipsa 13:16,17. 
Coloseni 2:6-8. 
“Murmurările izraeliŃilor şi nemulŃumirea lor rebelă, ca şi 

puternicele minuni făcute în favoarea lor şi pedeapsa pentru idolatria şi 
nerecunoştinŃa lor sunt raportate pentru folosul nostru. Pilda vechiului 
Israel este dată ca o avertizare pentru poporul lui Dumnezeu, pentru ca ei 
să evite necredinŃa şi să scape de mânia Lui. Dacă nelegiuirile evreilor ar 
fi fost omise din Raportul Sacru, şi ar fi fost raportate numai virtuŃile, 
istoria lor n-ar fi reuşit să ne înveŃe lecŃia pe care ne-o prezintă.” –4T , p. 
11. 

“Decretul care impune cultul acestei zile urmează să fie dat în toată 
lumea. Într-o măsură limitată el a şi fost dat. În diferite locuri puterea 
civilă vorbeşte cu glasul unui balaur la fel cum împăratul păgân a vorbit 
captivilor evrei.   

“Judecata şi persecuŃia vor veni asupra tuturor acelora care în 
ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, refuză de a se închina la acest fals 
sabat. 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. Papalitatea şi-a exercitat puterea ca să-i convingă pe oameni să 
asculte de ea, şi ea va continua să facă lucrul acesta. Avem nevoie de 
acelaşi spirit care a fost manifestat de slujitorii lui Dumnezeu în 
conflictul cu păgânismul.” –(Signs of the Times, May 6, 1897) Seventh-
day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 976.  
 

* * * 
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13 
Sabatul din 24 Septembrie, 2016 
 

POPORUL LUI DUMNEZEU ÎN LUME,  
DAR NU DIN LUME 

 
“Prin propriul Său exemplu, Mântuitorul a arătat că urmaşii Săi pot 

fi în lume şi totuşi nu din lume. El a venit nu pentru a Se împărtăşi de 
plăcerile ei amăgitoare, spre a fi stăpânit de obiceiurile ei şi a urma 
practicile ei, ci de a face voia Tatălui Său, să caute şi să mântuiască ce 
era pierdut. Cu această Ńintă înaintea sa, creştinul poate rămâne 
nemolipsit în orice împrejurare. Oricare ar fi situaŃia sau împrejurările, 
mai înalte sau mai umile, el va da pe faŃă puterea adevăratei religii 
printr-o credincioasă îndeplinire a datoriei.” –Istoria Faptelor Ap., p. 
467. 
 
SeparaŃi de lume  
1. Cum caracterizează Dumnezeu pe poporul Său? Ce le 
porunceşte? Deuteronomul 14:2; Exodul 20:2,3; Matei 6:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Creştinii trebuie să se păstreze deosebiŃi de lume, de spiritul şi 
influenŃa ei. Dumnezeu ne poate păstra în lume, dar noi nu trebuie să fim 
din lume. Iubirea Lui nu este nesigură şi oscilantă. El veghează fără 
încetare asupra copiilor Săi, cu o grijă nemăsurată. Dar El cere o 
credinŃă neîmpărŃită: "nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va 
urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va Ńine la unul şi va nesocoti pe 
celălalt: nu puteŃi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.’” Matei 6:24.” –
ProfeŃi şi Regi, p. 59. 
 
2. Care a fost prima metodă a lui Satana de a înşela pe poporul lui 
Dumnezeu? De ce are atât de mult succes? Iacov 4:4; 1 Ioan 2:15,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu îi separase pe izraeliŃi de toate neamurile, pentru a face 
din ei propria Sa comoară. Dar ei, dispreŃuind această înaltă onoare, 
doreau cu nerăbdare să imite felul de a fi al păgânilor. Şi totuşi, dorinŃa 
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puternică de a se conforma practicilor şi obiceiurilor lumeşti există şi în 
mijlocul pretinsului popor al lui Dumnezeu. Pe măsură ce se depărtează 
de Dumnezeu, oamenii urmăresc onorurile şi câştigurile lumii. Creştinii 
caută continuu să imite deprinderile celor care se închină dumnezeului 
lumii acesteia. MulŃi susŃin că vor avea o influenŃă mai mare asupra 
celor nelegiuiŃi dacă se unesc cu oamenii din lume şi imită felul lor de 
vieŃuire. Dar toŃi cei care fac astfel se despart de Izvorul puterii lor. 
Devenind prieteni ai lumii, ei ajung vrăjmaşi ai lui Dumnezeu. De dragul 
onorurilor lumeşti, ei sacrifică demnitatea nespusă la care i-a chemat 
Dumnezeu, şi anume de a vesti virtuŃile "Aceluia care ne-a chemat de la 
întuneric la lumina Sa minunată. 1 Petru 2:9.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 
607.  

“Niciodată omul nu dă pe faŃă mai multă nebunie, decât atunci când 
caută să-şi asigure acceptarea şi recunoaşterea lumii, sacrificând în 
oricare măsură ascultarea şi onoarea datorate lui Dumnezeu. Atunci când 
ne aşezăm în situaŃia în care Dumnezeu nu poate conlucra cu noi, 
puterea noastră se va vedea că este slăbiciune.”–7T , p. 151. 
 
Instruc Ńiunile lu Dumnezeu pentru a-Şi păzi poporul de pericol  
3. Cu ce pericol se confruntă cei care se unesc şi imit ă lumea? Matei 
16:26; Marcu 8:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Există o primejdie continuă ca cei care susŃin a fi creştini să ajungă 
la concepŃia că pentru a avea influenŃă asupra celor ce sunt lumeşti 
trebuie ca într-o măsură oarecare să se asemene lumii. Însă cu toate că 
un asemenea drum poate părea că aduce avantaje mai mari, totdeauna se 
sfârşeşte cu pierdere spirituală. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se 
păzească cu stricteŃe împotriva oricărei influenŃe subtile care caută 
intrare, prin mijlocirea unor ispite măgulitoare din partea vrăjmaşilor 
adevărului. Copiii lui Dumnezeu -străini şi călători în această lume- 
merg pe o cale presărată cu primejdii. Ei nu trebuie să dea atenŃie 
subterfugiilor ingenioase şi ispitelor ademenitoare, folosite pentru a-i 
îndepărta de la ascultare. 

„Nu sunt cei mai de temut vrăjmaşi ai cauzei lui Dumnezeu aceia 
care sunt cunoscuŃi şi făŃiş declaraŃi.” –ProfeŃi şi Regi, pp. 570, 571. 
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4. Ce a instruit Domnul pe poporul Său pentru siguranŃa lui? 
Deuteronomul 7:2-4; Romani 12:2; 2 Corinteni 6:14-16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Principiile stabilite în Deuteronomul pentru îndrumarea lui Israel 
trebuie să fie urmate de poporul lui Dumnezeu până la sfârşitul timpului. 
Prosperitatea adevărată depinde de menŃinerea legământului nostru cu 
Dumnezeu. Niciodată nu trebuie să ne îngăduim să compromitem 
principiul prin intrarea în alianŃă cu aceia care nu se tem de El.” –ProfeŃi 
şi Regi, p. 570. 

“Niciodată n-ar trebui ca poporul lui Dumnezeu să se aventureze pe 
terenul interzis. Căsătoria între credincioşi şi necredincioşi este interzisă 
de Dumnezeu…. 

„Aceia care susŃin că sunt de partea adevărului calcă în picioare 
voinŃa lui Dumnezeu atunci când se căsătoresc cu necredincioşi; ei pierd 
darul harului Său şi depun eforturi amare în vederea pocăinŃei. Cel 
necredincios s-ar putea să aibă un caracter moral excelent, însă faptul că 
el sau ea nu a răspuns cerinŃelor lui Dumnezeu şi a neglijat o mântuire 
atât de mare constituie un motiv suficient de întemeiat, pentru ca să nu 
se realizeze această unire.” –Căminul Adventist , p. 63. 

“Chiar şi în relaŃii de afaceri, nu putem să ne unim, fără să implicăm 
principiul, cu cei care nu sunt credincioşi lui Dumnezeu. Ceea ce o parte 
crede că este interzis de conştiinŃă, cealaltă parte îngăduie. Şi aceasta nu 
este cu privire doar la chestiunile religioase, ci şi la tranzacŃiile în 
afaceri.” –Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-
day Adventists, pp. 215, 216 [Testimony Treasures, vol. 2, p. 181].  
 
5. Ce sfat ferm ne dă Domnul? Isaia  52:11; Faptele Ap. 2:40; 
2 Corinteni 6:17,18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Evreii au fost făcuŃi să calce în picioare Legea lui Dumnezeu şi să 
atragă judecăŃile Lui asupra neamului lor prin faptul că au avut legături 
cu oamenii idolatri şi au luat parte la petrecerile lor. În acelaşi fel 
izbuteşte Satana şi astăzi, în cea mai mare măsură, să-i amăgească la 
păcat pe urmaşii lui Hristos, ademenindu-i să lege prietenii cu nelegiuiŃii 
şi să ia parte la petrecerile lor. "De aceea ieşiŃi din mijlocul lor şi 
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depărtaŃi-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeŃi de ce este necurat" (2 
Corinteni 6:17). Dumnezeu cere de la poporul Său de astăzi să fie tot 
atât de mult deosebit de lume în ce priveşte obiceiurile, purtarea şi 
principiile, cât îi cerea şi poporului Său de pe timpuri. Dacă ei ascultă în 
chip credincios de învăŃăturile Cuvântului Lui, deosebirea aceasta va fi 
netă; altfel, nu este cu putinŃă.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 458. 

“Lumea este sclava îngăduinŃei de sine. "Pofta firii pământeşti, pofta 
ochilor şi lăudăroşia vieŃii" stăpânesc mulŃimile. Însă urmaşii lui Hristos 
au o chemare mai sfântă. "IeşiŃi din mijlocul lor, şi fi Ńi deosebiŃi, spune 
Domnul, şi nu atingeŃi ce este necurat." În lumina Cuvântului lui 
Dumnezeu, suntem îndreptăŃiŃi să declarăm că nu poate fi adevărată acea 
sfinŃire care nu rodeşte o renunŃare la tendinŃele păcătoase şi la plăcerile 
lumii.” Tragedia Veacurilor, 475 
 
6. De ce scoate Dumnezeu în evidenŃă importanŃa ca poporul Său să 
fie separat de lume? 1 Petru 1:14-16; Leviticul 20:24,26; Numeri 23:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos îi îndeamnă pe toŃi să mediteze, să facă o socoteală corectă. 
PuneŃi într-un taler pe Isus, care înseamnă o comoară veşnică, viaŃă, 
adevăr, cer şi bucurie în Hristos, sufletele răscumpărate, şi puneŃi în 
celălalt taler al balanŃei fiecare atracŃie pe care lumea o poate oferi. Pe 
un taler puneŃi pierderea sufletului vostru şi a sufletelor pentru care ai fi 
putut fi instrument de salvare, iar pe celălalt, pentru tine şi pentru ei o 
viaŃă care se măsoară cu viaŃa lui Dumnezeu. CântăriŃi pentru prezent şi 
pentru eternitate. În timp ce sunteŃi astfel implicaŃi, Hristos vorbeşte: "Şi 
ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?’” 
SpT. 130. 

 
Lucra Ńi în lume pentru mântuirea sufletelor 
7. Totuşi, fiind separaŃi de lume, ce privilegiu şi responsabilitate 
specială poartă poporul lui Dumnezeu? Ioan 17:16,17; Matei 5:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Între oamenii lumeşti şi aceia care Îi slujesc lui Dumnezeu cu 
credincioşie există o prăpastie mare. Gândurile, simpatiile şi 
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simŃămintele lor nu sunt în armonie cu privire la subiectele cele mai 
importante - Dumnezeu, adevărul şi veşnicia…. 

“Totuşi trebuie să fim precauŃi şi să nu îngăduim un spirit de bi-
gotism şi de intoleranŃă. Noi nu trebuie să stăm deoparte de ceilalŃi, într-
un spirit care pare să spună: „Nu te apropia de mine. Eu sunt mai sfânt 
decât tine." Nu vă izolaŃi de semenii voştri, ci căutaŃi să le împărtăşiŃi 
adevărul cel preŃios care a binecuvântat inima voastră. FaceŃi să se vadă 
că religia voastră este o religie a dragostei…. 

“Totuşi, dacă suntem creştini, având Duhul Aceluia care a murit 
pentru a-i elibera pe oameni de păcatele lor, vom iubi sufletul semenilor 
noştri atât de mult, încât nu vom aproba plăcerile lor păcătoase prin 
prezenŃa sau prin influenŃa noastră. Noi nu putem să aprobăm 
comportamentul lor prin faptul că ne asociem cu ei şi luăm parte la 
petrecerile şi întrunirile lor, unde nu Dumnezeu conduce. Departe de a le 
face bine, un asemenea comportament ii va face numai să se îndoiască 
de realitatea religiei noastre. Noi am fi nişte lumini false, conducând 
sufletele la ruină prin exemplul nostru.” –Solii Alese, vol. 2, pp. 127, 
128. 
 
Pentru studiu personal 

“Fac apel către comunităŃile din fiecare conferinŃă. StaŃi despărŃiŃi şi 
deosebiŃi de lume - în lume, dar fără a face parte din ea, reflectând razele 
strălucitoare ale Soarelui neprihănirii, fiind curaŃi, sfinŃi şi nepătaŃi şi 
ducând în credinŃă lumina la toate drumurile şi potecile pământului.” –
6T , p. 437. 

Solii către tineret, pp. 129-131, 81, 82. 
5T , pp. 535, 536, 209, 210. 

 
* * * 
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14 
Sabatul din 1 Octombrie, 2016 
 

REPARATORI DE SPĂRTURI 
 

“Aici sunt date caracteristicile acelora care vor fi reformatori care 
vor purta stindardul soliei îngerului al treilea care se dau drept popor 
păstrător al poruncilor lui Dumnezeu şi care cinsteşte pe Dumnezeu şi 
sunt angajaŃi în mod serios în văzul întregului univers la rezidirea 
dărâmăturilor de mai înainte. Cine îi numeşte „dregători de spărturi, cei 
ce dreg drumurile şi fac Ńara cu putinŃă de locuit? Dumnezeu. Numele lor 
sunt scrise în cer ca reformatori, ca restauratori, ca ridicând din nou 
temeliile străbune.” –(Review and Herald, 13 Octombrie, 1891) Seventh-
day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1151.  
 
O spărtur ă în Legea lui Dumnezeu  
1. Ce spărtur ă a fost făcută în Legea lui Dumnezeu? Daniel 7:25; 
Isaia  24:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În dispensaŃiunea creştină, marele vrăjmaş al fericirii omului a 
făcut din Sabatul poruncii a patra o Ńintă deosebită de atac. Satana spune: 
Voi lucra împotriva planului lui Dumnezeu. Voi împuternici pe urmaşii 
mei să dea la o parte memorialul lui Dumnezeu - Sabatul zilei a şaptea. 
În felul acesta, voi arăta lumii că ziua sfinŃită şi binecuvântată de 
Dumnezeu a fost schimbată. Ziua aceea nu va mai trăi în minŃile 
oamenilor. Voi şterge amintirea ei. Voi aşeza în locul ei o zi care nu 
poartă pecetea lui Dumnezeu, o zi care nu poate fi un semn între 
Dumnezeu şi poporul Său. Voi face ca aceia care acceptă ziua aceasta să 
pună asupra ei sfinŃenia pe care Dumnezeu a aşezat-o asupra zilei a 
şaptea.  

“‘Prin vicarul meu, mă voi înălŃa pe mine. Ziua întâi va fi 
preamărită, iar lumea protestantă va primi acest sabat fals ca fiind 
autentic. Prin nepăzirea Sabatului pe care Dumnezeu l-a instituit, voi 
arunca dispreŃ asupra Legii Sale. Cuvintele "Un semn între Mine şi voi 
şi urmaşii voştri" le voi face să fie folosite în favoarea sabatului meu.’” –
ProfeŃi şi Regi, pp. 183, 184.  
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2. Ce va face poporul lui Dumnezeu la timpul sfârşitului?  Isaia  
61:4; 58:12,13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La vremea sfârşitului, orice instituŃie divină va fi restatornicită. 
Spărtura făcută în Lege atunci când Sabatul a fost schimbat de om 
urmează să fie reparată. RămăşiŃa poporului lui Dumnezeu, stând 
înaintea lumii ca reformatori, trebuie să arate că Legea lui Dumnezeu 
este temelia oricărei reforme durabile şi că Sabatul poruncii a patra 
trebuie să stea ca memorial al creaŃiunii, un amintitor continuu al puterii 
lui Dumnezeu. În cuvinte distincte şi lămurite ei trebuie să prezinte 
nevoile ascultării de toate preceptele Decalogului. Constrânşi de 
dragostea lui Hristos, ei trebuie să colaboreze cu El în reclădirea 
locurilor pustii. Ei trebuie să fie dregătorii spărturii, cei ce dreg 
drumurile şi fac Ńara cu putinŃă de locuit (vezi Isaia 58,12).” –ProfeŃi şi 
Regi, p. 678. 
 
Legea lui Dumnezeu – de neclintit şi veşnică 
3. Ce a spus Isus cu claritate despre Legea Sa? Ce va înălŃa poporul 
Său? Matei 5:17; Luca 16:17; Matei 5:19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În capitolul cincizeci şi opt din Isaia este precizată lucrarea acelora 
care se închină lui Dumnezeu, Creatorul cerurilor şi al pământului: „Ai 
tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou 
temeliile străbune" (Isaia 58,12). Memorialul lui Dumnezeu, Sabatul 
zilei a şaptea, va fi înălŃat…. 

“Aici este descoperită cu claritate istoria bisericii şi a lumii, a celor 
credincioşi şi a celor necredincioşi. Cei care sunt credincioşi în timpul 
propovăduirii soliei îngerului al treilea şi-au îndreptat paşii pe calea 
poruncilor lui Dumnezeu, pentru a-L respecta, cinsti şi slăvi pe Acela 
care a creat cerurile şi pământul. ForŃele împotrivitoare L-au dezonorat 
pe Dumnezeu, făcând o spărtură în Legea Sa, iar când lumina care vine 
din Cuvântul Său a îndreptat atenŃia spre poruncile Sale sfinte, arătând 
spărtura făcută de autoritatea papală în Lege, atunci, pentru a scăpa de 
acuzaŃie, oamenii au încercat să nimicească întreaga Lege. Dar au putut 
ei să o nimicească? Nu, deoarece toŃi cei ce vor cerceta Scripturile 
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pentru ei înşişi vor vedea că Legea lui Dumnezeu este neschimbătoare, 
veşnică, iar memorialul Său, Sabatul, va rămâne de-a lungul veacurilor 
veşnice, arătând spre singurul Dumnezeu adevărat, care Se deosebeşte 
de toŃi zeii falşi.” –Solii Alese, vol. 2, pp. 106, 107. 
 

4. Cu ce se vor confrunta reparatorii de spărturi pentru convingerile 
lor? 1 Petru 3:13-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Noi trebuie să susŃinem adevărul pentru că este adevăr, în faŃa celei 
mai înverşunate opoziŃii. Dumnezeu lucrează asupra minŃii oamenilor, 
nu lucrează numai omul. Marea lumină luminătoare este de la Hristos; 
strălucirea exemplului Său trebuie să fie Ńinut înaintea oamenilor în 
fiecare cuvântare.” –(Letter 1f, 1890) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 4, p. 1152.  

“Împotrivirea şi descurajarea pe care clăditorii din zilele lui Neemia 
le-au întâmpinat din partea vrăjmaşilor, pe faŃă, cât şi a pretinşilor 
prieteni, sunt tipice pentru experienŃa pe care o vor avea cei care astăzi 
lucrează pentru Dumnezeu. Creştinii sunt probaŃi nu numai prin mânia, 
nemulŃumirea şi cruzimea vrăjmaşilor, ci şi prin indolenŃa, nehotărârea, 
încropeala şi trădarea pretinşilor prieteni şi ajutători. Batjocura şi 
dispreŃul sunt îndreptate asupra lor. Şi acelaşi vrăjmaş care conduce la 
nemulŃumire, într-o împrejurare mai favorabilă, foloseşte mijloace mai 
crude şi mai violente.” –ProfeŃi şi Regi, p. 644. 

“Cei care lucrează în teama de Dumnezeu pentru a scăpa biserica de 
piedici şi pentru a repara nedreptăŃi mari, în scopul ca poporul lui 
Dumnezeu să vadă necesitatea de a se scârbi de păcat şi să poată propăşi 
în curăŃie şi, de asemenea, ca Numele lui Dumnezeu să fie slăvit, aceştia 
vor întâmpina mereu un curent de împotrivire din partea celor 
neconsacraŃi.” –3T , p. 270. 
 

Dumnezeu veghează asupra bisericii Sale 
5. Cum consideră Dumnezeu biserica Sa de pe pământ, chiar dacă 
este mică în ochii lumii? Deuteronom 32:9,10; Zaharia 2:8. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
 

“Trebuie să ne amintim că, aşa slabă şi plină de defecte cum este ea, 
biserica este singurul obiect de pe pământ, asupra căruia Domnul Hristos 



pentru Semestrul II, 2016 75 

îşi concentrează atenŃia supremă. El veghează neîncetat asupra ei, cu 
multă grijă, şi o întăreşte prin Duhul Său cel Sfânt.” –Solii Alese, vol. 2, 
p. 396 (1902); Last Day Events, p. 58. 

“Domnul şi-a ales slujitorii şi o biserică a Sa, care a supravieŃuit 
persecuŃiei, opoziŃiei şi întunericului. Isus a iubit biserica şi S-a dat pe 
Sine pentru ea. Prin urmare, El o va înălŃa, o va înnobila, o va educa şi o 
va înzestra, astfel încât să rămână statornică în mijlocul influenŃelor 
degradatoare ale acestei lumi. Dumnezeu a ales oameni, ca să vegheze 
cu râvnă şi cu o vigilenŃă perseverentă, pentru ca biserica Lui să nu 
poată fi doborâtă de amăgirile rele ale lui Satana, ci să reziste în lume 
pentru a răspândi slava lui Dumnezeu printre oameni. Întotdeauna, între 
biserică şi lume va exista un conflict aprig. Vor exista confruntări în 
domeniul gândirii şi al principiilor, între adevăr şi ideile greşite, dar, în 
criza care a început deja să se apropie de punctul ei culminant, oamenii 
cu experienŃă trebuie să-şi îndeplinească lucrarea rânduită lor de 
Dumnezeu şi să vegheze asupra sufletelor pentru care vor fi chemaŃi să 
dea socoteală.” –Mărturii pt Predicatori şi Lucrătorii Evangheliei, p. 52. 
 
6. În timp ce poporul lui Dumnezeu arată către cărarea îngustă spre 
împărăŃia Sa, ce se va vedea în ciuda puternicilor împotriviri?  Isaia 
30:21; Psalmii 51:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Poporul Domnului caută să repare spărtura care a fost făcută în 
Legea lui Dumnezeu …. 

“Aceasta îi deranjează pe vrăjmaşii credinŃei noastre şi este folosit 
orice mijloc pentru a ne împiedica în lucrare. Şi cu toate acestea, zidul 
distrus se înalŃă neîncetat. Lumea este avertizată şi mulŃi încetează să 
mai calce în picioare Sabatul lui Iehova. Dumnezeu este angajat în 
această lucrare şi omul nu o poate opri. Îngeri ai lui Dumnezeu se alătură 
eforturilor slujitorilor Săi credincioşi, iar lucrarea înaintează în mod 
constant. Vom întâmpina împotriviri de tot soiul, cum au întâmpinat şi 
cei ce ridicau zidurile Ierusalimului; dacă însă vom veghea, ne vom ruga 
şi vom lucra, aşa cum au făcut-o ei, Dumnezeu va lupta pentru noi şi ne 
va dărui victorii preŃioase.” –3T , p. 573. 

“Dacă rămăşiŃa poporului lui Dumnezeu va umbla înaintea Lui în 
smerenie şi credinŃă, El va îndeplini prin ei planul Său veşnic, făcându-i 
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în stare să lucreze în mod armonios la ducerea în lume a adevărului, aşa 
cum este el în Isus. El îi va folosi pe toŃi - bărbaŃi, femei şi copii - pentru 
a face ca lumina să strălucească înaintea lumii, şi la chemarea unui 
popor care va fi credincios faŃă de poruncile Lui. Prin credinŃa pe care 
poporul Său o exercită în El, Dumnezeu va face cunoscut lumii că El 
este adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.” –9T , p. 274. 
 
Nevoia de reformatori 
7. Ce conducători din Israelul antic sunt exemple speciale pentru 
poporul lui Dumnezeu de astăzi? Neemia 1:6-9; Ezra 10:10-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În lucrarea de reformă, ce urmează să fie făcută astăzi, este nevoie 
de bărbaŃi care, asemenea lui Ezra şi Neemia, nu vor acoperi şi nu vor 
scuza păcatul, nici nu se vor da înapoi de la apărarea onoarei lui 
Dumnezeu. Aceia asupra cărora zace povara acestei lucrări nu-şi vor 
găsi pacea când se săvârşeşte răul şi nici nu vor acoperi păcatul cu un 
veşmânt de milă falsă. Ei îşi vor aduce aminte că Dumnezeu nu caută la 
faŃa oamenilor şi că asprimea pentru câŃiva se poate dovedi a fi, milă 
pentru mulŃi. Îşi vor aminti, de asemenea, că în acela care mustră păcatul 
întotdeauna se va da pe faŃă spiritul lui Hristos. 

“În lucrarea lor, Ezra şi Neemia s-au umilit înaintea lui Dumnezeu, 
mărturisindu-şi păcatele şi păcatele poporului lor, şi cerând iertare, ca şi 
când ei ar fi fost călcătorii. S-au luptat, s-au rugat şi au suferit cu 
răbdare.” –ProfeŃi şi Regi, p. 675. 
 
Pentru studiu personal 

“Această profeŃie [Isaia  58:12-14] se aplică şi timpului nostru. O 
spărtură a fost făcută în Legea lui Dumnezeu atunci când Sabatul a fost 
schimbat de către puterea Romei. Dar a venit timpul ca această instituŃie 
divină să fie restabilită. Spărtura trebuie refăcută, iar temelia multor 
generaŃii să fie reclădită.” –Tragedia Veacurilor, p. 452. 

“Acesta este poporul care drege spărtura din Legea lui Dumnezeu. 
Ei văd că Sabatul poruncii a patra a fost înlocuit printr-un sabat fals, o zi 
care nu are nici o aprobare din partea Cuvântului lui Dumnezeu. În 
mijlocul unui mari opoziŃii ei devin loiali faŃă de Dumnezeul lor şi iau 
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poziŃie sub steagul îngerului al treilea.” –(Manuscript 48, 1900) Seventh-
day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 1152. 
 

* * * 
 
15 
Sabatul din 8 Octombrie, 2016 
 

STRĂJERUL 
 

“Într-un sens special, adventiştii de ziua a şaptea au fost puşi în lume 
ca străjeri şi purtători de lumină. Lor le-a fost încredinŃată ultima 
avertizare pentru o lume ce piere. Asupra lor luminează lumina minunată 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare 
însemnătate - proclamarea primei, a doua şi a treia solii îngereşti. Nu e o 
altă lucrare de o aşa mare importanŃă. Ei nu trebuie să îngăduie ca 
altceva să le absoarbă atenŃia.” –9T, 19. 
 
Fiecare trebuie să fie un străjer 
1. Ce responsabilitate a dat Domnul profetului Ezechiel? Este 
această responsabilitate încredinŃată doar pastorului sau 
prezbiterului bisericii sau fiecărui copil al lui Dumnezeu? Ezechiel 
33:7; 2 Corinteni 5:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În măsura în care se extind ocaziile sale, fiecare om care a primit 
lumina adevărului este sub aceeaşi răspundere ca şi profetul lui Israel 
căruia i s-a adresat cuvântul:… 

“Să aşteptăm noi oare până la împlinirea profeŃiilor cu privire la 
sfârşit ca de-abia atunci să spunem ceva cu privire la ele? De ce valoare 
vor mai fi atunci cuvintele noastre? Să aşteptăm noi oare până când 
judecăŃile lui Dumnezeu vor cădea asupra călcătorului de Lege, ca de 
abia atunci să-i spunem cum să le evite? Unde este credinŃa noastră în 
Cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie oare să vedem cum se împlinesc cele 
prezise ca de-abia atunci să credem ce a spus El? În raze clare şi 
distincte, lumina a venit la noi, arătându-ne că ziua cea mare a Domnului 
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este aproape, "este chiar la uşi". Să căutăm să citim şi să înŃelegem 
înainte de a fi prea târziu.” –9T , pp. 19, 20. 
 
2. De ce trebuie să vegheze constant străjerul?  Matei 24:42-46. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Timpul preŃios a fost pierdut. Ocaziile de aur au trecut fără a fi 
folosite, din cauza lipsei discernământului spiritual şi a lipsei unei 
conduceri strategice înŃelepte, care să plănuiască şi să conceapă 
modalităŃi şi mijloace de a învinge vrăjmaşul şi de a ocupa teritoriul.... 

“Străjeri adormiŃi, cât mai este din noapte? ŞtiŃi cât este ceasul? Nu 
simŃiŃi nici o răspundere de a da semnalul de primejdie şi de a vesti 
avertizările pentru timpul acesta? Dacă nu simŃiŃi această răspundere, 
coborâŃi de pe zidurile Sionului, căci Dumnezeu nu vă va încredinŃa 
lumina pe care doreşte să o ofere. Lumina le este dată numai acelora 
care o vor reflecta asupra altora.” –(Manuscript 107, 1898) 
Evanghelizare, p. 144. 

“Mul Ńi dintre cei care au fost aşezaŃi pe muntele Sionului, spre a 
veghea cu un ochi de vultur apropierea primejdiei şi a avertiza, dorm ei 
înşişi. Chiar aceia care trebuie să fie cei mai activi şi mai vigilenŃi în 
acest ceas al primejdiei îşi neglijează datoria şi aduc asupra lor sângele 
sufletelor ce pier.” –5T , p. 234. 
 
Solia străjerului 
3. Ce solie li s-a poruncit străjerilor să proclame? Ioel 2:1,15; Isaia 
40:10; Matei 24:32,33. 
………………………………………………………………………………………………  
 

“VestiŃi semnalul de alarmă pretutindeni în Ńară. SpuneŃi-le 
oamenilor că ziua Domnului este aproape şi în grabă mare. Nimeni să nu 
rămână neavertizat. Noi am fi putut să ne aflăm în locul sufletelor 
sărmane care se află în mijlocul ideilor false. În conformitate cu 
adevărul pe care l-am primit mai presus de ceilalŃi, suntem datori să le 
împărtăşim şi lor aceleaşi lucruri…. 

“Dacă ne vom ocupa cu fermitate poziŃia de lucrători ai lui 
Dumnezeu, spunând: “Domnul ne-a dat o solie, iar noi nu putem sa fim 
nişte străjeri credincioşi, dacă nu rămânem la datorie, prin urmare, vom 
duce lucrarea mai departe cu orice risc”, atunci am descoperi că îngerii 
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lui Dumnezeu vor lucra pentru împlinirea nevoilor noastre gospodăreşti 
de acasă şi îi vor spune vrăjmaşului; “Pleacă de aici.’” –(Historical 
Sketches, pp. 127, 128 [1886]) Evanghelizare, pp. 218, 655. 
 
4. Ce a poruncit Dumnezeu servilor Săi? Suntem străjeri ce dau un 
ton clar soliei? Isaia  58:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Biserica să se ridice şi să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu de 
alunecările ei. Străjerii să se trezească şi să sune din trâmbiŃă cu 
fermitate! Avem de proclamat o avertizare categorică. Dumnezeu le 
porunceşte slujitorilor Săi: ‘Strigă în gura mare, nu te opri! ÎnalŃă-Ńi 
glasul ca o trâmbiŃă, şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui 
Iacov păcatele ei!’ (Isaia  58:1).” –Solii Alese, vol. 1, p. 126. 

“Străjerii de pe zidurile Sionului au privilegiul de a trăi aşa de 
aproape de Dumnezeu şi de a fi atât de sensibili la influenŃa Duhului 
Său, încât El să poată lucra prin ei pentru a le spune celor păcătoşi că 
sunt în pericol şi pentru a-i îndruma spre locul de adăpost. În calitate de 
aleşi ai lui Dumnezeu, pecetluiŃi cu sângele consacrării, ei trebuie să-i 
salveze pe oameni de la distrugerea iminentă. Ei trebuie să-i avertizeze 
cu credincioşie pe semenii lor cu privire la rezultatul sigur al fărădelegii 
şi să apere interesele bisericii. Străjerii lui Dumnezeu nu-şi pot permite 
niciodată să-şi micşoreze vigilenŃa. Lucrarea care le-a fost încredinŃată 
necesită exercitarea tuturor capacităŃilor lor. Glasurile lor trebuie să se 
înalŃe asemenea unui sunet de trâmbiŃă şi să nu transmită niciodată o 
notă şovăitoare şi nesigură. Ei nu trebuie să lucreze pentru un salariu, ci 
pentru că nu pot face altfel, deoarece îşi dau seama că, dacă vor da greş 
în ce priveşte predicarea Evangheliei, asupra lor planează un blestem.” –
Slujitorii Evangheliei, p. 15. 
 
Responsabilitatea străjerului 
5. Este suficient ca un străjer să Îl accepte pe Isus ca Mântuitor? 
Care este responsabilitatea sa? Ezechiel 33:7-9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceste cuvinte ale profetului declară responsabilitatea solemnă a 
acelora care sunt chemaŃi să fie păzitorii bisericii, ispravnici ai tainelor 
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lui Dumnezeu. Ei trebuie să stea ca nişte străjeri pe zidurile Sionului 
pentru a da semnalul de alarmă, când se apropie vrăjmaşul. Dacă, din 
vreun motiv, simŃurile lor spirituale devin atât de amorŃite, încât nu sunt 
în stare să sesizeze pericolul, şi poporul piere, pentru că ei nu au reuşit 
să dea semnalul de alarmă, Dumnezeu va cere din mâna lor sângele celor 
pierduŃi.” –Slujitorii Evangheliei, p. 15. 

“Străjerii trebuie să trăiască foarte aproape de Dumnezeu, ca să audă 
Cuvântul şi să li se imprime Duhul Lui, pentru ca poporul să nu 
privească la ei în zadar. "Când zic celui rău: 'Răule, vei muri negreşit!' şi 
tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în 
nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei 
înştiinŃa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va 
întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îŃi vei mântui sufletul." 
Ambasadorii lui Hristos trebuie să ia seama ca, prin necredincioşia lor, 
să nu-şi piardă propriul lor suflet şi sufletele celor care îi ascultă.” –4T , 
p. 403. 
 
6. În timp ce întreaga lume va fi obligată să accepte semnul fiarei, ce 
solie măreaŃă trebuie să predice străjerii?  Apocalipsa 14:6-10; 18:2, 
ultima parte -5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În timp ce lumea protestantă, prin atitudinea ei, face concesii 
Romei, să ne trezim ca să înŃelegem situaŃia şi să vedem confruntarea 
dinaintea noastră în adevărata ei importanŃă. Veghetorii să ridice acum 
vocea şi să transmită solia care este adevărul prezent pentru timpul 
acesta. Să le arătăm oamenilor unde ne aflăm în prezent în istoria 
profeŃiei şi să căutăm să trezim lumea la conştientizarea valorii şi 
privilegiilor libertăŃii religioase de care ne-am bucurat atâta timp.” –5T , 
p. 716. 
 
7. Ce legătur ă este între responsabilitatea străjerului şi a doua 
venire a lui Isus? Isaia 40:9; Ioel 2:11-13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Poporul trebuie să fie trezit cu privire la primejdia timpului de faŃă. 
Veghetorii dorm. Noi suntem rămaşi cu ani în urmă. Fie ca Veghetorul 
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şef să simtă urgenŃa necesităŃii de a lua seama la ei înşişi. Dacă nu, vor 
pierde ocaziile ce le-au fost date pentru a vedea primejdiile.” –5T , p. 
715. 

“Dacă fiecare ostaş al lui Hristos şi-ar fi făcut datoria, dacă fiecare 
străjer de pe zidurile Sionului ar fi dat cu trâmbiŃa un sunet lămurit, 
lumea ar fi putut să audă mai de mult solia de avertizare. Dar lucrarea 
noastră este cu ani în urmă. În timp ce oameni dormeau, Satana a făcut 
pe furiş un marş asupra noastră.” –9T , 29. 

“Dacă planul lui Dumnezeu ar fi fost realizat de poporul Său în ce 
priveşte transmiterea către lume a soliei de har înainte de data aceasta, 
Hristos ar fi venit pe pământ, iar sfinŃii ar fi primit salutul de bun venit 
în cetatea lui Dumnezeu.” –6T , p. 449. 
 
Pentru studiu personal 

“De ce parte stăm? Ne-am pus pe deplin sub conducerea şi protecŃia 
Duhului Sfânt, dăm solia pentru acest timp? Tinde fiecare efort pe care îl 
facem să înainteze proclamarea soliei? Atât cât îngăduie ocaziile, fiecare 
care a primit lumina adevărului se află sub aceeaşi responsabilitate 
solemnă şi înfricoşată ca profetul din Israel, căruia i-a fost adresat 
cuvântul: ‘Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi 
un cuvânt, care va ieşi din gura Mea, să-i înştiinŃezi din partea 
Mea! Când voi zice celui rău: "Vei muri negreşit!", dacă nu-l vei 
înştiinŃa, şi nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i 
scapi viaŃa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere 
sângele din mâna ta! Dar dacă vei înştiinŃa pe cel rău, şi el tot nu se va 
întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea 
lui, dar tu îŃi vei mântui sufletul!’” –Review and Herald, Iulie 28, 1904. 
 

* * * 
 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 82 

16 
Sabatul din 15 Octombrie, 2016 
 

MISIUNEA POPORULUI LUI DUMNEZEU  
DIN ULTIMELE ZILE 

 
“Misiunea urmaşilor lui Hristos este să ducă adevărul locuitorilor 
pământului, să-i salveze din vinovăŃia şi nepăsarea lor. Oamenii trebuie 
să aibă adevărul pentru ca să fie sfinŃiŃi prin el, şi noi suntem canale ale 
luminii lui Dumnezeu. Talentele noastre, banii noştri, cunoştinŃa noastră 
nu sunt numai pentru beneficiul nostru; ele trebuie să fie folosite pentru 
salvarea de suflete, pentru a ridica pe om din viaŃa lui de păcat şi a-l 
aduce, prin Hristos, la nemărginitul Dumnezeu.” –4T , p. 80. 
 
Proclamarea adevărului 
1. Cu ce asemănă Hristos biserica Sa? Matei 5:14-16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos a dat bisericii o însărcinare sfântă. Fiecare membru trebuie 
să fie un canal prin care Dumnezeu poate împărtăşi lumii comorile 
harului Său, bogăŃiile nepătrunse ale lui Hristos. Mântuitorul doreşte aşa 
de mult ca slujitorii Săi să prezinte lumii Spiritul şi caracterul Său. Nu 
există nimic de care lumea să aibă atâta nevoie ca de manifestarea prin 
oameni a iubirii Mântuitorului. Întreg cerul aşteaptă bărbaŃi şi femei prin 
care Dumnezeu să poată descoperi puterea creştinismului. 

“Biserica este instrumentul lui Dumnezeu pentru vestirea 
adevărului, împuternicită de El să facă o lucrare deosebită; şi, dacă ea 
este loială faŃă de El, ascultătoare de toate poruncile Sale, atunci 
înăuntrul ei va dăinui măreŃia harului divin. Dacă ea va fi credincioasă 
îndatoririlor ei, dacă va cinsti pe Domnul Dumnezeul lui Israel, atunci 
nu există putere care să-i stea împotrivă.” –Istoria Faptelor Ap., p. 600. 
 
2. Care este misiunea rămăşiŃei poporului lui Dumnezeu? 
1 Corinteni 9:16-19; 1 Petru 2:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Adevărurile cele mai solemne, încredinŃate vreodată celor muritori, 
ne-au fost date nouă să le vestim lumii. Proclamarea acestor adevăruri 
trebuie să fie lucrarea noastră. Lumea trebuie să fie avertizată şi poporul 
lui Dumnezeu trebuie să fie sincer faŃă de sarcina încredinŃată lui…. 

“RămăşiŃa poporului lui Dumnezeu trebuie să fie un popor convertit. 
Prezentarea acestei solii trebuie să aibă drept urmare convertirea şi 
sfinŃirea de suflete. Noi trebuie să simŃim puterea Duhului lui Dumnezeu 
în această mişcare. Aceasta este o solie minunată, precisă; ea înseamnă 
totul pentru primitor şi trebuie să fie proclamată cu o strigare puternică. 
Trebuie să avem o credinŃă sinceră, dăinuitoare, că solia aceasta va 
merge cu o importanŃă sporită până la sfârşitul timpului.” –9T , pp. 19, 
154. 
 
În întreaga lume 
3. Cât de departe se extinde lucrarea ucenicilor lui Isus? Matei 
24:14; Faptele Ap. 1:8; Apocalipsa 14:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cuvântul nostru de ordine trebuie să fie: "Înainte, mereu înainte". 
Îngerii lui Dumnezeu vor merge înaintea noastră pentru a pregăti calea. 
Povara noastră pentru "regiunile îndepărtate" nu poate fi abandonată, 
până ce pământul întreg nu va fi luminat de slava Domnului.” –6T , p. 
29. 

“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 , pp. 15, 16. 
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4. Ce a spus Isus despre nevoia de lucrători în via Sa? Pe măsură ce 
se apropie secerişul final, suntem gata să răspundem la fel ca şi Isaia 
profetul? Matei 9:37,38; Isaia  6:8. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Astăzi există aceeaşi lipsă. Lumea are nevoie de lucrători care să 
lucreze aşa cum a lucrat Hristos pentru cei suferinzi şi păcătoşi. Într-
adevăr, există o mulŃime de oameni la care trebuie să se ajungă. Lumea e 
plină de boală, de suferinŃă, nenorociri şi păcat. Ea este plină de aceia 
cărora trebuie să li se vină în ajutor: slabi, neajutoraŃi, necunoscători, 
degradaŃi.” –6T , p. 254. 

“Lucrarea se află în faŃa noastră. Ne vom angaja noi în ea? Trebuie 
să lucrăm repede şi să înaintăm mereu. Să ne pregătim pentru marea zi a 
Domnului. Nu avem timp de pierdut, nu avem timp să ne angajăm în 
planuri egoiste. Lumea trebuie să fie avertizată. Ce facem noi, personal, 
pentru a le duce altora lumina? Dumnezeu i-a lăsat fiecărui om o parte 
din lucrarea Sa. Fiecare are o parte de îndeplinit, iar noi nu putem să 
neglijăm lucrarea aceasta fără să ne punem sufletul în pericol.” –Solii 
Alese, vol. 1, p. 126. 
 
5. Ce scop are poporul lui Dumnezeu? Apocalipsa 18:1; Isaia 60:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 „Totuşi Generalul nostru, care nu face niciodată greşeli, ne spune: 
“înaintaŃi, mergeŃi în teritorii noi, ridicaŃi stindardul în fiecare Ńară. 
‘Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare 
peste tine.’” 

„A sosit timpul când pergamentul este desfăşurat înaintea lumii prin 
solii lui Dumnezeu. Adevărul conŃinut în prima, a doua şi a treia solie 
îngerească trebuie să ajungă la orice neam, orice seminŃie, orice limbă şi 
orice popor. El trebuie să lumineze întunericul din fiecare continent şi să 
se extindă în insulele mării. Această lucrare să fie făcută fără nici o 
întârziere. 

„Cuvântul nostru de ordine se fie: înainte, tot înainte! Îngerii 
cerurilor vor merge înaintea noastră pentru a pregăti calea. Nu vom 
putea abandona răspunderea noastră pentru regiunile îndepărtate, până 
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când întregul pământ nu va fi luminat de slava Domnului.” –Slujitorii 
Evangheliei, p. 470 (1915); Evanghelizare, p. 707. 
 
Isus este cu poporul Său până la sfârşit 
6. Ce promisiune a lui Isus făcută ucenicilor aparŃine poporului Său 
până la sfârşitul timpului?  Matei 28:18-20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos a luat măsuri depline pentru săvârşirea lucrării încredinŃate 
ucenicilor şi a luat asupra Sa răspunderea succesului ei. Atâta timp cât 
ascultau de Cuvântul Său şi lucrau în legătură cu El, ei nu puteau să dea 
greş. 

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

“‘MergeŃi şi predicaŃi Evanghelia la toate neamurile", ne spune 
Mântuitorul, "pentru ca ei să poată deveni copii ai lui Dumnezeu. Eu 
sunt cu voi în lucrarea aceasta, învăŃându-vă, îndrumându-vă, 
mângâindu-vă, întărindu-vă, dându-vă succes în lucrarea voastră de 
tăgăduire şi jertfire de sine. Voi lucra asupra inimilor, convin-gându-le 
de păcat şi întorcându-le de la întuneric la lumină, de la neascultare la 
dreptate. În lumina Mea ei vor vedea lumină. Voi veŃi avea de dat piept 
cu opoziŃia uneltelor satanice; dar puneŃi-vă încrederea în Mine. 
Niciodată nu vă voi lăsa.’” –8T , p. 17. 
 
7. Ce armură vor purta cei care merg să predice Evanghelia până la 
a doua venire a lui Hristos şi care se vor confrunta cu puterile 
întunericului?  Efeseni 6:14-18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Zelul pentru Dumnezeu şi cauza Sa a mişcat ucenicii să dea 
mărturie despre Evanghelie cu o mare putere. Nu ar trebui să ardă în 
inimile noastre acelaşi zel care să ne determine să spunem istoria iubirii 
răscumpărătoare, a lui Hristos şi El crucificat? Este privilegiul fiecărui 
creştin nu doar să aştepte, ci şi să grăbească venirea Mântuitorului. 
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“Dacă biserica va îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos, 
îndepărtându-se de la orice unire cu lumea, atunci înaintea ei stau zorile 
unei zile strălucite şi glorioase. FăgăduinŃa lui Dumnezeu făcută ei va sta 
nezdruncinată pentru veşnicie. Ea o va face de o măreŃie veşnică, o 
bucurie a multor generaŃii. Adevărul, lăsând în urmă pe cei care îl 
dispreŃuiesc şi îl leapădă, va triumfa. Deşi uneori pare întârziat, 
progresul lui nu a fost împiedicat. Când solia lui Dumnezeu întâmpină 
împotrivire, El îi dă noi puteri, pentru ca ea să poată exercita o şi mai 
mare influenŃă. Înzestrat cu o putere divină, ea îşi va croi drum printre 
cele mai puternice bariere şi va birui orice obstacol.” –Istoria Faptelor 
Ap., p. 601. 
 
Pentru studiu personal 

“A sosit timpul când cei care-L caută pe Domnul pentru viaŃa lor 
prezentă şi viitoare trebuie să se încreadă în El şi numai în El. ToŃi cei 
care susŃin că sunt evlavioşi trebuie să aibă o experienŃă proprie. Îngerul 
raportor înregistrează cu credincioşie cuvintele şi faptele poporului lui 
Dumnezeu. Îngerii urmăresc dezvoltarea caracterului şi cântăresc 
valoarea morală. Cei care pretind a crede adevărul trebuie să fie ei înşişi 
drepŃi, cinstiŃi şi să-şi exercite toată influenŃa în vederea iluminării şi 
câştigării altora de partea adevărului. Cuvintele şi faptele lor sunt canale 
prin care principiile curate ale adevărului şi sfinŃirii sunt transmise lumii. 
Ei sunt sarea pământului şi lumina lumii.” –1T , p. 262. 
8T , pp. 14-17. 

* * * 



pentru Semestrul II, 2016 87 

17 
Sabatul din 22 Octombrie, 2016 
 
AVERTIZAREA ÎMPOTRIVA STRIG ĂTULUI “PACE 

ŞI SIGURANłĂ” 
 

“Letargia mortală a lumii vă paralizează simŃurile. Păcatul nu mai 
apare deloc respingător, pentru că sunteŃi orbiŃi de Satana. JudecăŃile lui 
Dumnezeu sunt revărsate în curând asupra pământului. „Scapă-Ńi viaŃa” 
este avertizarea din partea îngerilor lui Dumnezeu. Alte voci se aud 
spunând: „Nu te nelinişti; nu există nici un motiv pentru o alarmă 
deosebită.” Aceia din Sion care sunt trândavi strigă „Pace şi siguranŃă”, 
în timp ce cerurile declară că o nimicire rapidă este pe punctul să vină 
asupra călcătorilor legii.” –5T , p. 233. 
 
Ezitare şi incertitudine 
1. Ce înseamnă de fapt strigătul “pace şi lini şte”? 1 Tesaloniceni 
5:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dacă oamenii din conducerea ConferinŃelor noastre nu primesc 
acum solia trimisă lor de Dumnezeu şi nu vor intra în rânduri pentru a 
acŃiona, comunităŃile vor suferi pierderi mari. Când veghetorul, văzând 
sabia că vine, sună clar din trâmbiŃă, atunci oamenii din rânduri vor 
transmite mai departe ecoul acestei avertizări şi astfel toŃi vor avea 
ocazia să fie gata pentru luptă. Dar prea adesea conducătorii au 
ezitat,părând a spune: „Să nu ne grăbim prea tare. Trebuie să fie o 
greşeală. Trebuie să fim atenŃi şi să nu dăm o alarmă falsă”. Chiar 
ezitarea şi nesiguranŃa din partea lor sunt un strigăt care vrea să spună: 
„Pace şi siguranŃă! Nu vă alarmaŃi; nu vă neliniştiŃi. Mai este încă mult, 
mult mai mult de făcut în cazul acestui amendament religios decât se 
crede. Această agitaŃie se va potoli”. În felul acesta, ei neagă în mod 
categoric mesajul trimis de Dumnezeu şi avertizările care erau destinate 
să trezească comunităŃile, ca nu cumva acestea să nu-şi facă lucrarea. 
TrâmbiŃa veghetorului nu sună clar şi poporul nu se pregăteşte de luptă. 
Veghetorul să fie atent, ca nu cumva, prin ezitarea şi întârzierea lui, 
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suflete să fie lăsate să piară şi sângele lor să fie cerut din mâna lui.” –5T 
, p. 715. 
 
2. Ce duh linişteşte conştiin Ńa celor care strigă “pace şi lini şte” în 
timp ce judecata stă să cadă asupra lumii? 2 Corinteni 11:3,4,13,14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu nu S-a schimbat faŃă de slujitorii Săi credincioşi, care îşi 
păstrează hainele nepătate. Dar mulŃi strigă: "Pace şi siguranŃă", când 
asupra lor se abate o prăpădenie neaşteptată. Dacă nu are loc o pocăinŃă 
desăvârşită, dacă oamenii nu-şi umilesc inima prin mărturisire şi dacă nu 
primesc adevărul, aşa cum este el în Isus, nicidecum nu vor intra în cer. 
Atunci când va avea loc curăŃirea în rândurile noastre, noi nu vom mai 
sta tihniŃi, fălindu-ne că suntem bogaŃi, că ne-am îmbogăŃit şi nu mai 
avem nevoie de nimic. 

“Cine poate spune pe bună dreptate: "Aurul nostru e curăŃit în foc şi 
hainele noastre nu sunt mânjite de lume?" L-am văzut pe ÎnvăŃătorul 
nostru, arătând spre veşmintele aşa-numitei neprihăniri. Smulgându-le, a 
dezgolit murdăria ce era dedesubt. Apoi mi-a zis: "Nu vezi cum şi-au 
acoperit în mod pretenŃios murdăria şi putreziciunea caracterului? Cum a 
ajuns cetatea cea credincioasă o desfrânată! Casa Tatălui Meu a fost 
făcută o casă de negustorie, un loc de unde s-a depărtat prezenŃa şi gloria 
divină! Din pricina aceasta e slăbiciune şi lipseşte puterea.’” –8T , p. 
250. 
 
Satana încearcă să controleze minŃile oamenilor 
3. Care este intenŃia lui Satana când spune răului bine? Isaia 
5:20,21; Ieremia 9:8,9; Coloseni 2:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ea (teoria sfinŃirii) ascunde bietelor suflete aflate în întuneric 
greşeala şi mândria. Le dă aparenŃa că sunt buni creştini şi că posedă 
sfinŃirea, când inimile lor sunt corupte. Este o teorie care susŃine pacea şi 
siguranŃa, care nu aduce răul la lumină şi nu respinge şi nu mustră 
păcatul. Ea vindecă rana fiicei poporului lui Dumnezeu într-o oarecare 
măsură, strigând: "Pace, pace", când nu este pace. BărbaŃi şi femei cu 
inimile întinate aruncă asupra lor veşmântul sfinŃirii şi sunt consideraŃi 
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ca exemple în turmă, când de fapt ei sunt agenŃii lui Satana, folosiŃi de el 
pentru a ispiti şi a înşela sufletele sincere, ducându-le pe căi laterale, 
astfel ca acestea să nu poată simŃi puterea şi importanŃa adevărurilor 
solemne proclamate de cel de-al treilea înger.” –1T , p. 335. 
 
4. De ce le plac povestirile chiar şi celor care pretind a aparŃine 
poporului lui Dumnezeu? Ioan 3:19-21; 2 Timotei 4:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mustrările şi avertizările acestea tulbură liniştea acestor santinele 
adormite şi iubitoare de tihnă şi lor nu le place. În inimă, dacă nu în 
cuvinte, ei spun: "De acesta nu este nevoie. Acesta-i prea sever, prea 
dur…. De ce nu proorocesc lucruri liniştitoare, şi să strige: "Pace, pace? 
Atunci totul ar merge liniştit.’ 

“Acestea sunt adevăratele simŃăminte ale multora din poporul 
nostru. Şi Satana tresaltă de bucurie faŃă de succesul lui de a stăpâni 
mintea celor care mărturisesc a fi creştini. El i-a înşelat, le-a amorŃit 
sensibilităŃile şi a înfipt steagul lui chiar în mijlocul lor, şi ei sunt atât de 
înşelaŃi, încât nu ştiu că este chiar el.” –2T , p. 440. 
 
Mânia lui Dumnezeu  
5. Ce se va întâmpla cu cei care au primit din belşug lumina, dar nu 
au iubit-o şi nu au umblat în ea? Ezechiel 9:5,6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aici, [Ezechiel 9:5,6] vedem că biserica - Sanctuarul Domnului - a 
fost prima care a simŃit lovitura mâniei lui Dumnezeu. Oamenii din 
vechime, aceia cărora Dumnezeu le-a dat o mare lumină şi care au stat 
ca păzitori ai intereselor spirituale ale poporului, au trădat încrederea ce 
le-a fost acordată. Ideea lor este aceea că nu avem nevoie să privim după 
minuni şi manifestări deosebite ale puterii lui Dumnezeu ca în vremurile 
din vechime. Timpurile s-au schimbat. Aceste cuvinte întăresc 
necredinŃa lor şi ei spun: Domnul nu face nici bine, nu face nici rău. El 
este prea milostiv pentru a aduce asupra oamenilor judecăŃile Lui. 
Astfel, „pace şi siguranŃă” este strigătul oamenilor care nu-şi vor mai 
ridica niciodată glasul asemenea unei trâmbiŃe, pentru a arăta poporului 
lui Dumnezeu nelegiuirea lor şi casei lui Iacob, păcatele lor. Aceşti câini 
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muŃi, care nu latră, sunt aceia care vor simŃi răzbunarea cea dreaptă a 
unui Dumnezeu ofensat. BărbaŃi, fecioare şi copii, vor pieri cu toŃii 
împreună.” –5T , p. 211. 
 

6. Care va fi soarta celor care pot fi comparaŃi cu fecioarele 
neînŃelepte? Ce avertizare iubitoare adresează Domnul poporului 
Său? Matei 25:6-13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cei reprezentaŃi prin fecioarele nechibzuite, nu sunt ipocriŃi. Ei au 
consideraŃie faŃă de adevăr, l-au apărat şi l-au susŃinut. unii ca aceştia se 
simt atraşi către cei care cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul lucrării 
Duhului Sfânt…. 

„Aceasta este clasa de credincioşi care în timp de primejdie vor 
striga: "Pace şi siguranŃă". Ei îşi leagănă inimile lor în siguranŃă şi nici 
nu se gândesc la vreun pericol. Dar când se trezesc din somnolenŃa lor, 
ei încep să-şi dea seama de sărăcia lor, şi roagă pe alŃii să le dea ceea ce 
le lipseşte, dar în cele spirituale, nimeni nu poate suplini scăderile 
altuia…. Caracterul nu este transferabil. Nimeni nu poate crede pentru 
altul. Nimeni nu poate primi Duhul pentru altul, nimeni nu poate împărŃi 
caracterul său cu un altul, pentru că el, caracterul, este un rod al lucrării 
Duhului Sfânt.” –Parabolele, p. 411. 
 

Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău 
7. Ce chemare va asculta poporul lui Dumnezeu pentru a nu cădea 
în letargia nimicitoare? 1 Tesaloniceni 5:4-6; Luca 21:34-36; Amos 
4:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Atitudinea de veghere trebuie să arate biserica ca fiind într-adevăr 
poporul lui Dumnezeu. Prin acest semn, cei care aşteaptă se deosebesc 
de lume şi dovedesc că sunt străini şi călători pe pământ.” –2T , p. 205. 

“Sunt mulŃi în lumea de azi care îşi închid ochii faŃă de dovezile pe 
care Hristos le-a dat spre a-i avertiza pe oameni cu privire la venirea Sa. 
Ei caută să liniştească orice simŃământ de teamă, în timp ce chiar atunci 
semnele sfârşitului se împlinesc cu repeziciune şi lumea se grăbeşte spre 
timpul când Fiul omului Se va arăta pe norii cerului. Pavel învaŃă că este 
păcat a fi nepăsător faŃă de semnele care au să preceadă a doua venire a 
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lui Hristos. Pe cei vinovaŃi de această neglijenŃă el îi numeşte fii ai nopŃii 
şi ai întunericului. El îndeamnă la vigilenŃă şi la veghere ….” –Istoria 
Faptelor Ap., p. 260. 
 
Pentru studiu personal 

“Cei ce stau deoparte nu pot purta niciodată laurii victoriei. Cei ce 
sunt sinceri şi loiali nu vor ascunde acest fapt, ci se vor angaja trup şi 
suflet în lucrare şi vor risca în bătălie tot ceea ce au, indiferent care ar fi 
rezultatul luptei. Dumnezeu este un Dumnezeu care urăşte păcatul. Şi pe 
aceia care îl încurajează pe păcătos, spunând "Eşti în regulă", Dumnezeu 
îl va blestema. 

“…Ei nu sunt în armonie cu dreptatea. Resping mărturia care vine 
fără ocolişuri, atingând inima, şi s-ar bucura să-i vadă reduşi la tăcere pe 
toŃi cei ce fac mustrări.” –3T , p. 272. 

“Solia care a precedat lucrarea publică a Fiului lui Dumnezeu, a 
fost: ‚PocăiŃi-vă, căci ÎmpărăŃia cerurilor este aproape.’ Matei 3:2. Solia 
noastră nu trebuie să fie: ‘Pace şi lini şte.’ 1 Tesaloniceni 5:3. Ca popor 
care crede în apropiata revenire a lui Hristos, avem de făcut o lucrare, 
avem de vestit o solie: ‘pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău.’ 
Amos 4:12. Trebuie să ridicăm stindardul şi să vestim solia îngerului al 
treilea – poruncile lui Dumnezeu şi credinŃa lui Isus.” –Solii Alese, vol. 
2, p. 150. 

Last Day Events, p. 233. 
Solii Alese, vol. 1, p. 410. 

 
 

* * * 
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18 
Sabatul din 29 Octombrie, 2016 
 
AVERTIZARE ÎMPOTRIVA SPIRITUALISMULUI ŞI 

A DOCTRINELOR FALSE 
 

“Prin cele două rătăciri mari, nemurirea sufletului şi sfinŃirea 
duminicii, Satana îi va aduce pe oameni în robia amăgirilor sale…. 

„Deoarece spiritismul imită din ce în ce mai mult creştinismul cu 
numele, el are o putere mai mare să amăgească şi să prindă în cursă. 
După concepŃia actuală, chiar şi Satana s-a convertit. El va apărea sub 
forma unui înger de lumină. Prin mijlocirea spiritismului se vor face 
minuni, bolnavi vor fi vindecaŃi, şi multe minuni vor avea loc, lucruri ce 
nu se pot contesta. Şi pentru că duhurile îşi vor mărturisi credinŃa în 
Biblie şi vor manifesta respect pentru instituŃiile bisericii, lucrarea lor va 
fi acceptată ca o manifestare a puterii divine…. 

„ÎnvăŃătura cu privire la conştienŃa omului în moarte, îndeosebi 
credinŃa că duhurile morŃilor se întorc să slujească celor vii, a pregătit 
calea pentru spiritismul modern.” –Tragedia Veacurilor, pp. 588, 551. 
 
Porunca lui Dumnezeu  
1. Ce a poruncit Dumnezeu întotdeauna poporului Său? 
Deuteronomul 18:10,11; Isaia 8:19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Spiritismul modern, care se sprijină pe aceeaşi temelie, nu e decât o 
redeşteptare, sub o formă nouă, a vrăjitoriei şi a închinării la demoni, pe 
care Dumnezeu le condamnase şi le interzisese pe vremuri. El este prezis 
în Scripturi, care declară că "în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de 
credinŃă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăŃăturile 
dracilor" (1 Timotei 4,1). Pavel, în a doua lui epistolă către Tesaloniceni, 
arată lucrarea specială a lui Satana în spiritism, ca un eveniment care 
urmează să aibă loc foarte aproape de a doua venire a Domnului Hristos. 
Vorbind despre a doua venire a Domnului Hristos, el spune că va avea 
loc după lucrarea "Satanei cu tot felul de minciuni, semne şi puteri 
mincinoase" (2 Tesaloniceni 2,9). 
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„Cuvântul lui Dumnezeu către vechiul Israel este spus şi poporului 
Său din zilele noastre: "Să nu vă duceŃi la cei ce cheamă duhurile 
morŃilor, nici la vrăjitori; să nu-i întrebaŃi ca să nu vă spurcaŃi cu ei"; 
"căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului.’ 
Leviticul 19:31; Deuteronomul 18:12.” –Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 686, 
689. 
 

2. La ce cuvinte din Scriptură trebuie să alerge poporul lui 
Dumnezeu ca să nu cadă în capcanele lui Satana cu privire la starea 
morŃilor?  Eclesiastul 9:5,6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar nimeni nu trebuie să fie amăgit de pretenŃiile mincinoase ale 
spiritismului. Dumnezeu a dat lumii suficientă lumină pentru a o ajuta să 
descopere cursa. Aşa cum s-a arătat deja, teoria care formează chiar 
temelia spiritismului este în contradicŃie cu declaraŃiile lămurite ale 
Scripturii. 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. 

“Mai mult decât atât, Dumnezeu a interzis categoric toate pretinsele 
comunicări cu duhurile celor plecaŃi dintre cei vii. În zilele poporului 
evreu, exista o categorie de oameni care pretindeau, ca şi spiritiştii de 
astăzi, că sunt în legătură cu cei morŃi. Dar "duhurile familiare", cum 
erau numiŃi aceşti pretinşi vizitatori din alte lumi, sunt declarate de 
Biblie a fi "duhuri de draci" (compară Numeri 25:1-3; Psalmii 106:28; 1 
Corinteni 10:20; Apocalipsa 16:14). Lucrarea care se ocupă cu duhurile 
familiare a fost declarată a fi o urâciune pentru Domnul şi a fost solemn 
interzisă sub pedeapsa cu moartea (Leviticul 19:31; 20:27).” –Tragedia 
Veacurilor, p. 556. 
 

Sub haina creştinismului 
3. Cum operează Satana în aceste zile din urmă? 2 Timotei 4:3,4. 
………………………………………………………………………………………………  

“Este adevărat că spiritismul îşi schimbă acum forma şi, acoperind 
unele din trăsăturile cele mai condamnabile, îmbracă o haină creştină…. 

“Chiar şi în forma lui actuală, departe de a fi mai vrednic de tolerat 
decât până acum, în realitate este mai primejdios, din cauza unei amăgiri 
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mai subtile. Dacă la început a denunŃat pe Hristos şi Biblia, acum 
pretinde că le acceptă pe amândouă. Dar Biblia este interpretată într-un 
mod care place inimii nerenăscute, în timp ce adevărurile solemne şi 
vitale sunt făcute fără valoare. Se stăruie asupra iubirii ca fiind atributul 
de căpetenie al lui Dumnezeu, dar este coborâtă la un sentimentalism 
slab, făcând o mică deosebire între bine şi rău. Dreptatea lui Dumnezeu, 
denunŃarea de către El a păcatului, cererile Legii Sale sfinte, toate 
acestea sunt trecute cu vederea. Oamenii sunt învăŃaŃi să privească 
Decalogul ca pe o literă moartă. Fabule plăcute, amăgitoare, pun 
stăpânire pe simŃuri şi conduc pe oameni să lepede Biblia ca temelie a 
credinŃei lor. Hristos este combătut ca mai înainte; dar Satana a orbit atât 
de mult ochii oamenilor, încât amăgirea nu este sesizată.” –Tragedia 
Veacurilor, pp. 557, 558, sublinierile adăugate. 

“Însă majoritatea oamenilor dispreŃuiesc adevărurile din Cuvântul 
lui Dumnezeu şi preferă basmele. 2 Tesaloniceni 2,10.11: "Şi cu toate 
amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au 
primit dragostea adevărului ca să fie mântuiŃi. Din această pricină, 
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună.’” –
1T , p. 300. 
 
4. Cât de departe vor ajunge înşelătoriile lui Satana? 2 Corinteni 
11:13,14; Matei 24:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Printre mijloacele cele mai eficiente ale marelui amăgitor, sunt 
învăŃăturile false şi minunile neadevărate ale spiritismului. Sub aparenŃa 
unui înger de lumină, el îşi întinde plasele acolo unde se bănuieşte mai 
puŃin. Dacă oamenii ar studia Cartea lui Dumnezeu cu rugăciune 
stăruitoare pentru a o înŃelege, n-ar fi lăsaŃi în întuneric, ca să primească 
învăŃături rătăcite. Dar, pentru că ei resping adevărul, cad pradă 
amăgirii. 

„O altă rătăcire primejdioasă este învăŃătura care neagă dumnezeirea 
lui Hristos, pretinzând că n-a existat înainte de venirea Lui în lume. 
Această teorie este primită favorabil de o mare categorie de credincioşi 
care pretind a crede Biblia,…. 

„O altă rătăcire subtilă şi primejdioasă, care se răspândeşte cu 
repeziciune, este credinŃa că Satana nu există ca fiinŃă personală şi că 
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numele lui este folosit în Scripturi numai pentru a prezenta gândurile şi 
dorinŃele rele ale omului.” –Tragedia Veacurilor, 524. 
 
Singura noastră scăpare 
5. Ce cuvinte ale profetului Isaia sunt un standard care demască 
înşelătoriile aşa-zişilor f ăcători de minuni? Pe lângă aceasta, ce 
principii va feri poporul lui Dumnezeu de înşelătoria fal şilor 
hristoşi? 1 Ioan 4:1; Isaia 8:20; Mica 3:5,6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu trebuie să primim cuvintele acelora care vin cu o solie care 
contrazice punctele principale ale credinŃei noastre. Ei adună multe 
versete din Scriptură şi le îngrămădesc ca dovezi pentru presupusele lor 
teorii. Acest lucru s-a repetat iarăşi şi iarăşi în ultimii cincizeci de ani. În 
timp ce Cuvântul lui Dumnezeu trebuie respectat ca atare, 
implementarea acestor adevăruri într-o manieră care afectează unul 
dintre stâlpi credinŃei pe care Dumnezeu i-a stabilit în aceşti cincizeci de 
ani, constituie o mare greşeală. Acela care acŃionează în acest mod nu 
cunoaşte minunata descoperire a Duhului Sfânt care a dat putere şi tărie 
soliilor din trecut ce au fost revelate poporului lui Dumnezeu.” –(Preach 
the Word, p. 5 [1905]) Counsels to Writers and Editors, p. 32. 
 
6. Cum vor birui cei credincioşi spiritualismul?  Efeseni 6:11,12,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceia care se împotrivesc învăŃăturilor spiritismului sunt asaltaŃi nu 
numai de oameni, ci chiar de Satana şi de îngerii lui. Ei au intrat într-o 
luptă împotriva domniilor, puterilor şi duhurilor rele din locurile cereşti. 
Satana nu va ceda nici o palmă de teren, dacă nu este alungat de puterea 
solilor cereşti. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie în stare să-l înfrunte 
aşa cum a făcut Mântuitorul nostru prin cuvintele: "Stă scris". Satana 
poate cita acum Scriptura ca în zilele lui Hristos şi îi va schimba 
învăŃăturile pentru a-şi susŃine amăgirile. Aceia care vor sta în picioare 
în acest timp de primejdie trebuie să înŃeleagă pentru ei mărturia 
Scripturilor. 

„Mul Ńi vor fi puşi faŃă în faŃă cu duhurile demonilor, care îi vor 
personifica pe cei dragi sau pe prieteni, spunând cele mai primejdioase 
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rătăciri. Aceşti vizitatori vor face apel la sentimentele noastre cele mai 
calde şi vor face minuni pentru a-şi susŃine pretenŃiile. Trebuie să fim 
pregătiŃi ca să îi întâmpinăm cu adevărul biblic că morŃii nu ştiu nimic şi 
că aceia care se arată în felul acesta sunt duhuri ale demonilor.” –
Tragedia Veacurilor, pp. 559, 560. 

“Unica noastră siguranŃă este să cercetăm după adevărul care este 
descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu ca după o comoară ascunsă. 
Subiectele cu privire la Sabat şi natura omului şi mărturia lui Isus sunt 
cele mai importante adevăruri care trebuie înŃelese; acestea se vor 
dovedi ca o ancoră ce va susŃine pe poporul lui Dumnezeu în aceste 
timpuri primejdioase.” –1T , p. 300. 
 
7. Este posibil ca cei care s-au depărtat de Hristos să se întoarcă la 
adevărata cale? Isaia  55:6,7; Osea 12:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mi-a fost arătat că Satana nu poate stăpâni mintea dacă aceasta nu 
este dată de bună-voie spre a fi stăpânită de el. Cei care se îndepărtează 
de la ce este drept sunt în mare primejdie acum. Ei se despart de 
Dumnezeu şi de paza îngerilor Săi, iar Satana, care caută tot timpul să 
distrugă sufletele, începe să le prezinte amăgirile sale. Unii ca aceştia 
sunt în cel mai mare pericol; iar dacă ei îşi dau seama şi încearcă să se 
împotrivească puterilor întunericului şi să se elibereze din cursa lui 
Satana, acest lucru nu este ceva uşor. Ei s-au aventurat pe terenul lui 
Satana şi el îi pretinde ca fiind ai lui. El nu ezită să se angajeze cu toate 
forŃele şi să cheme în ajutor toată oştirea lui nelegiuită pentru a smulge 
măcar o singură fiinŃă omenească din mâna lui Hristos. Aceia care l-au 
invitat pe diavol să-i ispitească vor trebui să facă eforturi disperate spre a 
se elibera de sub puterea lui. Însă atunci când ei încep să lucreze pentru 
ei înşişi, îngerii lui Dumnezeu, pe care ei i-au întristat, vin în ajutorul 
lor. Satana şi îngerii lui nu vor să-şi piardă prada. Ei se luptă şi se 
războiesc cu îngerii cei sfinŃi, iar acest conflict este foarte serios. Însă, 
dacă aceia care au greşit continuă să se roage şi, în adâncă umilinŃă, îşi 
mărturisesc greşelile, îngeri care excelează în putere vor birui şi îi vor 
smulge de sub puterea îngerilor cei răi.” –1T, 301. 
 
Pentru studiu personal 
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Matei 4:4, 7, 10. 
“Spiritualismul este o minciună. El provine din marea minciună de la 
început: "Hotărât că nu veŃi muri" (Geneza 3,4).’” –1T , p. 301. 
ExperienŃe şi Viziuni, pp. 262-266. 
1T , pp. 297-302. 
2T , pp. 171-173. 
Tragedia Veacurilor, capitolul 34. 

 
* * * 

 
Vă rugăm citiŃi Raportul Misionar al  

Departamentului Ministerial  al ConferinŃei Generale  
 

* * * 
 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 98 

RAPORTUL MISIONAR DE LA DEPARTAMENTUL 
MINISTERIAL AL CONFERIN łEI GENERALE 

A se citi în Sabatul din 29 Octombrie, 2016 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat se va strânge în  

Sabatul din 5 Noiembrie, 2016 
 
“Lua Ńi seama dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus 
Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriŃi Biserica Domnului, pe care a 
câştigat-o cu însuşi sângele Său.” Faptele ap. 20:28. 
“Cei care se angajează în slujirea Cuvântului intră în cea mai importantă 
lucrare.” –Review and Herald, 6 Octombrie, 1904.  
 
Dragi credincioşi în Hristos, 

Domnul a înfiinŃat biserica Sa ca un trup organizat, făcând 
responsabili apostolii (pastorii) pentru înaintarea cauzei Sale şi instruirea 
credincioşilor în doctrina sănătoasă. Departamentul Ministerial/Şcolii de 
Sabat este o santinelă într-un sens special cu privire la doctrina care se 
predică în cuvântul vorbit şi scris de către organizaŃia bisericii. 

Una dintre cele mai importante instituŃii de creştere a credincioşilor 
în cunoştinŃe şi unitate a credinŃei este Şcoala de Sabat. Sub îndrumarea 
lui Dumnezeu, Departamentul alege succesiunea subiectelor ce vor fi 
studiate în Şcoala de Sabat săptămânală. Pe lângă aceasta, cu ajutorul, 
în principal al soŃiei mele, produc în fiecare săptămână câte un video în 
limba engleză şi spaniolă pentru pastori şi instructori pentru a întări 
unitatea în credinŃă în punctele doctrinale prin intermediul Şcolii de 
Sabat. Mii de persoane, atât membrii cât şi ne-membrii au văzut aceste 
programe video online. Unii membrii activi le folosesc ca unelte 
misionare pentru a înfiinŃa grupe de studiu pentru sufletele interesate. 
Aceste video programe sunt promovate pe Facebook, Google, YouTube 
şi pagina de internet a Departamentului Ministerial. Totuşi, pentru că 
ConferinŃa Generală are fonduri limitate, toate activităŃile 
Departamentului media sunt finanŃate prin donaŃii private. Sunt necesare 
mai multe donaŃii pentru a menŃine pagina web şi a facilita difuzarea 
prin Internet.  
O altă funcŃie importantă a Departamentului este de a sprijini şi 
supraveghea şcolile misionare. Actualmente sunt şase astfel de şcoli în 
America Latină, una în Asia şi două în Africa. Şcolile din America 
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Latină sunt finanŃate de uniunile şi câmpurile care beneficiază de aceste 
şcoli, dar cele din Africa şi Asia depind de sprijin din afară. Nevoile 
financiare a şcolilor misionare sunt mari nu numai din cauza salariilor 
profesorilor, materialelor, alimentelor şi cazării ce trebuie plătite, ci şi 
pentru că mulŃi studenŃi au nevoie de ajutor financiar sub forma taxelor 
şcolare. De multe ori tinerii doresc să obŃină o educaŃie misionară, dar 
nu şi-o pot permite. DonaŃiile voastre generoase pot face posibil ca un 
tânăr sau o tânără să fie educată ca misionar.  

Departamentul Ministerial este responsabil de pregătirea mate-
rialelor şi a manualelor şi de supravegherea publicaŃiilor doctrinale. În 
prezent se actualizează Manualul Bisericii şi se pregătesc alte manuale 
pentru pastori şi conducători. Din când în când sunt necesare luări de 
poziŃii cu privire la chestiuni doctrinale. Toate proiectele 
Departamentului sunt duse la îndeplinire în de acord cu cererile 
delegaŃilor de la sesiunea ConferinŃei Generale. Din nefericire, unele 
proiecte au trebuit să fie puse în aşteptare din cauza lipsei de fonduri, 
chiar dacă există o dorinŃă de a le avea, ca de exemplu o şcoală online 
pentru pastori şi lucrători, o carte despre istoria bisericii, o şcoală 
misionară online şi alte resurse spirituale.  

În 1902, sora Ellen G. White a scris: “Este nevoie de un mai mare 
interes în toate departamentele lucrării de slujire. Timpul trece şi 
lucrarea care trebuie să fie mult mai avansată este aproape nemişcată.” –
Review and Herald, August 19, 1902. Din nefericire, încă ne confruntăm 
cu această situaŃie şi astăzi. ContribuŃiile tale, rugăciunile şi sprijinul 
sunt necesare urgent. Dumnezeu să binecuvânteze inima ta generoasă. 
 

Tzvetan Petkov 
Conducătorul Departamentului Ministerial  

al ConferinŃei Generale 
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Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru   
Departamentul Ministerial al Conferin Ńei Generale 

Ajută la răspândirea darurilor spirituale cereşti  
prin darul tău generos! 

 
19 
Sabatul din 5 Noiembrie, 2016 
 

AVERTIZARE ÎMPOTRIVA  
SEMNULUI ŞI CHIPULUI FIAREI  

 
“Este în interesul fiecăruia să înŃeleagă ce înseamnă semnul fiarei şi 

cum să se ferească de ameninŃările înfricoşate ale lui Dumnezeu. De ce 
nu se interesează oamenii să ştie ce este semnul şi chipul fiarei? Acestea 
sunt în contrast direct cu semnul lui Dumnezeu. [citat Exodul 31:12-
17.]” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 979. 
 
Ascultarea de Dumnezeu  
1. Care va fi poziŃia poporului lui Dumnezeu când se va impune 
legea Duminicală? Faptele Ap. 5:29; Apocalipsa 14:9-11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Poporul lui Dumnezeu va recunoaşte guvernarea omenească drept 
instituŃie rânduită în mod divin şi, prin învăŃătura şi exemplul lui, va 
recomanda ascultarea de ea ca fiind o datorie sacră, atâta timp cât 
autoritatea acesteia este exercitată în sfera ei legitimă. Dar, când 
pretenŃiile ei intră în conflict cu cele ale lui Dumnezeu, noi trebuie să 
alegem să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni. 
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie recunoscut şi ascultat ca o 
autoritate mai presus de toată legislaŃia omenească. “Aşa zice Domnul!” 
nu trebuie să fie dat la o parte pentru “Aşa zice biserica sau statul!”. 
Coroana lui Hristos trebuie să fie înălŃată mai presus de toate diademele 
puternicilor pământului.” –(The Home Missionary, Noiembrie 1, 1893) 
Last Day Events, p. 142. 

“Solia îngerului al treilea a fost dată lumii, avertizând pe oameni 
contra primirii semnului fiarei sau al chipului ei pe frunte sau pe mâna 
lor. A primi acest semn înseamnă a ajunge la aceeaşi hotărâre ca şi fiara 



pentru Semestrul II, 2016 101

şi a susŃine aceleaşi idei, în directă opunere cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Cu privire la cei care primesc semnul fiarei, Dumnezeu spune: „Va bea 
şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul 
mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinŃilor îngeri 
şi înaintea Mielului.’...” Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 
7, 979. 
 
Fiara cu două coarne 
2. În de acord cu Apocalipsa 13:15-17, ce va face fiara cu două 
coarne? Apocalipsa 13:15-17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Atunci când biserica primară a decăzut, depărtându-se de 
simplitatea Evangheliei şi a primit riturile şi obiceiurile păgâne a pierdut 
Spiritul şi puterea lui Dumnezeu; dar, pentru a stăpâni totuşi conştiinŃele 
oamenilor, a căutat sprijinul puterii pământeşti. Astfel a rezultat 
papalitatea, o biserică ce a subjugat chiar şi puterea statului şi a folosit-o 
pentru realizarea planurilor ei, mai ales pentru pedepsirea "ereziei". 
Pentru ca Statele Unite să facă un chip fiarei, puterea religioasă trebuie 
să stăpânească asupra guvernului civil, astfel încât însăşi autoritatea 
statului să fie folosită de biserică pentru a-şi ajunge scopurile ei.” –
Tragedia Veacurilor, p. 443. 
 
3. Ce caracterizează fiara şi chipul ei? Daniel 8:25; 2 Tesaloniceni 
2:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Caracteristica deosebită a fiarei, precum şi a chipului ei, este 
călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Daniel spune despre cornul cel mic, 
papalitatea: "se va încumeta să schimbe vremile şi legea" (Daniel 7:25). 
Iar Pavel numea aceeaşi putere "omul fărădelegii", care urma să se înalŃe 
pe sine mai presus de Dumnezeu. O profeŃie este completată de alta. 
Numai prin schimbarea Legii lui Dumnezeu putea papalitatea să se 
înalŃe mai presus de Dumnezeu; oricine va păstra cu bună ştiinŃă Legea, 
aşa cum a fost ea schimbată, va da cinste supremă acelei puteri prin care 
s-a făcut schimbarea. Un asemenea act de ascultare de legile papale va fi 
un semn de supunere faŃă de papa, în locul supunerii faŃă de Dumnezeu. 
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„Ca semn al autorităŃii Bisericii Catolice, scriitorii papistaşi 
menŃionează "chiar actul schimbării Sabatului în duminică, pe care 
protestanŃii îl admit; ... deoarece, prin păzirea duminicii, ei recunosc 
bisericii puterea de a rândui sărbători şi de a impune păzirea lor" (Henry 
Tuberville, An Abridgment of the Christian Doctrine, p. 58). Ce este 
atunci schimbarea Sabatului, decât semnul sau dovada autorităŃii 
Bisericii Romane, "semnul fiarei?” –Tragedia Veacurilor, pp. 446, 448. 
 

ObligaŃi prin lege 
4. Cum va fi impusă păzirea duminicii? Apocalipsa 13:16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘ Şi a făcut ca toŃi, mici şi mari… să primească un semn pe mâna 
dreaptă sau pe frunte” (Apocalipsa 13, 16). Nu numai că oamenii nu vor 
avea voie să depună o muncă fizică duminica, ci vor trebui să 
recunoască în cugetul lor că duminica este Sabatul.” –(Special 
Testimony to the Battle Creek Church, pp. 6, 7 [1897]) Last Day Events, 
p. 224. 

“Aceia care aleg să urmeze lui antihrist sunt supuşii marelui apostat. 
AliniaŃi sub steagul lui Satana ei calcă Legea lui Dumnezeu şi mână pe 
alŃii să o calce. Ei se străduiesc să formuleze în aşa fel legile naŃiunilor 
pentru ca oamenii să-şi arate ataşamentul lor faŃă de autoritatea 
pământească, călcând în picioare legile ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu…. 

“A şa numita lume creştină urmează să fie teatrul unor acŃiuni mari şi 
decisive. Oamenii din locuri cu autoritate vor decreta legi care să 
stăpânească conştiinŃa, după exemplul papalităŃii. Babilonul va face ca 
toate naŃiunile să bea din vinul mâniei desfrânării ei. Fiecare naŃiune va 
fi implicată... [Apocalipsa 18:3-7 citat].” –(Manuscript 24, 1891) 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 949. 
 

5. Au oamenii de astăzi ocazia de a alege dacă vor accepta sau nu 
semnul fiarei? Exodul 23:32,33; Faptele Ap. 17:30,31. 
………………………………………………………………………………………………  

“Ioan a fost invitat să privească un popor deosebit de aceia care se 
închinau fiarei sau chipului ei, păzind prima zi a săptămânii. Respectarea 
acestei zile este semnul fiarei.” –Mărturii pt Predicatori şi Lucrătorii 
Evangheliei, p. 133 (1898); Last Day Events, p. 223. 

„Semnul fiarei este sabatul papal.” — Evangelism, 234 (1899). 
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“Schimbarea Sabatului este semnul sau pecetea autorităŃii bisericii 
romane. Aceia care aleg să respecte sabatul fals în locul celui adevărat, 
în ciuda faptului că înŃeleg cerinŃele poruncii a patra, aduc prin acest act 
un omagiu acelei autorităŃi prin care este poruncit. Semnul fiarei este 
sabatul papal, care a fost primit de lume în locul zilei rânduite de 
Dumnezeu. 

“Nimeni nu a primit încă semnul fiarei. Timpul de încercare nu a 
sosit încă. În fiecare biserică se află creştini adevăraŃi, inclusiv în 
comunitatea romano-catolică. Nimeni nu va fi condamnat, până când nu 
va avea lumina şi va înŃelege obligativitatea respectării poruncii a patra. 
Totuşi, când se va da decretul care impune sabatul fals şi când strigătul 
cu glas tare al îngerului al treilea îi va avertiza pe oameni împotriva 
închinării la fiară şi la chipul ei, linia între ce este fals şi ce este adevărat 
va fi trasată cu claritate. Atunci, aceia care vor continua în nelegiuire vor 
primi semnul fiarei.” –Evanghelizare, p. 234. 
 
6. Prin ce se va cunoaşte dacă cineva a primit semnul fiarei? 
Iosua 24:15; 1 Regi 18:21. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dacă v-a fost prezentată lumina adevărului, descoperind Sabatul 
poruncii a patra şi arătând că nu există nici un temei în Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru Ńinerea duminicii şi totuşi vă agăŃaŃi de sabatul fals, 
refuzând de a sfinŃi Sabatul pe care Dumnezeu îl numeşte „Sfânta Mea 
zi” voi primiŃi semnul fiarei. Când are loc aceasta? Când ascultaŃi de 
decretul care vă porunceşte să încetaŃi a lucra duminica şi să vă închinaŃi 
lui Dumnezeu în timp ce ştiŃi că nu este nici un cuvânt în Biblie care să 
arate că duminica ar fi altceva decât o zi de lucru obişnuită, voi 
consimŃiŃi de a primi semnul fiarei, şi refuzaŃi sigiliul lui Dumnezeu.   

„Dacă primim semnul acesta pe fruntea şi pe mâna noastră, 
judecăŃile rostite asupra acelor neascultători trebuie să cadă asupra 
noastră. Dar sigiliul viului Dumnezeu este pus pe acela care în mod 
conştiincios Ńine Sabatul Domnului.” –(Review and Herald, Iulie 13, 
1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 981. 

“Timpul este însă acum pe sfârşite şi ceea ce ne-a luat nouă ani de 
zile să învăŃăm ei vor fi nevoiŃi să înveŃe în câteva luni. Vor avea, de 
asemenea, să se dezveŃe de multe alte lucruri şi multe să le înveŃe din 
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nou. Cei care vor să nu primească semnul fiarei şi chipul ei când va fi 
aprobat decretul, trebuie să ia acum hotărârea de a spune: Nu, nu vom 
accepta instituŃia fiarei.” –Exp. Viz., p. 67. 
 
Chemarea celuilalt înger 
7. Care vor fi roadele muncii poporului lui Dumnezeu în timpul 
Marii Strig ări?  Apocalipsa 18:4.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Am văzut că Dumnezeu are copii sinceri printre adventiştii cu 
numele şi bisericile căzute şi, înainte ca plăgile să fie turnate, pastori şi 
popor vor fi chemaŃi afară din aceste biserici şi vor primi cu bucurie 
adevărul. Satana ştie aceasta; şi înainte de a fi dată marea strigare a celui 
de-al treilea înger, el stârneşte un entuziasm în aceste grupări religioase, 
pentru ca aceia care au respins adevărul să poată gândi că Dumnezeu 
este cu ei. El nădăjduieşte să-i amăgească pe cei cinstiŃi şi să-i facă să 
creadă că Dumnezeu încă lucrează pentru biserici. Dar lumina va străluci 
şi toŃi aceia care sunt cinstiŃi vor părăsi bisericile căzute şi vor lua poziŃie 
alături de rămăşiŃă.” –ExperienŃe şi Viziuni, p. 261.  

“Mul Ńimile vor primi credinŃa şi se vor alătura oştirii Domnului.” –
Evanghelizare, p. 700 (1895). 

“Mul Ńi dintre cei care s-au depărtat de turmă se vor întoarce să-L 
urmeze pe Marele Păstor.” –6T , p. 401 (1900); Last Day Events, p. 211. 
 
De meditat 

“Înlocuirea a ceea ce este adevărat cu ceea ce este fals este ultimul 
act al dramei. Când înlocuirea aceasta devine universală, Dumnezeu se 
va descoperi. Când legile oamenilor sunt înălŃate mai pe sus de legile lui 
Dumnezeu, când puterile acestui pământ încearcă să constrângă pe 
oameni să Ńină ziua întâia a săptămânii, să ştiŃi că a venit timpul ca 
Dumnezeu să lucreze. El Se va ridica în maiestatea Sa şi va zgudui 
pământul în chip îngrozitor. El va ieşi din locuinŃa Sa pentru ca să 
pedepsească pe locuitorii pământului pentru nelegiuirea lor.” –(Review 
and Herald, April 23, 1901) Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 7, p. 980. 

“Domnul mi-a arătat lămurit că chipul fiarei va fi făcut înainte de a 
se fi încheiat timpul de probă; deoarece el urmează să fie marea punere 
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la probă a poporului lui Dumnezeu, prin care se va hotărî soarta lor 
veşnică… [Apocalipsa 13:11-17 citat]. 

“Aceasta este proba prin care trebuie să treacă poporul lui 
Dumnezeu înainte ca să fie sigilat. ToŃi cei care-şi dovedesc credincioşia 
faŃă de Dumnezeu, Ńinând Legea Lui şi refuzând de a accepta un Sabat 
fals, se vor aduna sub steagul Domnului Dumnezeu Iehova, şi vor primi 
sigiliul viului Dumnezeu. Aceia care părăsesc adevărul de obârşie 
cerească şi acceptă sabatul de duminică, vor primi semnul fiarei.” –
(Letter 11, 1890) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 
976. 
 

 
* * * 

 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru  

 Departamentul Ministerial al Conferin Ńei Generale 
 
 

* * * 
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20 
Sabatul din 12 Noiembrie, 2016 
 

POPORUL CARE PRIMEŞTE  
PECETEA LUI DUMNEZEU 

 
“Cine sunt aceştia? Poporul ales al lui Dumnezeu – aceia care pe 

acest pământ au dat mărturie cu privire la ascultarea lor. Cine sunt ei? 
Aceia care au Ńinut poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos, 
aceia care au luat pe Cel răstignit ca Mântuitor al lor.” –(Manuscript 
132, 1903) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 981. 
 
Semnul lui Dumnezeu  
1. Care este semnul dintre Dumnezeu şi poporul Său? Exodul 31:13; 
Ezechiel 20:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Semnul ascultării este Ńinerea Sabatului poruncii a patra. Dacă 
oamenii Ńin porunca a patra ei vor Ńine şi tot restul poruncilor.” –(Letter 
31, 1898.) 

“Un semn urmează să fie pus asupra poporului lui Dumnezeu, şi 
semnul acela este Ńinerea sfântului Său Sabat.” –(Historical Sketches of 
the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, p. 217) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 981. 

“…acesta nu este un sigiliu sau un semn care să poată fi văzut, ci o 
consolidare în adevăr, atât intelectuală, cât şi spirituală, în aşa fel încât 
să nu poată fi clinti Ńi ….” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 4, p. 1161 (1902); Last Day Events, p. 219. 
 
2. Când a folosit poporul lui Dumnezeu un semn de identificare 
pentru a fi protejat? Este acest semn necesar astăzi? Exodul 
12:3,7,13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Este un semn pus asupra fiecăruia din poporul lui Dumnezeu la fel 
cum s-a aşezat un semn deasupra uşii locuinŃelor evreilor, pentru a scuti 
poporul de ruina generală. Dumnezeu declară: „Le-am dat Sabatele 
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Mele, ca să fie un semn între Mine şi ei, ca şi ei să poată cunoaşte că Eu 
sunt Domnul care-i sfinŃesc.’ Ezechiel 20:12.” –Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 7, p. 969 (1900); Last Day Events, p. 220. 

“Ce este sigiliul viului lui Dumnezeu, care este pus pe frunŃile 
poporului Său? El este un semn pe care îl pot citi îngeri, şi nu ochii 
omeneşti; deoarece îngerul nimicitor trebuie să vadă semnul acesta al 
mântuirii.” –(Letter 126, 1898) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 4, p. 1161. 
 
Cei ce respectă poruncile lui Dumnezeu  
3. Ce va diferenŃia în mod clar poporul lui Dumnezeu? Apocalipsa 
14:12; Isaia 8:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După avertizarea împotriva închinării la fiară şi la chipul ei, 
profeŃia spune: "Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
credinŃa lui Isus". Deoarece aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu 
sunt puşi în felul acesta în contrast cu aceia care se închină fiarei şi 
chipului ei şi primesc semnul ei, urmează ca păzirea Legii lui 
Dumnezeu, pe de o parte, şi călcarea ei, pe de altă parte, să facă 
deosebirea dintre închinătorii lui Dumnezeu şi închinătorii fiarei.” –
Tragedia Veacurilor, p. 445. 

“Lucrarea Duhului Sfânt este de a convinge lumea de păcat, de 
neprihănire şi de judecată. Lumea nu poate fi avertizată decât văzând pe 
aceia care cred adevărul că sunt sfinŃiŃi prin adevăr, activând pe temeiul 
unor principii sfinte, arătând într-un sens ales şi înălŃat linia de 
demarcaŃie dintre cei care Ńin poruncile lui Dumnezeu şi aceia care le 
calcă în picioare. SfinŃirea Duhului scoate în evidenŃă deosebirea dintre 
cei care au sigiliul lui Dumnezeu şi aceia care Ńin o zi falsă de odihnă.” –
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 980. 
 
4. Ce caracteristică vor avea cei ce primesc pecetea lui Dumnezeu? 
Apocalipsa 14:1,4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

“Sigiliul viului Dumnezeu va fi pus numai asupra acelora care au 
asemănarea cu Hristos în caracter.” –Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 970 (1895); Last Day Events, p. 221. 
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“Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe fruntea unui bărbat 
sau a unei femei necurate. El nu va fi pus pe fruntea unui bărbat sau a 
unei femei ambiŃioase sau care iubeşte ceea ce este lumesc. El nu va fi 
pus niciodată pe fruntea bărbaŃilor şi femeilor cu limba şi inima 
înşelătoare. ToŃi cei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea 
lui Dumnezeu - candidaŃi ai ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu.” –5T , p. 216. 

“Aceia care se unesc cu lumea vor fi modelaŃi de lume şi pregătiŃi 
pentru semnul fiarei. Acei care nu se încred în ei înşişi, care se umilesc 
înaintea lui Dumnezeu şi îşi curăŃă sufletul prin ascultarea de adevăr sunt 
modelaŃi de cer şi pregătiŃi pentru sigiliul lui Dumnezeu pe frunŃile lor. 
Când decretul va fi promulgat şi sigiliul va fi pus, caracterul va rămâne 
pentru veşnicie curat şi fără pată.” –5T , p. 216. 
 
Încercări  
5. Cum se va simŃi poporul lui Dumnezeu faŃă de nelegiuirea celor ce 
pretind a-I servi lui Dumnezeu? Ezechiel 9:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sufletele lor neprihănite sunt chinuite, zi de zi, de faptele nesfinte 
şi de comportări nelegiuite. Ei nu au putere să oprească torentul năvalnic 
al nelegiuirii şi astfel sunt plini de necaz şi alarmaŃi de această stare de 
lucruri. Ei plâng înaintea lui Dumnezeu atunci când văd religia 
desconsiderată chiar în căminele acelora care au avut o mare lumină. Ei 
plâng şi îşi chinuiesc sufletele din cauza mândriei, avariŃiei, egoismului 
şi a înşelăciunii de orice fel în biserică. Duhul lui Dumnezeu, care 
inspiră la mustrare, este călcat în picioare, în vreme ce slujitorii lui 
Satana triumfă. Dumnezeu este dezonorat, iar adevărul este făcut fără 
efect…. 

„Cei care nu sunt întristaŃi de declinul lor spiritual şi care nu plâng 
pentru păcatele altora vor fi lăsaŃi fără sigiliul lui Dumnezeu…. 

„Ziua răzbunării lui Dumnezeu este asupra noastră. Sigiliul lui 
Dumnezeu va fi aşezat numai pe fruntea acelora care suspină şi gem din 
pricina urâciunilor ce se săvârşesc în Ńară.” –5T. 210-212. 
 
6. Ce avertizare ne este dată cu privire la pericolul respectării 
Sabatului în mod superficial? Isaia  29:13; Iacov 2:20.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Nu toŃi cei care mărturisesc a păstra Sabatul vor fi sigilaŃi. Printre 
cei care învaŃă pe alŃii adevărul, sunt mulŃi care nu vor primi sigiliul lui 
Dumnezeu pe frunŃile lor. Ei au lumina adevărului, cunosc voia 
stăpânului lor, înŃeleg fiecare punct din credinŃa noastră, dar nu fac fapte 
corespunzătoare. Aceştia, care sunt atât de familiarizaŃi cu profeŃiile şi 
cu comorile înŃelepciunii divine, ar fi trebuit să acŃioneze în armonie cu 
credinŃa lor. Ei ar fi trebuit ca, printr-o familie bine ordonată, să poată 
prezenta lumii influenŃa adevărului asupra inimii omeneşti.” –5T , p. 
213. 

“Cei reprezentaŃi prin fecioarele nechibzuite, nu sunt ipocriŃi. Ei au 
consideraŃie faŃă de adevăr, l-au apărat şi l-au susŃinut. unii ca aceştia se 
simt atraşi către cei care cred adevărul, dar nu s-au supus cu totul lucrării 
Duhului Sfânt.” –Parabolele, p. 411. 
 
Semnul de demarcare 
7. De ce este atât de important a primi semnul lui Dumnezeu acum? 
Marcu 8:37,38; Matei 10:32; 25:34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceia care ies din lume, pentru a fi deosebiŃi în cuvinte şi fapte de 
cei lumeşti, aceia care îşi dau seama că este o cinste de a purta semnul 
lui Dumnezeu, vor primi putere de a deveni fiii Săi. Domnul vrea să aibă 
oameni de încredere. Nimeni care nu poartă semnul lui Dumnezeu nu va 
intra în curŃile de sus. Aceia care pe pământul acesta aflat sub blestemul 
păcatului, poartă semnul acesta cu sfântă îndrăzneală, privind la el ca la 
ceva de cinste, vor fi recunoscuŃi şi onoraŃi de Hristos în curŃile de sus.” 
Letter 125, 1903 

“Aceia care vor să aibă sigiliul lui Dumnezeu pe frunŃile lor trebuie 
să Ńină Sabatul poruncii a patra. Aceasta este ceea ce-i deosebeşte de cei 
neascultători, care au primit asupra lor o născocire omenească în locul 
Sabatului adevărat. łinerea zilei de odihnă a lui Dumnezeu este semnul 
de deosebire dintre cel care serveşte lui Dumnezeu şi cel care nu Îi 
serveşte.” –(Manuscript 27, 1899) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, 969, 970. 
 
Pentru studiu personal 
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“Fiecare suflet individual, dacă vrea să primească pecetea viului 
Dumnezeu trebuie să asculte Cuvântul Domnului şi să îl împlinească cu 
exactitate. Nu există o religie la voia întâmplării dacă omul vrea să aibă 
un loc în familia lui Dumnezeu. 

“Acum este timpul, în timp ce cei patru îngeri mai Ńin încă cele patru 
vânturi, de a ne face sigură chemarea şi alegerea.” –The Faith I Live By, 
p. 288. 
 

* * * 
 
21 
Sabatul din 19 Noiembrie, 2016 
 

PLOAIA TÂRZIE 
 

“Prin lucrarea de maturizare a recoltei pământului, ploaia târzie 
reprezintă harul spiritual care pregăteşte biserica pentru venirea Fiului 
Omului. Dar, dacă ploaia timpurie nu a căzut, nu va exista nici o viaŃă şi 
firul verde nu va răsări. Aşadar, până când stropii ploii timpurii nu-şi 
îndeplinesc lucrarea, ploaia târzie nu poate conduce nici o sămânŃă la 
desăvârşire.” –Mărturii pt Predicatori şi Lucrătorii Evangheliei, p. 506 
(1897); Last Day Events, p. 183. 

“În vremea aceea, “ploaia târzie” sau reînviorarea de la faŃa 
Domnului va veni ca să dea putere glasului celui tare al îngerului al 
treilea şi să-i pregătească pe sfinŃi pentru a rezista în timpul revărsării 
ultimelor şapte plăgi.” –ExperienŃe şi Viziuni, p. 86 (1854); Last Day 
Events, p. 186. 
 
Pregătirea 
1. De ce este atât de important a nu neglija întrunirile bisericii?  
Evrei 10:25.  
………………………………………………………………………………………………  

 
“Întrunirile bisericii, cum ar fi adunările de tabără, cele din cămin şi 

toate situaŃiile în care se lucrează personal pentru suflete, reprezintă 
ocaziile indicate de Dumnezeu în vederea revărsării ploii timpurii şi a 
celei târzii.” –Mărturii pt Predicatori şi Lucrătorii Evangheliei, p. 508 
(1897); Last Day Events, p. 188. 
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2. Este posibil a primi Ploaia Târzie fără vreo pregătire? Ieremia 
4:3; Filipeni 2:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cea mai mare şi mai urgentă dintre toate nevoile noastre este 
renaşterea adevăratei evlavii printre noi. Căutarea acestei redeşteptări ar 
trebui să fie lucrarea noastră cea dintâi. Este necesar un efort stăruitor 
pentru a obŃine binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu 
este dornic să îşi reverse binecuvântarea asupra noastră, ci pentru că noi 
nu suntem pregătiŃi să o primim. Tatăl nostru ceresc doreşte mult mai 
mult să le dea Duhul Său Sfânt celor care Îl cer, decât doresc părinŃii 
pământeşti să le ofere daruri bune copiilor lor. Totuşi lucrarea noastră 
este aceea de a îndeplini condiŃiile prin care Dumnezeu a făgăduit să ne 
acorde binecuvântarea Sa - mărturisirea păcatelor, umilinŃă, pocăinŃă şi 
rugăciune stăruitoare. O redeşteptare spirituală este de aşteptat numai ca 
răspuns la rugăciune. Atâta vreme cât sunt lipsiŃi de Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, oamenii nu pot să preŃuiască predicarea Cuvântului, dar, 
când puterea Duhului le atinge inima, cuvântările prezentate nu vor fi 
lipsite de efect. CălăuziŃi de învăŃăturile Cuvântului lui Dumnezeu, prin 
manifestarea Duhului Său şi exercitarea unei înŃelepciuni sănătoase, 
aceia care participă la adunările noastre vor câştiga o experienŃă 
preŃioasă şi, când se vor întoarce acasă, vor fi pregătiŃi să exercite o 
influenŃă sănătoasă.” –Solii Alese, vol. 1, p. 121. 
 
Unitate şi iubire fr ăŃească  
3. Cum vor ajunge credincioşii la acea unitate şi iubire frăŃească 
necesară care face posibilă primirea revărsării Duhului Sfânt?  Evrei 
12:14; Efeseni 4:1-3; Faptele Ap. 2:1,2.  
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când lucrătorii îl au pe Hristos în permanenŃă în inima lor, când 
orice egoism este mort, când există comuniune, când fiecare se sfinŃeşte, 
în aşa fel încât dragostea să se vadă şi să se simtă, atunci torentele 
harului Duhului Sfânt vor veni tot atât de sigur asupra lor, ca şi 
făgăduinŃa lui Dumnezeu, care nu va da greş niciodată, nici măcar cu o 
iotă sau cu o frântură de literă. Dar, când unii nesocotesc lucrarea altora, 
pentru a-şi arăta propria superioritate, dovedesc că lucrarea lor nu poartă 
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semnătura pe care ar trebui s-o poarte. Dumnezeu nu poate să-i 
binecuvânteze.” Solii Alese, vol. 1, p. 175 (1896); Last Day Events, 190. 

“Creştinii trebuie să îndepărteze toate neînŃelegerile şi să se predea 
lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduŃi. Să ceară, prin credinŃă, 
binecuvântarea promisă şi ea va veni.” –8T , p. 21 (1904); Last Day 
Events, p. 191. 
 
4. Cum va demonstra Dumnezeu că poporul Său este gata de 
sigilare? Efeseni 4:13,15; Ioel 2:23.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când membrii trupului lui Hristos se apropie de perioada ultimei 
lor lupte, „timpul strâmtorării lui Iacov”, ei vor creşte în Hristos şi se vor 
împărtăşi în mare măsură de Spiritul Lui. Când solia a treia se dezvoltă 
şi ajunge o mare strigare şi când o putere şi o slavă mare însoŃesc 
lucrarea finală, poporul credincios al lui Dumnezeu va avea parte de 
slava aceea. Tocmai ploaia târzie este ceea ce îi redeşteaptă şi îi întăreşte 
să poată trece prin timpul strâmtorării. FeŃele lor vor străluci de slava 
luminii aceleia care însoŃeşte îngerul al treilea.” –(Review and Herald, 
May 27, 1862.) 

“Noi nu trebuie să aşteptăm după ploaia târzie. Ea vine asupra 
tuturor acelora care recunosc şi îşi însuşesc roua şi ploaia îmbelşugată a 
harului care cad peste noi. Când adunăm fărâmele de lumină, când 
preŃuim sigurele îndurări ale lui Dumnezeu, căruia Îi place să avem 
încredere în El, atunci fiecare făgăduinŃă se va împlini (Isaia 61,11). 
Întreg pământul urmează să fie umplut de slava lui Dumnezeu.” –(Letter 
151, 1897) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 984. 
 
Lucrare şi rugăciune 
5. Cine este un exemplu în slujire pentru poporul lui Dumnezeu? 
Romani 15:16; 1 Corinteni 15:58. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Marea revărsare a Duhului lui Dumnezeu, care luminează întregul 
pământ cu slava Sa, nu va veni până când noi nu le-am adus oamenilor 
lumina, pentru ca ei să ştie din experienŃă ce înseamnă a fi împreună-
lucrător cu Dumnezeu. Când vom fi consacraŃi cu toată inima în slujba 
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lui Hristos, Dumnezeu va recunoaşte acest fapt, revărsându-şi Duhul fără 
măsură, dar acest lucru nu va avea loc până când cea mai mare parte a 
membrilor bisericii nu vor fi împreună-lucrători cu Dumnezeu.” –
(Review and Herald, Iulie 21, 1896) Christian Service, p. 253. 
 
6. Ce trebuie să ceară credincioşii zilnic din partea Domnului? Luca 
11:9-13; Zaharia 10:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Coborârea Duhului Sfânt asupra bisericii este aşteptată ca fiind un 
eveniment viitor, dar este privilegiul bisericii să o primească acum. 
CăutaŃi-o, rugaŃi-vă pentru ea şi credeŃi. Noi trebuie să avem revărsarea 
Duhului, iar cerul aşteaptă să ne-o ofere.” –Evanghelizare, p. 701 
(1895). 

“M ăsura în care primim Duhul Sfânt este proporŃională cu măsura 
dorinŃei noastre şi a credinŃei exercitate pentru aceasta, precum şi cu 
felul în care vom folosi lumina şi cunoştinŃa pe care le vom primi.” –
Review and Herald, May 5, 1896. 

“Noi nu suntem îndeajuns de dispuşi să-L deranjăm pe Domnul cu 
cererile noastre, rugându-L să ne acorde darul Duhului Sfânt. Domnul 
doreşte să fie deranjat în această privinŃă. El doreşte să trimitem cât mai 
multe cereri înaintea tronului Său.” –Fundamentals of Christian 
EducaŃia, p. 537 (1909); Last Day Events, p. 188. 
 
Fără vreun timp exact  
7. În ce perioadă de timp generală plasează Sfintele Scripturi Ploaia 
Târzie? Faptele Ap. 2:16-18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu am un anumit timp cu privire la care să spun că atunci va avea 
loc revărsarea Duhului Sfânt, când îngerul cel puternic se va pogorî din 
cer şi se va uni cu îngerul al treilea pentru încheierea lucrării pentru 
lumea aceasta; solia mea este că unica noastră siguranŃă este de a fi gata 
pentru reînviorarea cerească, având candelele noastre pregătite şi 
arzând.” –(Review and Herald, March 29, 1892) Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 7, p. 984. 

“Botezul Duhului Sfânt a fost esenŃial pentru succesul slujirii în era 
primară a Evangheliei, dar nu este mai puŃin necesară în acest timp când 
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‚ întunericul acopere pământul, şi negură mare popoarele.’ Domnul a 
promis aceeaşi putere spirituală reînviorătoare servilor Săi din aceste 
zile. ‚După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele 
voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor 
avea vedenii.’ Ioel 2:28 ” –Signs of the Times, February 24, 1888. [par. 
7] 
 
De meditat 

“În curând vor avea loc schimbări deosebite şi grabnice, iar poporul 
lui Dumnezeu trebuie să fie înzestrat cu Duhul Sfânt, aşa încât, cu 
înŃelepciune cerească, să poată face faŃă grelelor încercări ale acestor 
vremuri şi, pe cât este cu putinŃă, să acŃioneze împotriva mişcărilor 
demoralizatoare ale lumii. Dacă biserica nu doarme, dacă cei ce urmează 
lui Hristos veghează şi se roagă, ei pot avea lumină pentru a înŃelege şi 
aprecia mişcările vrăjmaşului.” –6T , p. 436; Christian Service, p. 254. 

“Mi s-a arătat că, dacă cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu 
nu vor face eforturile care se cer din partea lor, ci aşteaptă să vină 
reînviorarea asupra lor pentru a le îndepărta răutăŃile şi pentru a le 
îndrepta greşelile, dacă se aşteaptă ca ploaia târzie să-i cureŃe de orice 
întinăciune a cărnii şi a duhului şi să-i pregătească pentru a lua parte la 
marea strigare a îngerului al treilea, vor fi găsiŃi prea uşori.” –1T , p. 619 
(1867); Last Day Events, p. 195. 

 

* * * 
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22 
Sabatul din 26 Noiembrie, 2016 
 

MAREA STRIGARE 
 

“Tot astfel va fi vestită şi solia îngerului al treilea. Când vine timpul 
ca ea să fie proclamată cu cea mai mare putere, Dumnezeu va lucra prin 
unelte umile, conducând minŃile acelora care se consacră slujirii Sale. 
Lucrătorii vor fi calificaŃi mai mult prin ungerea Duhului Său decât prin 
educaŃia dată de instituŃiile de învăŃământ. BărbaŃi ai credinŃei şi ai 
rugăciunii vor fi constrânşi să meargă cu zel sfânt, făcând cunoscute 
cuvintele pe care Dumnezeu li le dă. Păcatele Babilonului vor fi 
descoperite. Urmările dezastruoase ale impunerii rânduielilor bisericii de 
către autoritatea civilă, amăgirile spiritismului, înaintarea neobservată, 
dar rapidă a puterii papale, toate vor fi demascate. Pin aceste avertizări 
solemne, oamenii vor fi treziŃi. Mii şi mii vor auzi cuvinte pe care nu le-
au mai auzit niciodată. Cu uimire vor asculta mărturia că Babilonul este 
biserica decăzută din cauza rătăcirilor şi păcatelor ei, din cauza lepădării 
adevărului trimis pentru ea din cer.” –Tragedia Veacurilor, p. 606. 
 
Căderea Babilonului 
1. Vocea cărui înger se uneşte cu cel de-al treilea înger? Apocalipsa 
18:1-3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“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, în timp 
ce el striga cu o voce puternică: "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." 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. 
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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.” Exp. Viz. 277 

 
2. Ce reprezintă Babilonul spiritual?  Apocalipsa 17:1-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Întregul capitol arată că Babilonul căzut este constituit din biseri-
cile care nu vor primi soliile de avertizare adresate de Domnul prin 
prima, a doua şi a treia solie îngerească. Ele au refuzat adevărul şi au 
primit o minciună. Vezi 2 Tesaloniceni 2,1-12. Solia din capitolul 18 din 
Apocalipsa este simplă şi clar formulată. „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" 
(Apocalipsa 18,3). Oricine citeşte capitolul acesta nu trebuie să fie 
înşelat. 

„Cum ar tresălta Satana, dacă s-ar putea răspândi mesajul că sin-
gurul popor pe care Dumnezeu 1-a făcut să fie depozitarul Legii Sale îi 
reprezintă pe aceia cărora li se aplică solia din Apocalipsa 18! Vinul 
Babilonului înseamnă înălŃarea sabatului fals mai presus de Sabatul pe 
care Domnul, Iehova, 1-a binecuvântat şi 1-a sfinŃit pentru om şi, de 
asemenea, înseamnă susŃinerea învăŃăturii cu privire la nemurirea 
sufletului. Toate aceste erezii felurite şi respingerea adevărului 
transformă bisericile în Babilon. împăraŃii, negustorii, conducătorii şi 
învăŃătorii religioşi se află cu toŃii într-o armonie nelegiuită.” –Solii 
Alese, vol. 2, p. 68. 

 
Păcatele Babilonului 
3. De ce păcate se face vinovat Babilonul? Marcu 7:21,22; 2 Timotei 
3:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

“Am văzut că, de când Isus a părăsit Locul Sfânt din Sanctuarul 
ceresc şi a trecut dincolo de cea de-a doua despărŃitură, bisericile s-au 
umplut cu orice pasăre necurată şi urâtă. Am văzut multă nelegiuire şi 
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răutate în biserici; cu toate acestea, membrii lor mărturiseau că sunt 
creştini. Mărturisirea, rugăciunile şi cererile lor fierbinŃi sunt o urâciune 
înaintea lui Dumnezeu. Îngerul a spus: "Dumnezeu nu găseşte un miros 
plăcut în adunările lor. Egoismul, impostura şi înşelăciunea sunt 
practicate de ei fără mustrări de conştiinŃă. Şi peste toate aceste trăsături 
rele, ei aruncă mantia religiei." Mi-a fost arătată mândria bisericilor cu 
numele. Dumnezeu nu Se află în gândurile lor; minŃile lor fireşti se 
ocupă de propriile lor persoane; îşi împodobesc bietele trupuri muritoare 
şi apoi privesc asupra lor cu satisfacŃie şi plăcere. Isus şi îngerii privesc 
la ei cu mânie. Îngerul a spus: "Păcatele şi mândria lor au ajuns la cer. 
Partea lor este pregătită. Dreptatea şi judecata au dormit îndelung, dar se 
vor trezi curând. A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti, spune 
Domnul." AmeninŃările înfricoşătoare ale celui de-al treilea înger se vor 
împlini şi toŃi cei răi vor bea din mânia lui Dumnezeu. O mulŃime de 
îngeri răi se răspândesc în toată Ńara şi umplu bisericile. Aceşti agenŃi ai 
lui Satana privesc cu satisfacŃie la organizaŃiile religioase, căci mantia 
religiozităŃii acoperă cele mai mari nelegiuiri şi crime.” –ExperienŃe şi 
Viziuni, p. 274. 

 
4. Ce eveniment determină solia celui de-al treilea înger să se 
dezvolte într-o Mare Strigare? Apocalipsa 13:16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Odinioară, aceia care au prezentat adevărurile celei de a treia solii 
îngereşti au fost priviŃi adesea ca nişte alarmişti. Prevestirile lor că 
intoleranŃa religioasă va câştiga teren în Statele Unite, că biserica şi 
statul se vor uni ca să-i prigonească pe aceia care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu, au fost socotite neîntemeiate şi absurde. S-a declarat cu 
încredere că această Ńară n-ar putea deveni niciodată altceva decât ceea 
ce a fost - apărătoarea libertăŃii religioase. Dar, pe măsură ce problema 
impunerii duminicii este discutată în cercuri tot mai largi, evenimentul 
de care s-au îndoit şi nu l-au crezut atâta vreme se vede apropiindu-se, 
iar întreita solie va produce un efect pe care nu l-a avut mai înainte.” –
Tragedia Veacurilor, p. 605. 

“Solia aceasta cuprinde cele două solii precedente. Ea este 
prezentată ca fiind dată cu un glas puternic; adică, cu puterea Duhului 
Sfânt. Totul e acum în cumpănă. Solia îngerului al treilea trebuie să fie 
socotită ca fiind de cea mai mare însemnătate. E o chestiune de viaŃă şi 
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de moarte. Impresia făcută de solia aceasta va fi proporŃională cu 
seriozitatea şi solemnitatea cu care este proclamată.” (Manuscript 16, 
1900; Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 980). 
 

5. Se va dezvolta solia într-o Mare Strigare prin putere sau mulŃime 
umană? Cui va da Domnul puterea Sa pentru a descoperi păcatele 
Babilonului? Zaharia 4:6; Psalmii 33:16; 2 Corinteni 10:4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mul Ńi … vor fi văzuŃi alergând încoace şi încolo, determinaŃi de 
Duhul lui Dumnezeu să le ducă lumina şi altora. Adevărul, Cuvântul lui 
Dumnezeu, este ca un foc în oasele lor, umplându-i de dorinŃa fierbinte 
de a-i ilumina pe aceia care stau în întuneric. MulŃi, chiar şi dintre cei 
fără educaŃie şcolară, propovăduiesc acum cuvintele Domnului. Copiii 
sunt îndemnaŃi de Duhul Sfânt să meargă şi să proclame solia venită din 
cer. Duhul Sfânt este revărsat asupra tuturor celor ce se vor supune 
îndemnurilor lui şi, respingând orice metodologie a omului, regulile lui 
obligatorii şi metodele lui precaute, vor declara adevărul cu puterea 
Duhului. MulŃimile vor primi credinŃa şi se vor alătura oştirii 
Domnului.” –(Review and Herald, Iulie 23, 1895) Evanghelizare, p. 700. 
 

Ultima chemare  
6. Ce chemare se va auzi pentru ca sufletele sincere să fie ferite de 
distrugere? Apocalipsa 18:4,5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“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 şi să nu fiŃi lovi Ńi cu 
urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi 
Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile 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.” –Exp. Viz., 277, 278. 
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7. Ce rezultat va avea această chemare? Isaia 10:21,22.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

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

“Sunt multe suflete care vor veni din lume şi din biserici, chiar şi din 
mijlocul bisericii catolice, al căror zel îl va depăşi cu mult pe al acelora 
care au fost în rândul celor ce au vestit adevărul.” –Solii Alese, vol. 3, 
pp. 386, 387 (1889); Last Day Events, p. 211. 
 

De meditat 
“Slujitorii lui Dumnezeu, înzestraŃi cu putere de sus, cu feŃele 

luminoase, strălucind de consacrare sfântă, au mers să proclame solia 
din cer. Suflete care erau risipite prin toate organizaŃiile religioase au 
răspuns chemării şi cei preŃioşi au fost zoriŃi afară din bisericile 
condamnate, aşa cum Lot a fost zorit să iasă din Sodoma înainte de 
nimicirea ei. Cei din poporul lui Dumnezeu au fost întăriŃi de slava 
măreaŃă care îi acoperea cu generozitate şi îi pregătea să îndure ceasul 
ispitei. Am auzit pretutindeni o mulŃime de glasuri spunând: "Aici este 
răbdarea sfinŃilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinŃa lui 
Isus.’” –Exp.&Viz. 278. 

“În timpul Marii Strigări, biserica va fi ajutată de intervenŃiile 
providenŃiale ale Domnului ei Cel înălŃat şi va răspândi cunoştinŃa 
mântuirii într-o măsură atât de mare, încât lumina va fi vestită în fiecare 
sat şi oraş. Pământul va fi plin de cunoştinŃa mântuirii. Înnoirea Duhului 
lui Dumnezeu îi va încununa cu un succes atât de mare pe slujitorii 
omeneşti aflaŃi în plină activitate, încât lumina adevărului prezent va fi 
văzută fulgerând pretutindeni.” –(Review and Herald, Octombrie 13, 
1904) Evanghelizare, p. 694. 
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Pentru studiu personal 
“Solia îngerului al treilea trebuie să fie întărită şi consolidată. 

Capitolul 18 din Apocalipsa arată importanŃa prezentării adevărului fără 
nici o reŃinere, cu îndrăzneală şi cu putere... În propovăduirea soliei 
îngerului al treilea, am ocolit prea mult subiectul. Solia nu a fost vestită 
atât de clar şi de categoric precum ar fi trebuit.” –(Manuscript 16, 1900) 
Evanghelizare, p. 230.  

Comentarii Biblice la Apocalipsa 18:1-5. 
 

* * * 
 
23 
Sabatul din 3 Decembrie, 2016 
 

POPORUL LUI DUMNEZEU PERSECUTAT,  
DAR UNIT 

 
“Hristos n-a croit pentru ucenicii Săi o cale uşoară. "Dacă vă urăşte 

lumea", a zis El, "să ştiŃi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aŃi 
fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteŃi din lume 
şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. 
AduceŃi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: 'Robul nu este mai 
mare decât stăpânul său'. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor 
prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar vă 
vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc 
pe Cel ce M-a trimis." Evanghelia urmează să fie vestită printr-o luptă 
neîncetată în mijlocul împotrivirii, primejdiilor, pagubelor şi 
suferinŃelor. Dar aceia care fac lucrarea aceasta nu fac altceva decât să 
meargă pe urmele Domnului.” –Hristos Lumina Lumii, p. 678. 
 
Puterile răutăŃii şi spiritul de intoleran Ńă 
1. Cine va începe război împotriva rămăşiŃei poporului lui 
Dumnezeu? Apocalipsa 12:12, partea a doua, 17; Efeseni 6:12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceia care au plăcere de poruncile lui Dumnezeu şi le păzesc sunt 
extrem de nesuferiŃi sinagogii lui Satana şi puterile răului vor manifesta 
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ura lor faŃă de ei în cea mai mare măsură cu putinŃă. Ioan a prevăzut 
conflictul dintre rămăşiŃa femeii şi puterea răului şi a zis: „Balaurul, 
mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămăşiŃa seminŃiei ei, care 
păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi Ńine credinŃa lui Isus.’”–Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 974. 

“Aceeaşi minte diabolică ce a complotat împotriva celor credincioşi 
din veacurile trecute caută încă să extermine de pe pământ pe cei care se 
tem de Dumnezeu şi ascultă de Legea Sa. Satana va stârni indignare 
împotriva umilei minorităŃi care în mod conştient refuză să accepte 
obiceiurile populare şi tradiŃiile. Oameni în poziŃii înalte şi cu reputaŃie 
se vor uni cu cei nelegiuiŃi şi stricaŃi, pentru a se sfătui împotriva 
poporului lui Dumnezeu.” –5T , p. 450. 
 
2. Ce spirit dat pe faŃă în timpul lui Hristos va fi mai puternic în 
zilele din urmă? Ioan 11:50; 2 Timotei 3:12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pentru că Sabatul a devenit punctul deosebit de discuŃie în 
creştinătate, iar autorităŃile religioase şi pământeşti s-au unit pentru a 
impune păzirea duminicii, refuzul stăruitor al unei minorităŃi de a se 
supune cerinŃei generale va face din ei obiectul unui blestem general. Se 
va cere ca acei oameni puŃini, care stau în opoziŃie cu o instituŃie a 
bisericii şi cu legea statului, să nu mai fie toleraŃi; că este mai bine să 
sufere ei decât naŃiuni întregi să fie aruncate în confuzie şi nelegiuire…. 

„În lipsa mărturiilor Bibliei în favoarea lor, mulŃi stăruiau cu o 
perseverenŃă neobosită, uitând cum acelaşi raŃionament fusese folosit 
împotriva lui Hristos şi a apostolilor: "Pentru ce mai marii noştri nu 
înŃeleg problema Sabatului? Doar puŃini cred ca voi. Nu se poate ca voi 
să aveŃi dreptate şi toŃi bărbaŃii învăŃaŃi din lume să fie greşiŃi.’” –
Tragedia Veacurilor, pp. 615, 455. 
 
Hristos este întotdeauna cu poporul Său 
3. Ce asigurare minunată este dată copiilor lui Dumnezeu? Isaia 
41:9-11; Psalmii 9:9,10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Adesea, acei care suferă batjocură şi sunt persecutaŃi pentru 
credinŃa lor, sunt ispitiŃi să creadă că sunt uitaŃi de Dumnezeu. În ochii 
oamenilor, ei nu sunt decât o minoritate. După toate aparenŃele, 
vrăjmaşul triumfă asupra lor. Dar ei nu trebuie să-şi calce conştiinŃa. Cel 
care a suferit pentru ei, care a purtat suferinŃele şi durerile lor, nu-i va 
uita.” –Parabolele, p. 172. 

“Rugăciunile stăruitoare, calde, ale celor puŃini, dar credincioşi, nu 
vor fi în zadar. Când Domnul va veni ca un răzbunător, El va veni, de 
asemenea, ca un protector al acelora care au păstrat credinŃa în toată 
puritatea ei şi s-au păstrat pe ei înşişi neîntinaŃi faŃă de lume. Într-un 
timp ca acesta, Dumnezeu deşi a avut multă răbdare cu ei, a făgăduit să-i 
răzbune pe aleşii Săi care strigă zi şi noapte la El.” –5T , p. 210. 

“A venit timpul când se va abate persecuŃia peste cei care proclamă 
adevărul. Perspectiva nu e încântătoare; dar, în ciuda acestui lucru, să nu 
încetăm eforturile noastre de a-i salva pe aceia care sunt gata să piară, 
pentru a căror răscumpărare Domnul cerului Şi-a oferit scumpa Sa viaŃă. 
Când un mijloc dă greş, încercaŃi un altul. Eforturile noastre nu trebuie 
să fie moarte, lipsite de viaŃă. Câtă vreme viaŃa este păstrată, să lucrăm 
pentru Dumnezeu. În toate epocile bisericii, solii rânduiŃi de Dumnezeu 
s-au expus la ocară şi persecuŃie de dragul adevărului. Dar oriunde 
poporul lui Dumnezeu va fi forŃat să meargă, chiar dacă, la fel ca 
ucenicul iubit, ar fi exilaŃi pe insule pustii, Hristos va şti unde sunt ei şi-i 
va întări şi binecuvânta, dându-le din belşug pace şi bucurie.” –9T , p. 
227. 

 
Legea duminicală 
4. La fel ca în decretul din timpul lui Mardoheu şi Estera, ce lege se 
va da în întreaga lume? Estera 3:8,9; Apocalipsa 13:16,17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceeaşi minte diabolică ce a complotat împotriva celor credincioşi 
din veacurile trecute caută încă să extermine de pe pământ pe cei care se 
tem de Dumnezeu şi ascultă de Legea Sa. Satana va stârni indignare 
împotriva umilei minorităŃi care în mod conştient refuză să accepte 
obiceiurile populare şi tradiŃiile. Oameni în poziŃii înalte şi cu reputaŃie 
se vor uni cu cei nelegiuiŃi şi stricaŃi, pentru a se sfătui împotriva 
poporului lui Dumnezeu. BogăŃia, geniul, educaŃia se vor strânge pentru 
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a-i acoperi cu dispreŃ. Conducători, persecutori, slujitori ai altarelor şi 
membri ai bisericii vor conspira împotriva lor. Prin cuvânt şi prin scris, 
prin fanfaronadă, ameninŃări şi batjocură, ei vor căuta să le nimicească 
credinŃa. Printr-o falsă reprezentare şi apeluri mânioase, ei vor stârni 
mânia poporului. Neavând un „aşa zice Scriptura”, pentru a aduce ca 
argument împotriva apărătorilor Sabatului biblic, ei vor recurge la 
acŃiuni opresive pentru a suplini această lipsă. Pentru a-şi asigura 
popularitate şi sprijin, legislatorii se vor supune cerinŃei pentru o lege 
duminicală. Aceia care se tem de Dumnezeu nu pot să accepte o 
instituŃie care violează o poruncă a Decalogului. Pe acest câmp de luptă 
se va da ultima mare bătălie dintre adevăr şi minciună. Şi noi nu suntem 
lăsaŃi în îndoială cu privire la această problemă. Acum, ca şi în zilele lui 
Mardoheu, Domnul va apăra adevărul şi poporul Său.” –5T , p. 450. 
 
Minunile lui Satana  
5. Ce va face Satana pentru a strânge mulŃimile şi pentru a le face să 
creadă că poporul lui Dumnezeu este greşit, înşelând prin aceasta, 
dacă va fi posibil şi pe cei aleşi? Matei 24:24; 2 Corinteni 11:13,14; 
2 Tesaloniceni 2:9-12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În curând, bătălia va fi dată cu furie între cei care-I servesc lui 
Dumnezeu şi cei care nu-I servesc. În curând, tot ce poate fi zguduit va 
fi zguduit, pentru ca acelea ce nu pot fi zguduite să stea…. 

„E cu neputinŃă să se dea vreo idee cu privire la experienŃa 
poporului lui Dumnezeu, care va fi în viaŃă pe acest pământ când slava 
cerească şi o repetare a persecuŃiilor trecutului sunt contopite. Ei vor 
umbla în lumina care porneşte de la tronul lui Dumnezeu. Prin 
mijlocirea îngerilor va fi o neîntreruptă comunicare între cer şi pământ. 
Şi Satana, înconjurat de îngerii răi, şi pretinzând că e Dumnezeu, va 
săvârşi minuni de tot felul, pentru a înşela, dacă e cu putinŃă, chiar şi pe 
cei aleşi. Poporul lui Dumnezeu nu-şi va afla siguranŃa în săvârşirea de 
miracole, deoarece Satana va contraface miracolele care vor fi săvârşite. 
Poporul lui Dumnezeu, încercat şi verificat, îşi va afla puterea în semnul 
despre care se vorbeşte în Exod 31,12-18. Ei trebuie să-şi fixeze poziŃia 
pe cuvântul viu: "Stă scris.’” –9T , pp. 15, 16. 
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PersecuŃia aduce unitate în poporul lui Dumnezeu  
6. Care a fost întotdeauna dorinŃa lui Dumnezeu cu poporul Său? 
De aceea, ce trebuie să caute copiii Săi în vreme de încercare? 
Efeseni 4:3,13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Este scopul lui Dumnezeu ca fiii Lui să se contopească în unire. Nu 
aşteaptă ei să trăiască împreună în acelaşi cer? Este oare Hristos împărŃit 
împotriva Sa? Va da El succes poporului Său înainte ca ei să dea la o 
parte gunoiul bănuielilor şi al discordiei, înainte ca lucrătorii, uniŃi în 
scopuri, să-şi consacre inima, mintea şi tăria în lucrarea aceasta, atât de 
sfântă înaintea lui Dumnezeu? Unirea aduce putere; dezbinarea aduce 
slăbiciune… 

„A venit timpul să aibă loc o deplină reformă. Când va începe 
reforma aceasta, spiritul rugăciunii îl va influenŃa pe fiecare credincios şi 
va izgoni din biserică spiritul neînŃelegerii şi al certei. Aceia care nu au 
trăit în comuniune creştină se vor apropia strâns unii de alŃii. Un 
membru care lucrează în direcŃia cea bună îi va atrage şi pe alŃi membri 
să se unească cu el, pentru a face rugăciuni şi cereri pentru descoperirea 
Duhului Sfânt. Nu va fi confuzie acolo, deoarece toŃi vor fi în armonie 
cu voinŃa Duhului. Barierele care despart pe credincios de credincios vor 
fi sfărâmate, iar servii lui Dumnezeu vor vorbi aceleaşi lucruri. Domnul 
va lucra împreună cu servii Săi, ca să înalŃe biserica. ToŃi vor înălŃa, cu 
pricepere, rugăciunea pe care Hristos i-a învăŃat pe servii Săi: "Vie 
ÎmpărăŃia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ.’ Matei 
6:10.” –8T , pp. 240, 251. 
 
7. Care va fi roada unităŃii în poporul lui Dumnezeu în timpul 
persecuŃiei ce va veni? Filipeni 2:1-4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“StrăduiŃi-vă zelos pentru unitate. RugaŃi-vă pentru ea, lucraŃi pentru 
ea. Aceasta va aduce sănătate spirituală, o înălŃare a gândirii, nobleŃe de 
caracter, dispoziŃie cerească, făcându-vă în stare să biruiŃi egoismul şi 
bănuielile rele şi să fi Ńi mai mult decât biruitori prin Acela care v-a iubit 
şi S-a dat pe Sine pentru voi. RăstigniŃi eul; socotiŃi pe alŃii mai buni 
decât voi. În felul acesta, veŃi fi aduşi în unire cu Hristos. În faŃa 
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Universului ceresc, şi în faŃa bisericii şi a lumii voi veŃi da dovadă de 
netăgăduit că sunteŃi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi 
proslăvit în exemplul pe care-l daŃi voi.” –9T , p. 188. 

“Când furtuna persecuŃiei va veni realmente asupra noastră, oile 
adevărate vor auzi glasul Păstorului. Se vor depune eforturi pline de 
abnegaŃie pentru salvarea celor pierduŃi şi multe oi care s-au îndepărtat 
de turmă se vor întoarce pentru a-L urma pe marele Păstor. Poporul lui 
Dumnezeu se va aduna şi va înfrunta duşmanul ca o tabără unită. În faŃa 
pericolului comun, lupta pentru întâietate va înceta şi nu vor mai fi 
discuŃii cu privire la cine să fie socotit cel mai mare.” –6T , p. 401 
(1900); Last Day Events, p. 152. 
 
De meditat 

“Decretul care va trebui să fie dat împotriva poporului lui 
Dumnezeu va fi la fel ca acela dat de Ahaşveroş împotriva iudeilor, pe 
timpul Esterei…. 

“Îngeri care excelează în putere au fost însărcinaŃi să apere pe 
poporul lui Dumnezeu şi comploturile adversarilor lor s-au întors asupra 
capului lor. Lumea protestantă de astăzi vede în mica grupă a păzitorilor 
Sabatului un Mardoheu la poartă. Caracterul şi comportarea sa, care 
exprimă respect faŃă de Legea lui Dumnezeu, sunt o continuă mustrare 
pentru cei care au dat la o parte temerea de Dumnezeu şi calcă în 
picioare Sabatul Său; acest intrus nepoftit trebuie - prin unele mijloace - 
să fie înlăturat din cale.” –5T , p. 450. 

“Poporul lui Dumnezeu care Ńine poruncile să nu tacă într-un timp ca 
acesta, ca şi cum am primi situaŃia cu mulŃumire. Înaintea noastră stau 
perspectivele de a duce un război continuu cu riscul întemniŃării, al 
pierderii proprietăŃii şi chiar a vieŃii, pentru a apăra Legea lui Dumnezeu, 
care este făcută fără valoare de legile oamenilor.” –(Review and Herald, 
January 1, 1889) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 
975. 
 

* * * 
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24 
Sabatul din 10 Decembrie, 2016 
 

POPORUL LUI DUMNEZEU ACUZAT ŞI 
CONDAMNAT 

 
“Am văzut că aceia care se opun Sabatului Domnului nu au putut 

lua Biblia şi arăta că poziŃia noastră este incorectă; de aceea, ei 
calomniau şi atacau caracterele celor care cred şi propovăduiesc 
adevărul. MulŃi care au fost odată conştiincioşi şi L-au iubit pe 
Dumnezeu şi Cuvântul Său au ajuns atât de împietriŃi, prin respingerea 
luminii adevărului, încât nu ezită să-i caracterizeze în mod greşit şi să-i 
acuze pe nedrept pe cei care iubesc Sabatul sfânt, dacă procedând astfel 
pot strica influenŃa celor care declară fără teamă adevărul. Dar lucrurile 
acestea nu vor împiedica lucrarea lui Dumnezeu. De fapt, această cale, 
urmată de cei ce urăsc adevărul, va fi chiar mijlocul de a le deschide 
unora ochii. Fiecare mărgăritar va fi adus afară şi cules, căci mâna 
Domnului este la lucru pentru a recupera rămăşiŃa poporului Său şi Îşi va 
împlini lucrarea într-un mod glorios.” –ExperienŃe şi Viziuni, p. 69. 
 
Copiii lui Dumnezeu învinovăŃiŃi şi acuzaŃi 
1. De ce vor fi acuzaŃi copiii lui Dumnezeu, la fel ca pe timpul 
profetului Ilie de pe vremea regelui Ahab? 1 Regi 18:17,18 
.............................…………………………………………………………………………… 

“Aceia care cinstesc Legea lui Dumnezeu au fost acuzaŃi că au adus 
nenorocirile peste lume şi vor fi privi Ńi ca fiind cauza convulsiilor 
îngrozitoare ale naturii, a discordiei şi a vărsării de sânge dintre popoare, 
care umplu pământul de durere. Puterea care a însoŃit ultima avertizare i-
a umplut de mânie pe nelegiuiŃi, mânia lor s-a aprins împotriva tuturor 
acelora care au primit solia, iar Satana va provoca spiritul de ură şi de 
persecuŃie cu o şi mai mare intensitate.” –Tragedia Veacurilor, p. 614. 
 
2. Cine îi va acuza pe copiii lui Dumnezeu? Luca 21:16; Matei 
10:21,34-36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Aceia care rămân credincioşi lui Dumnezeu vor fi ameninŃaŃi, 
denunŃaŃi şi proscrişi. Vor fi "trădaŃi până şi de părinŃi, fraŃi, rude, şi 
prieteni", chiar până la moarte. Luca 21:16.” –ProfeŃi şi Regi, 588. 

“Vom constata că trebuie să ne desprindem de toate mâinile, în afară 
de mâna lui Hristos. Prietenii se vor dovedi perfizi şi ne vor trăda. 
Rudele amăgite de duşman vor crede că-L servesc pe Dumnezeu, dacă ni 
se împotrivesc şi dacă depun cele mai hotărâte eforturi pentru a ne aduce 
în situaŃii grele, în speranŃa că vom renunŃa la credinŃă. Dar, în mijlocul 
întunericului şi al primejdiei, noi trebuie să ne aşezăm mâna în mâna lui 
Hristos.” –Maranatha, p. 197 (1889); Last Day Events, p. 150. 
 
3. Cine îi va mai acuza pe copiii lui Dumnezeu? Ioan 16:1-3; Matei 
24:9,10,12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioşi care au 
mărturisit credinŃa în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost sfinŃiŃi 
prin ascultare de adevăr îşi vor părăsi poziŃia şi vor trece în rândurile 
împotrivitorilor. Unindu-se cu lumea şi împărtăşindu-se de spiritul ei, au 
ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeaşi lumină; şi când ajung la 
încercare, ei sunt pregătiŃi să aleagă partea uşoară, populară. BărbaŃi de 
talent şi cu aspect plăcut, care odinioară se bucuraseră în adevăr, îşi 
folosesc puterile pentru a amăgi şi a rătăci suflete. Ei devin vrăjmaşii cei 
mai aprigi ai fraŃilor lor de mai înainte. Când păzitorii Sabatului sunt 
aduşi înaintea tribunalelor pentru a da socoteală de credinŃa lor, aceşti 
apostaziaŃi sunt agenŃii cei mai eficienŃi ai lui Satana de a-i prezenta 
într-o lumină falsă şi a-i acuza şi, prin declaraŃii mincinoase şi bănuieli, 
de a-i incita pe conducători împotriva lor.” –Tragedia Veacurilor, 608. 
 
Înaintea magistraŃilor 
4. Cine va fi alături de copiii lui Dumnezeu când vor fi duşi înaintea 
autorit ăŃilor? Ce roade va aduce răbdarea lor în timp ce apără 
adevărul? Matei 10:17-20; 2 Timotei 4:17,18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceia care sunt târâŃi înaintea tribunalelor aduc o puternică 
susŃinere a adevărului, iar unii care aud sunt conduşi să ia poziŃie pentru 
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păzirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. În felul acesta, lumina va fi 
adusă multor mii de suflete care altfel n-ar putea cunoaşte nimic despre 
aceste adevăruri.” Tragedia Veacurilor, 607. 

“Când vom fi duşi în faŃa curŃilor de judecată, vom fi nevoiŃi să 
renunŃăm la drepturile noastre sau să intrăm în conflict cu Dumnezeu. 
Nu trebuie să pledăm pentru drepturile noastre, ci pentru dreptul lui 
Dumnezeu asupra noastră.” –Manuscript Releases, vol. 5, p. 69 (1895); 
Last Day Events, p. 146. 
 
În munŃi şi peşteri 
5. Ce vor face copiii lui Dumnezeu când se va da decretul de 
moarte? Ştiind că trebuie să fugă, ce rugăciune de asigurare îi va 
unii cu Cel Atotputernic? Psalmii 121:1-4; 50:15.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când decretul dat de diferiŃi conducători ai creştinătăŃii împotriva 
păzitorilor poruncii va retrage ocrotirea conducerii şi-i va lăsa la 
dispoziŃia acelora care le doresc distrugerea, copiii lui Dumnezeu vor 
fugi din oraşe şi sate, se vor întovărăşi în grupe, locuind în cele mai 
pustii şi mai singuratice locuri. MulŃi îşi vor găsi scăparea în întăriturile 
munŃilor. Asemenea creştinilor din văile Piemontului, ei vor face din 
înălŃimile pământului sanctuarele lor şi vor mulŃumi lui Dumnezeu 
pentru "întăriturile stâncilor.’ Isaia  33:16.” –Tragedia Veacurilor, p. 
626. 

“Păgânii pot să strige şi să urzească degeaba, căci Domnul nu se 
schimbă. El a făcut tăria dealurilor veşnice ca loc de adăpost pentru 
poporul Său. El a pregătit munŃii şi peşterile pentru copiii Săi apăsaŃi şi 
persecutaŃi.” –The Upward Look, p. 327. 
 
În închisori 
6. Totuşi, ce vor suferi unii copii ai lui Dumnezeu? Luca 21:12; 
Faptele Ap. 16:23-25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar mulŃi din toate popoarele şi din toate clasele, de sus şi de jos, 
bogaŃi şi săraci, negri şi albi, vor fi aruncaŃi în robia cea mai nedreaptă şi 
mai crudă. Cei iubiŃi ai lui Dumnezeu vor trece prin zile grele, legaŃi în 
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lanŃuri, închişi după gratiile închisorilor, condamnaŃi la moarte, iar alŃii, 
în mod vădit, vor fi lăsaŃi să moară de foame, în temniŃele întunecoase şi 
dezgustătoare. Nici o ureche omenească nu este deschisă să audă 
gemetele lor; nici o mână omenească nu este gata să le dea ajutor. 

„Cu toate că vrăjmaşii îi pot arunca în închisoare, pereŃii celulei nu 
pot întrerupe legătura dintre sufletele lor şi Hristos. Acela care vede 
toate slăbiciunile lor, care cunoaşte toate încercările este mai presus de 
puterile pământului; şi îngerii vor veni la ei, în celulele singuratice, 
aducându-le lumină şi pace din cer. TemniŃa va fi ca un palat, căci acolo 
locuiesc cei bogaŃi în credinŃă, iar zidurile întunecate vor fi luminate de 
lumina cerească, la fel ca atunci când Pavel şi Sila se rugau şi cântau 
laude la miezul nopŃii, în temniŃa din Filipi.” –Tragedia Veacurilor, pp. 
626, 627. 

 

Victoria veşnică 
7. Ce viziune a apostolului Ioan va da speranŃă, perseverenŃă şi 
curaj copiilor lui Dumnezeu care păzesc poruncile Lui şi credinŃa lui 
Isus? Apocalipsa 15:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Închinătorii lui Dumnezeu se vor distinge în special prin respectul 
lor pentru porunca a patra, întrucât acesta este semnul puterii creatoare a 
lui Dumnezeu şi mărturia faŃă de cerinŃa Lui în ceea ce priveşte respectul 
şi onoarea omului. NelegiuiŃii se vor distinge prin eforturile lor de a 
dărâma memorialul lui Dumnezeu şi a înălŃa instituŃia Romei. În 
rezultatul conflictului, toată creştinătatea va fi împărŃită în două mari 
categorii: cei care Ńin poruncile lui Dumnezeu şi credinŃa lui Isus şi cei 
care se închină fiarei şi chipului ei şi primesc semnul ei. Deşi biserica şi 
statul îşi vor uni puterea pentru a-i constrânge pe toŃi "mici şi mari, 
bogaŃi şi săraci, slobozi şi robi", să primească semnul fiarei, cu toate 
acestea, poporul lui Dumnezeu nu-l va primi (Apocalipsa 13:16). 
Profetul de pe Patmos îi priveşte pe "biruitorii fiarei" , ai chipului ei şi ai 
numărului numelui ei" care stăteau "pe marea de sticlă, cu alăutele lui 
Dumnezeu în mână" şi cântau cântarea lui Moise şi a Mielului. 
Apocalipsa 15:2.” –9T , p. 16. 
 
Pentru studiu personal  
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“Ca agricultori credincioşi în marele câmp al lui Dumnezeu, trebuie 
să semănăm cu lacrimi şi să fim răbdători şi încrezători. Trebuie să 
înfruntăm necazuri şi întristări. Ispitele şi truda istovitoare vor îndurera 
sufletul, însă să aşteptăm cu răbdare în credinŃă pentru a secera cu 
bucurie. În victoria finală, Dumnezeu nu va avea ce face cu acele 
persoane care nu sunt de găsit în vreme de primejdie, când este nevoie 
de puterea, curajul şi influenŃa tuturor pentru a efectua un asalt asupra 
inamicului. Cei care stau ca nişte soldaŃi credincioşi pentru a lupta 
împotriva răului şi a apăra binele, războindu-se cu domniile, puterile şi 
conducătorii întunericului din această lume, cu răutatea spirituală din 
locurile înalte, vor primi fiecare lauda din partea Stăpânului: “Bine, rob 
bun şi credincios, intră în bucuria Domnului tău.’ Matei 25:23.” –3T, 
327. 
 

* * * 
 



pentru Semestrul II, 2016 131

25 
Sabatul din 17 Decembrie, 2016 
 

POPORUL LUI DUMNEZEU ÎN DECURSUL 
TIMPULUI DE PROB Ă 

 
“Încercări şi punere la probă înspăimântătoare îl aşteaptă pe poporul 

lui Dumnezeu. Spiritul războiului agită naŃiunile de la un capăt la altul al 
pământului. Dar în mijlocul timpului de necaz care vine - un timp de 
necaz aşa cum n-a mai fost de când sunt neamurile - poporul ales al lui 
Dumnezeu va sta neclintit. Satana şi oastea lui nu pot să-i nimicească, 
deoarece îngerii care excelează prin tărie îi vor ocroti.” –9T , p. 17. 
 
Timpul strâmtor ării lui Iacov 
1. Cum descrie profetul Ieremia acest timp de strâmtorare? Ieremia 
30:5-7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Poporul lui Dumnezeu va fi atunci cufundat în acele scene de necaz 
şi de suferinŃă, descrise de profet ca fiind timpul strâmtorării lui Iacov. 
"Aşa vorbeşte Domnul: 'Auzim strigăte de groază; spaimă, nu este 
pace!.... S-au îngălbenit toate feŃele. Vai! Căci ziua aceea este mare; nici 
una n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi 
izbăvit din ea'.’ Ieremia 30:5-7. 

“Noaptea de groază a lui Iacov, atunci când s-a luptat în rugăciune 
pentru eliberarea din mâna lui Esau (Geneza 32:24-30), reprezintă 
experienŃa poporului lui Dumnezeu în ultimul timp de strâmtorare …. 

“ToŃi se luptă cu Dumnezeu asemenea lui Iacov. FeŃele lor exprimă 
lupta lăuntrică. Pe toate feŃele se aşează paloarea morŃii. Cu toate 
acestea, nu-şi întrerup mijlocirea stăruitoare.” –Tragedia Veacurilor, pp. 
616, 630. 
 
2. Când va începe timpul strâmtorării?  Apocalipsa 22:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când Hristos va înceta lucrarea Sa de Mijlocitor în favoarea 
omului, atunci va începe acest timp de strâmtorare. Atunci cazul fiecărui 
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suflet va fi hotărât şi nu va mai fi nici un sânge ispăşitor care să cureŃe 
de păcat. Când Isus părăseşte poziŃia Sa de Mijlocitor al omului înaintea 
lui Dumnezeu, atunci se face solemna declaraŃie: "Cine este nedrept, să 
fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; 
cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este 
sfânt, să se sfinŃească şi mai departe" (Apocalipsa 22:11). Apoi Duhul 
lui Dumnezeu, care Ńinea lucrurile în frâu, este retras de pe pământ. 
După cum Iacov era ameninŃat cu moartea de către fratele său mânios, 
tot astfel poporul lui Dumnezeu va fi în primejdie din partea celor răi 
care caută să-l distrugă. Şi, după cum patriarhul s-a luptat toată noaptea 
pentru eliberarea sa din mâna lui Esau, tot astfel cei drepŃi vor striga la 
Dumnezeu zi şi noapte pentru scăpare de vrăjmaşii care-i înconjoară.” –
Patriarhi şi ProfeŃi, p. 201. 

“Aceia care vor trăi pe pământ atunci când Domnul Hristos va 
mijloci în Sanctuarul de sus va trebui să stea în faŃa unui Dumnezeu 
sfânt fără mijlocitor.” –Tragedia Veacurilor, p. 425. 
 
Cele şapte plăgi 
3. Ce se va întâmpla pe pământ când Isus nu va mai mijloci pentru 
om în Sanctuar? De aceea, ce chemare este potrivită în mod special 
acum? Apocalipsa 16:1; Amos 4:12, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când Hristos Îşi încetează mijlocirea în Sanctuar, mânia Sa 
neamestecată va fi dezlănŃuită împotriva tuturor acelora care se închină 
fiarei şi icoanei ei şi primesc semnul ei (Apocalipsa 14:9, 10). Plăgile 
care au căzut asupra Egiptului atunci când Dumnezeu a fost pe punctul 
de a-l elibera pe Israel au fost asemănătoare în caracter cu acele judecăŃi 
mai teribile şi mai întinse, care urmează să cadă peste lume chiar înainte 
de eliberarea finală a poporului lui Dumnezeu.” –Tragedia Veacurilor, 
p. 627. 

“Apoi, privirile mi-au fost întoarse de la slavă şi mi-a fost arătată 
rămăşiŃa de pe pământ. Îngerul li s-a adresat: "VeŃi putea evita voi 
ultimele şapte plăgi? VeŃi merge voi în slavă şi vă veŃi bucura de tot ce a 
pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc şi sunt gata să sufere de 
dragul Lui? Dacă este aşa, trebuie să muriŃi pentru a putea trăi. PregătiŃi-
vă, pregătiŃi-vă, pregătiŃi-vă. Pregătirea voastră trebuie să fie mai 
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profundă decât cea pe care o faceŃi acum, căci vine ziua Domnului, zi 
fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în 
pustiu şi-i va nimici pe toŃi păcătoşii de pe el.’” –ExperienŃe şi Viziuni, 
p. 66. 
 
Pâine şi apă pentru poporul lui Dumnezeu  
4. Cum va trăi poporul lui Dumnezeu, care nu a primit semnul fiarei 
şi nu poate cumpăra sau vinde? Isaia  33:16; 41:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferinŃă; dar când este 
persecutat şi chinuit, când suferă lipsuri şi nu are hrană, nu va fi lăsat să 
piară. Dumnezeul acela care a avut grijă de Ilie nu va trece pe lângă nici 
unul dintre copiii Săi care au dat dovadă de sacrificiu de sine. El, care 
numără perii capului, va avea grijă de ei şi, în timp de foamete, vor fi 
săturaŃi. În timp ce nelegiuiŃii mor de foame şi de boli, îngerii îi vor 
ocroti pe cei neprihăniŃi şi le vor împlini nevoile.” –Tragedia 
Veacurilor, p. 629. 

“Am văzut o vreme de strâmtorare înaintea noastră, când lipsuri 
grele vor obliga poporul lui Dumnezeu să trăiască doar cu pâine şi apă... 
În vremea strâmtorării, nimeni nu va mai lucra. SuferinŃele lor vor fi de 
natură sufletească, iar Dumnezeu Se va îngriji de hrana lor.” –
(Manuscript 2, 1858) Last Day Events, p. 265. 
 
Încredere în Dumnezeu  
5. Cum va încerca Satana să ducă la disperare poporul lui 
Dumnezeu? În ce promisiune se vor încrede cei credincioşi? 
Apocalipsa 3:10; Psalmii 37:39,40. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când Satana îi acuză pe copiii lui Dumnezeu pentru păcatele lor, 
Domnul îi îngăduie să-i încerce până la extrem. Încrederea lor în 
Dumnezeu, credinŃa şi hotărârea lor vor fi aspru încercate. Când trec în 
revistă trecutul lor, nădejdile lor se topesc, deoarece în toată viaŃa lor pot 
vedea prea puŃin bine. Sunt pe deplin conştienŃi de slăbiciunea şi 
nevrednicia lor. Satana caută să-i îngrozească la gândul că situaŃia lor 
este fără nădejde, că ocara lor nu va putea fi ştearsă niciodată. El 
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nădăjduieşte în felul acesta să le distrugă credinŃa, pentru ca ei să cedeze 
acestor ispite şi să-i abată de la credincioşia faŃă de Dumnezeu. 

„Deşi copiii lui Dumnezeu sunt înconjuraŃi de vrăjmaşi, care sunt 
hotărâŃi să-i distrugă, chinul de care suferă ei nu este teama de persecuŃie 
pentru adevăr; ei se tem că nu s-au pocăit de toate păcatele şi că, prin 
vreo greşeală, vor pierde împlinirea făgăduinŃei Mântuitorului: "Te voi 
păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă" 
(Apocalipsa 3:10). Dacă ar avea asigurarea iertării, nu s-ar da înapoi de 
la chinuri sau de la moarte; dar, dacă s-ar dovedi nevrednici şi şi-ar 
pierde viaŃa din cauza propriilor defecte de caracter, atunci Numele sfânt 
al lui Dumnezeu ar fi batjocorit.” –Tragedia Veacurilor, pp. 618, 619. 
 
6. Ce viziune a profetului Zaharia va întări r ămăşiŃa credincioasă? 
Zaharia 3:1-5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Deşi urmaşii lui Hristos au păcătuit, ei nu s-au predat să fie 
stăpâniŃi de uneltele satanice. Ei s-au pocăit de păcate şi au căutat pe 
Domnul în umilinŃă şi în pocăinŃă iar Apărătorul divin mijloceşte în 
favoarea lor. Acela care a fost insultat cel mai mult de nerecunoştinŃa 
lor, care le cunoaşte păcatul dar şi pocăinŃa, declară: "Domnul să te 
mustre, Satano! Eu Mi-am dat viaŃa pentru aceste suflete. Sunt săpate pe 
palmele Mele. Ei pot avea nedesăvârşiri de caracter, poate au greşit în 
străduinŃele lor, dar s-au pocăit, iar Eu i-am iertat şi i-am primit.’ 

“Asalturile lui Satana sunt puternice şi amăgirile lui sunt subtile, dar 
ochiul Domnului este peste poporul Său. Necazul lor este mare, flăcările 
cuptorului par să-i mistuie, dar Isus îi va scoate ca aur curăŃit prin foc. 
Firea lor pământească va fi îndepărtată, pentru ca prin ei chipul lui 
Hristos să fie descoperit în mod desăvârşit.” –ProfeŃi şi Regi, p. 589. 
 
7. Cum trebuie să se pregătească poporul lui Dumnezeu acum, ştiind 
ce se va întâmpla în timpul de strâmtorare? Psalmii 26:1-3; 
139:23,24; 1 Ioan 5:3,4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Timpul de încercare şi de groază din faŃa noastră va cere o credinŃă 
care să suporte oboseala, amânarea şi foamea - o credinŃă care nu va 
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slăbi, chiar dacă va fi aspru încercată. Tuturor le este oferit timpul de har 
pentru a se pregăti pentru vremea aceea…. 

„Aceia care acum pun la lucru puŃină credinŃă sunt în cea mai mare 
primejdie de a cădea sub puterea amăgirilor satanice şi a decretului de 
constrângere a conştiinŃei. Chiar dacă vor rezista încercării, vor fi 
aruncaŃi într-o groază şi într-un chin mai adânc în timpul de strâmtorare, 
pentru că niciodată nu şi-au făcut obiceiul să se încreadă în Dumnezeu. 
LecŃiile de credinŃă pe care ei le-au neglijat vor fi siliŃi să le înveŃe sub 
apăsare şi descurajare grozavă…. 

„În timp ce se străduiesc să aştepte cu încredere ca Domnul să 
lucreze, ei sunt aduşi să-şi exercite credinŃa, nădejdea şi răbdarea, pe 
care le-au practicat prea puŃin în timpul experienŃei lor religioase. 
Totuşi, din cauza celor aleşi, timpul de încercare va fi scurtat.” –
Tragedia Veacurilor, pp. 621, 622, 631. 
 
Pentru studiu personal 

“Cei care refuză să fie modelaŃi de către profeŃi şi nu reuşesc să-şi 
cureŃe sufletele ascultând de tot adevărul şi care sunt dispuşi să creadă că 
starea lor este cu mult mai bună decât este în realitate vor ajunge în 
timpul căderii plăgilor şi vor vedea atunci că au nevoie să fie ciopliŃi şi 
finisaŃi pentru zidire. Dar atunci nu va mai fi timp pentru a face aceasta 
şi nici un Mijlocitor care să le pledeze cauza înaintea Tatălui. Înainte de 
această vreme, a ieşit declaraŃia înfricoşător de solemnă: "Cine este 
nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi 
mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără 
prihană. Şi cine este sfânt să se sfinŃească şi mai departe!" Am văzut că 
nimeni nu putea avea parte de "înviorare", dacă nu obŃinea biruinŃa 
asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume şi 
oricărui cuvânt şi acŃiune greşite. Ar trebui, de aceea, să ne apropiem din 
ce în ce mai mult de Domnul şi să căutăm cu sinceritate acea pregătire 
necesară pentru a ne face în stare să rămânem neclintiŃi în bătălie în ziua 
Domnului. ToŃi să-şi aducă aminte că Dumnezeu este sfânt şi că nimeni 
nu poate sta vreodată în prezenŃa Sa în afară de făpturile sfinte.” –
ExperienŃe şi Viziuni, p. 71. 

“Timpul strâmtorării este o grea încercare şi de temut pentru poporul 
lui Dumnezeu; dar este un timp când fiecare credincios adevărat să 
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privească în sus şi, prin credinŃă, să poată vedea curcubeul făgăduinŃei 
care îl înconjoară.” Tragedia Veacurilor, 633 

Last Day Events, pp. 264, 265. 
Tragedia Veacurilor, capitolul 39. 

 
* * * 

 
26 
Sabatul din 24 Decembrie, 2016 
 

POPORUL LUI DUMNEZEU ELIBERAT 
 

“Eliberarea poporului lui Dumnezeu şi binefacerile Sale sunt 
amintite ca o asigurare a ceea ce, dacă ne încredem în Dumnezeu, El va 
face pentru noi în încercările prezente şi viitoare. Oricare le-ar fi 
experienŃa, dacă ei se vor supune lui Dumnezeu din toată inima, cu 
umilinŃă şi pocăinŃă, El îi va primi. Tuturor celor care Îl acceptă ca 
Mântuitor personal, El le va da putere să devină biruitori – fii şi fiice ale 
lui Dumnezeu. Ei devin părtaşi ai naturii divine şi acceptă mila şi harul 
Duhului Său Sfânt....” –The Upward Look, p. 17. 
 
Decretul de moarte 
1. Cum va interveni Dumnezeu pentru a-Şi salva poporul când 
vrăjmaşii fac tot posibilul să îl distrugă? Psalmii 33:10,11; 50:3-6; 
Isaia 12:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când protecŃia legilor omeneşti va fi retrasă de la aceia care 
cinstesc Legea lui Dumnezeu, în diferite Ńări se va produce o mişcare 
simultană pentru nimicirea lor. Deoarece timpul stabilit în decret se 
apropie, oamenii vor complota să smulgă din rădăcini această sectă 
urâtă. Se va hotărî ca într-o noapte să se dea lovitura decisivă, care să 
aducă la tăcere glasul de discordie şi de mustrare…. 

“Santinelele cereşti, credincioase însărcinării lor, îşi continuă 
veghea. Cu toate că decretul general a stabilit data când păzitorii 
poruncii pot să fie daŃi la moarte, vrăjmaşii lor vor anticipa în unele 
cazuri decretul şi, înainte de timpul stabilit, vor încerca să le ia viaŃa. 
Dar nimeni nu poate trece peste păzitorii cei puternici, care stau aproape 
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de fiecare suflet credincios. Unii sunt atacaŃi în fuga lor din oraşe şi sate; 
dar săbiile ridicate împotriva lor se frâng şi cad fără putere, ca un pai. 
Al Ńii sunt apăraŃi de îngeri sub formă de luptători.” –Tragedia 
Veacurilor, pp. 635, 631. 
 
Învierea specială 
2. Ce se va întâmpla dintr-o dată, când cei nelegiuiŃi cred că au 
biruit?  Apocalipsa 16:17,18; Daniel 12:1,2.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La miezul nopŃii, Dumnezeu Îşi va arăta puterea pentru eliberarea 
poporului Său. Soarele se arată, strălucind în toată puterea lui. Semne şi 
minuni urmează într-o succesiune rapidă…. În mijlocul cerurilor 
dezlănŃuite este un spaŃiu luminat de o slavă de nedescris, de unde se 
aude glasul lui Dumnezeu ca sunetul multor ape, zicând: "S-a isprăvit.’ 
Apocalipsa 16:17….” 

“Mormintele se deschid "şi mulŃi din aceia care au adormit în Ńărâna 
pământului... se trezesc, unii pentru viaŃă veşnică, iar alŃii pentru ruşine 
şi ocară veşnică" (Daniel 12:2). ToŃi aceia care au murit în credinŃa 
soliei îngerului al treilea ies din morminte slăviŃi, ca să asculte 
legământul lui Dumnezeu de pace cu aceia care au păzit Legea Sa. "Şi 
cei care L-au străpuns" (Apocalipsa 1:7), aceia care au batjocorit şi au 
râs de agonia de moarte a lui Hristos şi cei mai violenŃi împotrivitori ai 
adevărului şi ai poporului Său sunt înviaŃi, ca să-L vadă în slava Sa şi să 
vadă cinstea pe care o primesc cei credincioşi şi ascultători…. 

“Glasul lui Dumnezeu se aude din cer, făcând cunoscute ziua şi 
ceasul venirii lui Isus şi vestind legământul veşnic cu poporul Său. 
Cuvintele Sale se rostogolesc pe pământ ca bubuitul celui mai puternic 
tunet. Israelul lui Dumnezeu ascultă cu ochii pironiŃi în sus. FeŃele sunt 
luminate de slava Sa şi strălucesc aşa cum strălucea faŃa lui Moise când 
a coborât de pe Muntele Sinai. NelegiuiŃii nu-i pot privi. Iar când se 
rosteşte binecuvântarea asupra acelora care L-au cinstit pe Dumnezeu 
prin păzirea Sabatului Său sfânt, se aude un strigăt puternic de biruinŃă.” 
–Tragedia Veacurilor, 636,637,640. 
 
A doua venire a lui Isus şi prima înviere  
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3. Cum descrie Biblia şi Spiritul Profetic venirea lui Isus şi învierea 
celor drepŃi, care au murit în credinŃă? Matei 24:30,31; Apocalipsa 
19:11-16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Îndată se arată la răsărit un nor mic, negru, cam cât o jumătate de 
palmă…. Când norul cel viu se apropie mai mult, orice ochi Îl priveşte 
pe PrinŃul vieŃii. Nici o coroană de spini nu mai răneşte capul acela 
sfânt; ci o diademă de slavă se odihneşte pe sfânta Sa frunte. FaŃa Sa 
străluceşte de lumina orbitoare a soarelui de amiază: "Pe haină şi pe 
coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraŃilor şi Domnul 
domnilor.’ Apocalipsa 19:16…. 

“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 aud 
glasul acela şi aceia care îl aud învie. 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.” –Idem, 640, 644. 
 
Schimbat şi ridicat spre întâlnirea cu Isus 
4. Ce schimbare va avea loc înainte ca cei răscumpăraŃi să îşi înceapă 
călătoria spre ceruri? 1 Corinteni 15:50-55; 1 Tesaloni-ceni 4:15-
17…………………………………………………………………………………… 

“NeprihăniŃii cei vii sunt schimbaŃi "într-o clipă, într-o clipeală din 
ochi". La glasul lui Dumnezeu, ei au fost glorificaŃi; acum sunt făcuŃi 
nemuritori şi, împreună cu sfinŃii înviaŃi, sunt răpiŃi să-L întâlnească pe 
Domnul lor în văzduh. Îngerii îi "adună pe cei aleşi din cele patru 
vânturi, de la o margine a cerului, până la cealaltă". Copilaşii sunt purtaŃi 
de îngerii sfinŃi şi daŃi în braŃele mamelor lor. Prieteni multă vreme 
despărŃiŃi prin moarte sunt uniŃi pentru a nu se mai despărŃi niciodată şi, 
cu cântări de bucurie, se înalŃă împreună spre cetatea lui Dumnezeu.” –
Tragedia Veacurilor, p. 645. 
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5. Ce primire va fi dată mulŃimilor celor r ăscumpăraŃi în timp ce se 
pregătesc să se întâlnească cu Dumnezeul lor? Cum îşi vor exprima 
mulŃumirea lor? Matei 25:34; Apocalipsa 7:9,10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În faŃa mulŃimii răscumpărate este Cetatea Sfântă. Isus deschide 
larg porŃile de mărgăritar şi popoarele care au păzit adevărul intră prin 
ele. Acolo privesc Paradisul lui Dumnezeu, căminul lui Adam, în 
puritatea lui. Apoi glasul Acela, mai bogat decât orice muzică ce a atins 
vreodată o ureche muritoare, se aude zicând: "Lupta voastră s-a sfârşit". 
"VeniŃi, binecuvântaŃii Tatălui Meu, de moşteniŃi împărăŃia care v-a fost 
pregătită de la întemeierea lumii.’” –Tragedia Veacurilor, p. 646. 

“Acolo, cei mântuiŃi vor saluta pe cei care i-au condus la 
Mântuitorul şi toŃi se vor uni în a lăuda pe Acela care a murit pentru ca 
fiin Ńele omeneşti să poată avea viaŃa care se măsoară cu viaŃa lui 
Dumnezeu. Lupta se va sfârşi. Necaz şi lupte nu vor mai fi. Cântece de 
biruinŃă vor umple întreg cerul atunci când răscumpăraŃii intonează 
fericiŃi melodia: "Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat, dar 
care trăieşte iarăşi ca un triumfător biruitor.” IFA, 602. 

 
Biserica biruitoare 
6. Cum va câştiga poporul lui Dumnezeu victoria? FaceŃi un 
rezumat al luptei cele bune a credinŃei care îi va duce pe cei 
răscumpăraŃi în împărăŃia veşnică. 2 Corinteni 4:16-18; 2 Timotei 
4:7,8; Matei 24:13. 
………………………………………………………………………………………………  
 

“Apoi mi-a fost îndreptată atenŃia către slava cerului, către comoara 
strânsă pentru cei credincioşi. Totul era strălucitor şi încântător. Îngerii 
începeau să cânte o cântare minunată, apoi încetau să cânte şi îşi scoteau 
cununile de pe cap şi le aruncau sclipitoare la picioarele lui Isus şi 
strigau cu glasuri melodioase: "Slavă, Aleluia!" M-am alăturat 
cântecelor lor de laudă şi cinste, adresate Mielului, şi de fiecare dată 
când îmi deschideam gura pentru a-L lăuda, aveam un simŃământ 
inexprimabil provocat de slava care mă înconjura. Era încă şi mai mult, 
o greutate nespus de mare şi veşnică de slavă. Îngerul a spus: "Mica 
rămăşiŃă a celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, care păzesc poruncile Lui şi 
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sunt credincioşi până la sfârşit se vor bucura de această slavă, vor fi 
mereu în prezenŃa lui Isus şi vor cânta în compania îngerilor sfinŃi.’” –
ExperienŃe şi Viziuni, p. 66. 

“ Să privim prin credinŃă viitorul binecuvântat, aşa cum a fost 
descris de mâna lui Dumnezeu. Acela care a murit pentru păcatele lumii 
deschide larg porŃile Paradisului tuturor celor care cred în El. În curând, 
lupta va fi sfârşită, biruinŃa câştigată. În curând, vom vedea pe Acela în 
care sunt concentrate nădejdile noastre de viată veşnică. Şi în faŃa Sa, 
încercările şi suferinŃele vieŃii acesteia vor părea o nimica.” –ProfeŃi şi 
Regi, p. 731. 
 

7. Ce dorinŃă supremă a psalmistului şi a bisericii luptătoare va 
deveni realitate pentru biserica biruitoare? Psalmii 15:1; 27:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acum biserica este luptătoare. Acum ne confruntăm cu o lume 
aflată în întuneric, aproape în întregime cucerită de idolatrie. Dar vine 
ziua când se va da bătălia şi se va câştiga victoria. Voia lui Dumnezeu 
urmează să fie înfăptuită pe pământ, aşa cum este înfăptuită în ceruri. 
NaŃiunile celor mântuiŃi nu vor şti altă lege decât Legea cerului. ToŃi vor 
fi o familie fericită, unită, înveşmântată în haina laudei şi recunoştinŃei - 
haina neprihănirii lui Hristos. Toată natura, în frumuseŃea ei de neegalat, 
Îi va aduce lui Dumnezeu un omagiu de laudă şi adorare. Lumea va fi 
scăldată în lumina cerului. Lumina lumii va fi asemenea celei a soarelui, 
iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare decât este acum. Anii se 
vor scurge în bucurie. La această privelişte, stelele dimineŃii vor cânta 
împreună, iar fiii lui Dumnezeu vor scoate strigăte de bucurie, în timp ce 
Dumnezeu şi Hristos Se vor uni spunând: "Nu va mai fi păcat şi nici 
moarte nu va mai fi.’” –Divina Vindecare, p. 504. 

“Lucrarea se va încheia în curând. Membrii bisericii militante, care 
s-au dovedit a fi credincioşi, vor alcătui biserica triumfătoare.” –(Letter 
32, 1892) Evanghelizare, p. 707. 
 
Pentru studiu personal 

Apocalipsa 15:2, 3. 
“Noi putem avea o viziune asupra viitorului, asupra fericirii cereşti. 

În Biblie, sunt descoperite viziunile gloriei viitoare, scene zugrăvite de 
mâna lui Dumnezeu, şi acestea sunt scumpe bisericii Sale. Prin credinŃă, 
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noi putem sta pe pragul cetăŃii veşnice şi auzi plăcuta urare de bun venit, 
adresată acelora care, în viaŃa aceasta, au conlucrat cu Hristos, socotind 
ca o cinste să sufere pentru Numele Său. Atunci când sunt rostite 
cuvintele: "VeniŃi binecuvântaŃii Tatălui Meu", ei îşi aruncă la picioarele 
Răscumpărătorului coroanele lor, exclamând: "Vrednic este Mielul care 
a fost junghiat, să primească puterea, bogăŃia, înŃelepciunea, tăria, 
cinstea, slava şi lauda…." A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a 
Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor.’ Matei 
25:34; Apocalipsa 5:12, 13.” –Istoria Faptelor Ap., pp. 601, 602. 

ProfeŃi şi Regi, capitolul 60. 
 

* * * 
 
27 
Sabatul din 31 Decembrie, 2016 
 

POPORUL LUI DUMNEZEU PE NOUL P ĂMÂNT 
 

“Când fiinŃa ta se desfată la privirea frumuseŃii pline de atracŃie a 
pământului, gândeşte-te la Noul Pământ, care niciodată nu va mai 
cunoaşte atmosfera înăbuşitoare a păcatului şi morŃii şi unde faŃa naturii 
nu va mai purta deloc umbra blestemului. Lasă ca imaginaŃia să-Ńi 
înfăŃişeze căminul celor mântuiŃi şi nu uita că el va fi mult mai măreŃ 
decât poate cea mai strălucită imaginaŃie a ta să şi-l închipuie. În 
diferitele daruri pe care Dumnezeu le-a aşezat în natură noi nu putem 
vedea decât cea mai slabă licărire a slavei Sale. Căci este scris: "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.’ 1 Corinteni 2:9.” –Calea către Hristos, pp. 86, 87. 
 
Un cer nou şi un pământ nou 
1. Ce a văzut în viziune apostolul Ioan şi care vor fi privilegiile celor 
răscumpăraŃi? În final, ce nu va mai exista? Apocalipsa 21:1-4,10,11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acolo, cei răscumpăraŃi îi întâlnesc pe cei care i-au îndrumat către 
Mântuitorul înălŃat. Ei se unesc în laudă pentru Cel ce a murit ca fiinŃele 
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omeneşti să poată avea viaŃa care se măsoară cu viaŃa lui Dumnezeu. 
Conflictul s-a sfârşit. Toate strâmtorările şi luptele s-au isprăvit.” –
Divina Vindecare, p. 506. 

“În cetatea lui Dumnezeu "nu va fi noapte". Nimeni nu va avea 
nevoie şi nu va dori odihnă. Acolo nu va fi oboseală în a face voia lui 
Dumnezeu şi în a da laudă Numelui Său. Vom simŃi mereu prospeŃimea 
dimineŃii şi mereu vom fi departe de încheierea ei. "Nu vor mai avea 
trebuinŃă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul 
Dumnezeu îi va lumina" (Apocalipsa 22:5). Lumina soarelui va fi 
înlocuită cu o lumină care nu este supărătoare, cu toate că întrece 
strălucirea de la amiază. Slava lui Dumnezeu şi a Mielului inundă 
Cetatea Sfântă cu o lumină care nu slăbeşte. Cei răscumpăraŃi umblă în 
slava fără soare a unei zile permanente. 

"În cetate n-am văzut nici un Templu; pentru că Domnul Dumnezeu, 
cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei" (Apocalipsa 21:22). 
Poporul lui Dumnezeu are privilegiul să păstreze o legătură deschisă cu 
Tatăl şi cu Fiul.” –Tragedia Veacurilor, p. 676. 
 
Pomul vieŃii 
2. Ce experienŃă va avea poporul lui Dumnezeu, după secole de 
degenerare şi slăbiciune? Apocalipsa 22:2,14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“La început, omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu nu numai în caracter, ci şi în trăsături şi formă. Păcatul a 
desfigurat şi aproape a şters chipul divin; dar Hristos a venit să refacă 
ceea ce a fost pierdut. El va schimba trupurile noastre netrebnice şi le va 
face asemenea trupului Său slăvit. Chipul muritor, lipsit de frumuseŃe, 
odinioară întinat de păcat, devine desăvârşit, frumos şi nemuritor. Toate 
defectele şi diformităŃile sunt lăsate în mormânt. Readuşi la pomul vieŃii, 
în Edenul multă vreme pierdut, cei mântuiŃi "vor creşte" (Maleachi 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.” 
–Tragedia Veacurilor, pp. 644, 645. 
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“L-am văzut apoi pe Isus conducându-Şi poporul la pomul vieŃii şi I-
am auzit iarăşi glasul plăcut, mai bogat decât orice muzică auzită 
vreodată de vreo ureche muritoare, zicând: "Frunzele acestui pom sunt 
pentru vindecarea neamurilor. MâncaŃi toŃi din el." În pom erau fructe 
foarte frumoase, din care sfinŃii puteau să ia după dorinŃă. În cetate se 
afla un tron foarte slăvit, din care curgea un râu curat cu apa vieŃii, 
limpede ca şi cristalul. De fiecare parte a acestui râu se afla pomul vieŃii 
şi pe malurile lui erau alŃi pomi frumoşi cu fructe bune de mâncat.” –The 
Story of Redemption, p. 414. 
 

Cântarea celor răscumpăraŃi 
3. Cum îşi vor exprima cei răscumpăraŃi mulŃumirea faŃă de 
Dumnezeu şi Mântuitorul lor?  Apocalipsa 15:2,3; 5:12 . 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În timp ce lui Ioan îi erau arătate ultimele mari lupte ale bisericii cu 
puterile pământeşti, i s-a îngăduit să privească biruinŃa finală şi 
eliberarea celor credincioşi. El a văzut biserica cuprinsă într-o luptă, pe 
viaŃă şi pe moarte, cu fiara şi chipul ei şi adorarea fiarei va fi impusă 
chiar prin pedeapsa cu moartea. Privind înainte şi dincolo de fumul şi 
larma bătăliei, el a privit un grup de oameni pe Muntele Sionului 
împreună cu Mielul, având pe fruntea lor, în loc de semnul fiarei, 
„Numele Său şi Numele Tatălui Său”. Şi el a văzut „ca o mare de sticlă 
amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în 
mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei, 
cântând cântarea lui Moise şi a Mielului.” –5T , pp. 752, 753. 
 

Activit ăŃile de pe noul pământ  
4. Ce va putea face poporul lui Dumnezeu pe noul pământ? Isaia 
65:21,22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acolo sunt izvoare care curg continuu, limpezi precum cristalul, şi, 
pe malul lor, pomi unduind îşi aruncă umbrele pe cărările pregătite 
pentru răscumpăraŃii Domnului. Acolo câmpiile întinse se continuă cu 
coline pline de frumuseŃe, iar munŃii lui Dumnezeu îşi înalŃă crestele 
înalte. Pe acele câmpii paşnice, lângă izvoarele pline de viaŃă, poporul 
lui Dumnezeu, multă vreme peregrin şi rătăcitor, va găsi un cămin. 
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“‘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. 
 

EducaŃia de după… 
5. Cum se va schimba cunoştin Ńa? Ce subiect măreŃ va fi studiat 
neobosit de cei răscumpăraŃi? 1 Corinteni 13:12; 1 Timotei 3:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Atunci când ne ocupăm de viaŃa Domnului Hristos şi de caracterul 
lucrării Sale, raze de lumină vor străluci şi mai puternic la fiecare 
încercare de a descoperi adevărul. Fiecare nouă cercetare va aduce la 
lumină ceva mult mai interesant decât a fost descoperit până atunci. 
Subiectul acesta este inepuizabil. Studiul întrupării Domnului Hristos, 
jertfa Sa ispăşitoare şi lucrarea Sa de mijlocire, va ocupa la nesfârşit 
mintea cercetătorului zelos, şi privind spre cer cu nenumăraŃii lui ani va 
exclama: "Mare este taina evlaviei.’ 

“În veşnicie vom învăŃa ceea ce era posibil să învăŃăm şi aici, dacă 
am fi primit iluminare cerească, fapt care ne-ar fi deschis mult 
înŃelegerea. Tainele mântuirii vor ocupa inimile, mintea şi vorbirea celor 
mântuiŃi de-a lungul veacurilor nesfârşite. Ei vor înŃelege atunci 
adevărurile pe care Domnul Hristos dorea foarte mult să le facă 
cunoscute ucenicilor Săi, dar pe care ei n-au avut suficientă credinŃă ca 
să le înŃeleagă. Mereu şi mereu vor ieşi la lumină noi aspecte ale 
desăvârşirii şi slavei Domnului Isus Hristos. În decursul veacurilor 
nesfârşite, gospodarul cel credincios va scoate din comoara sa, lucruri 
noi şi lucruri vechi.” –Parabolele, p. 134. 

 
6. De ce lucruri minunate se vor bucura cei răscumpăraŃi? Ce 
comori se vor descoperi studiului lor? 1 Corinteni 2:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Acolo, minŃi nemuritoare vor contempla, cu o bucurie care nu va 
slăbi niciodată, minunile puterii creatoare, tainele iubirii 
răscumpărătoare…. Orice facultate va fi dezvoltată, orice capacitate va fi 
mărită…. Acolo, cele mai mari planuri vor fi realizate, cele mai înalte 
aspiraŃii vor fi atinse, cele mai înalte ambiŃii vor fi îndeplinite... 

“Toate comorile universului vor fi deschise spre studiu mântuiŃilor 
lui Dumnezeu. NeîncătuşaŃi de moarte, ei îşi iau zborul neobosit către 
lumile îndepărtate - lumi care au fost mişcate de durere la vederea 
necazului oamenilor şi au tresăltat în cântări de bucurie la vestea despre 
un suflet salvat. Cu o bucurie de nedescris, copiii pământului ajung 
părtaşi la bucuria şi înŃelepciunea fiinŃelor necăzute. Ei se împărtăşesc 
din comorile de cunoştinŃă şi înŃelegere câştigate prin veacuri şi veacuri 
din contemplarea lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Cu o viziune 
neumbrită, ei privesc slava creaŃiunii - sori, stele şi sisteme, toate în 
ordinea rânduită lor înconjurând tronul Dumnezeirii. Numele 
Creatorului este scris pe toate lucrurile, de la cea din urmă şi până la cea 
mai mare, şi în toate se manifestă bogăŃiile puterii Sale.” Tragedia 
Veacurilor, 677. 
Sabatul în paradis 
7. În de acord cu profetul Isaia, ce vor face cei răscumpăraŃi în 
fiecare Sabat pe noul pământ? Isaia  66:22,23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Sabatul n-a fost dat numai pentru Israel, ci el a fost dat pentru 
lumea întreagă. El a fost făcut cunoscut omului în Eden şi, asemenea 
celorlalte precepte ale Decalogului, este obligatoriu pentru totdeauna. 
"Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o 
frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile." 
Atâta vreme cât există cerul şi pământul, Sabatul va fi şi mai departe un 
semn al puterii Creatorului. Şi atunci când Edenul va înflori din nou pe 
pământ, ziua sfântă de odihnă a lui Dumnezeu va fi onorată de toŃi cei ce 
sunt sub soare. "În fiecare Sabat", locuitorii pământului nou, slăvit, vor 
veni "să se închine înaintea mea - zice Domnul.’ Matei 5:18; Isaia  
66:23.” –Hristos Lumina Lumii, p. 283. 
 
Pentru studiu personal 
Apocalipsa 22:3-5. 
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“Privilegiile celor care biruiesc prin sângele Mielului şi cuvântul 
mărturiei lor sunt peste măsură de a fi înŃelese.” –Maranatha, p. 367. 

“Şi anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce descoperiri mai 
bogate şi mai slăvite despre Dumnezeu şi despre Hristos. Pe măsură ce 
creşte cunoştinŃa, cresc şi dragostea, respectul şi fericirea. Cu cât 
oamenii Îl vor cunoaşte pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi 
admiraŃia lor faŃă de caracterul Său. Când Isus deschide în faŃa lor 
bogăŃiile mântuirii şi realizările uimitoare în lupta cea mare cu Satana, 
inimile celor mântuiŃi sunt cuprinse de o devoŃiune şi mai arzătoare şi, 
cu o bucurie şi mai entuziastă, îşi ating harpele de aur şi atunci de zece 
mii de ori zece mii şi mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălŃa coruri 
puternice de laudă.” –Tragedia Veacurilor, p. 678. 

* * * 
Vă rugăm citiŃi Raportul Misionar pentru  

Înfiin Ńarea de Şcoli de Calificare  
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RAPORTUL MISIONAR PENTRU ÎNFIIN łAREA DE 
ŞCOLI DE CALIFICARE 

 
A se citi în Sabatul din 31 Decembrie 2016 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat se va strânge în  
Sabatul din 7 Ianuarie 2017 

 
“Dar fiindcă unii rămâneau împietriŃi şi necredincioşi, şi vorbeau 

de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a 
despărŃit pe ucenici de ei, şi a învăŃat în fiecare zi pe norod în şcoala 
unuia numit Tiran.” Faptele Ap. 19:9. 

Ce sunt şcolile de calificare? Şcoala elementară este primară. 
Următoarele nivele de şcoli, inclusiv secundara (clasele 5-8) şi liceul 
sunt şcoli secundare. Toate şcolile care oferă un certificat, o diplomă şi 
grade după şcolile secundare sunt şcoli de calificare, inclusiv 
profesionalele, colegiile şi universităŃile. 

În 2002, Întrunirea de ConferinŃă Mondială a delegaŃilor în sesiune a 
aprobat o rezoluŃie de a se înfiinŃa astfel de şcoli: “ConferinŃa Generală 
[trebuie] să dezvolte un colegiu sau o universitate prin Internet şi să 
ofere cursuri pe Internet; să trimită cărŃi şi casete [sau CD-uri şi DVD-
uri] studenŃilor înscrişi; să ofere diferite grade, în special în Teologie şi 
Medicină Naturistă.” – RezoluŃia ConferinŃei Generale Mondială a 
delegaŃilor (Departamentul Ministerial, Sănătate –22 Iulie, 2002), p. 272 
(comentariile din paranteze nu sunt în rezoluŃia originală). Această 
rezoluŃie a fost votată aproape unanim. 

Textul Biblic introductiv se referă la apostolul Pavel, care a învăŃat 
într-o şcoală de calificare în Efes. Scripturile afirmă că această şcoală 
aparŃinea unui om numit Tiran, iar Pavel a predat acolo zilnic timp de 
doi ani. Prin intermediul predării sale la această şcoală, mii de greci şi 
iudei au auzit solia Evangheliei direct sau indirect. “Lucrul acesta a Ńinut 
doi ani, aşa că toŃi cei ce locuiau în Asia, Iudei şi Greci, au auzit 
Cuvântul Domnului.” Faptele Ap. 19:10. 

Sora Ellen G. White ne dă unele detalii adiŃionale despre aceasta: 
“Pavel s-a despărŃit de ei şi a strâns pe toŃi credincioşii la un loc, 
continuându-şi predicile sale publice în şcoala lui Tiran, un învăŃător cu 
un oarecare renume.” –Istoria Faptelor Ap., p. 285. Tiran era un 
profesor renumit al zilelor lui. Şcoala sa a fost bine respectată de toŃi în 
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Asia Mică. Dar cel mai interesant lucru a fost că Pavel nu şi-a limitat 
învăŃătura numai la cei credincioşi. El a oferit “instruire publică.” 

Dr. Adam Clarke, comentatorul favorit al pionierilor Adventişti, a 
crezut că Tiran era un evreu care i-a favorizat pe creştini şi era 
proprietarul unei academii în care se Ńineau cursuri zilnice. –Adam 
Clarke, Clarke’s Commentary, vol. 4 (New York : The Methodist Book 
Concern, 1831), p. 842. Probabil Pavel a închiriat o clasă la acea 
academie pentru instruire publică atât a creştinilor, cât şi a necreştinilor. 

În timp ce ne apropiem de sfârşitul timpului, încă mai este nevoie de 
înfiinŃarea instituŃiilor în care copiii credincioşilor şi publicul în general 
să poată primi instruire în diferite câmpuri de cunoştinŃe, dar întotdeauna 
într-un context Biblic. Am observat că unul dintre motivele principale 
pentru care ne pierdem tineretul este că frecventează instituŃii lumeşti şi 
există o lipsă de şcoli de calificare: profesionale, colegii tehnice, 
instituŃii pe Internet şi universităŃi. 

Totuşi, pentru a înfiinŃa o astfel de şcoală este nevoie de o cantitate 
mare de fonduri, instructori spirituali calificaŃi, curiculă aprobată, centre 
academice şi studenŃi. Datorită lumii virtuale a Internetului, cu multele 
sale cursuri şi grade online, oferite de instituŃii de calificare licenŃiate, 
Mişcarea de ReformaŃiune este chemată să îşi strângă fondurile şi 
personalul pentru a înfiinŃa un astfel de studiu virtual! Doreşti să ajuŃi la 
acesta spre folosul copiilor tăi, a tinerilor şi a publicului în general?  

ConferinŃa Generală a deschis un fond pentru o şcoală de calificare 
pentru a da posibilitatea fiecăruia de a participa în conceperea unui 
institut de calificare internaŃional axat în deosebi pe Internet şi cu 
instruirea în limba engleză. La data scrierii acestui material sunt luate în 
considerare mai multe locaŃii din diferite Ńări. Totuşi, avem nevoie din 
partea voastră de un puternic suport moral, rugăciuni şi contribuŃii 
financiare pentru a începe acest efort. Vei avea o contribuŃie importantă 
la acest proiect de şcoală de calificare? 

Mai mult, dacă eşti credincios şi ai o calificare înaltă şi experienŃă în 
predat, te rugăm să îŃi adaugi numele pe lista de propuneri. Scrie la 
info@sda1844.org şi anexează curriculum vitae (rezumat) cu informaŃii 
de contact. 

Fondurile care se vor colecta săptămâna viitoare la colecta specială 
vor acoperi costurile de cercetare, salarii, infrastructură şi dezvoltare 
software. łinta este de a înfiinŃa o instituŃie de calificare cu programe 
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profesionale într-un format hibrid de clase în direct şi digitale pe 
Internet, care să se finalizeze cu acordarea de diplome şi grade în 
educaŃie, nutriŃie, lucrare medical misionară, sănătate publică, asistenŃi 
sanitari, medicină naturistă şi studii Biblice. Te uneşti cu noi? 

Te rog fă un dar important, un sacrificiu pentru acest proiect. De 
asemenea, te rugăm să îl adaugi pe lista ta de rugăciuni. Ajută-ne, ca 
asemenea apostolului Pavel, să înfiinŃăm instituŃii de calificare pentru a 
răspândi adevărul prezent. Dumnezeu să ajute şi să binecuvânteze din 
abundenŃă fiecare contribuitor. 
 

Idel Suarez, Jr. 
Preşedintele ConferinŃei Generale 
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ISTORIA MÂNTUIRII 
 

Cu versete biblice, 
un gând inspirat al Spiritului Profetic 

şi „Biblia la rând.” 
(plan de citire a Bibliei într-un an) 
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IULIE  
 
1 Iulie , Matei 28.1-2, Biblia la rând: Psalmii 90-95 
În prima zi a săptămânii, dimineaŃa devreme, înainte de a se lumina, 
femeile sfinte au venit la mormânt şi au adus mirodenii ca să ungă trupul 
lui Isus. Ele au văzut că piatra grea de la intrarea mormântului fusese 
rostogolită la o parte, iar trupul Lui nu mai era acolo. Li s-a strâns inima 
în piept şi s-au temut că vrăjmaşii luaseră trupul. Deodată au văzut doi 
îngeri în haine albe şi cu înfăŃişare luminoasă şi strălucitoare. Aceste 
fiin Ńe cereşti au înŃeles misiunea femeilor şi imediat le-au spus că Isus nu 
mai era acolo, ci înviase; şi că puteau privi locul unde zăcuse El. Îngerii 
le-au cerut să meargă la ucenicii Lui şi să le spună că El va merge 
înaintea lor în Galilea. Cu frică şi cu mare bucurie, femeile s-au grăbit 
înapoi la ucenicii întristaŃi şi le-au povestit cele văzute şi auzite. Istoria 
Mântuirii pag.234 
 

2 Iulie , Ioan 20:13, Biblia la rând: Psalmii 96-102 
Maria, însă, a ales să mai zăbovească la mormânt, gândindu-se la ceea ce 
văzuse şi frământată de gândul că ar fi putut fi înşelată. SimŃea că o 
aşteaptă noi încercări. S-a întristat iarăşi şi a izbucnit într-un plâns plin 
de amărăciune. S-a aplecat să privească din nou în mormânt şi a văzut 
doi îngeri îmbrăcaŃi în alb. Unul stătea în locul în care se aflase capul lui 
Isus, iar celălalt în locul în care se aflaseră picioarele Lui. Ei i-au vorbit 
cu blândeŃe şi au întrebat-o de ce plângea. Maria a răspuns: "Pentru că 
au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus." Istoria Mântuirii 
pag.234 
 

3 Iulie , Ioan 20:15-17, Biblia la rând: Psalmii 103-105 
Pe când se întorcea de la mormânt, L-a văzut pe Isus stând în apropiere, 
dar nu L-a cunoscut. El i-a vorbit blând, întrebând-o despre motivul 
întristării ei şi pe cine căuta. Crezând că era grădinarul, L-a rugat ca, 
dacă Îl luase pe Domnul ei, să-i spună unde L-a pus, ca să-L poată lua 
ea. Domnul Isus i-a vorbit cu propria-I voce cerească, zicând: "Marie!". 
Ea era familiarizată cu tonurile acelui glas scump şi a răspuns repede: 
"ÎnvăŃătorule!". În bucuria ei era gata să-L îmbrăŃişeze, dar Isus i-a zis: 
"Nu Mă atinge, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Istoria Mântuirii 
pag.235 
4 Iulie , Ioan 20:21-22, Biblia la rând: Psalmii 106-107 
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Îngerii L-au înconjurat pe Fiul lui Dumnezeu ca un nor şi le-au cerut 
porŃilor veşnice să se ridice, ca să intre Împăratul slavei. Am văzut că, în 
timp ce Isus Se afla cu acea oaste cerească strălucitoare în prezenŃa lui 
Dumnezeu şi învăluit în slava Lui, El nu Şi-a uitat ucenicii de pe 
pământ, ci a primit putere de la Tatăl Lui să Se întoarcă şi să le împartă 
şi lor putere. În aceeaşi zi S-a întors şi li S-a arătat ucenicilor. De data 
aceasta le-a permis să-L atingă, întrucât Se înălŃase la Tatăl Său şi 
primise putere. Istoria Mântuirii pag.235-236 
 

5 Iulie , Ioan 20:28, 29., Biblia la rând: Psalmii 108-114 
Toma n-a fost prezent la această ocazie. El n-a vrut să primească 
raportul ucenicilor cu umilinŃă, ci a afirmat cu hotărâre şi încredere în 
sine că nu va crede până nu-şi va pune degetele pe semnele cuielor şi pe 
coasta în care a fost înfiptă suliŃa nemiloasă. Prin aceasta el a arătat lipsă 
de încredere în fraŃii lui. Dacă toŃi ar cere aceeaşi dovadă, nimeni nu L-
ar primi astăzi pe Isus şi n-ar crede în învierea Lui. Dar voia lui 
Dumnezeu era ca raportul ucenicilor să fie acceptat de cei care nu-L pot 
vedea şi auzi ei înşişi pe Mântuitorul înviat. Dumnezeu n-a privit cu 
plăcere necredinŃa lui Toma… Dar el declarase că nu va fi mulŃumit fără 
dovada pipăitului, pe lângă cea a văzului, iar Isus i-a dat ceea ce-şi 
dorise. Toma a strigat: "Domnul meu şi Dumnezeul meu!". Dar Isus l-a 
mustrat pentru necredinŃa lui… Istoria Mântuirii pag.237 
 

6 Iulie , Matei 28.19-20, Biblia la rând: Psalmii 115-118 
Isus a rămas cu ucenicii Lui patruzeci de zile, aducându-le încântare şi 
bucurie pe măsură ce le desfăşura mai deplin realităŃile împărăŃiei lui 
Dumnezeu. El i-a însărcinat să poarte mărturia despre lucrurile pe care le 
văzuseră şi auziseră cu privire la suferinŃele, moartea şi învierea Sa, 
despre faptul că El Se jertfise pentru păcat şi că toŃi cei care vor pot veni 
la El şi găsi viaŃă. Cu multă blândeŃe, le-a spus că vor fi prigoniŃi şi 
chinuiŃi, dar vor găsi uşurare amintindu-şi de experienŃele lor şi de 
cuvintele rostite de El. Le-a spus că El biruise ispitele lui Satana şi 
obŃinuse biruinŃa prin încercări şi suferinŃă. Istoria Mântuirii pag.237-
238 
 

7 Iulie , Luca 24,50, Biblia la rând: Psalmii 119: 1-88 
Acum ştiau cu siguranŃă că El era Mântuitorul lumii. Cuvintele Lui 
pătrundeau adânc în inimile lor şi le părea rău că trebuia să se despartă 
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curând de ÎnvăŃătorul lor ceresc şi să nu mai audă de pe buzele Sale 
cuvinte pline de mângâiere şi de har. Însă inimile le erau iarăşi încălzite 
de iubire şi mare bucurie când Isus le spunea că se va duce să le 
pregătească locaşuri şi Se va întoarce să-i ia, ca să poată fi pentru 
totdeauna cu El. Le-a mai făgăduit să le trimită Mângâietorul, Duhul 
Sfânt, ca să-i călăuzească în tot adevărul. Apoi "Şi-a ridicat mâinile şi i-a 
binecuvântat." Istoria Mântuirii pag. 239 
 

8 Iulie , Marcu 16,19, Biblia la rând: Psalmii 119: 89-176 
Cerul întreg aştepta ceasul glorios când Domnul Isus Se va înălŃa la 
Tatăl Lui. Îngerii au venit să-L întâmpine pe Împăratul slavei şi să-L 
escorteze triumfal spre cer. După ce Şi-a binecuvântat ucenicii, Isus S-a 
despărŃit de ei şi S-a înălŃat. MulŃimea celor care înviaseră odată cu el Îl 
urma, în timp ce El le deschidea calea. O mare oştire cerească îi însoŃea, 
în timp ce în cer o mulŃime de îngeri ce nu se putea număra aştepta 
sosirea lui Isus.  
Când au ajuns la cetatea sfântă, îngerii care Îl escortau pe Isus au strigat: 
"PorŃi, ridicaŃi-vă capetele; ridicaŃi-vă porŃi veşnice ca să intre Împăratul 
slavei!". Istoria Mântuirii pag.239 
 

9 Iulie , Fapte 1,11, Biblia la rând: Psalmii 120-132 
În timp ce ucenicii priveau spre cer cu tristeŃe, să-L mai vadă pentru 
ultima oară pe Mântuitorul lor care Se înălŃa, doi îngeri îmbrăcaŃi în alb 
au stat lângă ei şi le-au spus: "BărbaŃi galileeni, de ce staŃi şi vă uitaŃi 
spre cer? Acest Isus care S-a înălŃat la cer din mijlocul vostru va veni în 
acelaşi fel cum L-aŃi văzut mergând la cer." Fapte 1,11. Ucenicii şi 
mama lui Isus care, împreună cu ei, fusese martoră la înălŃarea Fiului lui 
Dumnezeu, au petrecut noaptea următoare vorbind despre faptele Sale 
minunate şi despre evenimentele ciudate şi măreŃe care avuseseră loc 
într-un timp scurt. Istoria Mântuirii pag.240 
 

10 Iulie , Fapte 2,1-4, Biblia la rând: Psalmii 133-139 
Ucenicii s-au adunat în camera de sus, unindu-se în rugăciune cu femeile 
credincioase, cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraŃii Lui. Aceşti fraŃi, care 
fuseseră necredincioşi, erau acum pe deplin statorniciŃi în credinŃa lor de 
cele petrecute la răstignire, de învierea şi înălŃarea Domnului. Numărul 
celor adunaŃi era de aproape o sută douăzeci. 
…Duhul Sfânt, sub forma unor limbi de foc despărŃite la vârf şi 
aşezându-Se peste cei adunaŃi, era un simbol al darului făcut lor, de a 
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vorbi fluent câteva limbi diferite, pe care ei nu le cunoscuseră mai 
înainte. Aspectul de foc semnifica zelul fierbinte cu care vor lucra şi 
puterea ce le va însoŃi cuvintele. Istoria Mântuirii pag.242 
 

11 Iulie , Fapte 2,6-8, Biblia la rând: Psalmii 140-145 
Când se adunau, fiecare vorbea limba pe care o cunoştea. Această 
diversitate de limbi era un mare obstacol pentru lucrarea servilor lui 
Dumnezeu de a vesti doctrina Domnului Hristos până la marginile 
pământului. Pentru oameni, desăvârşita confirmare a mărturiei pe care o 
dădeau apostolii pentru Hristos a fost aceea că Dumnezeu le-a suplinit 
lipsurile în chip minunat. Duhul Sfânt a făcut pentru ei ceea ce ei n-ar fi 
putut face singuri într-o viaŃă întreagă; de-acum puteau să răspândească 
adevărul evangheliei peste hotare, vorbind cu acurateŃe limba celor 
pentru care lucrau. Acest dar miraculos era cea mai puternică dovadă pe 
care o puteau prezenta lumii că însărcinarea lor purta sigiliul cerului. 
Istoria Mântuirii pag.243 
 

12 Iulie , Fapte 2,17, Biblia la rând: Psalmii 146-150 
Petru le-a arătat că această manifestare era împlinirea exactă a profeŃiei 
lui Ioel, în care el prezisese că o astfel de putere va veni peste oamenii 
lui Dumnezeu ca să-i facă potriviŃi pentru o lucrare specială. Petru a 
trasat ascendenŃa Domnului Hristos până la casa onorabilă a lui David. 
El nu a folosit nici una din învăŃăturile lui Isus pentru a-şi dovedi 
adevărata poziŃie; ştia că acestea nu vor avea nici un efect, din cauza 
prejudecăŃilor puternice ale poporului. Însă le-a îndreptat gândurile către 
David, care era privit de evrei ca un patriarh venerabil al neamului lor. 
Istoria Mântuirii pag.244 
 

13 Iulie , Fapte 2,25-27, Biblia la rând: Proverbele 1-3 
Petru arată aici că David nu putea vorbi referindu-se la sine, ci la 
Domnul Isus Hristos. David a murit de moarte naturală ca toŃi oamenii; 
mormântul lui, cu Ńărâna onorată pe care o conŃinea, fusese păstrat cu 
mare grijă până în vremea aceea. David, ca împărat al lui Israel, precum 
şi ca profet, fusese onorat de Dumnezeu în mod deosebit. I s-au arătat în 
viziune profetică viaŃa şi lucrarea Domnului Hristos. L-a văzut cum a 
fost respins, a văzut judecata Lui, răstignirea, îngroparea, învierea şi 
înălŃarea Lui. Istoria Mântuirii pag.245 
 

14 Iulie , Fapte 2,37, Biblia la rând: Proverbele 4-6 
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Cu acea ocazie memorabilă, un mare număr de oameni, care până atunci 
luaseră în râs ideea ca o persoană atât de modestă ca Isus să fie Fiul lui 
Dumnezeu, s-au convins pe deplin de adevăr şi L-au recunoscut ca 
Mântuitor al lor.… Numai argumentele apostolilor, deşi clare şi 
convingătoare n-ar fi îndepărtat prejudecata evreilor care rezistase la 
atâtea dovezi. Dar Duhul Sfânt a adus acele argumente la inima lor, cu 
putere divină. Ele erau ca nişte săgeŃi ascuŃite ale Celui atotputernic, 
convingându-i de vina lor teribilă de a-L fi respins şi răstignit pe 
Domnul slavei. "După ce au auzit aceste cuvinte ei au rămas străpunşi în 
inimă şi au zis lui Petru şi celorlalŃi apostoli: 'FraŃilor, ce să facem?' 
Istoria Mântuirii pag.245 
 

15 Iulie , Fapte 2,38, Biblia la rând: Proverbele 7-9 
Petru i-a făcut pe oamenii convertiŃi să înŃeleagă faptul că Îl respinseseră 
pe Hristos din cauză că fuseseră înşelaŃi de preoŃi şi de conducători; şi, 
dacă aveau să continue să urmeze sfatul acestora şi să aştepte ca acei 
conducători să-L accepte pe Hristos înainte să îndrăznească ei înşişi s-o 
facă, nu-L vor accepta niciodată. Acei oameni puternici, deşi pretindeau 
că sunt sfinŃi, erau ambiŃioşi şi plini de zel să acumuleze bogăŃii şi slavă 
pământească. Ei nu voiau să vină la Hristos ca să primească lumină. 
Domnul Isus prezisese că asupra acelui popor va veni o teribilă răsplată 
pentru necredinŃa lui încăpăŃânată, în ciuda faptului că li se dăduseră 
cele mai puternice dovezi că El era Fiul lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii 
pag.245 
 

16 Iulie , Fapte 2,44-46, Biblia la rând: Proverbele 10-12 
ToŃi care iau asupra lor numele lui Hristos trebuie să aştepte, să vegheze 
şi să se roage cu o inimă. Toate diferenŃele să fie lăsate deoparte, iar 
unitatea şi iubirea gingaşă a unuia faŃă de celălalt să-i umple pe toŃi. 
Atunci rugăciunile noastre se pot înălŃa împreună la Tatăl nostru ceresc, 
cu o credinŃă puternică şi arzătoare. Atunci putem aştepta cu răbdare şi 
speranŃă împlinirea făgăduinŃei. Răspunsul poate veni imediat şi cu 
putere copleşitoare sau poate fi amânat zile şi săptămâni, iar credinŃa să 
ne fie pusă la încercare. Dar Dumnezeu ştie cum şi când să ne răspundă 
la rugăciune. Istoria Mântuirii pag.245 
 

17 Iulie , Fapte 3,2-3, Biblia la rând: Proverbele 13-15 
La scurt timp după coborârea Duhului Sfânt şi îndată după un timp 
petrecut în rugăciune stăruitoare, Petru şi Ioan, suindu-se la templu să se 
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închine, au văzut un olog de patruzeci de ani, abătut şi lovit de sărăcie, 
care nu cunoscuse în viaŃă decât durerea şi infirmitatea. Acest om 
nenorocit, dorise demult să meargă la Isus să fie vindecat, dar, fiind 
neajutorat, a fost îndepărtat din locul unde lucra Marele Medic. Până la 
urmă, rugăminŃile lui stăruitoare au determinat pe nişte persoane amabile 
să-l ducă la poarta templului. Când a ajuns acolo, însă, a descoperit că 
Tămăduitorul în care îşi pusese toate speranŃele fusese dat la o moarte 
crudă. Istoria Mântuirii pag.248 
 

18 Iulie , Fapte 3,6, Biblia la rând: Proverbele 16-18 
Dezamăgirea lui a stârnit mila celor care ştiau cât de mult sperase şi 
aşteptase să fie vindecat de Isus, aşa că îl aduceau în fiecare zi la templu 
ca trecătorii să fie mişcaŃi şi să-i dea câte ceva pentru a-şi putea uşura 
trebuinŃele prezente. Când au trecut Petru şi Ioan, el le-a cerut 
milostenie. Ucenicii l-au privit cu compasiune. "Petru, ca şi Ioan, s-a 
uitat Ńintă la el şi a zis: 'Uită-te la noi!' 'Argint şi aur n-am, dar ce am îŃi 
dau: În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!'"  Istoria 
Mântuirii pag.248 
 

19 Iulie , Fapte 3,7-8, Biblia la rând: Proverbele 19-21 
Chipul bietului om s-a întristat când Petru şi-a declarat sărăcia, dar s-a 
luminat de speranŃă şi credinŃă când ucenicul a continuat să vorbească. 
Evreii au fost uimiŃi că ucenicii puteau face minuni la fel ca Isus. Ei 
presupuneau că El era mort şi se aşteptau ca toate aceste manifestări 
minunate să fi încetat odată cu El. Totuşi, iată că omul acesta, care 
fusese timp de patruzeci de ani un olog neputincios, se bucura acum să-
şi folosească din plin picioarele, fiind eliberat de durere şi fericit să 
creadă în Isus. Istoria Mântuirii pag.248 
 

20 Iulie , Fapte 3,14-15, Biblia la rând: Proverbele 22-23 
După înfăptuirea acestei minuni, oamenii s-au strâns laolaltă în templu. 
Petru le vorbea într-o parte, iar Ioan în altă parte a templului. Vorbindu-
le deschis despre marea crimă a evreilor de a-L respinge şi a-L da la 
moarte pe PrinŃul vieŃii, apostolii au fost atenŃi să nu-i ducă la mânie sau 
disperare. Petru voia să micşoreze atrocitatea vinei lor atât cât era 
posibil, admiŃând că făcuseră totul din neştiinŃă. El le-a declarat că 
Duhul Sfânt îi chema să se pocăiască de păcatele lor şi să fie convertiŃi; 
că nu era nici o speranŃă pentru ei, decât prin harul lui Hristos pe care ei 
Îl răstigniseră; numai prin credinŃa în El le puteau fi şterse păcatele, cu 
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sângele Lui. Istoria Mântuirii pag.250 
 

21 Iulie , Fapte 4,1,3, Biblia la rând: Proverbele 24-26 
Saducheii au fost foarte agitaŃi din cauza acestei predicări despre 
învierea lui Hristos şi despre faptul că, prin moartea şi învierea Lui, îi va 
învia până la urmă pe toŃi cei din morminte. Au simŃit că doctrina lor 
preferată era în primejdie şi reputaŃia le era în joc. Istoria Mântuirii 
pag.250 
 

22 Iulie , Fapte 4,10, Biblia la rând: Proverbele 27-29 
Exact în aceeaşi sală şi în faŃa aceloraşi oameni, se lepădase Petru în 
mod ruşinos de Domnul lui… Cei prezenŃi şi-au amintit rolul jucat de 
Petru la judecata ÎnvăŃătorului lui şi se măguleau că-l vor putea intimida 
ameninŃându-l cu închisoarea şi moartea. Dar acel Petru care se lepădase 
de Hristos în ceasul marii Lui nevoi era ucenicul impulsiv, încrezător în 
sine, mult diferit de cel care se afla în ziua aceea în faŃa Sinedriului 
pentru examinare. El se convertise... Istoria Mântuirii pag.251 
 

23 Iulie , Fapte 4,12, Biblia la rând: Proverbele 30-31 
Sigiliul lui Hristos era pe cuvintele lui Petru, iar faŃa lui era luminată de 
Duhul Sfânt… PreoŃii, conducătorii şi poporul erau tăcuŃi. Conducătorii 
nu aveau putere să-i respingă cuvintele. Fuseseră obligaŃi să asculte ceea 
ce nu doreau deloc să audă: despre învierea lui Isus Hristos şi despre 
puterea Lui din cer de a face minuni, prin intermediul apostolilor Lui de 
pe pământ. Istoria Mântuirii pag.251-252 
 

24 Iulie , Fapte 4,11,13, Biblia la rând: Eclesiastul 1-4 
Apărarea lui Petru, în care el a recunoscut cu îndrăzneală de unde îi 
venea puterea, i-a înspăimântat… În acele cuvinte, Petru se referea la 
Domnul Hristos, care era piatra de temelie a bisericii. Oamenii erau 
uimiŃi de îndrăzneala ucenicilor. Credeau că, din cauză că aceştia erau 
nişte pescari ignoranŃi, vor fi biruiŃi de ruşine când se vor confrunta cu 
preoŃii, cărturarii şi bătrânii. Dar au priceput că ei fuseseră cu Isus. 
Apostolii vorbeau aşa cum vorbise El, cu o putere convingătoare care-i 
aducea la tăcere pe adversari. Ca să-şi ascundă încurcătura, preoŃii şi 
conducătorii au poruncit ca apostolii să fie duşi de acolo, ca ei să se 
poată sfătui. Istoria Mântuirii pag.252 
 

25 Iulie , Fapte 4,18,21, Biblia la rând: Eclesiastul 5-8 
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Au căzut cu toŃii de acord că ar fi fost inutil să nege faptul că omul acela 
fusese vindecat prin puterea dată apostolilor în Numele lui Isus cel 
răstignit. Bucuroşi ar fi acoperit minunea cu minciuni, dar aceasta fusese 
înfăptuită în plină zi, în faŃa unei mulŃimi, şi deja ajunsese la cunoştinŃa a 
mii de oameni. Ei simŃeau că această lucrare trebuia imediat oprită, altfel 
Isus va câştiga mulŃi credincioşi, apoi va urma ocara lor şi vor fi socotiŃi 
vinovaŃi de omorârea Fiului lui Dumnezeu. În ciuda dispoziŃiei lor de a-i 
nimici pe ucenici, nu au îndrăznit decât să-i ameninŃe cu cea mai severă 
pedeapsă, dacă mai continuau să înveŃe sau să lucreze în Numele lui 
Isus. La aceasta, Petru şi Ioan au declarat cu îndrăzneală că lucrarea le 
fusese dată de Dumnezeu şi că nu puteau decât să vorbească despre 
lucrurile pe care le văzuseră şi le auziseră. Idem 252-253. 
 

26 Iulie , Fapte 5,12-14, Biblia la rând: Eclesiastul 9-12 
Apostolii şi-au continuat lucrarea harului, vindecând bolnavii şi vestind 
cu putere mare pe Mântuitorul răstignit şi înviat. MulŃi erau adăugaŃi 
întruna bisericii prin botez, dar nici unul care nu era o inimă şi un gând 
cu credincioşii lui Hristos nu îndrăznea să li se alăture. MulŃimi se 
adunau la Ierusalim, aducându-şi bolnavii şi pe cei chinuiŃi de duhuri 
necurate. MulŃi suferinzi erau aşezaŃi pe străzi, ca atunci când treceau 
Petru şi Ioan umbra acestora să poată cădea asupra lor şi să-i vindece. 
Puterea Mântuitorului înviat se afla cu adevărat asupra apostolilor, iar ei 
făceau semne şi minuni ce sporeau în fiecare zi numărul credincioşilor. 
Idem pag. 254. 
 

27 Iulie , Fapte 5,17, Biblia la rând: Cântarea Cântărilor 1-8 
Aceste lucruri i-au dezorientat foarte mult pe preoŃi şi pe conducători, 
mai ales pe cei care erau saduchei. Ei vedeau că, dacă li se permitea 
apostolilor să predice un Mântuitor înviat şi să facă minuni în Numele 
Lui, doctrina lor cum că nu ar exista înviere a morŃilor avea să fie 
lepădată de toŃi, iar secta lor va dispărea curând. Istoria Mântuirii 
pag.254 
 

28 Iulie , Fapte 5,18-20, Biblia la rând: Isaia 1-4 
În consecinŃă, apostolii au fost arestaŃi şi închişi, iar Sinedriul a fost 
chemat să le judece cazurile. Un mare număr de oameni învăŃaŃi, care nu 
aparŃineau Sinedriului, au fost şi ei convocaŃi şi cu toŃii s-au sfătuit ce 
era de făcut cu aceşti tulburători ai păcii…. Când apostolii au apărut în 
mijlocul credincioşilor şi le-au povestit cum i-a condus îngerul drept 
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prin mijlocul trupei de soldaŃi care făceau de gardă la temniŃă şi le-a 
poruncit să reînceapă lucrarea întreruptă de preoŃi şi conducători, fraŃii 
au fost plini de bucurie şi uimire. Idem. 255 
 

29 Iulie , Fapte 5,21-22, Biblia la rând: Isaia 5-8 
În sfatul lor, preoŃii şi conducătorii au hotărât să-i acuze de răscoală şi de 
uciderea lui Anania şi Safira, precum şi de a fi conspirat pentru a-i lipsi 
pe preoŃi de autoritatea lor, iar apoi să-i condamne la moarte... Erau 
conştienŃi că mulŃi din cei care nu au acceptat doctrina lui Hristos erau 
sătui de regulile arbitrare ale autorităŃilor iudaice şi aşteptau cu 
nerăbdare o schimbare hotărâtă. Se temeau că, dacă aceste persoane 
deveneau interesate de doctrina apostolilor şi o adoptau, recunoscându-L 
pe Isus ca Mesia, mânia întregului popor va fi stârnită împotriva 
preoŃilor, care vor fi traşi la răspundere pentru uciderea lui Hristos. S-au 
hotărât să ia măsuri drastice pentru a preveni acest lucru. În cele din 
urmă, au trimis după presupuşii arestaŃi ca să fie aduşi înaintea lor. Mare 
le-a fost uimirea când li s-a adus raportul că porŃile închisorii erau 
încuiate cu toată grija şi gărzile erau neclintite în faŃa lor, dar prizonierii 
nu se aflau nicăieri. Istoria Mântuirii pag.255-256 
 

30 Iulie , Fapte 5,25, Biblia la rând: Isaia 9-12 
Cu toate că apostolii au fost eliberaŃi din închisoare printr-o minune, nu 
au fost scutiŃi de judecată şi de pedeapsă. Domnul Hristos le spusese 
când era cu ei: "LuaŃi seama la voi înşivă; căci vă vor da pe mâna 
soboarelor." TrimiŃându-le îngerul, Dumnezeu le-a dat o dovadă a grijii 
Lui şi o asigurare a prezenŃei Sale; dar era partea lor să sufere pentru 
acel Isus pe care Îl predicau. Poporul era atât de impresionat de ceea ce 
văzuse şi auzise, încât preoŃii şi conducătorii ştiau că va fi imposibil să-i 
stârnească împotriva apostolilor. Istoria Mântuirii pag.256  
 

31 Iulie , Fapte 5,29-32, Biblia la rând: Isaia 13-17 
Spiritul inspiraŃiei era asupra apostolilor, iar acuzaŃii au devenit 
acuzatori, învinuindu-i de uciderea Domnului Hristos pe preoŃii şi 
conducătorii care alcătuiau soborul. Evreii au fost atât de înfuriaŃi din 
cauza aceasta, încât au hotărât, fără vreo altă judecată şi fără autoritatea 
ofiŃerilor romani, să ia legea în propriile mâini şi să-i omoare pe arestaŃi. 
Fiind deja vinovaŃi de sângele Domnului Hristos, doreau acum să-şi 
păteze şi mâinile cu sângele apostolilor Lui. Idem pag. 257 
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1 August, Fapte 5,34,38-39, Biblia la rând: Isaia 18-22 
Gamaliel, doctor şi fariseu învăŃat, un bărbat cu o reputaŃie deosebită, 
era o persoană foarte precaută care, înainte de a vorbi în favoarea 
arestaŃilor, a cerut ca aceştia să fie scoşi afară. Apoi a vorbit cu calm şi 
fără grabă… PreoŃii nu puteau să nu vadă justeŃea vederilor lui Gamaliel; 
ei au fost nevoiŃi să cadă de acord cu el şi, fără tragere de inimă, i-au 
eliberat pe prizonieri, după ce i-au bătut cu nuiele şi i-au somat în 
repetate gânduri să nu mai predice în Numele lui Isus, căci altfel vor 
plăti cu viaŃa pentru îndrăzneala lor. Istoria Mântuirii pag.257-258 
 

2 August, Fapte 5,40-42, Biblia la rând: Isaia 23-27 
Prigonitorii apostolilor au fost tulburaŃi când au văzut că nu-i puteau 
înfrânge pe aceşti martori ai lui Hristos, care au avut credinŃa şi curajul 
să-şi transforme ruşinea în slavă şi durerea în bucurie, de dragul 
ÎnvăŃătorului lor care îndurase umilinŃa şi agonia înaintea lor. Astfel, 
aceşti ucenici curajoşi au continuat să înveŃe în public, precum şi în taină 
în case particulare, la cererea celor care nu îndrăzneau să-şi 
mărturisească deschis credinŃa, de frica evreilor. Istoria Mântuirii 
pag.258 
 

3 August, Fapte 6,1-2, Biblia la rând: Isaia 28-30 
Numărul evreilor convertiŃi care vorbeau evreieşte era cu mult mai mare, 
dar acei greci locuiseră în Imperiul Roman şi vorbeau numai greceşte. În 
mijlocul lor au început să apară murmurări, că văduvelor grecilor nu li se 
asigurau ajutoare cu tot atâta genero-zitate ca nevoiaşilor evrei. Orice 
părtinire de felul acesta ar fi întristat pe Dumnezeu; şi au fost luate 
măsuri prompte pentru a restaura pacea şi armonia credincioşilor. Duhul 
Sfânt a sugerat o metodă prin care apostolii să poată fi uşuraŃi de sarcina 
distribuirii ajutoarelor pentru săraci şi de alte poveri similare, aşa încât 
să poată fi lăsaŃi liberi, să-L predice pe Hristos. Istoria Mântuirii 
pag.259 
 

4 August, Fapte 6.3,6, Biblia la rând: Isaia 31-35 
În consecinŃă biserica a ales şapte bărbaŃi plini de credinŃă şi de 
înŃelepciunea Duhului lui Dumnezeu, ca să se ocupe de unele aspecte ale 
lucrării. Mai întâi a fost ales Ştefan; el era evreu prin naştere şi religie, 
dar vorbea greceşte şi era un bun cunoscător al obiceiurilor şi manierelor 
grecilor. Din acest motiv, el a fost considerat persoana cea mai potrivită 
să stea în frunte şi să supravegheze distribuirea fondurilor alocate 
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văduvelor, orfanilor şi săracilor cinstiŃi. Această alegere a plăcut tuturor, 
iar nemulŃumirea şi cârtirea au încetat. Aceşti şapte bărbaŃi aleşi au fost 
în mod solemn puşi deoparte pentru datoriile lor, prin rugăciune şi 
punerea mâinilor. Istoria Mântuirii pag.260 
 

5 August, Fapte 6,4-5, Biblia la rând: Isaia 36-41 
Este necesar ca aceeaşi rânduială şi acelaşi sistem ca în zilele apostolilor 
să fie menŃinute şi astăzi în biserică. Prosperitatea cauzei depinde foarte 
mult de faptul ca departamentele sale diferite să fie conduse de oameni 
capabili, calificaŃi pentru poziŃiile lor. Cei aleşi de Dumnezeu să fie 
conducători în lucrarea Lui, răspunzând de supravegherea generală a 
interesului spiritual al bisericii, trebuie uşuraŃi, pe cât posibil, de grijile 
şi încurcăturile de natură vremelnică. Cei pe care Dumnezeu i-a chemat 
să slujească în cuvânt şi doctrină trebuie să aibă timp pentru meditaŃie, 
rugăciune şi studiul Scripturilor. Discernământul spiritual le este slăbit, 
dacă intră în detaliile afacerilor şi dacă au de-a face cu diferitele 
temperamente ale celor care compun biserica. Idem pag. 260-261 
 

6 August, Fapte 6,8-10, Biblia la rând: Isaia 42-44 
Ştefan era foarte activ în lucrarea lui Dumnezeu şi îşi mărturisea credinŃa 
cu îndrăzneală…. Aceşti învăŃăcei ai marilor rabini fuseseră siguri că 
într-o discuŃie publică puteau obŃine o victorie desăvârşită asupra lui 
Ştefan, din cauza presupusei lui ignoranŃe. El, însă, nu numai că a vorbit 
cu puterea Duhului Sfânt, dar a fost clar pentru toată acea mare mulŃime 
că studiase profeŃiile şi era un învăŃat în toate aspectele legii. El a apărat 
cu pricepere adevărurile pe care le susŃinea şi i-a învins cu desăvârşire 
pe adversarii lui. PreoŃii şi conducătorii care au fost martori la 
manifestarea minunată a puterii ce însoŃea lucrarea lui Ştefan, s-au 
umplut de ură amară. Istoria Mântuirii pag.262 
 

7 August, Fapte 6,11, Biblia la rând: Isaia 45-48 
PreoŃii şi conducătorii nu au izbutit nimic împotriva înŃelepciunii lui 
limpezi şi calme, deşi se opuneau cu vehemenŃă. Ei au hotărât să dea un 
exemplu prin Ştefan şi, odată cu satisfacerea urii lor răzbunătoare în 
felul acesta, să-i împiedice şi pe alŃii, prin frică, să adopte credinŃa lui. 
Au fost înaintate acuzaŃii împotriva lui, în modul cel mai impresionant. 
Martori mincinoşi au fost plătiŃi să spună că îl auziseră rostind cuvinte 
de hulă împotriva templului şi a legii. Istoria Mântuirii pag.263 
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8 August, Fapte 6,15, Biblia la rând: Isaia 49-53 
Pe când stătea faŃă în faŃă cu judecătorii lui, pentru a răspunde acuzaŃiei 
de blasfemie, o aureolă sfântă a strălucit pe chipul lui Ştefan… MulŃi 
care au văzut faŃa lui Ştefan s-au cutremurat şi şi-au acoperit feŃele, dar 
necredinŃa încăpăŃânată şi prejudecata le-au rămas neclintite. Ştefan a 
fost chestionat dacă erau adevărate acuzaŃiile aduse împotriva lui, iar el 
s-a apărat cu o voce clară şi mişcătoare, ce a răsunat în sala soborului. A 
repetat istoria poporului ales al lui Dumnezeu în cuvinte ce au fermecat 
adunarea. A dat pe faŃă o cunoaştere amănunŃită a organizării societăŃii 
iudaice, precum şi interpretarea spirituală a acesteia, aşa cum fusese 
manifestată prin Domnul Hristos. Istoria Mântuirii pag.263-264 
 

9 August, Fapte 7,47-50, Biblia la rând: Isaia 54-58 
Ştefan şi-a prezentat în mod clar loialitatea faŃă de Dumnezeu şi faŃă de 
credinŃa iudaică, arătând în acelaşi timp că Legea în care se încredeau ei 
pentru mântuire nu fusese în stare să-l păzească pe Israel de idolatrie. El 
a făcut o legătură între Domnul Isus Hristos şi întreaga istorie iudaică. A 
făcut referire la construirea templului de către Solomon şi la cuvintele 
acestuia şi ale lui Isaia." Idem. 264 
 

10 August, Fapte 7,51-53, Biblia la rând: Isaia 59-63 
Când a făcut legătura între Isus Hristos şi profeŃii şi a vorbit în felul 
acela despre templu, preotul, simulând că este cuprins de groază, şi-a 
sfâşiat veşmântul. Acest fapt a fost pentru Ştefan semnalul că glasul îi va 
fi curând adus la tăcere pentru totdeauna. Deşi se afla chiar în mijlocul 
predicii, a încheiat pe neaşteptate, lăsând dintr-o dată la o parte lanŃul 
istoriei şi, întorcându-se către judecătorii lui înfuriaŃi, le-a zis: "Oameni 
tari la cerbice, netăiaŃi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna 
vă împotriviŃi Duhului Sfânt…. Istoria Mântuirii pag.265 
 

11 August, Fapte 7,55-56, Biblia la rând: Isaia 64-66 
La auzul acestor lucruri, preoŃii şi conducătorii şi-au ieşit din fire de 
mânie. Ei semănau mai mult cu nişte fiare sălbatice de pradă, decât cu 
nişte fiinŃe omeneşti. S-au năpustit asupra lui Ştefan, scrâşnind din dinŃi. 
El, însă, nu s-a intimidat; se aştepta la asta. FaŃa îi era calmă şi strălucea 
de o lumină îngerească. Nu s-a speriat de preoŃii furioşi şi de mulŃimea 
agitată….  
Priveliştea din jur s-a şters din faŃa ochilor lui; porŃile cerului erau 
întredeschise, iar Ştefan, privind prin ele, a văzut slava curŃilor lui 
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Dumnezeu şi pe Domnul Hristos, ca şi când tocmai s-ar fi ridicat de pe 
tron, gata să-Şi sprijine slujitorul care avea să sufere moarte de martir 
pentru Numele Său. Când Ştefan a prezentat scena slăvită deschisă 
înaintea lui, persecutorii lui n-au mai putut îndura. Istoria Mântuirii 
pag.265-266 
 

12 August, Fapte 7,57-59, Biblia la rând: Ieremia 1-3 
Şi-au astupat urechile să nu-i mai poată auzi cuvintele şi, scoŃând 
strigăte tari, s-au năpustit cu furie asupra lui, cu un singur gând. "Şi ei au 
aruncat cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea: 'Doamne Isuse, 
primeşte duhul meu!' Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: 
'Doamne, nu le Ńine în seamă păcatul acesta!' Şi după aceste vorbe, a 
adormit." 
În mijlocul agoniei acestei morŃi crude, credinciosul martir, ca şi 
ÎnvăŃătorul lui divin, s-a rugat pentru ucigaşii lui. Martorilor care îl 
acuzaseră pe Ştefan li s-a cerut să arunce primele pietre. Aceste persoane 
şi-au pus hainele la picioarele lui Saul, care luase parte activă la dispută 
şi consimŃise la moartea arestatului. Idem. 266 
 

13 August, Fapte 7,60, Biblia la rând: Ieremia 4-6 
Martiriul lui Ştefan a făcut o impresie profundă asupra tuturor care l-au 
văzut murind. A fost o încercare dureroasă pentru biserică, dar a avut ca 
rezultat convertirea lui Saul. CredinŃa, hotărârea şi proslăvirea martirului 
n-au putut fi şterse din amintirea acestuia. Sigiliul lui Dumnezeu de pe 
faŃa lui Ştefan şi cuvintele lui, care atingeau sufletul tuturor care îl 
ascultau, cu excepŃia celor împietriŃi din cauză că opuneau rezistenŃă 
luminii, au rămas în memoria privitorilor şi au mărturisit în favoarea 
adevărului celor proclamate de el. Lui Ştefan nu i s-a dat o sentinŃă 
legală, dar autorităŃile romane au fost mituite cu sume mari de bani ca să 
nu investigheze cazul. Istoria Mântuirii pag.266 
 

14 August, Fapte 8,3, Biblia la rând: Ieremia 7-9 
Saul părea plin de un zel frenetic în timpul judecării şi uciderii lui 
Ştefan. Părea să fie supărat pe propria lui convingere secretă că Ştefan a 
fost onorat de Dumnezeu chiar atunci când oamenii l-au dezonorat. El a 
continuat să persecute biserica lui Dumnezeu, hăituindu-i pe credincioşi, 
prinzându-i în casele lor şi dându-i în mâinile preoŃilor şi conducătorilor 
pentru a fi întemniŃaŃi şi ucişi. Zelul lui de a continua prigoana era o 
teroare pentru creştinii din Ierusalim. AutorităŃile romane nu au făcut 
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nici un efort pentru a opri această lucrare nemiloasă, ci, în secret i-au 
ajutat pe evrei pentru a le câştiga respectul şi a se asigura de favoarea 
lor. Istoria Mântuirii pag.267 
 

15 August, Fapte 9,1-2, Biblia la rând: Ieremia 10-13 
Saul urma să călătorească la Damasc pentru afacerile lui, dar era hotărât 
să atingă un dublu obiectiv, căutându-i pe toŃi care credeau în Hristos. 
Pentru aceasta, el a obŃinut scrisori de la marele preot, ca să le citească 
în sinagogi, scrisori care îl autorizau să-i prindă pe toŃi cei suspectaŃi a 
crede în Isus şi să-i trimită la Ierusalim prin soli, ca să fie judecaŃi şi 
pedepsiŃi. El a pornit la drum plin de tăria şi vigoarea bărbăŃiei şi de 
focul zelului său greşit orientat. Idem 268. 
 

16 August, Fapte 9,3-5, Biblia la rând: Ieremia 14-17 
Pe când călătorii obosiŃi se apropiau de Damasc, ochii lui Saul priveau 
cu plăcere Ńinutul fertil, grădinile frumoase, livezile roditoare şi pâraiele 
reci care curgeau clipocind printre arbuştii de un verde viu. Era foarte 
reconfortant să vadă asemenea privelişte după o călătorie lungă şi 
obositoare prin pustietate. În timp ce Saul şi tovarăşii lui priveau peisajul 
cu admiraŃie, o lumină mai puternică decât a soarelui a strălucit deodată 
în jurul lui." Idem pag.269 
 

17 August, Fapte 9,7, Biblia la rând: Ieremia 18-22 
S-a produs o mare confuzie. Tovarăşii lui Saul au fost cuprinşi de groază 
şi aproape orbiŃi de intensitatea luminii. Ei au auzit glasul, dar nu au 
văzut pe nimeni şi, pentru ei, totul era misterios şi de neînŃeles. Saul, 
însă, culcat cu faŃa la pământ, a înŃeles cuvintele rostite şi L-a văzut clar 
înaintea lui pe Fiul lui Dumnezeu. O singură privire asupra acelei FiinŃe 
slăvite a imprimat pentru totdeauna imaginea Sa pe sufletul iudeului 
copleşit. Cuvintele i-au lovit inima cu o forŃă înfricoşătoare. Un potop de 
lumină s-a revărsat în camerele întunecate ale minŃii lui, descoperindu-i 
ignoranŃa şi greşeala. El a văzut că, în timp ce-şi imagina că-L slujea cu 
zel pe Dumnezeu persecutându-i pe urmaşii lui Hristos, în realitate făcea 
lucrarea lui Satana. Istoria Mântuirii pag.269 
 

18 August, Fapte 9,6, Biblia la rând: Ieremia 23-25 
Ce revelaŃie a fost aceasta pentru prigonitorul credincioşilor! O lumină 
clară, dar teribilă, pătrunsese în sufletul lui. Hristos i-a fost revelat ca 
venind pe pământ pentru îndeplinirea misiunii Sale, fiind respins, tratat 
cu violenŃă, condamnat şi răstignit de cei pe care a venit să-i salveze şi 
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apoi fiind înviat din morŃi şi înălŃat la cer. În clipa aceea cutremurătoare, 
Saul şi-a amintit că sfântul Ştefan fusese jertfit cu consimŃământul lui şi 
că prin intermediul lui mulŃi alŃi sfinŃi demni îşi găsiseră moartea prin 
persecuŃie crudă. "Tremurând şi plin de frică, el a zis: 'Doamne, ce 
trebuie să fac? Istoria Mântuirii pag.270 
 

19 August, Fapte 9,8, Biblia la rând: Ieremia 26-29 
După ce s-a retras lumina strălucitoare, Saul s-a ridicat de la pământ cu 
totul lipsit de vedere. Strălucirea slavei lui Hristos fusese prea intensă 
pentru vederea lui de muritor, iar, când aceasta s-a retras, asupra ochilor 
lui s-a aşternut o întunecime ca a nopŃii. El a crezut că această orbire era 
pedeapsa lui Dumnezeu pentru prigonirea nemiloasă a urmaşilor lui Isus. 
Bâjbâia în jur într-un întuneric teribil, iar tovarăşii lui, cu frică şi uimire, 
l-au condus de mână la Damasc. Istoria Mântuirii pag.271 
20 August, Fapte 9,10, Biblia la rând: Ieremia 30-31 
Domnul Isus îl trimite pe iudeul care întreabă la biserica Sa pentru a-şi 
afla datoria. Domnul Hristos săvârşise lucrarea de descoperire şi de 
convingere, iar păcătosul pocăit era acum dispus să înveŃe de la cei pe 
care Dumnezeu îi rânduise să propovăduiască adevărul Lui. În felul 
acesta, Domnul Isus a confirmat autoritatea bisericii Lui organizate şi l-a 
pus pe Saul în legătură cu reprezentanŃii Săi de pe pământ. Lumina 
cerească l-a lipsit pe Saul de vedere, iar Isus, marele Vindecător, nu i-a 
redat-o îndată. Toate binecuvântările vin de la Hristos, dar El Şi-a 
înfiinŃat pe pământ o biserică, reprezentanta Lui, şi ei îi aparŃine lucrarea 
de a-l îndruma pe păcătosul pocăit pe calea vieŃii. Aceiaşi oameni pe 
care Saul îşi propusese să-i nimicească, aveau să-l instruiască în religia 
pe care el o dispreŃuise şi o persecutase. Istoria Mântuirii pag.271 
 

21 August, Fapte 9,13-14, Biblia la rând: Ieremia 32-34 
Lui Anania nu-i venea să creadă cuvintele îngerului mesager, deoarece 
prigonirea aprigă a sfinŃilor din Ierusalim de către Saul se întinsese peste 
tot, departe şi aproape. El şi-a permis să protesteze… Porunca dată lui 
Anania a fost imperativă: "Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca 
să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraŃilor şi înaintea 
fiilor lui Israel." 
Ucenicul, ascultător de instrucŃiunile îngerului, l-a căutat pe omul care 
până nu de mult sufla ameninŃări împotriva tuturor care credeau în 
Numele lui Isus. Istoria Mântuirii pag.272 
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22 August, Fapte 9,15, Biblia la rând: Ieremia 35-37 
Aici, Domnul Hristos dă un exemplu despre modul în care lucrează El 
pentru salvarea omului. El ar fi putut să facă toate acestea pentru Saul în 
mod direct, dar aceasta nu ar fi fost în concordanŃă cu planul Său. 
Binecuvântările Lui trebuiau să vină prin agenŃii pe care îi rânduise. Saul 
avea ceva de făcut în legătură cu mărturisirea faŃă de cei a căror nimicire 
o planificase; iar Dumnezeu avea o lucrare de răspundere pentru cei pe 
care îi autorizase să lucreze în locul Său. Istoria Mântuirii pag.273 
 

23 August, Fapte 9,18, Biblia la rând: Ieremia 38-41 
Pavel a fost botezat de Anania în râul Damascului. Apoi a mâncat şi a 
fost întărit. Îndată a început să-L predice pe Isus credincioşilor din oraş, 
aceiaşi pe care, la plecarea din Ierusalim, plănuise să-i nimicească. El 
mai învăŃa în sinagogi că Isus, care fusese dat la moarte, era cu adevărat 
Fiul lui Dumnezeu. Argumentele aduse de el din profeŃii erau atât de 
convingătoare, iar eforturile lui erau însoŃite de puterea lui Dumnezeu în 
aşa măsură, încât evreii care se opuneau erau încurcaŃi şi neînstare să-i 
răspundă. EducaŃia rabinică şi fariseică a lui Pavel avea să fie folosită 
acum cu succes în predicarea Evangheliei şi în susŃinerea cauzei pe care 
altădată depusese toate eforturile s-o distrugă. Istoria Mântuirii pag.273 
 

24 August, Fapte 9,22, Biblia la rând: Ieremia 42-45 
Evreii erau cu totul surprinşi şi încurcaŃi de convertirea lui Pavel. Ei 
cunoşteau poziŃia lui la Ierusalim şi ştiau scopul principal pentru care 
plecase la Damasc, precum şi că era înarmat cu o însărcinare din partea 
marelui preot, care îl autoriza să-i aresteze pe cei care credeau în Isus şi 
să-i trimită la Ierusalim; cu toate acestea, îl vedeau acum predicând 
Evanghelia lui Isus, întărindu-i pe cei care erau deja ucenici ai acestei 
Evanghelii şi convertind mereu noi persoane la credinŃa împotriva căreia 
luptase cândva atât de zelos. Pavel le demonstra tuturor care-l ascultau 
că îşi schimbase credinŃa nu din impuls sau din fanatism, ci datorită 
dovezilor copleşitoare. Istoria Mântuirii pag.274 
 

25 August, Fapte 9,23, Biblia la rând: Ieremia 46-48 
Pe măsură ce lucra în sinagogi, credinŃa i se întărea; zelul lui în a susŃine 
faptul că Isus era Fiul lui Dumnezeu a crescut în faŃa opoziŃiei 
înverşunate a evreilor. El nu a putut rămâne multă vreme în Damasc, 
deoarece evreii, după ce şi-au revenit din uimirea pricinuită de 
convertirea lui minunată şi de lucrarea lui ulterioară, au respins cu 
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hotărâre dovezile copleşitoare aduse în favoarea doctrinei Domnului 
Hristos. Mirarea lor faŃă de convertirea lui Pavel s-a transformat într-o 
ură intensă împotriva lui, asemănătoare cu cea pe care o manifestaseră 
împotriva Domnului Isus. Idem. 274 
 
 

26 August, Galateni 1:17, Biblia la rând: Ieremia 49-50 
În timp ce se afla în Arabia, Pavel nu a comunicat cu apostolii. El L-a 
căutat pe Dumnezeu, cu stăruinŃă şi din toată inima, hotărât să nu 
înceteze până când nu va şti sigur că pocăinŃa lui a fost primită şi marele 
lui păcat, iertat. Nu voia să renunŃe la luptă până când nu avea asigurarea 
că Domnul Isus va fi cu el în lucrarea lui viitoare. El avea să poarte 
mereu în trup, în ochii lui care fuseseră orbiŃi de lumina cerească, 
semnele slavei Domnului Hristos, şi dorea să poarte şi asigurarea 
permanentă a harului Lui susŃinător. Pavel a ajuns în strânsă legătură cu 
cerul, iar Isus a intrat în comuniune cu el şi l-a întărit în credinŃă, 
revărsând asupra lui înŃelepciunea şi harul Său dumnezeiesc. Istoria 
Mântuirii pag.275 
 

27 August, Fapte 9,27, Biblia la rând: Ieremia 51-52 
Barnaba, care contribuia generos cu banii lui la susŃinerea cauzei 
Domnului Hristos şi la uşurarea nevoilor celor săraci, îl cunoscuse pe 
Pavel pe când acesta era împotriva credincioşilor. El şi-a reînnoit acea 
cunoştinŃă, a ascultat mărturia lui Pavel cu privire la minunata lui 
convertire şi la experienŃa lui de după aceea. L-a crezut pe deplin şi l-a 
primit pe Pavel, l-a luat de mână şi l-a condus la apostoli. Le-a povestit 
experienŃa pe care tocmai o auzise: că Domnul Isus îi apăruse personal 
lui Pavel pe drumul spre Damasc, că îi vorbise, că el şi-a recăpătat 
vederea ca răspuns la rugăciunile lui Anania şi că de atunci a susŃinut în 
sinagogile acelei cetăŃi că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii 
pag.278 
 

28 August, Fapte 9,34,40, Biblia la rând: Plângeri 1-3:36 
Petru, ca parte a lucrării lui, i-a vizitat pe sfinŃii din Lida. Acolo l-a 
vindecat pe Enea, care zăcea în pat paralizat de opt ani de zile...  ToŃi 
locuitorii din Lida şi din Sarona l-au văzut şi s-au întors la Domnul." 
Iope se afla în apropiere de Lida şi, la data aceea, Tabita, care în 
traducere înseamnă Dorca, a murit. Ea fusese urmaşă vrednică a lui Isus 
Hristos, iar viaŃa îi fusese caracterizată de fapte bune şi milostenii pentru 
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cei săraci şi întristaŃi şi de zel pentru cauza adevărului. Moartea ei 
însemna o mare pierdere. Tânăra biserică nu se putea lipsi de eforturile 
sale nobile. Istoria Mântuirii pag.282 
 

29 August, Fapte 10,1-2, Biblia la rând: Plângeri 3:37-5 
….Deşi era roman, Corneliu Îl cunoscuse pe adevăratul Dumnezeu şi 
renunŃase la idolatrie. Era ascultător de voia lui Dumnezeu şi I se închina 
cu o inimă sinceră. El nu intrase în legătură cu evreii, dar cunoştea şi 
asculta de Legea Morală. Nu fusese circumcis şi nici nu lua parte la 
aducerea jertfelor, de aceea evreii îl socoteau necurat. Cu toate acestea, 
el susŃinea cauza evreilor prin donaŃii generoase şi era peste tot cunoscut 
pentru milosteniile şi faptele sale bune. ViaŃa lui cinstită i-a adus o 
reputaŃie bună atât printre evrei, cât şi printre neamuri. Istoria Mântuirii 
pag.282 
 

30 August, Fapte 10,4-5, Biblia la rând: Ezechiel 1-4 
În timp ce Corneliu se ruga, Dumnezeu a trimis la el un sol ceresc care i 
s-a adresat pe nume. Sutaşul s-a speriat, totuşi ştia că îngerul a fost 
trimis de Dumnezeu să-l instruiască…. Trimite acum pe nişte oameni la 
Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om numit 
Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela îŃi va spune ce 
trebuie să faci. Din nou, Dumnezeu Şi-a arătat interesul pentru lucrarea 
Evangheliei şi pentru biserica Lui organizată. Nu îngerul Lui era cel care 
să-i spună lui Corneliu istoria crucii. Tot un om, supus ca şi el 
slăbiciunilor omeneşti, avea să-l instruiască în privinŃa Mântuitorului 
răstignit, înviat şi înălŃat. Mesagerul ceresc a fost trimis cu scopul 
special de a-l pune pe Corneliu în legătură cu slujitorul lui Dumnezeu, 
care să-l înveŃe cum putea să fie mântuit, el şi casa lui. Istoria Mântuirii 
pag.283 
 

31 August, Fapte 10,7-8, Biblia la rând: Ezechiel 5-8 
Corneliu a ascultat cu bucurie solia şi a trimis imediat oameni să-l caute 
pe Petru, potrivit cu sfaturile îngerului. Claritatea acestor instrucŃiuni, în 
care era numită chiar şi ocupaŃia bărbatului în casa căruia stătea Petru, 
dovedeşte că Cerul cunoaşte bine istoria şi ocupaŃia oamenilor de la 
orice nivel al vieŃii. Dumnezeu cunoaşte ocupaŃia zilnică a truditorului 
umil, ca şi pe aceea a împăratului pe tronul său. AvariŃia, cruzimea, 
crimele ascunse şi egoismul oamenilor Îi sunt cunoscute la fel de bine ca 
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şi faptele lor bune, dragostea, generozitatea şi bunătatea lor. Nimic nu 
este ascuns de Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag.284 
 

1 Septembrie, Fapte 10,9-10, Biblia la rând: Ezechiel 9-12 
Imediat după această întrevedere cu Corneliu, îngerul s-a dus la Petru 
care, foarte obosit şi fl ămând după călătorie, se ruga pe acoperişul casei. 
Pe când se ruga i s-a arătat o viziune…. Prin viziunea cu faŃa de masă şi 
conŃinutul ei, coborâte din cer, Petru avea să fie eliberat de prejudecăŃile 
lui împotriva neamurilor şi avea să înŃeleagă faptul că prin Hristos 
naŃiunile păgâne erau făcute părtaşe la binecuvântările şi privilegiile 
evreilor şi trebuia aşadar să beneficieze de ele în mod egal. Unii au 
interpretat că această viziune semnifică faptul că Dumnezeu a îndepărtat 
interdicŃia folosirii cărnii animalelor pe care le declarase necurate mai 
înainte; şi, de aceea, carnea de porc ar fi bună de mâncat. Aceasta este o 
interpretare foarte îngustă şi cu totul eronată, contrazisă clar în raportul 
biblic al viziunii şi al consecinŃelor ei. Idem pag. 284-285 
 

2 Septembrie, Fapte 10,12-15, Biblia la rând: Ezechiel 13-15 
Viziunea despre tot felul de dobitoace pe care le conŃinea faŃa de masă şi 
din care i s-a poruncit lui Petru să taie şi să mănânce, fiind asigurat că 
ceea ce a curăŃit Dumnezeu el n-ar trebui să numească spurcat sau 
necurat, a fost o simplă ilustraŃie pentru a i se arăta adevărata poziŃie a 
neamurilor; şi anume că, prin moartea Domnului Hristos, ele au fost 
făcute împreună moştenitoare cu Israelul lui Dumnezeu. Aceasta i-a 
transmis lui Petru atât mustrare, cât şi învăŃătură. Până atunci, lucrarea 
lui se limitase în întregime la evrei. El privise neamurile ca fiind 
necurate şi excluse de la făgăduinŃa lui 
Dumnezeu. Mintea lui a fost acum condusă să priceapă că planul lui 
Dumnezeu cuprinde întreaga lume. Istoria Mântuirii pag.285 
 

3 Septembrie, Fapte 10,17, Biblia la rând: Ezechiel 16-17 
Aceasta a fost o poruncă stânjenitoare pentru Petru, dar n-a îndrăznit să 
acŃioneze potrivit cu propriile-i simŃăminte, de aceea a coborât din 
camera lui şi i-a primit pe solii trimişi la el de Corneliu. Ei i-au 
comunicat apostolului însărcinarea lor neobişnuită şi, conform 
instrucŃiunilor primite de la Dumnezeu, el a căzut imediat de acord să 
plece cu ei în dimineaŃa următoare. În seara aceea i-a tratat în mod 
curtenitor, iar dimineaŃa a pornit cu ei spre Cezarea, fiind însoŃit de şase 
fraŃi de-ai lui, care aveau să fie martori la tot ce avea să spună şi să facă 
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el în timp ce vizita neamurile; deoarece Petru ştia că va fi tras la 
răspundere pentru o astfel de opoziŃie directă faŃă de credinŃa şi 
învăŃăturile iudaice. Idem pag.286 
 

4 Septembrie, Fapte 10,24, Biblia la rând: Ezechiel 18-20 
Călătoria a durat aproape două zile şi Corneliu a avut fericitul privilegiu 
de a deschide uşa unui slujitor al Evangheliei care, potrivit cu asigurarea 
lui Dumnezeu, avea să-i înveŃe pe el şi pe cei din casa lui cum puteau fi 
mântuiŃi. În timp ce solii fuseseră plecaŃi în misiunea lor, sutaşul a 
adunat cât de multe rude a reuşit, ca şi ele să poată învăŃa adevărul. Când 
a sosit Petru, o mare grupă se afla laolaltă, aşteptând cu nerăbdare să-i 
asculte cuvintele. Idem 286. 
 

5 Septembrie, Fapte 10,25-26, Biblia la rând: Ezechiel 21-22 
Când Petru a intrat în casa lui Corneliu, acesta nu l-a salutat ca pe un 
musafir obişnuit, ci ca pe unul onorat de cer şi trimis la el de Dumnezeu. 
Este un obicei oriental de a face plecăciune înaintea unui prinŃ sau altui 
demnitar înalt, iar pentru copii, de a se pleca înaintea părinŃilor lor care 
sunt onoraŃi cu poziŃii de încredere. Corneliu, însă, plin de veneraŃie 
pentru apostolul delegat de Dumnezeu, i-a căzut la picioare şi i s-a 
închinat. Petru s-a dat înapoi cu groază din faŃa faptei sutaşului şi l-a 
ridicat în picioare spunând: "Scoală-te, şi eu sunt om!" Apoi a început să 
converseze cu el într-un mod familiar, pentru a-i îndepărta sentimentul 
de teamă amestecat cu uimire şi respect exagerat, cu care îl privea 
sutaşul. Istoria Mântuirii pag.287 
 

6 Septembrie, Fapte 10,28-29, Biblia la rând: Ezechiel 23-24 
Petru a vorbit cu Corneliu şi cu cei adunaŃi în casa lui cu privire la 
obiceiul evreilor: că se considera împotriva legii ca ei să aibă relaŃii de 
prietenie cu neamurile, aceasta implicând profanare ceremonială. Acest 
lucru nu era interzis de Legea lui Dumnezeu, dar tradiŃia oamenilor 
făcuse din el un obicei obligatoriu. Petru a zis: "ŞtiŃi că nu este îngăduit 
de lege unui evreu să se însoŃească împreună cu unul de alt neam sau să 
vină la el, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe nici un om spurcat 
sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-aŃi chemat; vă întreb 
dar, cu ce gând aŃi trimis după mine?" Istoria Mântuirii pag. 287 
 

7 Septembrie, Fapte 10,33-34, Biblia la rând: Ezechiel 25-27 
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După aceea, Corneliu şi-a relatat experienŃa şi cuvintele îngerului care i 
se arătase în viziune. În încheiere a spus: "'Am trimes îndată la tine şi 
bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toŃi suntem aici înaintea lui 
Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce Ńi-a poruncit Domnul să ne spui.' 
Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: 'În adevăr, văd că 
Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El şi 
lucrează neprihănire este primit de El.'" Deşi Dumnezeu îi favorizase pe 
evrei faŃă de toate celelalte popoare, totuşi, dacă ei respingeau lumina şi 
nu trăiau în conformitate cu credinŃa lor, nu erau mai înălŃaŃi în ochii Lui 
decât celelalte naŃiuni. Aceia dintre neamuri care, ca şi Corneliu, se 
temeau de Dumnezeu şi lucrau neprihănire, trăind lumina pe care o 
aveau, erau priviŃi cu bunăvoinŃă de Dumnezeu, iar slujirea lor sinceră 
era primită. Istoria Mântuirii pag. 288 
 

8 Septembrie, Fapte 10,39, Biblia la rând: Ezechiel 28-30 
CredinŃa şi neprihănirea lui Corneliu însă, nu puteau fi desăvârşite fără o 
cunoaştere a lui Hristos; de aceea Dumnezeu i-a trimis acea lumină şi 
cunoaştere pentru dezvoltarea în continuare a caracterului lui neprihănit. 
MulŃi refuză să primească lumina pe care le-o trimite providenŃa lui 
Dumnezeu…. Oamenii trebuie să înainteze odată cu lumina care le este 
dată. Dacă Dumnezeu îi aduce în legătură cu slujitorii Lui care au primit 
un adevăr nou, confirmat de Cuvântul lui Dumnezeu, ei ar trebui să 
primească acest adevăr cu bucurie. Adevărul merge înainte. Adevărul 
merge în sus. Pe de altă parte, aceia care pretind că doar credinŃa lor îi va 
mântui se încred într-o funie de nisip, deoarece credinŃa este întărită şi 
făcută desăvârşită numai prin fapte. Istoria Mântuirii pag.288 
 

9 Septembrie, Fapte 10,44-45, Biblia la rând: Ezechiel 31-33 
Petru L-a predicat pe Isus acelei grupe de ascultători atenŃi: viaŃa Sa, 
lucrarea, minunile, trădarea, răstignirea, învierea şi înălŃarea Lui, precum 
şi lucrarea Sa în cer, ca Reprezentant şi Avocat al omului, de a pleda în 
favoarea păcătosului. În timp ce apostolul vorbea, inima i s-a înflăcărat 
de Spiritul adevărului lui Dumnezeu pe care-l prezenta oamenilor. 
Ascultătorii lui erau încântaŃi de doctrina pe care o auzeau, întrucât 
inimile le fuseseră pregătite ca să primească adevărul. Apostolul a fost 
întrerupt de coborârea Duhului Sfânt, în acelaşi fel în care Se 
manifestase în ziua Cincizecimii. Istoria Mântuirii pag.289 
 

10 Septembrie, Fapte 10,48, Biblia la rând: Ezechiel 34-36 
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Coborârea Duhului Sfânt peste neamuri nu era un echivalent pentru 
botez. Paşii necesari în convertire, în toate cazurile, sunt: credinŃa, 
pocăinŃa şi botezul. În felul acesta, adevărata biserică creştină este unită 
într-un singur Domn, o credinŃă şi un botez. Diferitele temperamente 
sunt transformate de harul sfinŃitor şi aceleaşi principii înnobilatoare 
conduc vieŃile tuturor. Petru a cedat rugăminŃilor celor credincioşi dintre 
neamuri şi a rămas cu ei un timp, predicându-L pe Isus tuturor 
neamurilor de prin împrejurimi.  
 

11 Septembrie, Fapte 11,3-4, Biblia la rând: Ezechiel 37-39 
Atunci Petru le-a pus înainte, în mod sincer, întreaga situaŃie. Le-a 
povestit experienŃa cu privire la viziune şi le-a explicat că aceasta i-a 
atras atenŃia să nu mai Ńină la deosebirile ceremoniale ale circumciziunii, 
nici să nu mai privească neamurile ca fiind necurate, deoarece 
Dumnezeu nu face deosebire între persoane. Petru i-a informat despre 
porunca lui Dumnezeu de a merge la neamuri, despre sosirea solilor, 
despre călătoria lui la Cezarea şi întâlnirea cu Corneliu şi grupa strânsă 
în casa lui. FraŃii lui şi-au dat seama că el fusese precaut prin faptul că, 
deşi Dumnezeu i-a poruncit să meargă la casa unuia dintre neamuri, a 
luat cu el şase dintre ucenicii prezenŃi atunci, ca martori a tot ceea ce el 
va spune sau va face acolo. Petru a povestit esenŃa întrevederii sale cu 
Corneliu, în care acesta i-a istorisit despre viziunea lui. Idem. 290 
 

12 Septembrie, Fapte 11,15-16, Biblia la rând: Ezechiel 40-42 
…Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului cum a zis: 'Ioan a botezat 
cu apă, dar voi veŃi fi botezaŃi cu Duhul Sfânt.' Deci, dacă Dumnezeu le-
a dat acelaşi dar ca şi nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine 
eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?" 
După ce au auzit acest raport, ucenicii au fost aduşi la tăcere, fiind 
convinşi că Petru lucrase pentru îndeplinirea planului lui Dumnezeu şi 
că vechile lor prejudecăŃi şi exclusivismul lor trebuiau distruse complet 
de Evanghelia lui Hristos. "După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, 
au slăvit pe Dumnezeu şi au zis: 'Dumnezeu a dat deci şi neamurilor 
pocăinŃă, ca să aibă viaŃa." Istoria Mântuirii pag.291 
 

13 Septembrie, Fapte 12,2-3, Biblia la rând: Ezechiel 43-45 
Irod era un pretins prozelit al credinŃei iudaice şi, în aparenŃă, foarte 
zelos în a păstrarea ceremoniilor legii… Irod era nerăbdător să intre în 
graŃiile evreilor, sperând să-şi asigure în felul acesta poziŃia şi onorurile. 
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De aceea, a continuat să îndeplinească dorinŃele evreilor, persecutând 
biserica lui Hristos. Şi-a început lucrarea jefuindu-i pe credincioşi de 
casele şi bunurile lor; apoi a început să-i închidă pe conducători. L-a 
prins pe Iacov, l-a aruncat în închisoare şi a trimis un călău ca să-l ucidă 
cu sabia, la fel cum făcuse celălalt Irod cu profetul Ioan. Văzând că 
faptele lui plăceau evreilor, el a devenit apoi şi mai îndrăzneŃ şi l-a 
închis pe Petru. Idem pag. 292 
 

14 Septembrie, Fapte 12,5, Biblia la rând: Ezechiel 46-48 
În timp ce execuŃia lui Petru a fost amânată, sub diferite pretexte, până 
după Paşte, biserica lui Hristos a avut timp pentru cercetare profundă a 
inimii şi pentru rugăciuni fierbinŃi. Cereri stăruitoare erau amestecate cu 
lacrimi şi post. Ei s-au rugat fără încetare pentru Petru; simŃeau că 
lucrarea creştină nu se putea lipsi de el şi că ajunseseră la un punct în 
care, fără ajutorul special al lui Dumnezeu, biserica lui Hristos s-ar 
stinge. Idem pag.293 
 

15 Septembrie, Fapte 12,6, Biblia la rând: Daniel 1-3 
Ziua execuŃiei lui Petru a fost în sfârşit stabilită, dar rugăciunile 
credincioşilor continuau să se înalŃe spre cer. În timp ce toată energia şi 
mila le erau angajate în apeluri fierbinŃi, îngerii lui Dumnezeu îl păzeau 
pe apostolul închis. Nevoia cea mai mare a omului este ocazia lui 
Dumnezeu. Petru a fost aşezat între doi soldaŃi şi legat cu lanŃuri de câte 
un braŃ al fiecăruia din ei. Prin urmare nu putea să se mişte fără ca ei să 
ştie. PorŃile închisorii au fost bine închise şi o gardă puternică a fost pusă 
înaintea lor. Astfel a fost tăiată orice şansă de scăpare sau fugă, prin 
mijloace omeneşti. Istoria Mântuirii pag.293 
 

16 Septembrie, Fapte 12,4, Biblia la rând: Daniel 4-6 
În noaptea dinaintea zilei stabilite pentru execuŃie, Petru, legat cu lanŃuri, 
dormea între cei doi soldaŃi, ca de obicei. Irod, amintindu-şi de fuga lui 
Petru şi Ioan din temniŃa în care fuseseră închişi din cauza credinŃei, a 
dublat măsurile de precauŃie cu această ocazie. Pentru a fi mai vigilenŃi, 
soldaŃii de gardă au fost făcuŃi răspunzători pentru păzirea sigură a 
arestatului. El era legat, aşa cum s-a descris, într-o celulă de piatră 
masivă ale cărei uşi erau întărite şi zăvorâte. Şaisprezece oameni au fost 
însărcinaŃi să păzească această celulă, făcând de gardă câte patru şi 
schimbându-se la intervale regulate. Istoria Mântuirii pag.294 
 

17 Septembrie, Fapte 12,7, Biblia la rând: Daniel 7-9 
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În această ultimă noapte înainte de execuŃia lui, un înger puternic trimis 
de cer, a coborât să-L scape pe Petru. PorŃile cele tari, care-l Ńineau 
închis pe sfântul lui Dumnezeu, se deschid fără ajutorul vreunei mâini 
omeneşti. Îngerul Celui Prea Înalt intră, iar ele se închid din nou fără 
zgomot în urma lui. El intră în celula săpată în piatră şi îl găseşte pe 
Petru dormind somnul binecuvântat şi plin de pace al nevinovăŃiei şi 
încrederii totale în Dumnezeu, în timp ce se află legat între două gărzi 
puternice. Lumina care-l înconjoară pe înger luminează închisoarea, dar 
nu-l trezeşte pe apostol. El are odihna care înviorează şi reface şi care 
vine dintr-o conştiinŃă împăcată. Istoria Mântuirii pag.294-295 
 

18 Septembrie, Fapte 12,8, Biblia la rând: Daniel 10-12 
Petru nu se trezeşte decât atunci când simte atingerea mâinii îngerului şi-
i aude glasul spunând: "Scoală-te, iute!" El vede celula, care niciodată 
nu fusese binecuvântată de o rază de soare, luminată de lumina cerului şi 
un înger plin de slavă stând înaintea lui. Petru ascultă în mod mecanic de 
vocea îngerului. Când îşi ridică mâinile, vede că lanŃurile i-au fost rupte. 
Din nou se aude glasul îngerului: "Încinge-te şi leagă-Ńi încălŃămintele." 
… Apoi fiinŃa cerească se îndreaptă spre uşă, iar Petru, de obicei 
vorbăreŃ, îl urmează mut de uimire. Păşesc peste gărzile nemişcate şi 
ajung la uşa încuiată cu bare şi lacăte grele, care se deschide singură şi 
se închide repede la loc. În acest timp, gărzile dinăuntru, precum şi cele 
de afară, stau nemişcate la posturile lor. Idem. 295 
 

19 Septembrie, Fapte 12,9-10, Biblia la rând: Osea 1-7 
După ce lumina cerească s-a stins, Petru a rămas în întuneric dens. 
Acesta părea să se risipească treptat, pe măsură ce ochii lui se obişnuiau 
cu el. Aflându-se singur pe uliŃa liniştită, cu aerul rece al nopŃii peste 
fruntea lui, Petru a realizat că ceea ce i se întâmplase nu fusese un vis 
sau o viziune. Era liber, într-o parte cunoscută a cetăŃii; recunoştea locul, 
pe care îl frecventase adesea şi pe unde se aştepta să treacă pentru ultima 
oară în acea dimineaŃă în drum spre locul execuŃiei. Şi-a amintit că 
adormise legat între doi soldaŃi, cu sandalele şi haina scoase. S-a 
verificat şi a văzut că era îmbrăcat şi încins. Istoria Mântuirii pag.296 
 

20 Septembrie, Fapte 12,11, Biblia la rând: Osea 8-14 
Încheieturile mâinilor, umflate din cauza fierului nemilos, erau fără 
cătuşe, iar Petru şi-a dat seama că libertatea lui nu era o iluzie, ci o 
realitate binecuvântată. În dimineaŃa aceea ar fi urmat să fie condus să 
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moară, dar iată că un înger îl salvase din închisoare şi de la moarte. 
"Când şi-a venit Petru în fire, a zis: 'Acum văd cu adevărat că Domnul a 
trimis pe îngerul Său şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce 
aştepta poporul iudeu.'" Istoria Mântuirii pag.296 
 

21 Septembrie, Fapte 12,16-17, Biblia la rând: Ioel 
Inimile credincioşilor care postiseră şi se rugaseră s-au umplut de 
bucurie şi de laudă că Dumnezeu le-a auzit rugăciunile şi le-a răspuns, 
eliberându-l pe Petru din mâna lui Irod. În dimineaŃa aceea, lumea s-a 
strâns ca să vadă execuŃia apostolului. Irod a trimis ofiŃeri ca să-l aducă 
pe Petru din închisoare, cu o mare etalare de arme şi gărzi, pentru a fi 
sigur că nu scapă, pentru a-i intimida pe simpatizanŃi şi pentru a face 
paradă de puterea lui. Au găsit gărzile de la uşa temniŃei, lacătele şi 
barele rezistente şi solide, gărzile dinăuntru, lanŃurile prinse de 
încheieturile mâinilor celor doi soldaŃi; dar prizonierul nu mai era. 
Istoria Mântuirii pag.296-297 
 

22 Septembrie, Fapte 12,19, Biblia la rând: Amos 1-5 
Când a primit raportul celor întâmplate, Irod a fost exasperat şi i-a 
acuzat pe paznicii închisorii de neloialitate. Prin urmare, ei au fost daŃi la 
moarte pentru crima neconfirmată de a fi dormit în post. În acelaşi timp, 
Irod ştia că pe Petru nu-l salvase nici o putere omenească, dar era hotărât 
să nu recunoască faptul că o putere divină era la lucru ca să-i 
zădărnicească planurile josnice. El n-a vrut să se umilească astfel, ci a 
pornit cu îndrăzneală să-l sfideze pe Dumnezeu. Istoria Mântuirii 
pag.297 
 

23 Septembrie, Fapte 12,23, Biblia la rând: Amos 6-9 
Acelaşi înger care venise din curŃile regeşti ale cerului pentru a-l salva 
pe Petru de sub puterea persecutorului său a fost mesagerul mâniei şi 
judecăŃii pentru Irod. Îngerul l-a… lovit cu o atingere diferită, aducând 
asupra lui o boală fatală. Dumnezeu a turnat dispreŃ peste mândria lui 
Irod, iar trupul lui, care şi-l etalase, împodobit cu veşminte strălucitoare, 
în faŃa privirilor admiratoare ale poporului, a fost mâncat de viermi şi a 
putrezit în timp ce încă trăia. Irod a murit în mari chinuri sufleteşti şi 
trupeşti, sub judecata lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii pag.299-300 
 

24 Septembrie, Fapte 11,26, Biblia la rând: Obadia-Iona 
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Antiohia avea o populaŃie numeroasă, compusă atât din evrei, cât şi din 
neamuri; locul era ca o staŃiune pentru iubitorii de tihnă şi de plăcere, 
datorită condiŃiilor sănătoase ale aşezării sale, a peisajului frumos, 
precum şi datorită bogăŃiei, culturii şi rafinamentului acumulate acolo.... 
Aici a fost locul în care ucenicii au fost numiŃi pentru prima oară 
creştini. Li s-a dat acest nume deoarece Hristos era subiectul principal al 
predicării, învăŃăturii şi conversaŃiei lor. Fără încetare, povesteau 
întâmplări din viaŃa Lui din timpul când ucenicii fuseseră binecuvântaŃi 
de compania Lui. Idem pag. 302 
 

25 Septembrie, Fapte 13,2, Biblia la rând: Mica 1-7 
În cetatea dens populată a Antiohiei, Pavel a găsit un câmp de lucru 
excelent, în care învăŃătura lui cea mare, asociată cu înŃelepciunea şi 
zelul lui, a exercitat o influenŃă puternică asupra locuitorilor şi 
vizitatorilor acelei cetăŃi a culturii…. Petru, Iacov şi Ioan credeau că 
Dumnezeu îi numise să-L predice pe Domnul Hristos printre 
concetăŃenii lor, acasă. Pavel, însă, şi-a primit însărcinarea de la 
Dumnezeu, în timp ce se ruga în templu, şi câmpul său misionar i-a fost 
prezentat cu o claritate remarcabilă. Ca să-l pregătească pentru lucrarea 
lui importantă şi întinsă, Dumnezeu l-a adus pe Pavel într-o strânsă 
legătură cu El şi a prezentat vederii sale fermecate, licăriri ale frumuseŃii 
şi slavei cerului. Istoria Mântuirii. 302-303 
 

26 Septembrie, Fapte 13,3, Biblia la rând: Naum 1-3 
Atât Pavel cât şi Barnaba lucraseră ca slujitori ai lui Hristos, iar 
Dumnezeu binecuvântase din abundenŃă eforturile lor, dar nici unul din 
ei nu mai fusese hirotonit înainte în slujba Evangheliei, în mod oficial, 
prin rugăciune şi punerea mâinilor. Ei erau acum autorizaŃi de biserică 
nu numai să înveŃe adevărul, dar să şi boteze şi să organizeze biserici, 
fiind investiŃi cu autoritate ecleziastică deplină. Aceasta era o epocă 
importantă pentru biserică. Deşi zidul de despărŃire dintre evrei şi 
neamuri fusese dărâmat prin moartea Domnului Hristos, lăsând 
neamurile să intre în privilegiile depline ale Evangheliei, vălul de pe 
ochii multor credincioşi evrei încă nu fusese dat la o parte, iar ei nu 
puteau discerne clar până la capăt ceea ce fusese abolit de Fiul lui 
Dumnezeu. Lucrarea trebuia acum dusă printre neamuri cu vigoare, iar 
rezultatul trebuia să fie întărirea bisericii printr-o mare recoltă de suflete. 
Idem pag.303 
27 Septembrie, Fapte 13,45-46, Biblia la rând: Habacuc-łefania 
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În această lucrare specială, apostolii aveau să fie expuşi suspiciunii, 
prejudecăŃii şi geloziei. Ca o consecinŃă naturală a îndepărtării lor de 
exclusivismul evreilor, învăŃătura şi vederile aveau să le fie expuse 
acuzaŃiei de erezie; iar acreditarea lor ca slujitori ai Evangheliei avea să 
fie pusă sub semnul întrebării de mulŃi credincioşi evrei zeloşi. 
Dumnezeu a prevăzut toate aceste dificultăŃi prin care vor trece slujitorii 
Lui şi, în providenŃa Lui înŃeleaptă, a făcut ca ei să fie învestiŃi cu 
autoritate incontestabilă din partea bisericii stabilite a lui Dumnezeu, ca 
lucrarea lor să fie mai pe sus de orice acuzaŃie. Istoria Mântuirii pag.304 
 

28 Septembrie, Fapte 15,4-5, Biblia la rând: Hagai 1-2 
Când au ajuns la Ierusalim, delegaŃii din Antiohia au prezentat înaintea 
adunării bisericilor succesul care însoŃise lucrarea lor şi confuzia 
rezultată din faptul că anumiŃi farisei convertiŃi afirmau că neamurile 
trebuie să fie circumcise şi să Ńină legea lui Moise, pentru a fi mântuite. 
Evreii se mândreau cu serviciile lor stabilite în mod divin şi au dedus că, 
odată ce Dumnezeu a precizat modul de închinare evreiesc, era imposibil 
ca El să autorizeze vreodată vreo schimbare în vreuna din indicaŃiile 
legate de aceasta. Creştinătatea, au hotărât ei, trebuie să se adapteze la 
legile şi ceremoniile iudaice. Le era greu să înŃeleagă pe deplin ce fusese 
desfiinŃat prin moartea Domnului Hristos. Le era greu să priceapă că 
toate jertfele lor prefiguraseră moartea Fiului lui Dumnezeu… făcând ca 
toate ceremoniile şi jertfele religiei iudaice, hotărâte în chip divin, să nu 
mai aibă nici o valoare. Istoria Mântuirii pag. 305-306 
 

29 Septembrie, Fapte 15,7-9, Biblia la rând: Zaharia 1-7 
Privită din orice unghi, situaŃia adusă astfel în atenŃia comitetului părea 
să prezinte dificultăŃi de neînvins. În realitate, însă, Duhul Sfânt deja 
rezolvase această problemă, de care depindea prosperitatea şi chiar 
existenŃa bisericii creştine. Apostolilor li s-a dat har, înŃelepciune şi 
judecată sfinŃită pentru a hotărî răspunsul la chestiunea dezbătută. Petru 
considera că Duhul Sfânt clarificase deja lucrurile, coborând cu putere 
egală atât asupra neamurilor netăiate împrejur, cât şi asupra evreilor 
tăiaŃi împrejur. El a povestit din nou viziunea în care Dumnezeu îi 
prezentase o faŃă de masă plină cu tot felul de dobitoace cu patru 
picioare şi îi poruncise să taie şi să mănânce. Atunci când a refuzat, 
zicând că n-a mâncat niciodată nimic spurcat sau necurat, Dumnezeu i-a 
spus: "Să nu numeşti necurat ceea ce a curăŃit Dumnezeu." Idem pag.306 
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30 Septembrie, Fapte 15,19-20, Biblia la rând: Zaharia 8-14 
Iacov şi-a prezentat cu hotărâre mărturia că Dumnezeu a plănuit să 
aducă neamurile în biserică pentru a se bucura de toate privilegiile 
evreilor. Duhul Sfânt a găsit că este bine să nu impună legea 
ceremonială neamurilor convertite. După investigarea atentă a 
subiectului, apostolii şi bătrânii au văzut chestiunea în aceeaşi lumină şi 
au avut acelaşi gând ca şi Duhul lui Dumnezeu. Iacov a prezidat 
consiliul şi hotărârea lui finală a fost: "De aceea, eu sunt de părere să nu 
se pună greutăŃi acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu." 
Istoria Mântuirii pag.307 
 

1 Octombrie, Fapte 15,22-23, Biblia la rând: Maleahi 1-4 
Pavel şi Barnaba,… Iuda şi Sila au fost trimişi împreună cu aceşti 
apostoli ca să le comunice neamurilor prin viu grai hotărârea consiliului. 
Cei patru slujitori ai lui Dumnezeu au fost trimişi în Antiohia cu epistola 
şi solia care au pus capăt întregii controverse, deoarece era glasul celei 
mai înalte autorităŃi de pe pământ…. Erau prezenŃi bătrâni din Ierusalim 
şi deputaŃi din Antiohia, precum şi reprezentanŃi ai bisericilor celor mai 
cu influenŃă. Consiliul nu a pretins infailibilitatea hotărârilor sale, ci a 
acŃionat după îndemnurile unei judecăŃi iluminate şi cu demnitatea unei 
biserici stabilite prin voinŃa divină. Ei au văzut că Însuşi Dumnezeu 
hotărâse acest lucru, binecuvântând neamurile cu Duhul Sfânt, iar lor nu 
le rămânea decât să urmeze călăuzirea Duhului. Idem. 308 
 

2 Octombrie, Fapte 15,36, Biblia la rând: Matei 1-4 
Pavel era un lucrător neobosit. El a călătorit mereu din loc în loc, uneori 
prin regiuni neospitaliere, uneori pe apă, prin furtuni. Dar nu a lăsat să-l 
împiedice nimic de la înfăptuirea lucrării lui. Era slujitorul lui 
Dumnezeu şi trebuia să îndeplinească voia Sa. Prin viu grai şi prin scris 
a dus o solie care, de atunci, a adus mereu ajutor şi tărie bisericii lui 
Dumnezeu. Nouă, celor care trăim la încheierea istoriei acestui pământ, 
solia lui ne vorbeşte clar despre pericolele care vor ameninŃa biserica şi 
despre doctrinele false pe care le va avea de întâmpinat poporul lui 
Dumnezeu. Idem pag.310 
3 Octombrie, Filipeni 3,13-14, Biblia la rând: Matei 5-6 
Chemarea lui Pavel îi solicita diferite feluri de servicii: să lucreze cu 
mâinile lui pentru a-şi câştiga existenŃa, să înfiinŃeze biserici, să scrie 
bisericilor deja fondate. Totuşi, în mijlocul acestor lucrări variate, el 



pentru Semestrul II, 2016 179

declara: "Fac un singur lucru…" În întreaga sa lucrare, avea înainte o 
singură Ńintă neclintită: să fie credincios Domnului Hristos, care i Se 
descoperise atunci când el Îi hulea Numele şi folosea orice mijloc îi 
stătea în putere ca să-i facă şi pe alŃii să-L hulească. Marele şi singurul 
scop al vieŃii lui a fost de a-L sluji şi a-L onora pe Acela al cărui Nume 
Îl dispreŃuise cândva. Unica lui dorinŃă era de a câştiga suflete la 
Mântuitorul. Evreii şi neamurile puteau să i se opună şi să-l prigonească, 
dar nimic nu-l putea abate de la Ńelul lui. Istoria Mântuirii pag.311 
 
 

4 Octombrie, Fapte 16,27-28, Biblia la rând: Matei 7-8 
PriviŃi-l pe Pavel în temniŃa din Filipi unde, în ciuda durerii care-i 
chinuia trupul, cântecul său de laudă sparge tăcerea nopŃii. După ce 
cutremurul a deschis uşile închisorii, glasul său este iarăşi auzit, în 
cuvinte de voioşie pentru temnicerul păgân: "Să nu-Ńi faci nici un rău, 
căci noi suntem toŃi aici." Fiecare om era la locul lui, reŃinut de prezenŃa 
unui tovarăş de temniŃă. Temnicerul, convins de realitatea acelei credinŃe 
care îl susŃine pe Pavel, întreabă despre calea mântuirii şi, împreună cu 
toată casa lui, se uneşte cu grupa persecutată a ucenicilor lui Hristos. 
Istoria Mântuirii pag.312 
 
 

5 Octombrie, Fapte 17,22-23, Biblia la rând: Matei 9-10 
PriviŃi-l pe Pavel la Atena, înaintea sfatului Areopagu-lui, întâmpinând 
ştiinŃa cu ştiinŃă, logica cu logică şi filozofia cu filozofie. ObservaŃi cum, 
cu tactul născut din dragostea divină, el arată către Iehova ca fiind 
"Dumnezeul necunoscut" căruia I se închinau fără să ştie ascultătorii lui; 
folosindu-se de cuvintele unui poet de-al lor, Pavel Îl descrie ca Tată ai 
cărui copii sunt ei. În acea epocă a castelor sociale, când drepturile 
omului erau total nerecunoscute, ascultaŃi-l cum prezintă marele adevăr 
al frăŃiei omeneşti, declarând că Dumnezeu doreşte "ca toŃi oamenii, 
ieşiŃi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faŃa pământului. Istoria 
Mântuirii pag.312 
6 Octombrie, Fapte 26,28-29, Biblia la rând: Matei 11-12 
AscultaŃi-l pe Pavel în sala de judecată a lui Festus, când împăratul 
Agripa, convins de adevărul Evangheliei, exclamă: "Aproape m-ai 
convins să fiu creştin." ….  
Şi-a petrecut viaŃa aşa cum o descrie în propriile-i cuvinte: "Deseori am 
fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în 
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primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea 
păgânilor, în primejdii în cetăŃi, în primejdii în pustie, în primejdii pe 
mare, în primejdii între fraŃii falşi; în osteneli şi necazuri, în priveghiuri 
adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi în lipsă de 
îmbrăcăminte." Istoria Mântuirii pag.313 
 

7 Octombrie, Fapte 26,31-32, Biblia la rând: Matei 13-14 
Deşi Pavel a fost închis pentru o lungă perioadă de timp, Domnul Şi-a 
împlinit prin el lucrarea Sa deosebită. LanŃurile lui aveau să fie mijlocul 
de a răspândi cunoaşterea lui Hristos şi de a slăvi în felul acesta pe 
Dumnezeu. Când a fost trimis din cetate în cetate pentru judecată, 
mărturia lui cu privire la Isus şi evenimentele interesante ale convertirii 
sale au fost relatate înaintea împăraŃilor şi guvernatorilor, ca ei să poată 
fi l ăsaŃi fără scuză cu privire la Isus. Mii au crezut în El şi s-au bucurat 
în Numele Lui. Idem. 313-314 
 

8 Octombrie, Fapte 27,43-44, Biblia la rând: Matei 15-17 
Am văzut că planul special al lui Dumnezeu a fost îndeplinit în călătoria 
lui Pavel pe mare; El a plănuit ca echipajul vasului să fie martor la 
puterea lui Dumnezeu, prin Pavel, ca şi păgânii să poată auzi Numele lui 
Isus şi, astfel, mulŃi să poată fi convertiŃi prin învăŃăturile lui Pavel şi 
văzând minunile pe care le făcea. ÎmpăraŃii şi guvernatorii au fost 
încântaŃi de logica lui. Când Pavel, plin de zel şi de puterea Duhului 
Sfânt, Îl predica pe Isus şi le relata evenimentele interesante ale 
experienŃei lui, aceştia se convingeau că Isus era Fiul lui Dumnezeu. 
Istoria Mântuirii pag.314 
 

9 Octombrie, Ioan 21,18-19, Biblia la rând: Matei 18-19 
Petru, ca evreu şi străin, a fost condamnat la biciuire şi crucificare. În 
perspectiva acestei morŃi înfricoşătoare, apostolul şi-a amintit de marele 
lui păcat, când Îl lepădase pe Domnul Isus în ceasul judecării Sale, şi 
singurul său gând a fost că el nu era vrednic de o cinste aşa de mare ca 
să moară în acelaşi fel ca şi ÎnvăŃătorul lui. Petru se pocăise în mod 
sincer de acel păcat şi fusese iertat de Domnul Hristos, aşa cum arată 
înalta însărcinare ce i-a fost încredinŃată, de a paşte oile şi mieii turmei. 
El, însă, nu se putea ierta. Nici chiar gândul agoniei ultimelor clipe 
îngrozitoare nu i-au putut micşora amărăciunea întristării şi pocăinŃei. 
Ca ultimă favoare, i-a rugat pe călăii săi să fie răstignit cu capul în jos. 
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Cererea i-a fost îndeplinită şi în felul acesta a murit marele apostol Petru. 
Istoria Mântuirii pag.316 
 

10 Octombrie, 2 Timotei 4,6-7, Biblia la rând: Matei 20-21 
Pavel a fost dus la locul execuŃiei în mod secret. Persecutorii, alarmaŃi 
de proporŃiile influenŃei lui, se temeau că ar putea fi câştigaŃi la 
creştinism noi convertiŃi, chiar prin scena morŃii lui. Prin urmare, doar 
câtorva spectatori li s-a îngăduit să fie prezenŃi. Dar soldaŃii înăspriŃi 
numiŃi să-l însoŃească i-au ascultat cuvintele şi, uluiŃi, l-au văzut voios şi 
chiar bucuros în aşteptarea unei asemenea morŃi. Spiritul său de iertare 
faŃă de ucigaşii lui şi încrederea sa neclintită în Hristos până la sfârşit s-
au dovedit o mireasmă de viaŃă spre viaŃă pentru unii dintre cei care au 
fost martori la moartea lui de martir. În scurt timp, mai mulŃi L-au primit 
pe Mântuitorul pe care-L predica Pavel şi, neînfricaŃi, şi-au sigilat 
credinŃa cu sângele lor. Istoria Mântuirii pag.317 
 

11 Octombrie, 2 Timotei 4,18, Biblia la rând: Matei 22-23 
Puterea lui [Pavel] nu se afla în el însuşi, ci în prezenŃa şi lucrarea 
Spiritului divin care îi umplea sufletul şi aducea orice gând în supunere 
faŃă de voinŃa lui Hristos. Faptul că propria-i viaŃă era un exemplu al 
adevărului pe care îl proclama dădea putere de convingere atât 
predicării, cât şi purtării sale. Profetul spune: "Celui cu inima tare, Tu-i 
chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine." Tocmai această 
pace cerească, exprimată prin înfăŃişare, a fost cea care a câştigat multe 
suflete la Evanghelie. Apostolul privea spre cele nevăzute, nu cu 
nesiguranŃă sau cu frică, ci cu speranŃă plină de bucurie şi cu aşteptare 
plină de dor. În timp ce stătea la locul execuŃiei, el nu vedea sabia 
lucitoare a călăului sau pământul verde care avea să-i primească sângele 
curând; el privea în sus, prin cerul albastru şi calm al acelei zile de vară, 
spre tronul Celui Veşnic. Istoria Mântuirii pag.317 
 

12 Octombrie, Evrei 11,36., Biblia la rând: Matei 24-25 
Istoria bisericii primare confirmă împlinirea cuvintelor Mântuitorului. 
Puterile pământului şi ale iadului s-au aşezat în linie de bătaie împotriva 
lui Hristos în persoana urmaşilor Săi. Păgânătatea a prevăzut că templele 
şi altarele îi vor fi date la o parte, dacă Evanghelia avea să triumfe; de 
aceea şi-a convocat forŃele ca să distrugă creştinismul. Focurile 
persecuŃiei s-au aprins. Creştinii au fost deposedaŃi de bunuri şi alungaŃi 
din casele lor. Au "dus o mare luptă de suferinŃe." "Au suferit batjocuri, 
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bătăi, lanŃuri şi închisoare." Un mare număr şi-a pecetluit mărturia cu 
propriul sânge. Nobili şi sclavi, bogaŃi şi săraci, învăŃaŃi şi ignoranŃi erau 
deopotrivă omorâŃi, fără milă. Istoria Mântuirii pag.320 
 

13 Octombrie, Evrei 11,37-38, Biblia la rând: Matei 26 
Eforturile lui Satana de a distruge prin violenŃă biserica lui Dumnezeu au 
fost zadarnice. Marea luptă în care şi-au dat viaŃa ucenicii lui Isus nu a 
încetat când aceşti credincioşi purtători de stindard au căzut la posturile 
lor. Prin înfrângere, ei au biruit. Lucrătorii lui Dumnezeu au fost 
omorâŃi, dar lucrarea mergea neabătut înainte. Evanghelia a continuat să 
se răspândească şi numărul susŃinătorilor ei să crească. Ea a pătruns în 
regiuni inaccesibile chiar şi vulturilor Romei. Un creştin a spus 
protestând înaintea conducătorilor păgâni care făceau să înainteze 
persecuŃia: PuteŃi "să ne omorâŃi, să ne torturaŃi, să ne condamnaŃi... . 
Nedreptatea voastră este dovada că suntem nevinovaŃi... . Nici cruzimea 
... nu vă foloseşte la nimic." Dimpotrivă, era o invitaŃie şi mai puternică 
de a-i aduce şi pe alŃii la convingerea lor. "Noi ne înmulŃim cu atât mai 
mult, cu cât ne cosiŃi voi mai des; sângele creştinilor este o sămânŃă." 
Istoria Mântuirii pag.321 
 

14 Octombrie, 2 Corinteni 6,14-15, Biblia la rând: Matei 27-28 
În cele din urmă, cea mai mare parte a creştinilor a coborât standardul şi 
s-a format o uniune între creştinism şi păgânism. Închinătorii la idoli, 
deşi se pretindeau convertiŃi şi se uneau cu biserica, rămâneau totuşi 
ataşaŃi de idolatrie, schimbând doar obiectele închinării lor cu chipuri ale 
lui Isus şi chiar ale Mariei şi ale sfinŃilor. Aluatul stricat al idolatriei, 
introdus astfel în biserică, şi-a continuat lucrarea lui otrăvitoare. 
ÎnvăŃături nesănătoase, ritualuri superstiŃioase şi ceremonii idolatre au 
fost încorporate în credinŃa şi închinarea bisericii. Când urmaşii lui 
Hristos s-au unit cu idolatrii, religia creştină a decăzut, iar biserica şi-a 
pierdut puritatea şi puterea. Au fost totuşi unii creştini care nu au fost 
duşi în rătăcire de aceste înşelătorii. Ei au rămas credincioşi Autorului 
adevărului şi s-au închinat numai lui Dumnezeu. Istoria Mântuirii 
pag.323 
 

15 Octombrie, 2 Timotei 3,13, Biblia la rând: Marcu 1-3 
După o luptă lungă şi aspră, cei câŃiva credincioşi s-au hotărât să rupă 
toate legăturile cu biserica apostată, dacă ea continua să refuze să se 
elibereze de falsuri şi de idolatrie. Ei au văzut că separarea era o 
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necesitate absolută, dacă voiau să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu 
îndrăzneau să tolereze greşeli fatale sufletelor lor şi să dea un exemplu 
ce ar fi primejduit credinŃa copiilor lor şi a copiilor copiilor lor. Pentru a 
asigura pacea şi unitatea erau gata să facă orice concesie compatibilă cu 
credincioşia faŃă de Dumnezeu; dar simŃeau că pacea ar fi plătită prea 
scump, dacă preŃul ar fi sacrificarea principiilor. Dacă unitatea putea fi 
asigurată numai prin compromiterea adevărului şi neprihănirii, atunci să 
existe deosebire şi chiar război. Ar fi spre binele bisericii şi al lumii ca 
principiile care impulsionau acele suflete statornice să reînvie în inima 
celor care se declară poporul lui Dumnezeu. 
 
 

16 Octombrie, 2 Timotei 3,12., Biblia la rând: Marcu 4-5 
Apostolul Pavel spune că "toŃi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în 
Hristos Isus vor fi prigoniŃi." Cum se face, însă că în mare măsură, 
persecuŃia pare că doarme? Singurul motiv este că biserica s-a conformat 
standardelor lumii, de aceea nu trezeşte nici o opoziŃie. Religia zilelor 
noastre nu are caracterul curat şi sfânt ce caracteriza credinŃa creştină din 
zilele Domnului Hristos şi ale apostolilor. Creştinismul pare să se bucure 
de aşa multă popularitate în lume numai şi numai datorită spiritului de 
compromis cu păcatul, datorită faptului că marile adevăruri ale 
Cuvântului lui Dumnezeu sunt privite cu atâta indiferenŃă, din cauză că 
există atât de puŃină evlavie vitală în biserică. Să reînvie credinŃa şi 
puterea bisericii primare şi atunci va reînvia şi spiritul prigoanei, iar 
focurile persecuŃiei se vor aprinde din nou. Istoria Mântuirii pag.323 
 

17 Octombrie, 2 Tesaloniceni 2;3, 4, 7., Biblia la rând: Marcu 6-7 
În a doua lui epistolă către tesaloniceni, apostolul Pavel a prezis marea 
apostazie ce va avea ca rezultat instaurarea puterii papale. El spunea că 
ziua lui Hristos nu va veni "înainte ca să fi venit lepădarea de credinŃă şi 
de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se 
înalŃă mai pe sus de tot ce se numeşte 'Dumnezeu' sau de ce este vrednic 
de închinare. Aşa că se va aşeza în templul lui Dumnezeu, dându-se 
drept Dumnezeu." Apostolul îi avertizează mai departe pe fraŃii lui că 
"taina fărădelegii a şi început să lucreze." Chiar la acea dată timpurie, el 
a văzut strecurându-se în biserică rătăciri ce urmau să pregătească o cale 
pentru dezvoltarea papalităŃii.  Istoria Mântuirii pag.326 
 

18 Octombrie, 2 Petru 2,15, Biblia la rând: Marcu 8-9 
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Atunci corupŃia a progresat rapid. Păgânismul, în aparenŃă înfrânt, 
devenise biruitor. Spiritul lui stăpânea biserica. ÎnvăŃăturile, ceremoniile 
şi superstiŃiile sale au fost integrate în credinŃa şi închinarea aşa zişilor 
urmaşi ai lui Hristos. 
Acest compromis între creştinism şi păgânism a avut ca rezultat 
dezvoltarea omului fărădelegii prezis în profeŃie, ca împotrivindu-se şi 
înălŃându-se mai pe sus de Dumnezeu. Acest sistem uriaş al religiei false 
este o capodoperă a puterii lui Satana, un monument al eforturilor sale 
de a se aşeza pe tron pentru a conduce lumea după voia lui. Pentru a-şi 
asigura câştiguri şi onoruri lumeşti, biserica a fost condusă să caute 
favoarea şi sprijinul oamenilor de seamă ai pământului şi, respingându-L 
astfel pe Hristos, a fost determinată să se supună reprezentantului lui 
Satana - episcopul Romei. Istoria Mântuirii pag.327 
 

19 Octombrie, Ioan 5.39, Biblia la rând: Marcu 10-11 
Pentru a-şi păstra influenŃa asupra oamenilor şi a întări autoritatea 
uzurpatorului papal, Satana trebuie să Ńină omenirea în ignoranŃă în 
privinŃa Scripturilor. Biblia L-ar înălŃa pe Dumnezeu şi i-ar aşeza pe 
oamenii mărginiŃi în adevărata lor poziŃie; prin urmare, adevărurile ei 
sacre trebuie ascunse şi interzise. Această tactică a fost adoptată de 
biserica romană. Timp de sute de ani, circulaŃia Bibliei a fost interzisă. 
Oamenii nu aveau voie s-o citească sau s-o aibă în casele lor, iar preoŃi şi 
prelaŃi lipsiŃi de principii îi interpretau învăŃăturile pentru a-şi susŃine 
pretenŃiile. În felul acesta, papa a ajuns să fie recunoscut aproape peste 
tot ca locŃiitorul lui Dumnezeu pe pământ, dotat cu autoritate supremă 
asupra bisericii şi statului. Istoria Mântuirii pag.328 
 

20 Octombrie, Daniel 7,25, Biblia la rând: Marcu 12-13 
Odată îndepărtată Biblia, descoperitoarea erorii, Satana a lucrat după 
voia lui. ProfeŃia declarase că papalitatea avea să se gândească "să 
schimbe timpurile şi Legea.". Încercarea de a face acest lucru nu a 
întârziat mult. Închinarea la chipuri şi moaşte a fost introdusă în 
creştinism în mod treptat, cu scopul de a le oferi convertiŃilor de la 
păgânism un înlocuitor pentru închinarea la idoli şi a înlesni astfel 
primirea creştinismului cu numele. În cele din urmă, decretul unui 
conciliu general a recunoscut oficial acest sistem al idolatriei papale. Ca 
să ducă până la capăt lucrarea profanatoare, Roma s-a încumetat să 
înlăture din Legea lui Dumnezeu porunca a doua, care interzice 
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închinarea la chipuri, şi să împartă porunca a zecea în două, pentru a se 
păstra numărul. Istoria Mântuirii pag.328 
 

21 Octombrie, Exodul 20,11, Biblia la rând: Marcu 14 
Spiritul de compromis cu păgânismul a deschis calea ca dispreŃul faŃă de 
autoritatea cerului să meargă şi mai departe. Satana s-a atins şi de 
porunca a patra şi a încercat să dea la o parte Sabatul din vechime, pe 
care Dumnezeu îl binecuvântase şi îl sfinŃise, iar în locul lui a înălŃat 
sărbătoarea Ńinută de păgâni ca "venerabila zi a soarelui." Schimbarea 
aceasta n-a fost încercată pe faŃă de la început. În primele secole, Sabatul 
adevărat a fost păzit de toŃi creştinii. Ei erau geloşi pentru onoarea lui 
Dumnezeu şi, crezând că Legea Lui este de neschimbat, au păzit cu zel 
sfinŃenia preceptelor ei. Cu mare subtilitate, însă, Satana a lucrat prin 
agenŃii săi ca să-şi aducă scopul la îndeplinire. Istoria Mântuirii 
pag.328-329 
 

22 Octombrie, Exodul 31,13, Biblia la rând: Marcu 15-16 
Constantin, pe când era încă păgân, a dat un decret poruncind Ńinerea 
generală a duminicii ca sărbătoare publică, în tot Imperiul Roman. După 
convertire, el a rămas un susŃinător credincios al duminicii şi a impus 
atunci şi edictul lui păgân în interesul noii sale credinŃe. Cinstea arătată 
acestei zile, însă, nu era încă de ajuns pentru a-i împiedica pe creştini să 
privească adevăratul Sabat ca ziua sfântă a Domnului. Trebuia făcut încă 
un pas; sabatul fals trebuia înălŃat la egalitate cu cel adevărat. La câŃiva 
ani după decretul lui Constantin, episcopul Romei a conferit duminicii 
titlul de ziua Domnului. În felul acesta, oamenii au fost conduşi treptat 
să privească această zi ca având un grad de sfinŃenie. Sabatul original era 
încă păstrat. Istoria Mântuirii pag.329 
 

23 Octombrie, Isaia 5,20, Biblia la rând: Luca 1 
Arhiînşelătorul nu-şi terminase însă lucrarea. El era hotărât să adune 
întreaga lume creştină sub steagul lui şi să-şi exercite puterea prin 
locŃiitorul său, semeŃul pontif care se pretindea reprezentantul lui 
Hristos. Şi-a atins scopul prin păgâni numai pe jumătate convertiŃi, 
prelaŃi ambiŃioşi şi feŃe bisericeşti iubitoare de lume. Din când în când se 
Ńineau sinoade grandioase, la care erau convocaŃi demnitarii bisericii din 
toată lumea. Aproape la fiecare sinod, Sabatul instituit de Dumnezeu era 
tot mai înjosit, în timp ce duminica era în aceeaşi măsură înălŃată. Astfel, 
în cele din urmă, sărbătoarea păgână a ajuns să fie onorată ca o instituŃie 
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divină, în timp ce Sabatul biblic a fost declarat o reminiscenŃă a 
iudaismului, iar păzitorii săi au fost anatemizaŃi. Istoria Mântuirii 
pag.330 
 

24 Octombrie, 2 Tesaloniceni 2,4., Biblia la rând: Luca 2-3 
Marele apostat reuşise să se înalŃe "mai presus de tot ce se numeşte 
'Dumnezeu', sau de ce este vrednic de închinare." El a îndrăznit să 
schimbe singura poruncă a legii divine care îndreaptă omenirea spre 
Dumnezeul cel viu şi adevărat, fără posibilitate de confuzie. În porunca a 
patra Dumnezeu este descoperit ca fiind Creatorul cerului şi al 
pământului, deosebindu-se astfel de toŃi dumnezeii falşi. Ziua a şaptea a 
fost sfinŃită ca zi de odihnă pentru om, ca un memorial al lucrării de 
creaŃiune. Ea a fost destinată să le amintească întotdeauna oamenilor că 
viul Dumnezeu este izvorul existenŃei lor, precum şi obiectul reverenŃei 
şi închinării lor. Satana se străduieşte să-i împiedice pe oameni să-I fie 
loiali lui Dumnezeu şi să asculte de legea Lui; prin urmare, el îşi 
îndreaptă eforturile în special împotriva poruncii care arată că 
Dumnezeu este Creatorul. Istoria Mântuirii pag.330 
 

25 Octombrie, Luca 21,16.17, Biblia la rând: Luca 4-5 
În secolul al şaselea, papalitatea şi-a întărit pe deplin poziŃia. Scaunul 
puterii sale a fost stabilit în cetatea împărătească, iar episcopul Romei a 
fost declarat capul întregii biserici. Păgânismul făcuse loc papalităŃii. 
Balaurul i-a dat fiarei "puterea lui, scaunul lui de domnie şi o putere 
mare." Apocalipsa 13,2. La această dată a început perioada celor 1260 
de ani de asuprire papală prezisă în profeŃiile lui Daniel şi Ioan. (Daniel 
7,25; Apocalipsa 13,5-7.) Creştinii erau forŃaŃi să aleagă fie să renunŃe la 
integritatea lor şi să accepte ceremoniile şi închinarea papală, fie să-şi 
distrugă viaŃa în celulele temniŃei sau să sufere moartea pe scaunul de 
tortură, arşi pe rug sau decapitaŃi. Istoria Mântuirii pag.331 
 

26 Octombrie, Apocalipsa 12,6, Biblia la rând: Luca 6-7 
PersecuŃia s-a pornit împotriva celor credincioşi cu o furie mai mare 
decât oricând înainte, iar lumea a devenit un mare câmp de luptă. Timp 
de sute de ani biserica lui Hristos şi-a găsit refugiul în izolare şi 
obscuritate. Profetul Ioan spune: "Femeia a fugit în pustie, într-un loc 
pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de 
zile." Istoria Mântuirii pag.331 
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27 Octombrie, Efeseni 2,8-9, Biblia la rând: Luca 8-9 
Acelea au fost zile de primejdie pentru biserica lui Hristos. Purtătorii 
credincioşi ai stindardului erau cu adevărat puŃini. Deşi adevărul nu a 
fost lăsat fără martori, părea uneori că rătăcirea şi superstiŃia vor birui pe 
deplin, iar adevărata religie va fi alungată de pe pământ. Evanghelia a 
fost pierdută din vedere, dar s-au înmulŃit formele religiei, iar poporul a 
fost împovărat cu mari şi grele pretenŃii. Oamenii nu numai că erau 
învăŃaŃi să privească la papă ca la mijlocitorul lor, ci şi să se încreadă în 
faptele lor pentru ispăşirea păcatelor. Lungi pelerinaje, penitenŃe, 
închinarea la moaşte, înălŃarea de biserici, locaşuri sfinte şi altare, 
plătirea unor sume mari către biserică şi multe alte fapte asemănătoare 
erau poruncite pentru a potoli mânia lui Dumnezeu sau pentru a-I câştiga 
favoarea; ca şi când Dumnezeu ar fi fost ca oamenii, să se mânie pentru 
nimicuri sau să fie împăcat prin daruri şi acte de penitenŃă! Istoria 
Mântuirii pag.332 
 

28 Octombrie, Coloseni 2,8, Biblia la rând: Luca 10-11 
Chiar înainte de întemeierea papalităŃii, se acordase atenŃie învăŃăturilor 
filozofilor păgâni, care au exercitat o influenŃă în biserică. MulŃi dintre 
pretinşii convertiŃi încă aderau la dogmele filozofiei lor păgâne şi nu 
numai că ei înşişi continuau să le studieze, dar le şi impuneau asupra 
altora ca un mijloc de a-şi extinde influenŃa printre păgâni. Erori serioase 
au fost astfel introduse în credinŃa creştină. Între ele se evidenŃia credinŃa 
în nemurirea naturală a omului şi conştienŃa lui în moarte. Această 
doctrină a pus temelia pe care Roma a stabilit invocarea sfinŃilor şi 
adorarea fecioarei Maria. Tot din aceasta a încolŃit erezia chinului veşnic 
pentru cei nepocăiŃi, care a fost inclusă de timpuriu în credinŃa papală. 
Istoria Mântuirii pag.333 
 

29 Octombrie, , Biblia la rând: Luca 12-13 
Era nevoie de încă o născocire ca Roma să poată profita de temerile şi 
viciile susŃinătorilor săi. Aceasta a fost doctrina indulgenŃelor. Tuturor 
celor care se înrolau în războaiele pontifului, pentru a-şi extinde 
stăpânirea pământească, pentru a-şi pedepsi duşmanii sau pentru a-i 
extermina pe cei care îndrăzneau să-i nege supremaŃia spirituală, i se 
făgăduia iertarea deplină de păcatele trecute, prezente şi viitoare precum 
şi absolvirea de toate suferinŃele şi pedepsele din purgatoriu. Oamenii 
mai erau învăŃaŃi că plătind bani la biserică se puteau elibera de păcat şi 
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puteau elibera şi sufletele prietenilor lor morŃi condamnaŃi să se 
chinuiască în flăcări. Prin astfel de mijloace şi-a umplut Roma vistieriile 
şi şi-a susŃinut splendoarea, luxul şi viciul pretinşilor reprezentanŃi ai 
Aceluia care nu avea unde să-şi plece capul. Istoria Mântuirii pag.333 
 

30 Octombrie, Psalmii 49,7-8, Biblia la rând: Luca 14-16 
Miezul zilei papalităŃii a fost miezul nopŃii morale a lumii. Sfintele 
Scripturi erau aproape necunoscute, nu numai poporului, ci şi preoŃilor. 
Ca şi fariseii din vechime, conducătorii papali urau lumina ce le 
descoperea păcatele. Legea lui Dumnezeu, standardul neprihănirii, fiind 
îndepărtată, ei exercitau o putere nelimitată şi practicau viciul fără nici o 
reŃinere. Înşelătoria, avariŃia şi imoralitatea domneau. Oamenii nu se 
dădeau înapoi de la nici o crimă prin care ar fi putut obŃine bogăŃie sau o 
poziŃie înaltă. Palatele papilor şi prelaŃilor erau scena celor mai sălbatice 
orgii. Unii pontifi s-au făcut vinovaŃi de crime atât de revoltătoare, încât 
conducătorii pământeşti au căutat să-i detroneze pe aceşti demnitari ai 
bisericii, ca fiind nişte monştri prea josnici pentru a fi toleraŃi pe tron. 
Timp de secole, nu s-a realizat nici un progres în învăŃământ, arte sau 
civilizaŃie. O paralizie morală şi intelectuală lovise creştinătatea. Istoria 
Mântuirii pag.334 
 

31 Octombrie, 1 Regi 19,18, Biblia la rând: Luca 17-18 
În mijlocul întunecimii ce s-a lăsat asupra pământului în timpul 
supremaŃiei papale, lumina adevărului n-a putut fi stinsă în întregime. În 
fiecare secol au existat martori pentru Dumnezeu - bărbaŃi care au nutrit 
credinŃa în Domnul Hristos ca singurul mijlocitor între Dumnezeu şi om, 
care au privit Biblia ca singura regulă de viaŃă şi care au sfinŃit 
adevăratul Sabat. Posteritatea nu va şti niciodată cât le datorează lumea 
acestor bărbaŃi. Au fost categorisiŃi ca eretici, motivele le-au fost puse la 
îndoială, caracterele calomniate, scrierile interzise, interpretate greşit sau 
mutilate. Totuşi, ei au stat hotărâŃi şi şi-au menŃinut credinŃa curată, 
secol după secol, ca o moştenire sacră pentru generaŃiile următoare. 
Istoria Mântuirii pag.335 
 

1 Noiembrie, Apocalipsa 11,7, Biblia la rând: Luca 19-20 
Războiul dus împotriva Bibliei a fost atât de crunt, încât uneori n-au mai 
rămas decât foarte puŃine copii ale sale; dar Dumnezeu nu a îngăduit să 
fie cu totul distrus Cuvântul Lui. Adevărurile lui nu aveau să fie ascunse 
pentru totdeauna.... În diferite Ńări ale Europei, oamenii au fost mişcaŃi 
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de Duhul lui Dumnezeu să caute adevărul ca pe o comoară ascunsă. 
ÎndrumaŃi în mod providenŃial către Sfintele Scripturi, ei studiau paginile 
sfinte cu un profund interes. Doreau să primească lumina cu orice preŃ. 
Deşi nu vedeau clar toate lucrurile, au fost făcuŃi în stare să înŃeleagă 
multe adevăruri care fuseseră îngropate timp îndelungat. Ca soli trimişi 
de cer, ei au mers înainte, rupând lanŃurile rătăcirii şi superstiŃiei şi 
chemându-i pe cei care fuseseră înrobiŃi aşa de multă vreme să se ridice 
şi să-şi apere libertatea. Istoria Mântuirii pag.335 
 

2 Noiembrie, 11,11, Biblia la rând: Luca 21-22 
Războiul dus împotriva Bibliei a fost atât de crunt, încât uneori n-au mai 
rămas decât foarte puŃine copii ale sale; dar Dumnezeu nu a îngăduit să 
fie cu totul distrus Cuvântul Lui. Adevărurile lui nu aveau să fie ascunse 
pentru totdeauna. Dumnezeu putea să descătuşeze cuvintele vieŃii tot atât 
de uşor cum putea să deschidă uşile închisorii şi să descuie porŃile de fier 
ca să-Şi elibereze slujitorii. În diferite Ńări ale Europei, oamenii au fost 
mişcaŃi de Duhul lui Dumnezeu să caute adevărul ca pe o comoară 
ascunsă. Istoria Mântuirii pag.335 
 

3 Noiembrie, 2 Timotei 3,16, Biblia la rând: Luca 23-24 
ÎndrumaŃi în mod providenŃial către Sfintele Scripturi, ei studiau paginile 
sfinte cu un profund interes. Doreau să primească lumina cu orice preŃ. 
Deşi nu vedeau clar toate lucrurile, au fost făcuŃi în stare să înŃeleagă 
multe adevăruri care fuseseră îngropate timp îndelungat. Ca soli trimişi 
de cer, ei au mers înainte, rupând lanŃurile rătăcirii şi superstiŃiei şi 
chemându-i pe cei care fuseseră înrobiŃi aşa de multă vreme să se ridice 
şi să-şi apere libertatea. 
A venit timpul ca Scripturile să fie traduse şi date oamenilor din diferite 
Ńări, în limba lor natală. Lumea trecuse de miezul nopŃii ei. Orele de 
întuneric erau pe sfârşite şi în multe Ńări au apărut dovezile apropierii 
zorilor. Istoria Mântuirii pag.336 
 

4 Noiembrie, 2 Petru 1,19, Biblia la rând: Ioan 1-2 
În secolul al paisprezecelea, în Anglia a răsărit "luceafărul de dimineaŃă 
al ReformaŃiunii." John Wycliffe a fost vestitorul reformei, nu numai 
pentru Anglia, ci şi pentru întreaga creştinătate. El a fost înaintaşul 
puritanilor; epoca lui a fost o oază în pustiu. 
Domnul a găsit cu cale să încredinŃeze lucrarea de reformă unuia a cărui 
capacitate intelectuală avea să confere caracter şi demnitate eforturilor 
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sale. Aceasta a adus la tăcere glasul dispreŃului şi i-a împiedicat pe 
duşmanii adevărului să-i discrediteze lucrarea, ridiculizându-i ignoranŃa. 
După ce a dobândit învăŃătura şcolilor, Wycliffe a început studiul 
Scripturilor. Aici a găsit ceea ce căutase zadarnic mai înainte. Istoria 
Mântuirii pag.336 
 

5 Noiembrie, 2 Petru 1,20-21, Biblia la rând: Ioan 3-4 
Scripturile au fost primite favorabil de clasele înalte, care în acel timp 
erau singurele ce ştiau să citească. Wycliffe a învăŃat doctrinele distincte 
ale protestantismului: mântuirea prin credinŃa în Hristos şi infailibilitatea 
aparŃinând numai Scripturilor. MulŃi preoŃi i s-au alăturat, punând Biblia 
în circulaŃie şi predicând Evanghelia; iar efectul acestei lucrări, precum 
şi al scrierilor lui Wycliffe, a fost atât de puternic, încât aproape 
jumătate din populaŃia Angliei a primit noua credinŃă. ÎmpărăŃia 
întunericului tremura. Eforturile duşmanilor lui de a-i opri lucrarea şi de 
a-i lua viaŃa n-au avut succes, iar el a murit în pace, la vârsta de şaizeci 
şi unu de ani, în timp ce slujea la altar. Istoria Mântuirii pag.337 
 

6 Noiembrie, 2 Corinteni 4,7, Biblia la rând: Ioan 5-6 
Într-o zi, în timp ce examina cărŃile din biblioteca universităŃii, Luther a 
descoperit o Biblie în limba latină. El mai auzise înainte fragmente din 
Evanghelii şi epistole la serviciile divine şi credea că acestea erau 
întregul Cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru prima dată vedea acum Biblia 
întreagă. Cu un amestec de uimire şi teamă întorcea paginile sacre; cu 
inima palpitând de emoŃie, citea cuvintele vieŃii, oprindu-se din când în 
când să exclame: "O, dacă Dumnezeu mi-ar da şi mie o astfel de carte!" 
Îngerii cerului erau lângă el şi raze de lumină de la tronul lui Dumnezeu 
descopereau înŃelegerii sale comorile adevărului. El se temuse 
întotdeauna să nu-L ofenseze pe Dumnezeu, dar acum, ca niciodată mai 
înainte, l-a luat în stăpânire convingerea profundă a condiŃiei lui de 
păcătos. O dorinŃă fierbinte de a fi eliberat de păcat şi de a găsi pacea cu 
Dumnezeu l-a determinat până la urmă să intre într-o mănăstire şi să se 
dedice vieŃii monastice. Istoria Mântuirii pag.340 
 

7 Noiembrie, Romani 12,11, Biblia la rând: Ioan 7-8 
Luther folosea pentru studiu orice clipă liberă, după îndeplinirea 
datoriilor zilnice, lipsindu-se de somn şi renunŃând chiar şi la timpul 
petrecut cu mesele lui umile. Cea mai mare plăcere a lui era studiul 
Cuvântului lui Dumnezeu. El găsise o Biblie prinsă cu un lanŃ de 
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peretele mănăstirii şi se ducea adesea s-o citească. Luther a fost hirotonit 
preot şi chemat de la mănăstire să predea ca profesor la universitatea din 
Wittenberg. Aici s-a ocupat de studiul Scripturilor în limbile originale. A 
început să predea Biblia, iar cartea Psalmilor, Evangheliile şi epistolele 
au fost deschise înŃelegerii mulŃimilor de ascultători încântaŃi. El era tare 
în Scripturi şi harul lui Dumnezeu era asupra lui. ElocvenŃa sa îi captiva 
pe ascultători. Claritatea şi puterea cu care prezenta adevărul îi 
convingea, iar râvna lui le atingea inimile. Idem pag.341 
 

8 Noiembrie, Romani 1,17, Biblia la rând: Ioan 9-10 
În providenŃa lui Dumnezeu, Luther s-a hotărât să viziteze Roma. Papa 
promisese o indulgenŃă tuturor celor care urcau pe genunchi aşa numita 
scară a lui Petru. Într-o zi, Luther îndeplinea acest lucru când, deodată, o 
voce ca de tunet a părut să-i spună: "Cel neprihănit va trăi prin credinŃă!" 
El a sărit în picioare cu ruşine şi groază şi a fugit de la locul nesocotinŃei 
lui. Acel text nu şi-a pierdut niciodată puterea asupra sufletului său. De 
la data aceea, el a văzut mai clar decât oricând înainte aberaŃia încrederii 
în faptele omeneşti pentru mântuire şi necesitatea unei credinŃe 
statornice în meritele lui Hristos. I se deschiseseră ochii şi nu aveau să li 
se mai închidă faŃă de înşelătoriile satanice ale papalităŃii. Când şi-a 
întors faŃa de la Roma, el şi-a întors şi inima, iar de la data aceea 
separarea s-a adâncit până când el a rupt orice legătură cu biserica 
papală. Istoria Mântuirii pag.341 
 

9 Noiembrie, 2 Timotei 4,5, Biblia la rând: Ioan 11-12 
După ce s-a întors de la Roma, Luther a primit la universitatea din 
Wittenberg titlul de doctor în teologie. Avea acum libertatea să se 
dedice, ca niciodată mai înainte, Scripturii pe care o iubea. El se 
angajase solemn să studieze cu atenŃie şi să predice cu fidelitate 
Cuvântul lui Dumnezeu în toate zilele vieŃii lui şi nu spusele şi 
învăŃăturile papilor. El nu mai era un simplu călugăr sau profesor, ci 
vestitorul autorizat al Bibliei. El a fost chemat ca păstor, să hrănească 
turma lui Dumnezeu care flămânzea şi înseta după adevăr. Luther a 
declarat cu hotărâre că nici o altă doctrină n-ar trebui primită de creştini 
decât cele întemeiate pe autoritatea Sfintelor Scripturi. Aceste cuvinte 
loveau chiar temelia supremaŃiei papale. Ele conŃineau principiile vitale 
ale Reformei. Idem. 342 
 

10 Noiembrie, Romani 5,12, Biblia la rând: Ioan 13-15 
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Cu îndrăzneală, Luther şi-a început lucrarea ca un erou al adevărului. 
Glasul i se auzea la amvon într-o avertizare solemnă şi stăruitoare. El 
prezenta înaintea poporului caracterul ofensator al păcatului şi învăŃa că 
este imposibil ca omul să-şi micşoreze vina sau să scape de pedeapsa ei 
prin faptele proprii. Nimic nu-l poate salva pe păcătos decât pocăinŃa 
înaintea lui Dumnezeu şi credinŃa în Hristos. Harul Domnului Hristos nu 
poate fi cumpărat; este un dar fără plată. Luther îi învăŃa pe oameni să nu 
cumpere indulgenŃe, ci să privească prin credinŃă la Mântuitorul 
răstignit. El îşi relata propria experienŃă dureroasă din vremea când 
încerca zadarnic să-şi asigure mântuirea prin umilire şi penitenŃă şi îi 
asigura pe ascultătorii săi că a găsit pace şi bucurie doar luându-şi 
privirea de la sine şi crezând în Hristos. Istoria Mântuirii pag.342 
 

11 Noiembrie, Isaia 55,11, Biblia la rând: Ioan 16-18 
ÎnvăŃăturile lui Luther au atras atenŃia minŃilor gânditoare din întreaga 
Germanie. Din predicile şi scrierile sale ieşeau raze de lumină care 
trezeau şi iluminau mii de oameni. O credinŃă vie lua locul 
formalismului mort în care fusese Ńinută biserica un timp aşa de 
îndelungat. Zilnic, poporul îşi pierdea încrederea în superstiŃiile 
catolicismului. Barierele prejudecăŃilor erau date la o parte. Cuvântul lui 
Dumnezeu, prin care Luther încerca orice doctrină şi orice pretenŃie, era 
ca o sabie cu două tăişuri, care-şi tăia drum spre inima oamenilor. 
Pretutindeni se deştepta dorinŃa de progres spiritual. Pretutindeni exista 
o astfel de foame şi sete după neprihănire, cum nu mai fusese cunoscută 
timp de secole. Ochii oamenilor, aşa de multă vreme îndreptaŃi spre 
rituri şi mijlocitori omeneşti, se întorceau acum cu pocăinŃă şi credinŃă 
către Domnul Hristos şi răstignirea Lui. Istoria Mântuirii pag.343 
 

12 Noiembrie, Ioan 18,36, Biblia la rând: Ioan 19-21 
Roma era pornită să-l distrugă pe Luther, dar apărarea lui era Dumnezeu. 
ÎnvăŃăturile lui se auzeau peste tot: în mănăstiri, în casele oamenilor, în 
castelele nobililor, în universităŃi şi în palatele împăraŃilor. Pretutindeni 
se ridicau bărbaŃi nobili care să-i susŃină eforturile. Într-un apel către 
împăratul şi nobilimea Germaniei pentru reformarea creştinătăŃii, Luther 
scria cu privire la papă: "Este un lucru îngrozitor să-l vezi pe omul care 
se supranumeşte locŃiitorul lui Hristos etalând o splendoare pe care n-o 
poate egala nici un împărat. Aceasta înseamnă a fi ca Isus cel sărac sau 
ca Petru cel umil? Se spune că el este domnul lumii! Hristos, însă, al 
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cărui locŃiitor se laudă că este, a spus: 'ÎmpărăŃia Mea nu este din lumea 
aceasta.' Se poate ca stăpânirea unui locŃiitor să se extindă dincolo de 
cea a superiorului lui?" Istoria Mântuirii pag.343-344 
 

13 Noiembrie, Psalmi 119,9, Biblia la rând: Faptele Ap. 1-3 
„Iată ce le scria (Luther) universităŃilor: "M ă tem foarte mult că 
universităŃile se vor dovedi a fi marile porŃi ale iadului, dacă nu lucrează 
cu stăruinŃă să explice Sfintele Scripturi şi să le întipărească în inima 
tinerilor. Nu sfătuiesc pe nimeni să-şi lase copilul acolo unde Scripturile 
nu domnesc în mod suprem. Orice instituŃie în care oamenii nu se ocupă 
fără încetare de Cuvântul lui Dumnezeu devine coruptă." Istoria 
Mântuirii pag.344 
 

14 Noiembrie, Luca 12:12, Biblia la rând: Faptele Ap. 4-6 
„Reformatorului (Luther), osândit de papă şi exclus de la părtăşia cu 
oamenii, i s-a asigurat protecŃie şi i s-a oferit să fie ascultat de către cei 
mai înalŃi demnitari ai naŃiunii. Roma îi poruncise să tacă, dar el era gata 
să vorbească în prezenŃa a mii de oameni din toate părŃile lumii creştine. 
Calm şi plin de pace, totuşi foarte curajos şi nobil, el a stat ca martor al 
lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor de seamă ai pământului. Luther a 
răspuns pe un ton blând şi umil, fără violenŃă sau patimă. 
Comportamentul lui a fost modest şi plin de respect; totuşi el a 
manifestat o încredere şi o bucurie ce au surprins adunarea.” Istoria 
Mântuirii pag. 347 
 

15 Noiembrie, Faptele Ap. 4:19, Biblia la rând: Faptele Ap. 7-8 
„(Luther) iată răspunsul meu: Nu-mi pot supune credinŃa nici papei, nici 
conciliilor, pentru că e clar ca lumina zilei că ei au greşit adesea şi s-au 
contrazis unii pe alŃii. Dacă nu sunt convins de mărturia Scripturii sau de 
raŃionamentele cele mai lămurite, dacă nu sunt înduplecat prin pasajele 
pe care le-am citat, ca astfel conştiinŃa mea să se lase condusă de 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu pot şi nu vreau să retractez, deoarece un 
creştin nu este în siguranŃă dacă vorbeşte împotriva conştiinŃei lui. Aici 
stau şi nu pot face altfel; Dumnezeu să-mi ajute. Amin." Istoria 
Mântuirii pag. 348 
16 Noiembrie, Faptele Ap. 4:13, Biblia la rând: Faptele Ap. 9-10 
„Hristos a vorbit prin mărturia lui Luther cu o măreŃie şi putere ce le-a 
insuflat teamă şi uimire la data aceea, atât pe prietenilor, cât şi 
duşmanilor. Spiritul lui Dumnezeu a fost prezent la acel conciliu, 
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impresionând inima conducătorilor imperiului. CâŃiva dintre prinŃi au 
recunoscut în mod deschis justeŃea cauzei lui Luther. MulŃi au fost 
convinşi de adevăr…" Istoria Mântuirii pag. 348 
 

17 Noiembrie, Daniel 3:28,29, Biblia la rând: Faptele Ap. 11-13 
„Dacă reformatorul ar fi cedat într-un singur punct, Satana şi oştirile sale 
ar fi câştigat o mare victorie; însă fermitatea lui neclintită a fost mijlocul 
de emancipare a bisericii şi de începere a unei ere noi mai bune. 
InfluenŃa acestui bărbat, care a îndrăznit să gândească şi să acŃioneze pe 
cont propriu în chestiuni religioase, avea să afecteze biserica şi lumea nu 
doar pe timpul său, ci în timpul tuturor generaŃiilor viitoare. " Istoria 
Mântuirii pag. 349 
 

18 Noiembrie, Marcu 6:7, Biblia la rând: Faptele Ap. 14-15 
Luther avea zel, curaj şi îndrăzneală, iar uneori se afla în primejdia de a 
merge la extreme. Dumnezeu, însă, l-a ridicat pe Melanchton, care avea 
un caracter exact opus, ca să-l ajute pe Luther să ducă mai departe 
lucrarea de Reformă. Melanchton era timid, temător, precaut şi avea o 
mare răbdare. El era mult iubit de Dumnezeu. Cunoştea foarte bine 
Scripturile şi poseda o putere de judecată şi o înŃelepciune extraordinare. 
Dragostea lui pentru cauza lui Dumnezeu era egală cu a lui Luther. 
Domnul le-a legat inimile; erau prieteni nedespărŃiŃi. Istoria Mântuirii 
pag. 349 
 

19 Noiembrie, Marcu 16:15, Biblia la rând: Faptele Ap. 16-17 
În timp ce Luther deschidea o Biblie închisă pentru poporul Germaniei, 
Tyndale a fost impulsionat de Duhul lui Dumnezeu să facă acelaşi lucru 
pentru Anglia. Istoria Mântuirii pag. 350 
 

20 Noiembrie, Apocalipsa 2:10, Biblia la rând: Faptele Ap. 18-20 
MăreŃul principiu susŃinut de Tyndale, Frith, Latimer şi fraŃii Ridley era 
autoritatea divină şi suficienŃa Sfintelor Scripturi… Biblia era standardul 
lor şi cu Biblia testau ei toate învăŃăturile şi toate pretenŃiile. CredinŃa în 
Dumnezeu şi în Cuvântul Lui i-a susŃinut pe aceşti bărbaŃi sfinŃi când şi-
au dat viaŃa pe rug. Idem pag. 352 
 

21 Noiembrie, 2 Petru 1:19, Biblia la rând: Faptele Ap. 21-23 
Reforma nu s-a încheiat cu Luther, aşa cum cred mulŃi. Ea va fi 
continuată până la încheierea istoriei acestei lumi. Luther a avut de făcut 
o mare lucrare: aceea de a reflecta şi asupra altora lumina care 
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Dumnezeu îngăduise să strălucească asupra lui; totuşi el nu a primit 
toată lumina ce avea să fie dată lumii. Din timpul lui şi până astăzi, a 
strălucit continuu lumină nouă asupra Scripturilor şi au fost mereu 
descoperite adevăruri noi. Istoria Mântuirii pag. 353 
 

22 Noiembrie, Psalmii 78:56-58, Biblia la rând: Faptele Ap. 24-26 
dar majoritatea, ca şi evreii din timpul Domnului Hristos sau ca 
papistaşii din timpul lui Luther, se mulŃumea să creadă cum crezuseră şi 
părinŃii lor şi să trăiască la fel cum trăiseră ei. Din cauza aceasta, religia 
a degenerat iarăşi în formalism. Istoria Mântuirii pag. 354 
 

23 Noiembrie, Luca 18:8 u.p., Biblia la rând: Faptele Ap. 27-28 
Când Satana a văzut că nu reuşise să zdrobească adevărul prin 
persecuŃie, a recurs din nou la acelaşi plan al compromisului ce dusese la 
marea apostazie şi la formarea bisericii Romei. El i-a influenŃat pe 
creştini să se unească de data aceasta nu cu păgânii, ci cu aceia care, prin 
închinarea la dumnezeul acestei lumi, se dovedeau la fel de idolatri. 
Istoria Mântuirii pag. 354 
 

24 Noiembrie, Matei 11:25, Biblia la rând: Romani 1-3 
Oriunde pătrundeau misionari, era trimisă vestea bună a revenirii lui 
Hristos în curând. În diferite Ńări, s-au găsit grupuri izolate de creştini 
care, doar prin studiul Scripturilor, ajunseseră la credinŃa că venirea 
Mântuitorului era aproape. În unele părŃi ale Europei, unde legile erau 
despotice, încât interziceau predicarea doctrinei advente, copii mici au 
fost impulsionaŃi s-o proclame şi mulŃi au ascultat avertizarea solemnă. 
Istoria Mântuirii pag. 356 
 

25 Noiembrie, Luca 19:41-42, Biblia la rând: Romani 4-7 
Urmărind profeŃiile, Miller a văzut că locuitorii pământului trăiau 
scenele de încheiere a istoriei acestei lumi şi totuşi nu ştiau. A văzut că 
bisericile erau corupte. Ele îşi retrăseseră dragostea de la Isus, 
îndreptându-şi-o asupra lumii; căutau onoare lumească în locul aceleia 
care vine de sus şi umblau să apuce bogăŃiile lumii, în loc să-şi strângă 
comori în cer. Istoria Mântuirii pag. 357 
 

26 Noiembrie, Faptele Ap. 2:37, Biblia la rând: Romani 8-10 
Păcătoşii întrebau plângând "Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?" Aceia 
care trăiseră în necinste erau nerăbdători să repare pagubele. ToŃi care 
găseau pacea în Hristos doreau să-i vadă şi pe alŃii împărtăşindu-se de 
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binecuvântare. Inimile părinŃilor erau întoarse către copii şi ale copiilor 
către părinŃi. Barierele mândriei şi reŃinerii erau date la o parte. Se 
făceau mărturisiri din inimă, iar membrii familiilor lucrau pentru 
mântuirea celor apropiaŃi şi dragi. Istoria Mântuirii pag. 359 
 

27 Noiembrie, Faptele Ap. 2:47, Biblia la rând: Romani 11-13 
La adunările adventiste veneau toate categoriile de oameni. BogaŃi şi 
săraci, de sus şi de jos, din diferite motive, erau nerăbdători să asculte 
doctrina celei de-a doua veniri. Domnul Ńinea în frâu spiritul de 
împotrivire în timp ce slujitorii Lui explicau motivele credinŃei lor. 
Uneori instrumentul era slab, dar Duhul lui Dumnezeu dădea putere 
adevărului Lui. În aceste adunări se simŃea prezenŃa îngerilor sfinŃi, 
mulŃi fiind zilnic adăugaŃi credincioşilor. Istoria Mântuirii pag. 359 
 

28 Noiembrie, Ieremia 8:11, Biblia la rând: Romani 14-16 
Străjeri necredincioşi împiedicau înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Când 
poporul era mişcat şi începea să întrebe despre calea mântuirii, aceşti 
conducători păşeau între ei şi adevăr, căutând să le liniştească temerile 
prin interpretări false ale Cuvântului lui Dumnezeu. În această lucrare, 
Satana, împreună cu pastorii neconsacraŃi, striga: "Pace, pace!" - când 
Dumnezeu nu spusese pace. Istoria Mântuirii pag. 361 
 

29 Noiembrie, 1 Corinteni 1:26,27, Biblia la rând: 1 Corinteni 1-4 
Oriunde era proclamată solia adevărului, era primită mai întâi de cei mai 
umili şi mai consacraŃi din biserică. Cei care studiau Biblia pentru ei 
înşişi nu puteau să nu vadă că felul în care erau privite profeŃiile de cei 
mai mulŃi nu era în concordanŃă cu Scripturile. Istoria Mântuirii pag. 
361 
 

30 Noiembrie, Isaia 66:5, Biblia la rând: 1 Corinteni 5-8 
MulŃi erau persecutaŃi de fraŃii lor necredincioşi. Pentru a-şi păstra 
poziŃia în biserică, unii au consimŃit să nu vorbească despre speranŃa lor, 
în timp ce alŃii simŃeau că loialitatea faŃă de Dumnezeu le interzicea să 
ascundă astfel adevărurile pe care El li le încredinŃase. Multora li s-a 
tăiat părtăşia cu biserica doar pentru motivul că şi-au exprimat credinŃa 
în venirea lui Hristos. Istoria Mântuirii pag. 361 
 

1 Decembrie, Luca 2:38, Biblia la rând: 1 Corinteni 9-11 
Cu o dorinŃă de nespus au aşteptat cei care au primit solia venirea 
Mântuitorului lor. Timpul când se aşteptau să-L întâmpine era aproape. 
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Ei aşteptau ceasul cu o solemnitate calmă şi se odihneau în dulcea 
părtăşie cu Dumnezeu, garanŃia păcii de care aveau să se bucure în slava 
viitoare. Istoria Mântuirii pag. 362 
 

2 Decembrie, Ioel 2:6, Biblia la rând: 1 Corinteni 12-14 
Credincioşii îşi examinau cu atenŃie fiecare gând şi sentiment al inimii, 
ca şi când s-ar fi aflat pe patul de moarte şi ar mai fi avut doar câteva 
ceasuri până să închidă ochii asupra scenelor pământeşti. Nu s-au 
confecŃionat nici un fel de "veşminte de înălŃare", dar toŃi simŃeau nevoia 
unei dovezi interioare că erau pregătiŃi să-L întâmpine pe Mântuitorul; 
hainele lor albe erau curăŃia sufletului şi caracterele spălate de păcat prin 
sângele ispăşitor al Domnului Hristos. Istoria Mântuirii pag. 362 
 

3 Decembrie, Habacuc 2:3  , Biblia la rând: 1 Corinteni 15-16 
Timpul aşteptat a trecut, iar Domnul Hristos nu a venit să-Şi elibereze 
poporul. Aceia care Îl aşteptaseră pe Mântuitorul lor cu credinŃă şi 
dragoste sincere au experimentat o dezamăgire amară. Totuşi, Domnul 
Şi-a îndeplinit planul: a probat inimile celor care pretindeau că-L 
aşteaptă. Istoria Mântuirii pag. 363 
 

4 Decembrie, Filipeni 1:17, Biblia la rând: 2 Corinteni 1-4 
Între aceştia erau mulŃi care nu fuseseră impulsionaŃi de motive înalte, ci 
de frică. Pretinsa lor de credinŃă nu le influenŃase nici inima, nici viaŃa. 
Când evenimentul aşteptat nu a avut loc, aceste persoane au declarat că 
nu erau dezamăgite; căci nu crezuseră niciodată că Hristos va veni. 
Aceştia au fost printre primii care au ridiculizat întristarea adevăraŃilor 
credincioşi. Idem pag. 363 
 

5 Decembrie, Matei 25:6,7, Biblia la rând: 2 Corinteni 5-9 
Bisericile care au refuzat să primească prima solie îngerească au respins 
lumina din cer. Această solie le-a fost trimisă în milă, ca să le trezească 
să-şi vadă adevărata condiŃie a spiritului lumesc şi a căderii de la 
credinŃă şi să caute să se pregătească pentru întâlnirea cu Domnul lor. 
Istoria Mântuirii pag. 364 
 

6 Decembrie, Marcu 8:18, Biblia la rând: 2 Corinteni 10-13 
Dumnezeu dă lumina ca să fie apreciată şi ascultată, nu dispreŃuită şi 
respinsă. Lumina pe care El o trimite devine întuneric pentru cei care o 
neglijează. Când Duhul lui Dumnezeu nu mai impresionează inimile 
oamenilor cu adevărul, toată auzirea şi toată predicarea sunt zadarnice. 
Istoria Mântuirii pag. 364 
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7 Decembrie, Apocalipsa 14:8, Biblia la rând: Galateni 1-3 
Pentru un timp, multe biserici i-au primit bine lucrarea, dar pe măsură ce 
se hotărau împotriva adevărului advent, doreau să înăbuşe orice 
propovăduire a subiectului. Cei care primiseră această doctrină au fost 
astfel aşezaŃi într-o poziŃie de mare încercare şi confuzie. Ei îşi iubeau 
bisericile lor şi nu voiau de fel să se despartă de ele; dar, pentru că erau 
ridiculizaŃi şi oprimaŃi şi li se interzicea privilegiul de a vorbi despre 
speranŃa lor… în consecinŃă din aceste biserici s-au retras vreo cincizeci 
de mii de persoane. Istoria Mântuirii pag. 365 
 

8 Decembrie, Iov 29:24, Biblia la rând: Galateni 4-6 
Aşteptătorii se bucurau că Acela care cunoaşte sfârşitul de la început 
privise prin veacuri şi, prevăzând dezamăgirea lor, le-a dat cuvinte de 
încurajare şi de speranŃă. Dacă n-ar fi existat astfel de pasaje în Scripturi, 
arătându-le că erau pe drumul cel bun, credinŃa lor ar fi eşuat în ceasul 
acela de încercare. Istoria Mântuirii. 367 
 

9 Decembrie, Iov 4:1,2,15,16, Biblia la rând: Efeseni 1-3 
Cam în acel timp a început să apară fanatismul. Unii dintre cei care se 
pretindeau credincioşi zeloşi ai soliei au respins Cuvântul lui Dumnezeu 
ca singurul ghid infailibil şi, susŃinând că sunt conduşi de Duhul, s-au 
lăsat în stăpânirea propriilor sentimente, impresii şi imaginaŃii. Erau unii 
care manifestau un zel orb şi fanatic, acuzându-i pe toŃi care nu le 
aprobau calea. Istoria Mântuirii 368 
 

10 Decembrie, Matei 21:9, Biblia la rând: Efeseni 4-6 
Ca şi un val în timpul fluxului, mişcarea ("Iată Mirele, ieşiŃi-I în 
întâmpinare!") a măturat Ńinutul. A mers din oraş în oraş, din sat în sat şi 
în locuri izolate, până ce poporul aşteptător al lui Dumnezeu a fost pe 
deplin deşteptat. În faŃa acestei proclamaŃii, fanatismul dispărea ca şi 
bruma la răsăritul soarelui. Credincioşii şi-au găsit încă o dată poziŃia, 
iar speranŃa şi curajul le-au însufleŃit inimile. Istoria Mântuirii pag. 370 
 

11 Decembrie, Romani 3:11-18, Biblia la rând: Filipeni 1-4 
După trecerea timpului, acest sentiment nu a dispărut deodată; ei nu 
îndrăzneau să triumfe asupra celor dezamăgiŃi, dar, pentru că nu se 
vedeau dovezile mâniei lui Dumnezeu, şi-au revenit din frică şi şi-au 
reluat reproşurile şi bătaia de joc. O mare parte din cei care pretinseseră 
a crede în venirea Domnului în curând a renunŃat la credinŃă. Istoria 
Mântuirii pag. 372 
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12 Decembrie, Psalmii 42:10, Biblia la rând: Coloseni1-4 
Cei care îşi bazaseră credinŃa pe părerile altora şi nu pe Cuvântul lui 
Dumnezeu, erau acum gata să-şi schimbe din nou vederile. Batjocoritorii 
i-au câştigat de partea lor pe cei slabi şi pe cei laşi şi s-au unit cu toŃii să 
declare că de-acum nu mai aveau de ce să se teamă şi nici ce să mai 
aştepte. Timpul trecuse, Domnul nu venise, iar lumea se putea să rămână 
la fel alte mii de ani. Idem pag. 372 
 

13 Decembrie, Evrei 12:27,28, Biblia la rând: 1 Tesaloniceni 1-5 
Lumea urmărise totul cu atenŃie, aşteptându-se, dacă timpul trecea, iar 
Hristos nu ar fi venit, ca întreg sistemul adventismului să fie lepădat iar 
în timp ce mulŃi, fiind puternic ispitiŃi, au renunŃat la credinŃă, totuşi unii 
au rămas neclintiŃi. Istoria Mântuirii pag. 373 
 

14 Decembrie, Evrei 10:37-39, Biblia la rând: 2 Tesaloniceni 1-3 
Singura cale sigură era să preŃuiască lumina pe care deja o primiseră de 
la Dumnezeu, să se Ńină tare de făgăduinŃele Sale, să continue să 
cerceteze Scripturile, să aştepte şi să vegheze cu răbdare pentru a primi 
mai multă lumină. Istoria Mântuirii pag. 374 
 

15 Decembrie, Evrei 9:24, Biblia la rând: 1 Timotei 1-6 
După cum în vechime păcatele poporului erau transferate simbolic 
asupra sanctuarului pământesc, prin sângele jertfei pentru păcat, şi 
păcatele noastre sunt transferate, în fapt, asupra sanctuarului ceresc, prin 
sângele lui Hristos. După cum curăŃirea tipică a celui pământesc era 
îndeplinită prin îndepărtarea păcatelor cu care fusese mânjit, la fel şi 
curăŃirea antitipică celui ceresc trebuie îndeplinită prin îndepărtarea, sau 
ştergerea, păcatelor înregistrate acolo. Aceasta necesită o examinare a 
cărŃilor de aducere aminte pentru a determina cine, prin căinŃa de păcat 
şi credinŃa în Hristos, este îndreptăŃit să beneficieze de ispăşirea Lui. 
Aşadar, curăŃirea sanctuarului implică o judecată de cercetare. Această 
lucrare trebuie îndeplinită înainte de venirea lui Hristos. Istoria 
Mântuirii pag. 378 
 

16 Decembrie, Apocalipsa 14:7, Biblia la rând: 2 Timotei 1-4 
Când Hristos a intrat în sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc, pentru a 
săvârşi încheierea lucrării de ispăşire, le-a încredinŃat slujitorilor Lui 
ultima solie de har ce trebuia dată lumii. Aceasta este avertizarea 
îngerului al treilea din Apocalipsa 14. Imediat după proclamarea ei, 
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profetul Îl vede pe Fiul omului venind în slavă ca să recolteze secerişul 
pământului. Istoria Mântuirii pag. 379 
 

17 Decembrie, 2 Tesaloniceni 2:3,4, Biblia la rând: Tit-Filimon 
Numai schimbând Legea lui Dumnezeu putea papalitatea să se înalŃe 
mai presus de Dumnezeu; oricine înŃelege acest lucru şi totuşi păzeşte 
Legea astfel schimbată dă cinste supremă puterii care a făcut 
schimbarea. Istoria Mântuirii pag. 382 
 

18 Decembrie, Evrei 9:27, Biblia la rând: Evrei 1-6 
Cea mai înfricoşătoare ameninŃare adresată vreodată muritorilor este 
cuprinsă în solia îngerului al treilea. Păcatul care provoacă mânia lui 
Dumnezeu neamestecată cu milă trebuie să fie unul teribil. Oamenii nu 
trebuie lăsaŃi în întuneric cu privire la această chestiune; avertizarea 
împotriva acestui păcat trebuie dată lumii înainte să cadă pedeapsa 
judecăŃilor lui Dumnezeu, ca toŃi să poată şti de ce va veni aceasta şi să 
aibă ocazia să scape de ea. Istoria Mântuirii pag. 383 
 

19 Decembrie, Matei 7:13,14, Biblia la rând: Evrei 7-10 
În cadrul marii lupte se diferenŃiază două clase distincte şi opuse. Una 
"se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei", aducând astfel 
asupra sa judecăŃile grozave cu care ameninŃă îngerul al treilea. Oamenii 
din cealaltă categorie, în puternic contrast cu lumea, "Ńin poruncile lui 
Dumnezeu şi credinŃa lui Isus." Istoria Mântuirii pag. 383 
 

20 Decembrie, Matei 7:24, Biblia la rând: Evrei 11-13 
Mi-a fost iarăşi atrasă atenŃia la aceste solii şi am văzut cât de scump a 
plătit poporul lui Dumnezeu pentru experienŃa sa. Ea a fost obŃinută prin 
multă suferinŃă şi prin luptă aspră. Dumnezeu i-a condus pas cu pas, 
până i-a aşezat pe o platformă solidă, de neclintită. Istoria Mântuirii 
pag. 385 
 

21 Decembrie, Matei 21:27, Biblia la rând: Iacov 1-5 
Cei care au respins mărturia lui Ioan nu au beneficiat de pe urma 
învăŃăturilor Domnului Isus. Împotrivirea lor faŃă de solia care prezicea 
venirea Lui i-a aşezat în poziŃia de a nu putea primi nici chiar cea mai 
puternică dovadă că El era Mesia. Satana i-a condus pe cei care au 
respins solia lui Ioan să meargă şi mai departe, să-L respingă şi să-L 
răstignească pe Hristos. Istoria Mântuirii pag. 386 
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22 Decembrie, Faptele ap. 7:56-57, Biblia la rând: 1 Petru 1-5 
Cerul întreg privea cu cel mai profund interes primirea primei solii 
îngereşti, dar mulŃi dintre cei care pretindeau că-L iubesc pe Isus şi 
vărsau lacrimi când citeau istoria crucii au luat în râs vestea bună a 
venirii Lui. În loc de a primi cu bucurie solia, ei au declarat că era o 
iluzie. Îi urau pe cei care iubeau venirea Lui şi-i dădeau afară din 
biserici. Istoria Mântuirii pag. 387 
 

23 Decembrie, Ezechiel 18,4, Biblia la rând: 2 Petru 1-3 
Satana le-a spus îngerilor lui să facă un efort deosebit spre a răspândi 
minciuna spusă pentru prima oară Evei în Eden: "Hotărât, că nu veŃi 
muri." Pe măsură ce rătăcirea era primită de oameni, iar ei erau făcuŃi să 
creadă că omul este nemuritor, Satana i-a condus mai departe să creadă 
că păcătosul va trăi în suferinŃă veşnică. Istoria Mântuirii pag. 389 
 

24 Decembrie, Filipeni 2:9-11, Biblia la rând: 1 Ioan 1-5 
Acest spectacol înfricoşător apare chiar aşa cum a avut loc în realitate. 
Satana şi supuşii lui, precum şi îngerii cei răi, nu au nici o putere să-şi 
întoarcă privirile de la tabloul propriei lucrări. Fiecare actor îşi aminteşte 
rolul pe care l-a jucat. Irod,… Irodiada… Pilat, soldaŃii batjocoritori, 
preoŃii, conducătorii şi mulŃimea înfuriată… toŃi îşi văd enormitatea 
vinei. În zadar caută să se ascundă de maiestatea divină a înfăŃişării Sale 
ce străluceşte mai tare decât slava soarelui. În acest timp răscumpăraŃii 
îşi aruncă la picioarele Mântuitorului cununile, exclamând: "El a murit 
pentru mine!" Istoria Mântuirii pag. 424 
 

25 Decembrie, Iov 9:33, Biblia la rând: 2 Ioan-Iuda 
Întreaga lume nelegiuită este aliniată la bara de judecată a lui 
Dumnezeu, sub acuzaŃia de înaltă trădare împotriva guvernării cerului. 
Ei nu au pe nimeni să le apere cauza; sunt fără scuză; şi se pronunŃată 
sentinŃa morŃii veşnice în dreptul lor. 
Acum le este tuturor clar că plata păcatului nu este independenŃa nobilă 
şi viaŃa veşnică, ci robia, ruina şi moartea. Cei răi văd ce au pierdut prin 
viaŃa lor de răzvrătire. Istoria Mântuirii pag. 425 
26 Decembrie, Apocalipsa 19:1,2, Biblia la rând: Apocalipsa 1-3 
Satana vede că răzvrătirea lui deliberată l-a descalificat pentru cer. El şi-
a educat puterile ca să lupte împotriva lui Dumnezeu. CurăŃia, pacea şi 
armonia cerului ar fi pentru el cea mai mare tortură. AcuzaŃiile lui 
împotriva harului şi dreptăŃii lui Dumnezeu au încetat acum. Ocara pe 
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care a căutat s-o arunce asupra lui Iehova zace acum asupra lui. El se 
pleacă şi mărturiseşte justeŃea sentinŃei sale. Istoria Mântuirii pag. 427 
 

27 Decembrie, 2 Petru 3,10, Biblia la rând: Apocalipsa 4-8 
Cei răi îşi primesc răsplata pe pământ… Păcatele neprihăniŃilor sunt 
transferate asupra lui Satana, generatorul răului, care trebuie să le poarte 
vina. În felul acesta, el este făcut să sufere nu numai pentru propria-i 
rebeliune, ci şi pentru toate păcatele pe care i-a determinat pe cei din 
poporul lui Dumnezeu să le comită. Pedeapsa lui va fi cu mult mai mare 
decât a celor pe care i-a înşelat… Cei răi sunt în final distruşi în flăcările 
purificatoare, rădăcină şi ramură - Satana fiind rădăcina, iar urmaşii lui 
ramurile. Dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută, iar sfinŃii şi toată 
oştirea îngerilor spun cu voce tare: Amin. Istoria Mântuirii pag. 429 
 

28 Decembrie, Evrei 11:14-16, Biblia la rând: Apocalipsa 9-12 
Biblia numeşte moştenirea mântuiŃilor "patrie". Acolo, marele Păstor Îşi 
conduce turma la fântâni de apă vie. Pomul vieŃii rodeşte în fiecare lună, 
iar frunzele sale servesc la vindecarea neamurilor. Acolo sunt râuri care 
curg fără încetare, limpezi precum cristalul, iar lângă ele pomii 
legănându-se, îşi aruncă umbra pe calea pregătită pentru răscumpăraŃii 
Domnului. Acolo, câmpiile întinse se înalŃă formând frumoase dealuri, 
iar în spatele lor îşi înalŃă crestele înalte munŃii lui Dumnezeu. Pe acele 
câmpii pline de pace, lângă râurile cu apă vie, poporul lui Dumnezeu, 
care a rătăcit şi a peregrinat un timp aşa de îndelungat, va găsi un cămin. 
Istoria Mântuirii pag. 431 
 

29 Decembrie, Eclesiastul 1:13, Biblia la rând: Apocalipsa 13-16 
Mintea nemuritoare va studia acolo, cu încântare neobosită, minunile 
puterii creatoare şi tainele iubirii mântuitoare. Nu mai există nici un 
vrăjmaş hain şi înşelător care să ispitească la uitarea de Dumnezeu. 
Fiecare facultate va fi dezvoltată, fiecare capacitate sporită. Dobândirea 
cunoştinŃei nu va obosi mintea şi nu va epuiza energiile. Acolo se vor 
putea realiza cele mai măreŃe proiecte, vor putea fi atinse cele mai nobile 
aspiraŃii şi îndeplinite cele mai înalte ambiŃii; şi încă se vor ivi noi 
înălŃimi de urcat, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înŃeles, lucruri 
proaspete care să solicite puterile minŃii, sufletului şi trupului. Istoria 
Mântuirii pag. 432 
 

30 Decembrie, 1 Corinteni 13:12, Biblia la rând: Apocalipsa 17-19 
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Şi pe măsură ce se desfăşoară veşnicia, ea va aduce tot mai bogate şi mai 
slăvite descoperiri ale lui Dumnezeu şi ale lui Hristos. După cum 
cunoaşterea progresează, vor spori şi dragostea, reverenŃa şi fericirea. Cu 
cât oamenii învaŃă mai mult despre Dumnezeu, cu atât Îi vor admira mai 
mult caracterul. Pe măsură ce Isus le descoperă bogăŃiile mântuirii şi 
realizările uimitoare în marea luptă cu Satana, inimile celor răscumpăraŃi 
bat cu o consacrare mai mare, iar ei îşi ating harpele de aur cu o mână 
mai hotărâtă: şi de zece mii de ori zece mii şi mii de mii de glasuri se 
unesc în marele cor de laudă. Istoria Mântuirii pag. 433 
 

31 Decembrie, Apocalipsa 5,13, Biblia la rând: Apocalipsa 20-22 
Nu mai există păcat şi păcătoşi. Întreg universul lui Dumnezeu este 
curat, iar marea luptă s-a sfârşit pentru totdeauna. Istoria Mântuirii pag. 
433 
 
 

***
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA: 
 

IULIE 
1 V. a.s. CT 20:53; B 21:04; MS 21:18; AR 21:30 
2 S. a.s. CT 20:52; B 21:03; MS 21:18; AR 21:29 
8 V. a.s. CT 20:50; B 21:01; MS 21:16; AR 21:27 
9 S. a.s. CT 20:50; B 21:01; MS 21:16; AR 21:27 
15 V. a.s. CT 20:46; B 20:57; MS 21:11; AR 21:23 
16 S. a.s. CT 20:46; B 20:57; MS 21:10; AR 21:22 
22 V. a.s. CT 20:40; B 20:51; MS 21:05; AR 21:16 
23 S. a.s. CT 20:39; B 20:50; MS 21:03; AR 21:15 
29 V. a.s. CT 20:33; B 20:44; MS 20:56; AR 21:08 
30 S. a.s. CT 20:32; B 20:43; MS 20:54; AR 21:06 

AUGUST 
5 V. a.s. CT 20:24; B 20:35; MS 20:47; AR 21:00 
6 S. a.s. CT 20:23; B 20:34; MS 20:46; AR 20:58 
12 V. a.s. CT 20:14; B 20:25; MS 20:36; AR 20:48 
13 S. a.s. CT 20:13; B 20:23; MS 20:34; AR 20:47 
19 V. a.s. CT 20:03; B 20:13; MS 20:24; AR 20:37 
20 S. a.s. CT 20:02; B 20:12; MS 20:22; AR 20:35 
26 V. a.s. CT 19:52; B 20:02; MS 20:12; AR 20:26 
27 S. a.s. CT 19:50; B 20:00; MS 20:10; AR 20:24 

SEPTEMBRIE 
2 V. a.s. CT 19:40; B 19:50; MS 20:00; AR 20:11 
3 S. a.s. CT 19:38; B 19:48; MS 19:57; AR 20:09 
9 V. a.s. CT 19:27; B 19:37; MS 19:45; AR 19:57 
10 S. a.s. CT 19:25; B 19:35; MS 19:43; AR 19:55 
16 V. a.s. CT 19:15; B 19:24; MS 19:31; AR 19:44 
17 S. a.s. CT 19:12; B 19:22; MS 19:29; AR 19:42 
23 V. a.s. CT 19:01; B 19:11; MS 19:17; AR 19:30 
24 S. a.s. CT 19:00; B 19:09; MS 19:15; AR 19:28 
30 V. a.s. CT 18:48; B 18:58; MS 19:03; AR 19:16 
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OCTOMBRIE 
1 S. a.s. CT 18:46; B 18:56; MS 19:01; AR 19:14 
7 V. a.s. CT 18:35; B 18:45; MS 18:50; AR 19:03 
8 S. a.s. CT 18:33; B 18:43; MS 18:48; AR 19:01 
14 V. a.s. CT 18:23; B 18:33; MS 18:36; AR 18:50 
15 S. a.s. CT 18:21; B 18:31; MS 18:35; AR 18:48 
21 V. a.s. CT 18:11; B 18:21; MS 18:24; AR 18:37 
22 S. a.s. CT 18:10; B 18:19; MS 18:22; AR 18:36 
28 V. a.s. CT 18:01; B 18:10; MS 18:12; AR 18:26 
29 S. a.s. CT 18:00; B 18:09; MS 18:11; AR 18:24 

NOIEMBRIE 
4 V. a.s. CT 16:51; B 17:01; MS 17:02; AR 17:16 
5 S. a.s. CT 16:50; B 16:59; MS 17:00; AR 17:14 
11 V. a.s. CT 16:43; B 16:52; MS 16:53; AR 17:07 
12 S. a.s. CT 16:41; B 16:51; MS 16:52; AR 17:05 
18 V. a.s. CT 16:36; B 16:45; MS 16:45; AR 16:59 
19 S. a.s. CT 16:35; B 16:44; MS 16:44; AR 16:58 
25 V. a.s. CT 16:31; B 16:40; MS 16:39; AR 16:54 
26 S. a.s. CT 16:30; B 16:40; MS 16:39; AR 16:53 

DECEMBRIE 
2 V. a.s. CT 16:28; B 16:37; MS 16:36; AR 16:50 
3 S. a.s. CT 16:27; B 16:37; MS 16:35; AR 16:50 
9 V. a.s. CT 16:26; B 16:36; MS 16:34; AR 16:49 
10 S. a.s. CT 16:26; B 16:36; MS 16:34; AR 16:49 
16 V. a.s. CT 16:25; B 16:35; MS 16:33; AR 16:48 
17 S. a.s. CT 16:25; B 16:35; MS 16:33; AR 16:48 
23 V. a.s. CT 16:24; B 16:34; MS 16:32; AR 16:47 
24 S. a.s. CT 16:24; B 16:34; MS 16:32; AR 16:47 
30 V. a.s. CT 16:25; B 16:35; MS 16:33; AR 16:48 
31 S. a.s. CT 16:25; B 16:35; MS 16:33; AR 16:48 

*Abrevieri: CT = ConstanŃa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.  
Pentru Rep. Moldova se va folosi ora ConstanŃei. 
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BIBLIA ÎNTR-UN AN 
BifaŃi căsuŃa fiecărui capitol citit şi veŃi şti totdeauna cât mai aveŃi! 

Vechiul Testament  
Pentateuhul 

Geneza 

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           

Exod 

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         

Levitic 
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          

Numeri 
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 

Deuteronom 
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   

CărŃile istorice 

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

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

Rut 1 2 3 4         

1 Samuel 
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      

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

2 Regi 
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            

 
1 Cronici 

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        



pentru Semestrul II, 2016 207

2 Cronici 
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 

Ezra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Neemia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13            

Estera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
CărŃile poetice 

Iov 

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       

Psalmi 

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 
145 146 147 148 149 150       

Proverbe 
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      

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 

Isaia 

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       

Ieremia 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         
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Plângeri 1 2 3 4 5        

Ezechiel 

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 

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

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

Zaharia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14           

Maleahi 1 2 3 4         
 

Noul Testament 
 

Evangheliile 

Matei 

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                 

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

13 14 15 16                 

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

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

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21       
Faptele 

Apostolilor 
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                 
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Epistolele pauline 

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

13 14 15 16                 

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

13 14 15 16                 

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

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                       

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

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                       

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

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

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