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INTRODUCERE 
 
MulŃi oameni şi multe biserici sunt familiarizaŃi cu Isus şi 

predică despre El, prezentând în primul rând evenimentele ce au 
legătură cu slujirea Sa pământească: naşterea, predicarea şi 
suferinŃele Sale şi încheie cu învierea şi ridicarea la cer. Dar pare că 
nu mai este mult de spus în afară de aceasta. Slujirea Sa 
pământească a fost doar o parte a slujirii Sale în favoarea omenirii. 
Slujba Sa implică toate acestea şi încă multe altele. Isaia 9:6 spune: 
“Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe 
umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Iar epistola către Evrei 
prezintă slujirea Sa în sanctuarul ceresc ca Mare Preot. Alte epistole 
fac referiri la mijlocirea din cer, arătând că slujba Sa nu s-a încheiat 
odată cu ridicarea la cer. “Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei... 
„Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a 
fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost 
crezut în lume, a fost înălŃa în slavă.”” 1 Timotei 3:16. 

Dar aceste descrieri inspirate descoperă o parte a măreŃiei Lui. 
Spiritul profetic ne spune asupra a ce ar trebui să fie centrul atenŃiei 
şi meditaŃiei noastre: „Hristos răstignit pentru păcatul nostru, înviat 
din morŃi, Hristos Mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu;... 

„PreexistenŃa Sa. A doua Sa venire în slavă şi putere, demnitatea 
Sa personală, Legea Sa sfântă înălŃată sunt temele care au fost 
studiate cu simplitate şi putere.„ - Evanghelizare, p. 187. 

Isus Hristos - caracterul, sacrificiul şi lucrarea în favoarea 
omului - este centrul planului de mântuire, a întregii istorii şi a toată 
Scriptura. Proorocii au vorbit şi scris mesaje de speranŃă avându-L 
în centru pe El. Scrierile lui Moise, Psalmii şi Sfintele Scripturi 
vorbesc despre El. Luca 24:25,27. Deşi profeŃii au avut o lumină 
mai mare decât alŃii, pentru că au fost binecuvântaŃi cu solii şi 
profeŃii de sus, au fost deosebit de interesaŃi de evenimentele 
referitoare la Mesia şi au studiat profund pentru a dobândi mai 
multă înŃelegere. După cum scrie apostolul Petru: “Proorocii, care 
au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din 
mântuirea aceasta Ńinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. Ei 
cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul 
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lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui 
Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.” 1 Petru 1:10, 11. 

Ar trebui să studiem mai puŃin sau să ne implicăm mai puŃin 
decât au făcut-o ei? Studiul nostru, predicarea, publicaŃiile şi viaŃa 
noastră ar trebui să fie toate centrate în Hristos. Sora Ellen G. White 
scrie: “VestiŃi o solie hotărâtă şi cu o voce plină de siguranŃă. 
ÎnălŃaŃi-L tot mai mult pe Omul de pe Golgota. În înălŃarea crucii 
lui Hristos se află o putere…. 

“Domnul Hristos trebuie să fie predicat, dar nu într-un spirit de 
controversă, ci cu hotărâre. AfirmaŃi-vă poziŃia, dar fără să intraŃi în 
controverse. Cuvintele voastre să nu fie niciodată nesigure. Temelia 
credinŃei voastre să fie Cuvântul Dumnezeului celui viu. AdunaŃi 
declaraŃiile pozitive cele mai convingătoare cu privire la ispăşirea 
săvârşită de Domnul Hristos pentru păcatele lumii. ArătaŃi 
necesitatea acestei jertfe de ispăşire şi spuneŃi-le bărbaŃilor şi 
femeilor că pot să fie mântuiŃi, dacă se vor pocăi şi se vor întoarce 
la credincioşia lor faŃă de Legea lui Dumnezeu. AdunaŃi toate 
declaraŃiile şi dovezile care fac Evanghelia să fie vestea cea bună a 
mântuirii pentru toŃi aceia care îl primesc pe Hristos şi cred în El ca 
Mântuitor personal.” –(Letter 65, 1905) Evanghelizare, p. 187. 

“Există mai mulŃi oameni decât credem noi, care doresc cu 
ardoare să descopere calea spre Hristos. Cei care predică ultima 
solie de har ar trebui să-şi amintească fără încetare că trebuie să-L 
înalŃe pe Hristos ca fiind singura scăpare a celui păcătos. Unii 
pastori cred că nu este necesar să predice despre pocăinŃă şi despre 
credinŃă. Ei consideră ca fiind de la sine înŃeles faptul că ascultătorii 
lor sunt familiarizaŃi cu Evanghelia şi că, pentru a le susŃine atenŃia, 
trebuie să le prezinte subiecte de altă natură. Dar, din nefericire, 
mulŃi oameni sunt neştiutori cu privire la Planul de Mântuire. Ei au 
nevoie să fie învăŃaŃi despre acest subiect foarte important, mai 
mult decât despre oricare alt subiect.” –Slujitorii Evangheliei, 158. 

Am fost inspiraŃi prin „ViaŃa, lucrarea şi învăŃătura lui Isus“ în 
trimestrele anterioare. Vom încheia această serie cu scenele finale 
din viaŃa Sa pe pământ, slujirea Sa cerească şi a doua Sa venire. Fie 
ca aceste lecŃii să fie o mare binecuvântare pentru fiecare 
credincios, care aşteaptă cu nerăbdare revenirea Mântuitorului. 

 

- FraŃii şi surorile din ConferinŃa Generală 
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Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru INDONEZIA 
Fie ca darul tău să reflecte generozitatea  

şi dragostea ta faŃă de suflete! 

 
1 
Sabatul din 1 iulie 2017 

 
O MARE SURPRIZĂ 

 
“‘Pentru ce căutaŃi între cei morŃi pe Cel ce este viu? Nu este 

aici, ci a înviat….’ A înviat! A înviat! Femeile rosteau mereu aceste 
cuvinte. Acum nu mai era nevoie de miruri de uns. Mântuitorul este 
viu, nu este mort. Ele îşi amintesc acum de cuvintele Lui când, 
vorbind despre moartea Sa, zicea că va învia. Ce zi era aceasta 
pentru omenire! Repede, femeile au plecat de la mormânt, "cu frică 
şi cu mare bucurie, au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.’” –
HLL, p. 789. 

 
La mormânt 
1. Ce au plănuit femeile credincioase să facă, după ce s-au 
odihnit în ziua de Sabat de după răstignire? Când s-au dus la 
mormânt să îmbălsămeze trupul lui Isus? Marcu 16:1,2. Ioan 
20:1, partea întâi. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Femeile care stătuseră lângă crucea lui Hristos au urmărit şi au 

aşteptat să treacă ceasurile Sabatului. În ziua întâi a săptămânii, 
foarte devreme, au plecat către mormânt, ducând cu ele mirurile de 
preŃ pentru a unge trupul Mântuitorului. Ele nu se gândeau la 
învierea Lui dintre cei morŃi. Soarele nădejdii lor apusese şi asupra 
inimii lor se aşternuse noaptea. În timp ce mergeau, îşi aminteau 
faptele de milostenie ale lui Hristos şi cuvintele Lui de îmbărbătare. 
Dar nu-şi aminteau de cuvintele Lui: "Vă voi vedea iarăşi.’ Ioan 
16:22.” –HLL, p. 788.  
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2. Ce eveniment de neimaginat a avut loc pentru femei? Ce au 
văzut când au ajuns la mormânt pentru a unge trupul lui Isus 
cu mirodenii? Matei 28:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Neştiind ce se petrecea chiar atunci, se apropiau de grădină, 
zicându-şi pe când mergeau: "Cine ne va prăvăli piatra de la uşa 
mormântului?" Ştiau că nu puteau să dea piatra la o parte, dar au 
mers mai departe. Şi iată, deodată cerurile se luminară de o 
strălucire care nu venea de la soarele ce răsărea. Pământul se 
cutremură. Ele au văzut că piatra cea mare era rostogolită. 
Mormântul era gol.” –HLL, p. 788. 

“DimineaŃa devreme, în prima zi a săptămânii, înainte să se 
lumineze bine, femeile sfinte au venit la mormânt, aducând 
miresme pentru a unge trupul lui Isus. Ele au descoperit că piatra 
cea grea fusese rostogolită de la uşa mormântului şi trupul lui Isus 
nu mai era acolo. Inimile li s-au frânt şi s-au temut că duşmanii lor 
luaseră trupul.” –ExperienŃe şi Viziuni, p. 186. 
 
O întorsătur ă uimitoare a evenimentelor 
3. Ce veste a dat îngerul femeilor înfricoşate? Ce le-a invitat să 
facă pentru a confirma ceea ce a spus? Marcu 16:5. Matei 
28:5,6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Deasupra mormântului strălucea o lumină, dar trupul lui Isus nu 
era acolo. Pe când zăboveau prin jurul mormântului, deodată au 
văzut că nu erau singure. Un tinerel îmbrăcat în veşminte 
strălucitoare stătea lângă mormânt. Era îngerul care îndepărtase 
piatra. Luase înfăŃişarea de om ca să nu le sperie pe aceste prietene 
ale lui Isus. Dar asupra lui încă mai strălucea lumina slavei 
dumnezeieşti şi femeile s-au înspăimântat. S-au întors să fugă, dar 
cuvintele îngerului le-au oprit paşii. "Nu vă temeŃi", le-a zis el, 
"căci ştiu că voi căutaŃi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici, a 
înviat după cum a zis. VeniŃi de vedeŃi locul unde a fost pus 
Domnul şi duceŃi-vă repede de spuneŃi ucenicilor Lui că a înviat 
dintre morŃi.’” – HLL, pp. 788, 789. 
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4. Ce li s-a vestit femeilor speriate? Cât de convingător le-au 
dat îngerii mesajul? Luca 24:5-7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Au privit din nou în mormânt şi au auzit din nou vestea aceasta 
minunată. Un alt înger în chip de om era acolo şi le-a zis: "Pentru 
ce căutaŃi între cei morŃi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. 
AduceŃi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galilea, când 
zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie 
răstignit şi a treia zi să învie!’” –HLL, p. 789. 
 
5. Cum le-au fost schimbate gândurile femeilor? Cu ce misiune 
plină de bucurie au plecat de la mormânt? Matei 28:8. Luca 
24:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A înviat! A înviat! Femeile rosteau mereu aceste cuvinte. Acum 
nu mai era nevoie de miruri de uns. Mântuitorul este viu, nu este 
mort. Ele îşi amintesc acum de cuvintele Lui când, vorbind despre 
moartea Sa, zicea că va învia. Ce zi era aceasta pentru omenire! 
Repede, femeile au plecat de la mormânt, "cu frică şi cu mare 
bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.’" –HLL, p. 789. 

 
ReacŃii umane 
6. Cum au reacŃionat ucenicii la vestea bună adusă de femei? 
Cu toate acestea, ce a făcut Petru şi Ioan? La ce concluzie a 
ajuns Ioan? Luca 24:11,12. Ioan 20:3,8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ucenicii s-au dus repede la mormânt şi au descoperit că 
lucrurile erau aşa cum le spusese Maria. Au văzut pânza şi 
ştergarul, dar pe Domnul nu L-au găsit. Dar tocmai acestea 
dovedeau că El înviase…. Ioan "a văzut şi a crezut". El încă nu 
înŃelesese textul care zicea că Hristos trebuia să învie dintre cei 
morŃi; dar acum îşi aduse aminte de cuvintele Mântuitorului care 
prevestise învierea Sa. 
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“Când îngerul cel puternic a coborât la mormânt, el s-a unit cu 
altul care împreună cu tovarăşii lui păziseră trupul Domnului. Când 
îngerul din cer rostogolise piatra, celălalt intră şi desfăcu legăturile 
de pe trupul lui Isus…. Ordinea şi desăvârşirea se văd în toate 
lucrările Lui.” –HLL, p. 789. 
 
7. Ce a continuat Maria să facă în ciuda veştii bune dată ei de 
înger? De ce nu L-a recunoscut pe Maestrul când a vorbit mai 
întâi cu ea? Ioan 20:13-15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Maria îi urmase pe Ioan şi pe Petru la mormânt; când ei s-au 
întors la Ierusalim, ea a rămas acolo. Pe când privea la mormântul 
gol, inima ei a fost umplută de durere…  

“Apoi ea a plecat de la îngeri, gândind că trebuie să găsească pe 
cineva care să-i poată spune unde este trupul lui Isus. O altă voce i 
se adresă: "Femeie, pentru ce plângi? Pe cine cauŃi?" Printre 
lacrimi, Maria a văzut chipul unui om şi, crezând că este grădinarul, 
a zis: "Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi mă voi 
duce să-L iau.’” –HLL, p. 790. 

 
Planul divin în acŃiune 
8. Ce a înŃeles Maria când Isus i s-a adresat pe nume? Ce mesaj 
i-a încredinŃat El pentru ucenicii Săi? Ioan 20:16,17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De astă dată, ea ştiu că nu un străin i se adresa şi, întorcându-se, 
văzu în faŃa ei pe Hristos cel viu. În bucuria ei, a uitat că El fusese 
răstignit. Sărind către El ca şi cum ar fi vrut să-I îmbrăŃişeze 
picioarele, ea zise: "Rabuni!" Dar Hristos Îşi înălŃă mâna, zicând: 
"Nu Mă Ńine... 

“Isus a refuzat să primească închinarea alor Săi până nu va fi 
asigurat că jertfa Lui era primită de Tatăl. S-a suit la curŃile cereşti 
şi chiar de la Dumnezeu a auzit asigurarea că ispăşirea Lui pentru 
păcatele oamenilor fusese îndestulătoare şi că, prin sângele Lui, toŃi 
pot câştiga viaŃa veşnică.” –HLL, p. 790. 
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9. Ce mesaj i-a repetat Isus femeii pentru ucenicii Săi? Matei 
28:9,10.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De la moartea lui Hristos, Petru fusese copleşit de remuşcări. 
Felul ruşinos în care Îl trădase pe Domnul său şi privirea plină de 
iubire şi de durere a Mântuitorului nu i se puteau şterge din minte. 
Dintre toŃi ucenicii, el suferise cel mai grozav. Lui i s-a dat 
asigurarea că pocăinŃa lui este primită şi păcatul lui este iertat. El a 
fost amintit pe nume. 

“‘SpuneŃi ucenicilor Lui şi lui Petru că merge înaintea voastră în 
Galilea: acolo Îl veŃi vedea." ToŃi ucenicii Îl părăsiseră pe Isus şi 
chemarea de a-L întâlni îi cuprindea pe toŃi. El nu-i lepădase. Când 
le spusese că L-a văzut pe Domnul, Maria Magdalena le-a repetat 
chemarea de a merge la întâlnirea cu El în Galilea. Chiar şi a treia 
oară le-a fost trimisă solia aceasta. După ce S-a înălŃat la Tatăl, Isus 
Se arătă femeilor zicând: ‘…Nu vă temeŃi; duceŃi-vă de spuneŃi 
fraŃilor Mei să meargă în Galilea; acolo Mă vor vedea.’” –HLL, p. 
793. 
 
Pentru studiu suplimentar 

“CâŃi oameni nu fac şi astăzi ceea ce au făcut aceşti ucenici! CâŃi 
nu fac să răsune din nou cuvintele de disperare ale Mariei: "Au luat 
pe Domnul... şi nu ştiu unde L-au pus!" Cât de mulŃi sunt aceia 
cărora nu li s-ar putea spune cuvintele Mântuitorului: "Pentru ce 
plângi? Pe cine cauŃi?" El este chiar lângă ei, dar ochii lor orbiŃi de 
lacrimi nu-L cunosc. El le vorbeşte, dar ei nu pricep.... 

“Pe când Mântuitorul era înaintea lui Dumnezeu, primind daruri 
pentru biserica Sa, ucenicii se gândeau la mormântul gol, se văitau 
şi plângeau. Ziua care pentru tot cerul era o zi de bucurie, pentru 
ucenici, era o zi de nesiguranŃă, tulburare şi nelinişte. Neîncrederea 
lor în mărturia femeilor dovedea cât de mult le scăzuse credinŃa. 
Vestea despre învierea lui Hristos se deosebea aşa de mult de ceea 
ce îşi închipuiseră, încât nu puteau să creadă. Era prea frumos ca să 
fie adevărat, gândeau ei.” –HLL, pp. 794, 792-793. 

 
* * * 
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2 
Sabatul, 8 iulie 2017 

 
DE LA DISPERARE LA BUCURIE  

 
"Dacă ucenicii ar fi pierdut această ocazie de a insista în invitaŃia 

lor, ei nu ar fi cunoscut că tovarăşul lor de călătorie a fost nimeni 
altul decât Domnul cel înviat. Hristos nu forŃează niciodată pe 
nimeni să stea în compania Lui. El se interesează de cei despre care 
ştie că au nevoie de El. Dar dacă aceştia trec pe lângă, indiferenŃi şi 
neglijenŃi, fără a se gândi la Oaspetele ceresc sau fără să Îi ceară să 
rămână cu ei, El trece mai departe. Astfel mulŃi au mult de pierdut. 
Ei nu-L recunosc pe Hristos mai mult decât au făcut-o ucenicii când 
a mers şi a vorbit cu ei pe drum." - (Manuscris 113, 1897) Christ 
Triumphant, p. 296. 

 
Călătorind şi stând de vorbă 
1. Încotro se îndreptau doi dintre ucenici în amurgul zilei 
învierii? Care a fost subiectul discuŃiei lor? Luca 24:13,14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Târziu în după-amiaza zilei de înviere, doi dintre ucenici erau 
pe calea către Emaus, un orăşel la vreo cincisprezece kilometri de 
Ierusalim. Ucenicii aceştia nu avuseseră un loc de frunte în lucrarea 
lui Hristos, dar aveau o vie credinŃă în El. Veniseră la oraş să 
serbeze Paştele şi erau foarte mult tulburaŃi de evenimentele ce 
avuseseră loc de curând. Auziseră veştile de dimineaŃă în legătură 
cu luarea trupului lui Hristos din mormânt, precum şi cele spuse de 
femeile care îi văzuseră pe îngeri şi Îl întâlniseră pe Isus. Acum se 
întorceau acasă pentru a cugeta şi a se ruga. Plini de întristare, ei îşi 
urmau drumul vorbind despre cele văzute la judecată şi la 
răstignire. Niciodată nu fuseseră atât de deznădăjduiŃi. LipsiŃi de 
nădejde şi credinŃă, mergeau în umbra crucii.” –HLL, p. 795. 

 
Un călător necunoscut 
2. Cine s-a alăturat lor în timp ce vorbeau? Ce I-a întrebat El? 
Luca 24:15-17. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“…erau aşa absorbiŃi de necazul şi deznădejdea lor, încât n-au 
privit la el de aproape. Şi-au continuat conversaŃia, destăinuindu-şi 
gândurile inimii. Meditau la învăŃăturile pe care li le dăduse 
Hristos, învăŃături pe care se părea că nu sunt în stare să le 
înŃeleagă. În timp ce vorbeau despre evenimentele care avuseseră 
loc, Isus dorea să-i mângâie. El le văzuse durerea; le înŃelegea 
ideile contradictorii, pline de teamă, care-i tulburau şi le aduceau 
mereu gândul: Se poate ca acest Om, care a îngăduit să fie atât de 
mult înjosit, să fie Hristosul? Ei nu mai puteau să-Ńi reŃină durerea 
şi plângeau. Isus ştia că inima lor era legată de El în iubire şi ar fi 
dorit să le şteargă lacrimile şi să-i umple de veselie şi voie bună. 
Dar mai întâi trebuia să le dea o lecŃie pe care să n-o uite 
niciodată.” –HLL, pp. 795, 796. 

 
NedumeriŃi şi în incertitudine 
3. Cum a reacŃionat Cleopa la întrebările lui Isus? Ce a fost 
scos în evidenŃă în urma evenimentelor care au avut loc? Luca 
24:18-21, prima parte.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După moartea Domnului Hristos, ucenicii erau aproape biruiŃi 
de descurajare. ÎnvăŃătorul lor fusese respins, osândit şi răstignit…. 
Soarele nădejdii ucenicilor apusese, şi asupra inimilor lor se lăsase 
noaptea. Deseori, ei repetau cuvintele: "Noi trăgeam nădejde că El 
este Acela care va izbăvi pe Israel" Luca 24,21. Singuri şi adânc 
mâhniŃi, ei îşi aminteau cuvintele Lui: "Dacă se fac aceste lucruri 
copacului verde, ce se va face celui uscat?" Luca 23,31.” –IFA, 25. 

“Curios este faptul că ucenicii nu-şi aminteau cuvintele lui 
Hristos şi nu-şi dădeau seama că El prevestise evenimentele care se 
întâmplaseră. Nu-şi dădeau seama că cea din urmă parte a 
descoperirilor Lui trebuia să se împlinească tot aşa de bine ca întâia 
parte şi că a treia zi El urma să învie. Aceasta era partea pe care ei 
ar fi trebuit să şi-o reamintească. PreoŃii şi cărturarii nu uitaseră 
lucrul acesta. În ziua "care vine după ziua pregătirii, preoŃii cei mai 
de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis: 'Doamne, 
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ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaŃă, a 
zis: 'După trei zile voi învia'" (Mat. 27,62-63). Dar ucenicii nu-şi 
aminteau cuvintele acestea.” –HLL, p. 796. 

 
4. Au fost convinşi ucenicii de înviere la vederea îngerilor? 
Luca 24:21, ultima parte-24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Mul Ńi, mai ales cei tineri în viaŃa creştină, se poticnesc uneori 
datorită sugestiilor de scepticism. Există în Biblie multe lucruri care 
nu pot fi explicate sau înŃelese, iar Satana se foloseşte de acestea 
pentru a le clătina credinŃa că Scripturile ar fi o descoperire de la 
Dumnezeu. Ei întreabă, "Cum voi cunoaşte drumul? Dacă Biblia 
este într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu, cum pot fi eliberat de 
aceste îndoieli şi nedumeriri?'"– A Call to Stand Apart, p. 45. 

"Dacă vei încerca să rezolvi îndoielile şi temerile tale sau să 
încerci să rezolvi tot ceea ce nu se poate vedea în mod clar înainte 
de a avea credinŃă, nedumeririle vor creşte şi se vor adânci mai 
mult. Dacă vi la Dumnezeu, neajutorat şi dependent, aşa cum eşti 
într-adevăr, şi în rugăciune şi încredere umilă aduci cererile tale la 
cunoştinŃa Celui a cărui înŃelepciune este infinită... El poate şi va 
răspunde la strigătul tău şi va lăsa lumina să strălucească în inima ta 
şi în jurul tău; căci prin rugăciune sinceră sufletul este adus în 
legătură cu voinŃa Celui Infinit... Poate nu vei simŃi atingerea Lui în 
mod vizibil, dar mâna Lui este peste tine cu o dragoste şi milă 
duioasă."– Slujitorii Evangheliei, pp. 204, 205 (1892). 

 
Deschizând minŃile cu privire la profeŃie şi împlinirea ei 
5. Fără a se identifica pe Sine însuşi, ce a făcut Isus pentru a-i 
ajuta pe aceşti ucenicii nedumeriŃi să înŃeleagă profeŃiile 
privind moartea şi învierea Sa? Luca 24:25-27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Începând de la Moise, adevăratul Alfa al istoriei biblice, Hristos 
le prezenta din toate Scripturile lucrurile cu privire la Sine Însuşi…. 
Dar era nevoie ca ei să înŃeleagă mărturia adusă în favoarea Lui de 
către simbolurile şi profeŃiile din Vechiul Testament. Pe acestea 
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trebuia să se întemeieze credinŃa lor. Hristos n-a săvârşit nici o 
minune pentru a-i convinge, ci primul lucru a fost să le tălmăcească 
Scripturile. Ei priviseră la moartea Lui ca la nimicirea tuturor 
nădejdilor lor. Acum, El le arăta din profeŃi că aceasta era dovada 
cea mai puternică a credinŃei lor….  

“Mântuitorul este descoperit în Vechiul Testament tot aşa de clar 
ca în Noul. Ceea ce viaŃa lui Hristos şi învăŃăturile Noului 
Testament scot în evidenŃă cu claritate şi frumuseŃe este tocmai 
lumina din trecutul profetic. Minunile lui Hristos sunt o dovadă a 
dumnezeirii Lui; dar o şi mai puternică dovadă că El este 
Răscumpărătorul lumii se găseşte asemănând profeŃiile Vechiului 
Testament cu istoria Noului Testament.” –HLL, pag. 796, 799. 

 
“R ămâi cu noi” 
6. Deoarece se făcea târziu, ce L-au invitat ucenicii pe Isus să 
facă? Când L-au recunoscut? Ce privilegiu special au avut? 
Luca 24:28-31, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“‘R ămâi cu noi", au zis ei. Părea că El nu vrea să primească 
invitaŃia, dar ei au stăruit, zicând: "Este spre seară, şi ziua aproape a 
trecut". Isus S-a lăsat înduplecat şi a "intrat să rămână la ei.’ 

“Dacă nu ar fi stăruit cu invitaŃia, ucenicii n-ar fi ştiut că Cel 
care îi însoŃea era Domnul, care înviase. Hristos nu Îşi impune 
niciodată prezenŃa. El Se interesează de aceia care au nevoie de El. 
Bucuros va intra în casa cea mai umilă şi va umple de voie bună şi 
inima celui mai umil. Dar, dacă oamenii sunt prea nepăsători ca să 
se gândească la Oaspetele dumnezeiesc sau să-L roage să rămână 
cu ei, El trece mai departe. În felul acesta, mulŃi au de suferit 
pagube mari. Ei nu-L cunosc pe Hristos mai mult decât au făcut-o 
ucenicii, pe când mergea cu ei pe cale.” –HLL, p. 800. 

 
Soli ai învierii şi speranŃei 
7. Ce s-a întâmplat în momentul când L-au recunoscut? Cât de 
mult i-a surprins şi ce i-a determinat să facă? Luca 24:31, 
ultima parte-33, 35. 
………………………………………………………………………………………………  
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“Lasă mâncarea neatinsă şi, plini de bucurie, pornesc îndată din 
nou la drum, pe aceeaşi cărare pe care au venit, grăbindu-se să le 
povestească aceste lucruri ucenicilor din oraş…. Ei nu văd şi nu ştiu 
că sunt apăraŃi de Acela care a mers pe drum împreună cu ei. Cu 
toiagul de drum în mână, merg înainte, dorind să păşească mai 
repede de cum îndrăznesc…. Câteodată alergând, câteodată 
împiedicându-se, ei merg înainte, având pe ÎnsoŃitorul nevăzut 
mereu lângă ei pe tot drumul…. 

“Inima lor tresaltă de bucurie…. Hristos este un Mântuitor viu. 
Ei nu-L mai jelesc ca pe un om mort. Hristos a înviat - repetă ei 
mereu şi mereu. Aceasta e solia pe care ei o aduc celor întristaŃi. 
Trebuie să le povestească întâmplarea minunată de pe drumul către 
Emaus. Trebuie să le spună cine li S-a alăturat pe cale. Ei duc solia 
cea mai mare care s-a dat vreodată lumii, vestea bună, de care 
depind nădejdile neamului omenesc, atât pentru vremurile acestea, 
cât şi pentru veşnicie.” –HLL, p. 801. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Pornind cu raŃionamentul de la profeŃie, Hristos le-a dat 
ucenicilor Săi o corectă înŃelegere a ceea ce El trebuia să fie în 
omenire. Aşteptările lor după un Mesia care să pună mâna pe tronul 
şi puterea împărătească, în conformitate cu dorinŃele oamenilor, 
duseseră la rătăcire…. Hristos dorea ca ideile ucenicilor Săi să fie 
curate şi adevărate în toate privinŃele. Ei trebuiau să înŃeleagă pe cât 
era cu putinŃă toate cele privitoare la paharul suferinŃelor ce-I fusese 
rânduit. El le arătă că lupta îngrozitoare pe care ei nu o puteau încă 
pricepe era împlinirea unui legământ încheiat încă înainte de 
întemeierea lumii. Hristos trebuia să moară, după cum orice 
călcător al legii trebuie să moară dacă trăieşte mai departe în păcat. 
Toate acestea trebuiau să se împlinească, dar nu trebuiau să se 
sfârşească în înfrângere, ci în biruinŃă măreaŃă şi veşnică. Isus le 
spuse că trebuie să se facă orice efort pentru a scăpa lumea de la 
păcat.” –HLL, p. 799. 

"Adevărurile pe care le-au înŃeles într-o mică măsură acum sunt 
descoperite într-o rază de lumină. Chiar lucrurile despre care El le-a 
spus, acestea s-au împlinit. CredinŃa începea să reînvie. Inimile lor 
băteau cu o puternică şi înnoită speranŃă în timp ce ascultau 
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nerăbdători, cuvintele directe, simple ale necunoscutului lor tovarăş 
de drum. Au fost surprinşi să îşi simtă inimile lor împovărate 
devenind uşoare; şi în timp ce se gândeau la Isus, la tot ce a fost 
pentru ei, la tot ce a suferit, lacrimile lor curg libere. Încrederea lor 
nu a fost înşelată."– Signs of the Times, 20 ianuarie 1888. 

* * *  
 

3 
Sabatul, 15 iulie 2017 

 
APARIłIA LUI ISUS ŞI ÎNSĂRCINAREA SA 

 
“Domnul Hristos nu a dat nici un drept eclesiastic pentru iertarea 

păcatului, nici pentru vinderea de indulgenŃe, astfel încât oamenii să 
poată păcătui fără să-şi atragă neplăcerea lui Dumnezeu, şi nici nu a 
dat El slujitorilor Săi libertatea de a accepta un dar sau mită pentru 
a acoperi păcatul, pentru ca astfel să poată scăpa de cenzura sau 
pedeapsa meritată. Domnul Isus a însărcinat pe ucenicii Săi să 
predice iertarea păcatelor în Numele Său, printre toate naŃiunile; dar 
ei nu erau împuterniciŃi să îndepărteze nici chiar o pată a păcatului 
de la copiii lui Adam… Oricine va atrage pe oamenii la sine, ca 
fiind unul în care este investită puterea de a ierta păcatele, îşi atrage 
asupra sa mânia lui Dumnezeu, pentru că el îndepărtează pe oameni 
de la Iertătorul ceresc în favoarea unui muritor slab şi supus 
greşelii.” – (Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 245, 246) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1151. 

 
Solii cu o veste uimitoare 
1. Când cei doi ucenici au ajuns la Ierusalim cu vestea lor cea 
bună, despre ce vorbeau ceilalŃi ucenici? Luca 24:33-35. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ajungând la Ierusalim, cei doi ucenici… Au mers în odaia de 
sus, unde Hristos a petrecut ceasurile ultimei seri, înainte de 
moartea Sa. Ştiau că aici îi vor găsi pe fraŃii lor. Oricât de târziu, 
ştiau că ucenicii nu vor dormi atâta vreme cât nu vor afla sigur ce s-
a întâmplat cu trupul Domnului lor…. Au bătut la uşă pentru a li se 



pentru Semestrul II, 2017 19 

da drumul, dar n-au primit nici un răspuns. Tăcerea era deplină. 
Apoi au spus cine sunt. Uşa a fost deschisă cu multă băgare de 
seamă, ei au intrat şi împreună cu ei a intrat şi un Altul, nevăzut. 
Apoi uşa a fost din nou închisă cu grijă, de teama spionilor.  

“Călătorii i-au găsit pe toŃi cuprinşi de o surprinzătoare 
înflăcărare. Glasul celor din încăpere izbucni în mulŃumiri şi laude, 
zicând: "A înviat Domnul cu adevărat şi S-a arătat lui Petru". Apoi, 
cei doi călători, de-abia suflând de graba cu care veniseră, au 
povestit felul minunat în care Isus li Se arătase.” –HLL, p. 802 

 
Mântuitorul cel Înviat apare  
2. În timp ce ucenicii vorbeau împreună, ce salut s-a auzit? 
Cine a apărut între ei? Ce efect a avut prezenŃa Lui? Luca 
24:36, 37. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De-abia au isprăvit de povestit, şi unii ziceau că nu pot crede, 
pentru că ar fi prea frumos să fie adevărat, când, deodată, o altă 
Persoană li S-a înfăŃişat. ToŃi ochii erau aŃintiŃi asupra Străinului. 
Nimeni nu bătuse la uşă pentru a cere voie să intre. Nu se auzise 
nici un zgomot de paşi. Ucenicii erau surprinşi şi se întrebau cine-ar 
putea fi. Apoi auziră un glas care nu era altul decât glasul 
ÎnvăŃătorului lor. Cuvinte clare şi distincte veneau din gura Lui: 
"Pace vouă.’  

“‘Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh.’” –HLL, 
pp. 802, 803. 

 
3. Cum a reuşit Isus să-i convingă că a înviat din morŃi cu 
adevărat? Cum li s-au schimbat gândurile după ce I-au văzut 
rănile? Luca 24:38-40. Ioan 20:20, 21, prima parte 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ei au privit mâinile şi picioarele vătămate de piroanele 
nemiloase. Au recunoscut glasul Său, care nu se asemăna cu al 
nimănui pe care să-l fi auzit vreodată…. CredinŃa şi bucuria au luat 
locul necredinŃei şi, cu sentimente pe care nici un cuvânt nu ar fi 
fost în stare să le exprime, L-au recunoscut pe Mântuitorul înviat….  
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“Iar acum, la cea dintâi arătare în faŃa ucenicilor după învierea 
Sa, Mântuitorul le-a spus cuvintele binecunoscute: "Pace vouă!" 
Isus este gata totdeauna să aducă pace sufletelor împovărate de 
îndoieli şi temeri.” –HLL, pp. 803, 804. 

“Aceasta este lucrarea mântuirii... Hristos a biruit! Aceasta este 
vestea plină de bucurie; şi noi suntem mântuiŃi prin lucrarea Sa şi 
nu prin faptele noastre... Domnul nostru Isus Hristos a zis: 'Pace 
vouă, uitaŃi-vă la mâinile Mele', ceea ce vrea să spună: Iată, omule! 
Eu şi numai Eu sunt acela care Ńi-am îndepărtat păcatul şi te-am 
răscumpărat; iar acum tu ai pace, zice Domnul.” –Tragedia 
Veacurilor, p. 152. 

 
Promisiunea învierii viitoare 
4. Ce ne arată învierea lui Isus despre învierea viitoare a celor 
răscumpăraŃi? Ce se va întâmpla cu identitatea lor? 1 Corinteni 
13:12; 1 Ioan 3:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Învierea lui Isus era o preînchipuire a învierii din urmă a tuturor 
celor care adorm în El. ÎnfăŃişarea Mântuitorului înviat, felul Lui de 
a Se purta, felul Lui de a vorbi, toate acestea le erau familiare 
ucenicilor Săi. După cum Isus a înviat dintre morŃi, tot astfel şi 
aceia care au adormit în El trebuie să învie. Vom recunoaşte pe 
prietenii noştri tot aşa cum ucenicii L-au cunoscut pe Isus. Poate că 
ei au fost deformaŃi, au fost bolnavi sau desfiguraŃi în viaŃa aceasta 
trecătoare, totuşi învie într-o stare fizică desăvârşită şi o sănătate 
deplină; cu toate acestea, în trupul lor proslăvit, identitatea lor se va 
păstra cu desăvârşire. Atunci vom cunoaşte chiar aşa cum suntem 
cunoscuŃi (1 Cor. 13,12). Pe feŃele care vor reflecta lumina ce vine 
de la Isus noi vom recunoaşte trăsăturile celor iubiŃi ai noştri.” –
HLL, p. 804. 

 
Explicarea profeŃiilor  
5. Ce le-a spus Isus ucenicilor ca să-i convingă că moartea Lui 
nu a fost ceva ciudat şi neaşteptat? Ce au început ei să 
înŃeleagă? Luca 24:44-48 
………………………………………………………………………………………………  
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“La întâlnirea Sa cu ucenicii, Isus le aduse aminte de cuvintele 
pe care le spusese înainte de moartea Sa, anume că toate lucrurile 
care au fost scrise cu privire la El în legea lui Moise, în profeŃi şi în 
Psalmi trebuiau să se întâmple…. 

“Ucenicii au început să-şi dea seama de natura şi întinderea 
lucrării lor. Aveau să vestească lumii adevărurile minunate pe care 
li le încredinŃase Hristos. Evenimentele vieŃii Sale, moartea şi 
învierea Sa, profeŃiile care arătau către aceste evenimente, sfinŃenia 
Legii lui Dumnezeu, tainele Planului de Mântuire, puterea lui Isus 
de a ierta păcatele - ei erau martori la toate acestea şi urmau să le 
aducă la cunoştinŃa oamenilor. Ei trebuiau să vestească Evanghelia 
păcii şi mântuirii prin pocăinŃă şi prin puterea Mântuitorului.” –
HLL, pp. 804, 805. 

 
Darul servirii  
6. Ce dar special le-a dat Domnul? Cum trebuie înŃeleasă 
acordarea acestei încrederi sfinte? Ioan 20:22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Duhul Sfânt încă nu Se manifestase pe deplin, deoarece Hristos 
încă nu fusese proslăvit. Revărsarea mult mai bogată a Duhului 
Sfânt urma să aibă loc numai după înălŃarea lui Hristos…. Dar 
acum Duhul era dat cu un anumit scop. Înainte ca ucenicii să ajungă 
să-şi îndeplinească datoriile slujbelor pe care le aveau în biserică, 
Hristos a suflat peste ei Duhul Său. El le dădea una dintre cele mai 
sfinte îndatoriri şi dorea să scrie în inima lor gândul că fără Duhul 
Sfânt lucrarea aceasta nu putea să fie îndeplinită. 

“Duhul Sfânt este adierea vieŃii spirituale în suflet. Împărtăşirea 
Duhului este împărtăşirea vieŃii lui Hristos. Pe cel care-L primeşte, 
îl umple cu însuşirile lui Hristos. Numai aceia care sunt învăŃaŃi în 
felul acesta de Dumnezeu, aceia care se bucură de lucrarea lăuntrică 
a Duhului şi în a căror viaŃă se descoperă viaŃa lui Hristos, urmează 
să stea ca reprezentanŃi între oameni, pentru a sluji în folosul 
bisericii.” –HLL, p. 805. 

 
7. Ce a spus Isus despre iertarea păcatelor? Au fost ucenicii 
autorizaŃi să ierte păcatele oamenilor? Ioan 20:23. 
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Hristos nu a dat nici un drept ecleziastic de a ierta păcatul şi 
nici de a vinde indulgenŃe, ca oamenii să poate păcătui fără a 
suporta nemulŃumirea lui Dumnezeu... Isus a poruncit ucenicilor 
Săi să predice tuturor neamurilor iertarea de păcate în numele Lui; 
dar ei înşişi nu au fost împuterniciŃi să şteargă nici măcar o pată de 
păcat al copiilor lui Adam."– Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 245. 

“…asupra bisericii, ca organizaŃie, El pune o răspundere cu 
privire la membrii ei. FaŃă de cei care cad în păcat, biserica are o 
datorie, să-i avertizeze, să-i înveŃe şi, dacă e cu putinŃă, să-i 
îndrepte…. Nu lăsa pe nimeni să se înşele singur. Spune păcatului 
pe nume. Arată ce a zis Dumnezeu cu privire la minciună, călcarea 
Sabatului, furt, idolatrie şi orice alt rău. "Cei ce fac astfel de lucruri 
nu vor moşteni ÎmpărăŃia lui Dumnezeu" (Gal. 5,21). Dacă ei 
stăruie în păcat, judecata pe care aŃi rostit-o din Cuvântul lui 
Dumnezeu se rosteşte asupra lor în cer. Dacă aleg să păcătuiască, se 
despart de Hristos; biserica trebuie să arate că nu aprobă faptele lor, 
căci altfel ea însăşi aduce ocară asupra Domnului ei.” –HLL, pp. 
805, 806. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Actul Domnului Hristos de a sufla Duhul Sfânt asupra 
ucenicilor şi să le dea pacea Sa a fost câteva picături mai înainte de 
ploaia bogată ce avea să fie dată în ziua Cincizecimii…. Ei au fost 
numiŃi sau chemaŃi să fie martori ai Mântuitorului; ei trebuia să 
mărturisească despre ceea ce ei au văzut şi auzit despre învierea 
Lui; ei trebuiau să repete cuvintele pline de har care ieşeau de pe 
buzele Lui. Ei erau cunoscători ai caracterului Lui sfânt; El era ca 
un înger stând în soare şi totuşi nu arunca nici o umbră. Era lucrarea 
sfântă a apostolilor, aceea de a prezenta oamenilor caracterul fără 
pată a Domnului Hristos ca standard pentru viaŃa lor. Ucenicii au 
fost atât de strâns de intim asociaŃi cu acest model al sfinŃirii pentru 
că ei erau, într-o anumită măsură, asemenea Lui în caracter şi erau 
în mod special cei mai potriviŃi a face cunoscute lumii învăŃăturile 
şi exemplul Său.” –(Spirit of Prophecy, vol. 3, pp. 243, 244) 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1151. 
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4 
Sabatul, 22 iulie 2017 

 
"F ERICE DE CEI CE ... AU CREZUT" 

 
“În felul în care l-a tratat pe Toma, Isus le-a dat urmaşilor Lui o 

învăŃătură. Exemplul Lui ne arată cum trebuie să-i tratăm pe aceia a 
căror credinŃă este slabă şi care scot mereu în evidenŃă îndoielile 
lor. Isus nu l-a copleşit pe Toma cu mustrări, nici nu S-a luat la 
ceartă cu el. El S-a descoperit celui îndoielnic. Toma fusese destul 
de nechibzuit când şi-a impus condiŃiile pentru a crede, dar Isus, în 
generoasa Lui iubire şi consideraŃie, a sfărâmat toate barierele. 
Rareori poate necredinŃa să fie biruită prin discuŃii contradictorii. 
Ea îmbracă mai degrabă forma unei autoapărări, găsind totdeauna 
sprijin şi noi scuze. Dar faceŃi ca Isus, în iubirea şi îndurarea Lui, să 
fie descoperit ca Mântuitor răstignit şi din multe guri, în vremuri 
potrivnice, se va auzi recunoaşterea dată de Toma: "Domnul meu şi 
Dumnezeul meu.’” –HLL, p. 808. 

 
Meritele Mântuitorului  
1. După moartea lui Isus, mai pot credincioşi primi iertarea 
prin jertfirea animalelor? Evrei 10:4; 9:14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dar tabloul are şi o parte mai luminoasă. "Celor ce le veŃi ierta 
păcatele, vor fi iertate." Gândul acesta să fie păstrat totdeauna viu în 
mintea noastră. Lucrând pentru cei greşiŃi, toate privirile să se 
îndrepte spre Hristos. Cu duioşie, păstorii să îngrijească de turma 
păşunii Domnului. Să le vorbească celor rătăciŃi despre mila 
iertătoare a Mântuitorului. Să-l încurajeze pe păcătos să se 
pocăiască şi să creadă în Acela care poate să ierte. Să declare, pe 
temeiul autorităŃii Cuvântului lui Dumnezeu: "Dacă ne mărturisim 
păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne 
cureŃe de orice nelegiuire" (1 Ioan 1,9). ToŃi cei care se pocăiesc au 
următoarea făgăduinŃă: "El va avea iarăşi milă de noi, va călca în 
picioare nelegiuirile noastre; Şi vei arunca în fundul mării toate 
păcatele lor." Mica 7:19."– HLL, p. 806. 
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2. În numele cui sau în ale cui merite trebuiau să 
propovăduiască ucenicii pocăinŃa şi iertarea păcatelor în 
Ierusalim şi pretutindeni în lume? Luca 24:46, 47. Faptele 
Apostolilor 4:12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Numai în felul acesta poate biserica să elibereze de păcat pe un 

păcătos. Iertarea de păcate se câştigă numai prin meritele lui 
Hristos. Puterea de a elibera sufletul de vinovăŃie nu este 
încredinŃată nici unui om şi nici unei grupări de oameni. Hristos i-a 
însărcinat pe ucenicii Săi să predice iertarea de păcate în Numele 
Lui, la toate neamurile; dar ei n-au fost împuterniciŃi să îndepărteze 
nici o pată a păcatului. Numele lui Isus este singurul nume dat 
oamenilor sub cer în care trebuie să fim mântuiŃi.’ Acts 4:12.” –
HLL, p. 806. 

 
AbsenŃă şi pierdere 
3. A fost Toma cu ceilalŃi ucenici când a apărut Isus pentru 
prima oară? Ce mare privilegiu a pierdut astfel? Ioan 20:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Când Isus i-a întâlnit prima dată pe ucenicii Săi în odaia de sus, 

Toma nu era cu ei. El a auzit cum ceilalŃi povesteau lucrurile 
acestea şi a primit destule dovezi că Isus înviase; dar întunericul şi 
necredinŃa îi umpluseră inima. Cu cât îi auzea pe ucenici povestind 
mai mult despre descoperirile minunate ale Mântuitorului înviat, cu 
atât el se adâncea într-o mai grozavă disperare. Dacă Isus a înviat 
cu adevărat dintre morŃi, nu mai putea să fie nici o nădejde cu 
privire la o reală împărăŃie pământească. Afară de aceasta, vanitatea 
lui era rănită când se gândea că ÎnvăŃătorul lui Se arătase tuturor 
ucenicilor, numai lui nu. Era hotărât să nu creadă şi, timp de o 
săptămână întreagă, s-a frământat, iar nefericirea lui i se părea cu 
atât mai întunecată, cu cât vedea nădejdea şi credinŃa fraŃilor lui.” –
HLL, pp. 806, 807. 
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Îndoială şi necredinŃă 
4. Cu toate că a auzit vestea, era Toma gata să creadă în 
învierea lui Isus? Ce a cerut pentru a se convinge? Ioan 20:25; 
Marcu 16:14, ultima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În decursul acestor zile, el a zis de mai multe ori: "Dacă nu voi 
vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul 
meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, 
nu voi crede". El nu voia să vadă prin ochii fraŃilor săi sau să 
exercite credinŃa care se întemeia pe mărturia lor. El Îl iubea cu 
ardoare pe Domnul său, dar îngăduise geloziei şi necredinŃei să 
pună stăpânire pe mintea şi inima lui.” –HLL, p. 807. 

 
5. Ce s-a întâmplat o săptămână mai târziu? Ce l-a invitat Isus 
pe Toma să facă? Ioan 20:26, 27, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Într-o seară, Toma s-a hotărât să meargă şi el acolo, pentru a se 
întâlni cu ceilalŃi. În ciuda necredinŃei lui, avea o slabă nădejde că 
vestea cea bună era adevărată. În timp ce ucenicii luau masa de 
seară, vorbeau despre dovezile pe care Hristos li le dăduse din 
profeŃie. "Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijloc 
şi le-a zis 'Pace vouă!’ 

“Întorcându-Se către Toma, i-a zis: "Adu-Ńi degetul încoace şi 
uită-te la mâinile Mele…". Cuvintele acestea dovedeau că El 
cunoştea gândurile şi cuvintele lui Toma. Ucenicul îndoielnic ştia 
că nici unul dintre prietenii săi nu Îl văzuse pe Isus timp de o 
săptămână. Ei n-ar fi putut să-I spună despre necredinŃa lui Toma. 
Recunoscu în Cel care stătea în faŃa sa pe Domnul său. Nu-i mai 
trebuiau alte dovezi. Inima îi tresăltă de bucurie şi se aruncă la 
picioarele lui Isus, strigând: "Domnul meu şi Dumnezeul meu’" –
HLL, p. 807. 

 
Nu fi necredincios 
6. Ce a spus Isus lui Toma după prezentarea motivelor de a 
crede? Ce mărturie avem pentru a nu ne îndoi ca Toma şi a 
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merita acelaşi reproş? Ioan 20:27, ultima parte; 1 Ioan 1:1,2 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Ai credinŃă în Dumnezeu, încrede-te în El şi bazează-te pe 
promisiunile Sale, fie că te simŃi fericit sau nu... Vino la Scripturi şi 
crede inteligent pe Dumnezeu pe cuvânt. Îndeplineşte condiŃiile şi 
crede că El te va accepta ca şi copil al Său. Nu fi necredincios, ci 
credincios... 

"Noi trebuie să ne rugăm mai mult şi cu credinŃă. Nu trebuie să 
ne rugăm şi apoi să fugim ca şi cum ne-ar fi frică să primim un 
răspuns. Dumnezeu... va răspunde dacă veghem în rugăciune, vom 
primi ce cerem dacă credem şi ne păstrăm credinŃa şi nu ne pierdem 
răbdarea în a crede. Acesta înseamnă a veghea în rugăciune. Să 
veghem în rugăciunea credinŃei în aşteptare şi speranŃă. Trebuie să 
o protejăm şi nu să fim necredincioşi, ci credincioşi. Rugăciunea 
fierbinte a celor neprihăniŃi nu se va pierde niciodată. Răspunsul 
poate nu vine după cum ne-am aşteptat, dar va veni, deoarece este 
invocat prin Cuvântul lui Dumnezeu."– Our High Calling 119,134. 

 
Ferice de cei care cred 
7. După ce L-a văzut şi i-a atins rănile Lui, ce a recunoscut 
Toma despre Mântuitorul? Suntem binecuvântaŃi când 
reacŃionăm ca Toma sau când avem încredere deplină în 
cuvântul Domnului? Ioan 20:28, 29. 1 Petru 1:8. Luca 1:45.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus a primit recunoaşterea lui, dar cu duioşie a mustrat 
necredinŃa lui: "Tomo, pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei 
ce n-au văzut şi au crezut". CredinŃa lui Toma ar fi fost mult mai 
plăcută Domnului, dacă el ar fi fost gata să creadă bazându-se pe 
mărturisirea fraŃilor lui. Dacă în zilele noastre lumea ar urma pilda 
lui Toma, nimănui credinŃa aceasta nu i-ar fi spre mântuire, 
deoarece toŃi cei care Îl primesc pe Hristos trebuie să facă lucrul 
acesta pe temeiul mărturisirii altora.  

“Mul Ńi dintre cei îndoielnici se scuză, zicând că, dacă ar avea 
dovada pe care Toma o avea de la prietenii lui, ar crede…. MulŃi 
dintre aceia care, la fel ca Toma, aşteaptă să dea la o parte orice 
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pricină de îndoială nu vor ajunge niciodată la aşa ceva. Încetul cu 
încetul, ei se întăresc în necredinŃa lor. Aceia care caută să 
privească partea întunecată, să cârtească şi să se plângă nu ştiu ce 
fac. Ei seamănă sămânŃa îndoielii şi vor avea de adunat roadele 
îndoielii. În vremuri când credinŃa şi neîncrederea vor fi 
indispensabile, mulŃi vor vedea că sunt lipsiŃi de puterea de a 
nădăjdui şi a crede.” –HLL, pp. 807, 808. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“PocăinŃa păcătosului să fie primită cu o inimă plină de îndurare 
de către biserică. Cel care se pocăieşte să fie scos din întunericul 
necredinŃei la lumina credinŃei şi neprihănirii. Mâna lui tremurândă 
să fie pusă în mâna iubitoare a lui Isus. O astfel de iertare este 
întărită în cer.” –HLL, p. 806. 

"Dumnezeu niciodată nu ne cere să credem, fără a ne da 
suficiente dovezi pe care să ne bazăm credinŃa noastră. ExistenŃa 
Lui, caracterul şi adevărul Cuvântului Său, sunt întărite de mărturii 
care apelează la raŃiunea noastră; iar aceste mărturii sunt din 
belşug... CredinŃa noastră trebuie să se bazeze pe dovezi, nu pe 
demonstraŃii. Cei care doresc să se îndoiască vor avea ocazii; în 
timp ce cei care cu adevărat doresc să ştie adevărul vor găsi o 
mulŃime de dovezi pe care să se bazeze credinŃa lor.  

"Este imposibil ca mintea limitată să înŃeleagă caracterul 
lucrărilor Celui Infinit. Pentru intelectul cel mai dezvoltat, cele mai 
educate minŃi, această FiinŃă sfântă trebuie să rămână îmbrăcată în 
mister. -A Call to Stand Apart, p. 46. 

 
* * * 
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5 
Sabatul, 29 iulie 2017 

 

LA LACUL TIBERIADA  
 

"‘SpuneŃi ucenicilor Lui şi lui Petru că merge înaintea voastră în 
Galilea: acolo Îl veŃi vedea." ToŃi ucenicii Îl părăsiseră pe Isus şi 
chemarea de a-L întâlni îi cuprindea pe toŃi. El nu-i lepădase. Când 
le spusese că L-a văzut pe Domnul, Maria Magdalena le-a repetat 
chemarea de a merge la întâlnirea cu El în Galilea. Chiar şi a treia 
oară le-a fost trimisă solia aceasta. După ce S-a înălŃat la Tatăl, Isus 
Se arătă femeilor zicând: "BucuraŃi-vă!" Ele s-au apropiat să-I 
cuprindă picioarele şi I s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: "Nu vă 
temeŃi; duceŃi-vă de spuneŃi fraŃilor Mei să meargă în Galilea; acolo 
Mă vor vedea.’” –HLL, p. 793. 

 

Isus apare din nou 
1. Ce a spus Isus despre întâlnirea cu ucenicii în zilele 
următoare? Unde li s-a arătat din nou Mântuitorul ucenicilor 
Săi iubi Ńi? Matei 26:32; 28:10. Ioan 21:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus spusese că vrea să-i întâlnească pe ucenicii Săi în Galilea; 
şi, îndată ce a trecut Paştele, ei şi-au îndreptat paşii într-acolo. Lipsa 
lor de la Ierusalim în timpul sărbătorilor ar fi fost socotită drept 
indiferenŃă şi rătăcire, de aceea au rămas până la sfârşitul lor; dar, o 
dată trecute, s-au întors bucuroşi acasă pentru a-L întâlni pe 
Mântuitorul, aşa cum le spusese El.” –HLL, p. 809. 

 

Rezultatul eforturilor umane 
2. Ce a propus Petru celorlalŃi ucenici când s-au întors în 
Galileea? Care a fost răspunsul lor? Ioan 21:2,3, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Şapte dintre ucenicii Lui erau în grup, îmbrăcaŃi în hainele 
umile de pescari; erau săraci în ce priveşte bunurile lumii acesteia, 
dar bogaŃi în cunoaşterea şi trăirea adevărului, lucru care înaintea 
Cerului le dădea locul cel mai de frunte ca învăŃători…. 
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“Seara era plăcută şi Petru, care încă era atras de corăbii şi de 
pescuit, le-a propus să meargă pe mare şi să arunce mrejele. ToŃi au 
fost de acord, aveau nevoie de hrană şi de îmbrăcăminte, pe care 
munca unei nopŃi cu izbândă în pescuit li le-ar fi adus.”HLL809,810 

 
3. Care a fost rezultatul încercării lor de pescuit, chiar dacă au 
lucrat toată noaptea? Cine a apărut dimineaŃa? Ioan 
21:3 ultima parte, 4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A şadar, au plecat cu corabia, dar n-au prins nimic. Au muncit 
toată noaptea, dar fără nici un spor. În timpul orelor obositoare 
vorbeau despre Domnul lor, care le lipsea, şi îşi aminteau de 
lucrările minunate la care ei fuseseră martori, în lucrarea Lui de 
lângă mare. Se întrebau ce va fi cu ei în viitor şi se întristau când se 
gândeau la ceea ce-i aştepta.” –HLL, p. 810. 

 
Dincolo de toate aşteptările  
4. Fără a se prezenta, ce sfat a dat Isus pescarilor? Ce lucru 
extraordinar s-a întâmplat, chiar dacă timpul zilei nu era 
potrivit pentru pescuit? Ioan 21:5, 6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În tot timpul acesta, un Supraveghetor singuratic, dar nevăzut, 
i-a urmărit de pe Ńărm. În cele din urmă, s-au revărsat zorile, barca 
era la mică depărtare de Ńărm şi ucenicii au văzut un Străin stând pe 
mal, care i-a oprit cu întrebarea: "Copii, aveŃi ceva de mâncare?" 
Când ei răspunseră: "Nu", El le zise: "'AruncaŃi mreaja în partea 
dreaptă a corăbiei şi veŃi găsi'. Au aruncat-o deci, şi n-o mai puteau 
trage de mulŃimea peştilor.’” – HLL, p. 810. 

 
5. Cine a recunoscut pe Isus? Fără vreo muncă sau efort din 
partea lor, de ce anume S-a îngrijit Maestrul în mod miraculos 
pentru ucenicii Lui? Ioan 21:7-9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Ioan L-a recunoscut pe Străin şi i-a spus lui Petru: "Este 
Domnul.’… ‘Când s-au coborât pe Ńărm, au văzut acolo jăratic de 
cărbuni, peşte pus deasupra şi pâine.’ 

“Ei erau prea încântaŃi ca să mai întrebe de unde erau focul şi 
mâncarea. "Isus le-a zis: 'AduceŃi din peştii pe care i-aŃi prins 
acum'." Petru dădu fuga după plasa pe care o lăsase şi-i ajută pe 
fraŃii săi să o tragă la Ńărm. După ce s-a terminat lucrul şi s-au făcut 
pregătirile, Isus i-a chemat pe ucenici să vină şi să mănânce. El a 
frânt hrana şi a împărŃit-o între ei şi a fost cunoscut şi recunoscut de 
toŃi cei şapte. Acum le reveni în minte minunea cu hrănirea celor 
cinci mii pe coasta muntelui; dar o temere misterioasă îi cuprinse şi 
în tăcere priveau la Mântuitorul înviat.” –HLL, p. 810. 

 
6. Cum a fost recompensată disponibilitatea de a asculta de 
Domnul fără a se îndoi? Despre ce a vrut El să le reamintească 
ucenicilor prin această experienŃă? Ioan 21:10-13.Matei 4:18-20 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Le reveni cu putere în minte întâmplarea de lângă mare, atunci 
când Hristos îi chemase să-L urmeze. Îşi amintiră cum, la porunca 
Lui, se avântaseră spre larg şi aruncaseră plasa şi cum năvoadele 
erau atât de pline, încât erau gata să se rupă. După aceea, Isus îi 
chemase să lase corabia lor de pescari şi le făgăduise că-i va face 
pescari de oameni. El săvârşise din nou aceeaşi minune tocmai 
pentru ca să le readucă în minte întâmplarea aceea şi să adâncească 
impresia ei. Faptul acesta era o înnoire a însărcinării date 
ucenicilor. Ea arăta că moartea ÎnvăŃătorului lor nu le-a micşorat 
datoria de a săvârşi lucrarea pe care le-o încredinŃase…. În timp ce 
vor face lucrarea Sa, El Se va îngriji de cele necesare. Isus avea un 
anumit scop când i-a îndemnat să arunce plasa în partea dreaptă a 
bărcii. Pe partea aceasta stătea El pe Ńărm. Aceasta era partea 
credinŃei. Dacă lucrau în legătură cu El - unind puterea Lui divină 
cu străduinŃele lor omeneşti -, nu se putea să nu aibă succes.” –
HLL, pp. 810, 811. 
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Dovezi suficiente  
7. Cu ce scop S-a arătat Isus pe malul lacului din Galilea? Ioan 
21:14 
………………………………………………………………………………………………  
 

“Cea dintâi lucrare a lui Hristos pe pământ, după învierea Sa, a 
fost aceea de a-i convinge pe ucenicii Lui de iubirea Sa nemicşorată 
şi de grija Lui duioasă pentru ei. Pentru a le dovedi că era 
Mântuitorul lor viu, că sfărâmase lanŃurile mormântului şi că nu 
mai putea fi reŃinut de vrăjmaşul numit moarte; pentru a le dovedi 
că are aceeaşi inimă plină de iubire ca atunci când era cu ei ca 
ÎnvăŃător al lor iubit, El li Se arătă de nenumărate ori. Dorea să 
strângă ceva mai mult legăturile iubirii în jurul lor. MergeŃi şi 
spuneŃi fraŃilor Mei, a zis El, că Mă vor întâlni în Galilea.” HLL 793 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Rugăciunea pentru pâinea zilnică include nu numai alimente 
pentru a susŃine organismul, dar şi pâinea spirituală care va hrăni 
sufletul spre viaŃa veşnică. Isus ne cere: "LucraŃi nu pentru 
mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaŃa 
veşnică." Ioan 6:27... Mântuitorul este pâinea vieŃii, şi prin 
contemplarea dragostei Lui, primind-o în suflet, suntem hrăniŃi cu 
pâinea care se pogoară din cer."– ridicaŃi-l sus, p. 131. 

“ÎnvăŃându-ne să cerem în fiecare zi ce ne trebuie, atât 
binecuvântările materiale, cât şi cele spirituale, Dumnezeu are de 
adus la îndeplinire un scop spre binele nostru. El doreşte să 
ajungem să ne dăm seama de faptul că depindem de necontenita Sa 
purtare de grijă, deoarece El caută să ne atragă în comuniune cu 
Sine. În această comuniune cu Hristos, prin rugăciune şi studierea 
marilor şi preŃioaselor adevăruri ale Cuvântului Său, vom fi hrăniŃi 
ca unii care suntem flămânzi ca unii care suntem însetaŃi, vom fi 
reînvioraŃi la Izvorul vieŃii.” –Cugetări de pe muntele fericirilor, 
pp. 112, 113.  

 
* * *  
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6 
Sabatul, 5 august 2017 

 
"P AŞTE OILE MELE " 

 
“Hristos trebuia să mai dea o lecŃie, care îl privea în mod 

deosebit pe Petru. Tăgăduirea Domnului său fusese în contrast 
ruşinos cu pretinsa credincioşie de mai înainte a lui Petru. El Îl 
dezonorase pe Hristos şi atrăsese asupra sa neîncrederea fraŃilor săi. 
Ei se gândeau că nu i se va mai îngădui să ocupe locul pe care îl 
avusese înainte între ei şi el însuşi îşi dădea seama că nu mai inspira 
nici un fel de încredere. Înainte de a fi chemat să-şi reia lucrarea 
apostolică, trebuia să dea dovadă de pocăinŃă înaintea lor. Fără 
această dovadă, deşi se pocăise, păcatul lui ar fi putut să-i 
nimicească influenŃa ca serv al lui Hristos. Mântuitorul i-a dat 
ocazia să câştige încrederea fraŃilor săi şi, pe cât posibil, să 
îndepărteze ocara pe care o adusese asupra Evangheliei.” –HLL 811 

 
Clarific ări şi recuperare 
1. Cu această ocazie, ce i-a cerut Isus lui Petru? Ce trebuie să 
înŃeleagă cineva din întrebarea şi porunca pe care i-a dat-o 
ucenicului? Ioan 21:15. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Pe când Hristos şi ucenicii mâncau împreună la marginea mării, 
Mântuitorul îi puse lui Petru întrebarea: "Simone, fiul lui Iona, Mă 
iubeşti mai mult decât aceştia?", referindu-Se la fraŃii lui. Petru 
spusese odată: "Chiar dacă toŃi ar găsi în Tine o pricină de 
poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire" 
(Mat. 26,33). Dar acum el se preŃui mai corect. "Da, Doamne", zise 
el, "ştii că Te iubesc." Nu se vede aici nici o susŃinere înflăcărată că 
iubirea lui este mai mare decât a fraŃilor lui. El nu-şi exprimă 
părerea în ce priveşte devoŃiunea sa. El face apel la Acela care 
poate să citească toate gândurile inimii, să judece sinceritatea lui - 
"Tu ştii că Te iubesc". Isus îi zise iarăşi: "Paşte mieluşeii Mei.’” –
HLL, p. 811. 

 



pentru Semestrul II, 2017 33 

2. Când Isus l-a întrebat pe Petru a doua oară aceeaşi 
întrebare, ce a răspuns el? A fost ucenicul mustrat pentru 
întreita sa negare? Ce s-a întâmplat imediat după ce Petru s-a 
lepădat de Domnul lui? Ioan 21:16, Luca 22:61, 62. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De data aceasta, El nu l-a mai întrebat pe Petru dacă Îl iubeşte 
mai mult decât fraŃii lui. Şi cel de-al doilea răspuns a fost ca şi cel 
dintâi, lipsit de orice asigurări pline de închipuire: "Da, Doamne, 
ştii că Te iubesc". Isus îi zise iarăşi: "Paşte oiŃele Mele.’" HLL, 812. 

 
3. De ce a repetat Isus aceeaşi întrebare de trei ori? Ce 
schimbare profundă au demonstrat răspunsurile acestui ucenic 
impulsiv? Ioan 21:17, prima parte 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De trei ori Petru Îl tăgăduise pe faŃă pe Domnul său şi de trei ori 
Hristos a obŃinut de la el asigurarea iubirii şi credincioşiei lui…. 
Înaintea ucenicilor Săi, Isus descoperise adâncimea pocăinŃei lui 
Petru şi dovedise cât de umil era acum ucenicul încrezut de pe 
vremuri. 

“Din fire, Petru era pornit şi înflăcărat şi Satana se folosise de 
aceste trăsături ale lui pentru a-l doborî. Chiar înainte de căderea lui 
Petru, Isus îi spusese: "Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar 
Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinŃa ta; şi după ce 
te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraŃii tăi" Luca 22,31-32 
Acel timp venise şi schimbarea lui Petru era evidentă. Întrebările 
cercetătoare şi precise ale Domnului nu primiseră un răspuns 
înflăcărat şi înfumurat; iar din cauza umilinŃei şi pocăinŃei lui, Petru 
era mai bine pregătit ca mai înainte să lucreze ca păstor al turmei.” 
–HLL, p. 812. 

 
Misiunea vieŃii sale 
4. După adânca pocăinŃă şi transformare spiritual ă a lui Petru, 
ce misiune i-a încredinŃat Isus? Ce transformare la calificat 
pentru a efectua această slujbă? Ioan 21:17, ultima parte 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Cea dintâi lucrare pe care Hristos i-a încredinŃat-o lui Petru, 
după ce l-a reaşezat în slujbă, era aceea de a paşte mieluşeii. 
Aceasta era o lucrare în care Petru avea prea puŃină experienŃă. Era 
nevoie de multă grijă şi bunătate, multă răbdare şi stăruinŃă…. Până 
acum, Petru nu fusese pregătit să facă lucrul acesta, nici să-i 
înŃeleagă însemnătatea. Dar tocmai aceasta era lucrarea pe care îl 
chema acum Isus să o îndeplinească. SuferinŃele prin care trecuse şi 
pocăinŃa lui îl pregătiseră pentru aceasta. 

“Înainte de căderea lui, Petru vorbea totdeauna necugetat, 
pripit…. Dar Petru cel pocăit era altfel. Şi-a păstrat râvna de pe 
vremuri, dar harul lui Hristos i-a călăuzit zelul. Nu mai era nici 
pripit, nici încrezut, nici îngâmfat, ci liniştit, stăpân pe sine, gata să 
se lase învăŃat. Astfel, el putea să pască atât mieluşeii, cât şi oile 
turmei lui Hristos.” –HLL, pp. 812, 815. 

 
O cerinŃă esenŃială 
5. Care este una dintre calificările esenŃiale pentru a fi păstor al 
turmei Domnului? Ce perspectivă i-a dat Domnul lui Petru 
pentru a fi pregătit să servească Maestrului? Ioan 21:18,19 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“El a amintit numai o condiŃie pentru a fi ucenic sau pentru a 
sluji. "Mă iubeşti?" a zis El. Aceasta este însuşirea cea mai de 
seamă. Petru ar fi putut să aibă oricare altă însuşire, dar, fără iubirea 
pentru Hristos, el nu putea să fie un păstor credincios peste turma 
Domnului. CunoştinŃele, bunăvoinŃa, elocvenŃa, recunoştinŃa şi 
râvna sunt toate mijloace pentru a săvârşi o lucrare bună; dar, fără a 
avea în inimă iubirea lui Isus, lucrarea unui serv al lui Hristos este 
numai o înfrângere. 

“Înainte de moartea Sa, Isus îi spusese: "Tu nu poŃi veni acum 
după Mine, dar unde Mă duc Eu, vei veni mai târziu". La aceasta, 
Petru a răspuns: "Doamne, de ce nu pot veni după Tine acum? Eu 
îmi voi da viaŃa pentru Tine" (Ioan 13,36-37)…. Petru fusese 
înfrânt când venise încercarea, dar acum urma să i se dea un nou 
prilej să-şi dovedească iubirea faŃă de Hristos. Hristos îi descoperi 
viitorul, ca să poată fi întărit când va veni încercarea cea din urmă a 
credinŃei. El i-a spus că, după ce va trăi o viaŃă folositoare, când 
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vârsta va influenŃa puterile lui, va urma cu adevărat pe Domnul 
său.” –HLL, p. 815. 

 
Ducând Evanghelia până la martiriu  
6. Când Petru a întrebat despre viitorul celuilalt ucenic, ce a 
răspuns Isus? Este îndemnul de a-L urma doar pentru Petru 
sau pentru fiecare dintre noi? Ioan 21:20-22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acum, era gata să ia parte la misiunea Domnului plină de 
sacrificiu. Când în cele din urmă a fost dus la cruce, el a cerut să fie 
răstignit cu capul în jos. Socotea că este prea mare cinstea să sufere 
la fel ca Domnul lui.  

“Cuvintele adresate lui Petru: "Vino după Mine" erau pline de 
învăŃătură…. Nu alerga înaintea Mea. Aşa nu vei da singur piept cu 
oştile lui Satana. Lasă-Mă să merg Eu înaintea ta şi nu vei fi înfrânt 
de vrăjmaş…. 

“CâŃi oameni nu fac şi astăzi la fel ca Petru! Ei se interesează de 
treburile altora şi sunt nerăbdători să ştie care le este lucrarea, în 
timp ce sunt în primejdie să-şi neglijeze propria lucrare. Datoria 
noastră este să privim la Hristos şi să-L urmăm. Vom vedea greşeli 
în viaŃa altora şi lipsuri în caracterul lor…. Dar în Hristos vom găsi 
desăvârşirea. Privind la El, vom fi şi noi transformaŃi.” –HLL, pp. 
815, 816. 

 
7. Cât timp a îndeplinit Petru misiunea Evangheliei pe care i-a 
încredinŃat-o Domnul? Către cine a îndreptat privirea altora 
care, ca şi el, erau prezbiterii Bisericii? 1 Petru 5:1-4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Petru fusese pus din nou în apostolia lui, dar cinstea şi puterea 
pe care le-a primit de la Hristos nu i-au dat supremaŃie asupra 
fraŃilor lui…. Petru nu a primit cinstea de a fi cap al bisericii... Dar 
ceea ce Hristos l-a învăŃat la Marea Galileii a dus cu el în toată 
viaŃa.” –HLL, p. 817. 

“Acum, când trupul său care odată fusese plin de râvnă se 
încovoiase sub povara anilor şi a muncii, el a putut să scrie: "Prea 
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iubiŃilor, nu vă miraŃi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care 
a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste 
voi: dimpotrivă, bucuraŃi-vă, întrucât aveŃi parte de patimile lui 
Hristos, ca să vă bucuraŃi şi să vă veseliŃi şi la arătarea slavei 
Lui.’…  

“Este nevoie de slujitori, păstori credincioşi - care nu vor linguşi 
pe popor, nici nu-l vor trata cu asprime, ci care îl vor hrăni cu 
pâinea vieŃii - bărbaŃi care în viaŃa lor să simtă zilnic puterea 
convertitoare a Duhului Sfânt şi care să nutrească în inimă o iubire 
puternică şi neegoistă faŃă de aceia pentru care lucrează.” –IFA, pp. 
525, 526. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Aici se dă o învăŃătură pentru toŃi urmaşii lui Hristos. 
Evanghelia nu face nici un compromis cu răul. Ea nu poate să scuze 
păcatul. Păcatele ascunse trebuie să fie mărturisite în ascuns 
înaintea lui Dumnezeu; dar, în ce priveşte păcatele făŃişe, trebuie să 
se facă mărturisire pe faŃă. Ocara păcatelor ucenicilor este aruncată 
asupra lui Hristos. Ele îl fac pe Satana să tresalte, iar sufletele 
îndoielnice, să se poticnească. Dând dovadă de pocăinŃă, ucenicul, 
pe cât îi stă în putinŃă, trebuie să îndepărteze această ocară.” –HLL, 
p. 811. 

 
* * * 
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7 
Sabatul, 12 august 2017 

 
“D UCEłI-VĂ… ŞI PROPOVĂDUIłI EVANGHELIA ” 

 
“Însărcinarea pe care Mântuitorul le-a dat-o ucenicilor îi 

cuprinde pe toŃi credincioşii. Îi cuprinde pe toŃi cei care vor crede în 
Hristos până la sfârşitul timpului. E o greşeală mare aceea de a 
crede că lucrarea de mântuire a sufletelor depinde numai de 
predicatorul întărit prin binecuvântare pentru acest lucru. 
Însărcinarea de a predica Evanghelia este dată tuturor acelora care 
au simŃit chemarea cerească. ToŃi cei care primesc viaŃa lui Hristos 
sunt sfinŃiŃi pentru lucrarea de mântuire a semenilor lor. Biserica a 
fost întemeiată pentru lucrarea aceasta, şi toŃi aceia care iau asupra 
lor sfânta ei răspundere se leagă prin aceasta să fie conlucrători cu 
Hristos.” –HLL, p. 822. 

 
Încurajare şi dovezi neclintite  
1. Cât timp după răstignirea Lui a continuat Isus să se 
întâlnească cu ucenicii, dovedind învierea Sa, precum şi 
învăŃându-i cu privire la Împ ărăŃia lui Dumnezeu? Faptele 
Apostolilor 1:3. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus a rămas cu ucenicii Lui timp de patruzeci de zile, făcându-i 
fericiŃi şi umplându-le inimile cu bucurie, în timp ce făcea tot mai 
clare înaintea lor realităŃile ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Îi mandatase 
să dea mărturie despre lucrurile pe care le văzuseră şi auziseră în 
legătură cu suferinŃele, moartea şi învierea Sa, despre faptul că El 
Se adusese pe Sine ca jertfă pentru păcat şi că toŃi cei care voiau 
puteau veni la El şi găsi viaŃa. Cu o gingăşie plină de credincioşie, 
le-a spus că vor fi prigoniŃi şi chinuiŃi; dar vor găsi mângâiere, 
reamintindu-şi experienŃa şi cuvintele pe care li le-a spus El. Le-a 
zis că biruise ispitele lui Satana şi că obŃinuse victoria prin încercări 
şi suferinŃă…. Dar ei puteau birui, aşa cum a biruit El.” –ExperienŃe 
şi Viziuni, p. 189. 
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2. Ce L-au întrebat ei? Ce demonstrează această întrebare? 
Faptele Apostolilor 1:6,7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Chiar înainte de a-i părăsi pe ucenici, Hristos le-a arătat din 
nou, lămurit, natura ÎmpărăŃiei Sale. Le-a reamintit lucruri pe care 
mai înainte El le spusese cu privire la ea. El a declarat că nu era 
planul Său să stabilească în lumea aceasta o împărăŃie pământească. 
El nu era trimis ca să domnească ca un monarh pământesc pe tronul 
lui David. Când ucenicii L-au întrebat: "Doamne, în vremea aceasta 
ai de gând să aşezi din nou împărăŃia lui Israel?" El le-a răspuns: 
"Nu este treaba voastră să ştiŃi vremurile sau soroacele; pe acestea 
Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa" (Fapte 1,6.7). Nu era nevoie ca 
ei să vadă mai departe în viitor decât numai atâta cât descoperirile 
făcute de El îi făceau în stare să vadă. Lucrarea lor era aceea de a 
vesti solia Evangheliei.” –IFA, p. 30. 

 

Însărcinarea Evangheliei 
3. Unde s-au dus ucenicii când a sosit timpul ca Mântuitorul să 
Îşi ia rămas bun? Ce Le-a spus despre misiunea bisericii şi 
relaŃia Lui cu ea? Matei 28:16-18.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceasta a fost unica întâlnire a lui Isus cu un grup mare de 
credincioşi, după învierea Sa. El a venit şi le-a vorbit, zicându-le: 
"Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ". Ucenicii I se 
închinaseră chiar înainte de a fi vorbit, dar aceste cuvinte, venind de 
pe buzele acelea care fuseseră închise de moarte, îi impresionau cu 
o putere deosebită. El era acum Mântuitorul cel înviat. MulŃi dintre 
ei Îl văzuseră cum Îşi foloseşte puterea pentru a-i vindeca pe 
bolnavi şi a Ńine în frâu puterile diavoleşti. Ei au crezut că El are 
putere să-Şi stabilească împărăŃia la Ierusalim, să înfrângă orice 
opoziŃie şi să biruie puterile naturii. El liniştise apele înfuriate; 
umblase pe valurile cu coama înspumată; înviase pe morŃi. De astă 
dată, El spune că "toată puterea" Îi fusese dată. Cuvintele Lui au 
îndreptat mintea ascultătorilor Lui de la lucrurile pământeşti şi 
trecătoare la cele cereşti şi veşnice. Au fost ridicaŃi la cea mai înaltă 
înŃelegere a demnităŃii şi slavei Lui.” –HLL, p. 819. 
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4. Ce însărcinare Le-a încredinŃat acestora? Ce solie trebuiau 
să împărt ăşească cu întreaga lume? Marcu 16:15.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Întâmplările din viaŃa lui Hristos, moartea şi învierea Sa, 
profeŃiile care arătau spre aceste evenimente, tainele planului de 
mântuire, puterea lui Isus pentru iertarea păcatelor - la toate aceste 
lucruri ei fuseseră martori şi trebuia să le facă cunoscute lumii. Ei 
trebuia să vestească Evanghelia păcii şi mântuirii prin pocăinŃă şi 
puterea Mântuitorului.” –IFA, p. 27. 

“Ucenicii nu trebuia să aştepte ca oamenii să vină la ei. Trebuia 
ca ei să meargă la oameni, căutându-i pe păcătoşi, aşa cum păstorul 
caută oaia pierdută. Hristos le-a deschis lumea înainte, ca fiind 
câmpul lor de lucru…. Ei trebuia să predice despre Mântuitorul, 
despre viaŃa Lui de slujire neegoistă, despre moartea Lui în ocară, 
despre iubirea Lui neasemuită şi neschimbătoare. Numele Lui 
trebuia să le fie parola, legătura lor de unire. În Numele Lui, ei 
trebuia să supună fortăreŃele păcatului. CredinŃa în Numele Lui 
trebuia să-i distingă, ca fiind creştini” –8T, pp. 14, 15. 

 
CredinŃă, botez şi mântuire 
5. În ce nume trebuiau credincioşii să fie botezaŃi? Cât de 
întinsă este această misiune? Matei 28: 19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Însărcinarea Evangheliei este marele hrisov misionar al 
ÎmpărăŃiei lui Hristos. Ucenicii urmau să lucreze cu sârguinŃă 
pentru suflete, adresând invitaŃia harului….  

“Ei trebuia să boteze în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului 
Sfânt. Numele lui Hristos trebuia să constituie parola, cuvântul lor 
de ordine, semnul prin care să fie deosebiŃi, legătura unirii lor, 
autoritatea activităŃii lor, cum şi izvorul succesului lor. Nimic nu 
avea să fie recunoscut în ÎmpărăŃia Sa, dacă nu purta Numele Său şi 
semnătura Sa.” –IFA, p. 28. 

“Misiunea aceasta ne este încredinŃată şi nouă. Ni se porunceşte 
să mergem ca soli ai Domnului Hristos, să-i învăŃăm pe oameni, 
să-i convingem şi să le atragem atenŃia la Cuvântul vieŃii. În acelaşi 
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fel, ne este dată asigurarea prezenŃei lui Hristos. Oricare ar fi 
dificultăŃile cu care ar trebui să ne confruntăm, oricare ar fi 
încercările pe care ar trebui să le suportăm, ne este adresată 
întotdeauna făgăduinŃa plină de îndurare: “Iată ca Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârşitul veacului.” –(Manuscript 24, 1903) 
Evanghelizare, p. 15. 

 
6. Deşi Isus a lucrat şi a predicat într-o zonă extinsă, de unde 
trebuiau ucenicii să-şi înceapă slujirea? Care vor fi rezultatele 
minunate pentru toŃi cei care cred în vestea cea bună şi încheie 
legământul botezului cu Domnul? Luca 24:47. Marcu 16:16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos i-a împuternicit pe ucenicii Lui să îndeplinească 
lucrarea pe care le-o încredinŃase, începând din Ierusalim. 
Ierusalimul fusese scena surprinzătoarei Lui bunăvoinŃe faŃă de 
neamul omenesc…  

“Dar lucrarea nu trebuia să se oprească acolo. Trebuia să se 
întindă până la marginea pământului…. 

“Ucenicii trebuiau să-şi înceapă lucrarea de acolo de unde se 
aflau. Nici câmpul cel mai puŃin promiŃător nu trebuia să fie trecut 
cu vederea. Tot aşa, fiecare lucrător pentru Hristos trebuie să 
înceapă de acolo de unde se află.” –HLL, pp. 820-822. 

"Nu există nici o limită ca lucrarea misionară să fie făcută pentru 
îndeplinirea acestei însărcinări, totuşi din cauza lipsei de credinŃă 
din partea poporului lui Dumnezeu, lucrarea adesea a ajuns aproape 
să fie paralizată... Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi avut un 
adevărat spirit misionar, naŃiunile care zac încă în întuneric ar fi 
fost iluminate prin munca lui de sacrificiu de sine.” –Australian 
Union Conference Record, October 14, 1907. 

 
Ascultare şi predare 
7. Pe lângă faptul de a crede solia Sa, ce fac toŃi adevăraŃii 
urmaşi ai lui Hristos? Cine îi însoŃeşte pe predicatorii 
Evangheliei în îndeplinirea misiunii lor? Matei 28: 20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“În însărcinarea pe care le-a dat-o ucenicilor Săi, Hristos nu 
numai că a schiŃat lucrarea lor, dar le-a dat şi o solie. "ÎnvăŃaŃi pe 
oameni", a zis El, "să păzească tot ce v-am poruncit." Ucenicii 
trebuiau să vestească ceea ce îi învăŃase Hristos. Se cuprinde aici nu 
numai ce vorbise El în persoană, dar şi prin toŃi profeŃii şi 
învăŃătorii Vechiului Testament. ÎnvăŃătura omenească este 
exclusă…. "Legea şi profeŃii", împreună cu tot ce ne e raportat din 
cuvintele şi faptele Lui formează comoara încredinŃată ucenicilor 
pentru a fi predată lumii. Numele lui Hristos este deviza lor, semnul 
lor distinctiv, legătura lor de unire, autoritatea care hotărăşte felul 
lor de purtare şi izvorul izbânzii lor. ÎmpărăŃia Lui nu va recunoaşte 
nimic din ceea ce nu are inscripŃia Lui.” –HLL, p. 826. 

“Cel care lucrează într-o Ńară străină trebuie să poarte în inimă 
pacea şi iubirea cerului, deoarece aceasta este unica lui posibilitate 
de a fi în siguranŃă…. În lucrarea misionară este nevoie de energie 
şi de sacrificiu de sine. Dumnezeu cheamă oameni care vor duce 
mai departe biruinŃele crucii, care vor persevera în ciuda 
descurajărilor şi a lipsurilor, oameni cu zelul, hotărârea şi credinŃa 
care sunt absolut necesare în lucrarea misionară.” –Slujitorii 
Evangheliei, p. 469. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Cuvintele acestea ne arată câmpul şi lucrarea noastră. Câmpul 
nostru este lumea; lucrarea noastră este vestirea adevărurilor pe 
care Hristos a venit să le proclame în lumea noastră. BărbaŃi şi 
femei trebuie să aibă prilejul de a ajunge la cunoaşterea adevărului 
prezent, prilejul de a afla că Hristos este Mântuitorul lor, că "atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru 
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaŃa veşnică." Ioan 
3:16.” –8T, p. 204. 

 
* * * 
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8 
Sabatul, 19 august 2017 

 
BOTEZUL CU DUHUL SFÂNT  

 
“Evanghelia trebuie să fie vestită nu ca o teorie lipsită de viaŃă, 

ci ca o putere vie, care schimbă viaŃa. Dumnezeu doreşte ca 
primitorii harului Său să fie martori ai puterii Lui. El îi primeşte cu 
plăcere chiar pe aceia a căror purtare L-au supărat mai mult; dacă se 
pocăiesc, El le dă Duhul Său cel Sfânt, îi pune în locurile de 
încredere cele mai însemnate şi-i trimite în tabăra celor 
necredincioşi, pentru a vesti mila Lui nemărginită. El ar vrea ca 
servii Săi să dea mărturie despre faptul că, prin harul Său, oamenii 
pot avea un caracter asemenea cu al lui Hristos şi se pot bucura de 
asigurarea marii Lui iubiri. Ar vrea ca noi să dăm mărturie despre 
faptul că El nu poate să fie mulŃumit până când neamul omenesc nu 
este recâştigat şi repus în sfintele drepturi de copii ai Lui.” HLL 826 

 
Promisiunea unui botez special 
1. Conform promisiunii lui Ioan Botezătorul, ce dar urma Isus 
să dea urmaşilor Săi? Matei 3:11. Luca 3:16. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Fără acesta nu suntem 
mai pregătiŃi să mergem în lume decât au fost ucenicii după 
răstignirea Domnului lor. Isus cunoştea deficienŃa lor şi le-a zis să 
rămână în Ierusalim până când vor fi înzestraŃi cu putere de sus. 
Fiecare învăŃător trebuie să fie un elev pentru ca ochi lui să fie unşi 
să poată vedea dovezile adevărului progresiv al lui Dumnezeu. 
Dacă vrea să le împartă altora lumină, razele Soarelui Neprihănirii 
trebuie să strălucească mai întâi în inima lui.” Solii Alese vol.1, 411. 

 
2. Ce promisiune minunată a făcut Isus ucenicilor înainte de 
moartea şi învierea Sa? Dar ce trebuia să se întâmple înainte ca 
Mângâietorul să vină? Ioan 14:16, 17; 16:7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Dumnezeu nu cere să facem în propria noastră putere lucrarea 
ce ne stă în faŃă. El a asigurat mai dinainte sprijin dumnezeiesc 
pentru toate împrejurările critice, când puterile omeneşti nu ajung 
să facă faŃă. El dă Duhul Sfânt pentru a ne ajuta în orice 
strâmtorare, pentru a ne întări nădejdea şi siguranŃa, pentru a ne 
ilumina mintea şi pentru a ne curăŃi inima.” –8T, p. 19. 

“Avem nevoie de ungerea sfântă din cer. Oricât de inteligent şi 
oricât de învăŃat ar fi, omul nu este calificat să-i înveŃe pe alŃii, dacă 
nu are o legătură fermă cu Dumnezeul lui Israel…. Dacă puterea 
divină nu se combină cu efortul omenesc, eu nu aş da nici un ban pe 
tot ce este în stare să facă omul cel mai mare. Duhul Sfânt lipseşte 
din lucrarea noastră. Nimic nu mă înspăimântă mai mult decât 
faptul de a vedea spiritul de discordie dintre fraŃii noştri. Când nu 
putem să ne adunăm împreună ca nişte creştini şi să examinăm 
onest punctele controversate, ne aflăm pe un teren periculos. 
SimŃeam că aş fi vrut să fug din locul acela ca să nu fiu influenŃată 
de spiritul celor care nu sunt în stare să cerceteze cu sinceritate 
învăŃăturile Bibliei.” –Solii Alese, vol. 1, p. 411. 

 
Un cadou special pentru un scop special 
3. Cu ce scop urma Domnul să dea botezul Duhului Sfânt? Luca 
24:48. Ioan 15:27. Faptele Apostolilor 1:8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Părea ciudat ca Hristos să poruncească ucenicilor să-şi înceapă 
slujirea în Ierusalim, tocmai locul unde spiritul lui Satana a fost cel 
mai evident manifestat în opoziŃie şi duşmănie contra PrinŃului 
vieŃii. Acolo a fost El vânat, persecutat, negat şi trădat."– Review 
and Herald, April 19, 1892. 

“Însărcinarea Evangheliei este marele hrisov misionar al 
ÎmpărăŃiei lui Hristos. Ucenicii urmau să lucreze cu sârguinŃă 
pentru suflete, adresând invitaŃia harului. Nu trebuiau să aştepte ca 
oamenii să vină la ei, ci ei trebuiau să meargă la oameni cu solia 
lor.” –IFA, p. 28. 

"După cum ucenicii au ieşit să proclame Evanghelia, plini de 
puterea Duhului, tot aşa servii lui Dumnezeu trebuie să meargă 
astăzi. Peste tot în jurul nostru sunt câmpuri albe gata de recoltă. 
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Aceste câmpuri trebuie să fie secerate. Noi trebuie să lucrăm, plini 
de dorinŃa renunŃării de sine pentru a da solia harului celor ce sunt 
în întunericul rătăcirii şi necredinŃei. Dumnezeu va mişca inimile 
credincioşilor ca să ducă lucrarea Sa până la regiunile îndepărtate.” 
–That I May Know Him, p. 344. 

 
4. Ce semne îi vor însoŃi pe credincioşi în timp ce proclamă solia 
mântuirii? Cum ar trebui s ă motiveze acest lucru fiecare 
biserică pentru a avansa în lucrarea misionară? Marcu 
16:15,17,18.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Prin darul Duhului Sfânt, ucenicii urmau să primească o putere 
minunată, mărturia lor urma să fie întărită prin semne şi minuni. 
Urmau să fie săvârşite minuni nu numai de către apostoli, dar şi de 
către aceia care primeau solia. 

“FăgăduinŃa este tot atât de mult cuprinzătoare ca însărcinarea. 
Aceasta nu înseamnă că toŃi vor primi toate darurile. Duhul "dă 
fiecăruia în parte, cum voieşte" (1 Cor. 12,11). Darurile Duhului 
sunt făgăduite fiecărui credincios potrivit cu nevoia lui pentru 
lucrarea Domnului. FăgăduinŃa aceasta este tot atât de puternică şi 
vrednică de încredere astăzi ca pe timpul apostolilor. "Semnele 
acestea vor însoŃi pe cei ce vor crede." Acesta este privilegiul 
copiilor lui Dumnezeu şi credinŃa trebuie să ia în stăpânire tot ce 
poate ca aprobare a credinŃei.” –HLL, pp. 821, 823. 

 
Unitate şi armonie 
5. Având în vedere acest botez special, ce poruncă a dat Isus 
ucenicilor după învierea Sa? Luca 24:49. Faptele Apostolilor 
1:4, 5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“TalanŃii, pe care Domnul Hristos i-a încredinŃat Bisericii Sale, 
reprezintă - în mod deosebit - darurile şi binecuvântările date 
oamenilor de către Duhul Sfânt…. Nu toŃi oamenii primesc aceleaşi 
daruri, dar fiecărui slujitor al lui Dumnezeu îi este făgăduit un dar 
al Duhului Sfânt.  
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“…Dar darul Duhului Sfânt n-a fost primit în plinătatea lui decât 
numai după înălŃarea Domnului la cer. Revărsarea Duhului Sfânt 
n-a avut loc decât atunci când ucenicii, prin credinŃă şi rugăciune, 
s-au predat pe deplin lucrării Sale. Atunci, într-un mod deosebit, 
bunurile cerului au fost încredinŃate urmaşilor Domnului Hristos. 
"De aceea este zis: 'S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri 
oamenilor.'" Efeseni 4,8.7…. Darurile sunt deja ale noastre, în 
Hristos Isus, dar luarea lor în stăpânire depinde de primirea - de 
către noi - a Duhului Sfânt.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 327. 

 
6. Unde au aşteptat ucenicii botezul Duhului Sfânt în 
conformitate cu cuvintele lui Isus? Cum şi-au petrecut zilele de 
pregătire? Faptele Apostolilor 1:12-14; 2:1.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Primii ucenici au plecat şi au vestit Cuvântul. Ei L-au 
descoperit pe Hristos în viaŃa lor. Iar Domnul lucra împreună cu ei 
"şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoŃeau" (Marcu 16,20). 
Ucenicii aceştia s-au pregătit pentru lucrarea lor. Înainte de 
Cincizecime, ei s-au adunat şi au îndepărtat orice deosebire. Erau o 
inimă şi un gând. Ei au crezut făgăduinŃa lui Hristos că se va da 
binecuvântarea şi s-au rugat în credinŃă. Au cerut nu numai ca ei să 
fie binecuvântaŃi; erau apăsaŃi de povara pentru salvarea sufletelor. 
Evanghelia trebuia să fie dusă până la marginile pământului şi ei au 
cerut revărsarea puterii lui Hristos care fusese făgăduită. Atunci S-a 
revărsat Duhul Sfânt şi mii de suflete s-au convertit într-o zi.” –
HLL, p. 827. 

 
Împlinirea promisiunii şi rezultatele sale   
7. Când a avut loc botezul Duhului Sfânt? Ce rezultate 
miraculoase au fost văzute când ucenicii au predicat solia 
Evangheliei? Faptele Apostolilor 2:2, 14, 41.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Apostolii vorbeau prin puterea Duhului Sfânt, iar cuvintele lor 
nu puteau fi contrazise pentru că erau confirmate de mari minuni 
făcute de ei prin revărsarea Duhului Sfânt. Înşişi ucenicii erau 
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uimiŃi de rezultatele acesteia şi de secerişul rapid şi abundent de 
suflete. ToŃi oamenii erau plini de mirare.” –Istoria Mântuirii  245. 

“Numai când lucrează pentru Hristos biserica are făgăduinŃa că 
El este împreună cu ea... Însăşi viaŃa bisericii depinde de 
credincioşia cu care îndeplineşte această însărcinare dată de 
Domnul. A neglija această lucrare înseamnă, cu siguranŃă, a cădea 
în slăbiciune şi decădere. Acolo unde nu este lucrare vie pentru 
alŃii, iubirea se stinge, iar credinŃa se slăbeşte.” –HLL, p. 825. 

“Aceste evenimente trebuie să se repete chiar cu şi o mai mare 
putere. Revărsarea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii a fost Ploaia 
Timpurie, dar Ploaia Târzie va fi mult mai abundentă. Duhul Sfânt 
aşteaptă să fie cerut şi primit. Domnul Hristos trebuie să fie din nou 
descoperit în toată plinătatea Sa prin puterea Duhului Sfânt.” –
Parabolele Domnului Hristos, p. 121. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“A şa poate să fie şi acum. În loc de a fi vestite speculaŃiile 
omeneşti, să se predice Cuvântul lui Dumnezeu. Creştinii să 
îndepărteze neînŃelegerile dintre ei şi să se predea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea celor pierduŃi. În credinŃă să ceară binecuvântarea, 
şi ea va veni. Revărsarea Duhului pe timpul apostolilor a fost 
"ploaia timpurie", şi urmările ei au fost măreŃe. Dar "ploaia târzie" 
va fi mai îmbelşugată (Ioel 2,23). 

“ToŃi aceia care îşi predau sufletul, trupul şi spiritul lui 
Dumnezeu vor primi fără încetare noi valuri de puteri corporale şi 
mintale. Depozitele inepuizabile ale cerului le stau la îndemână. 
Hristos le insuflă duh din duhul Său, viaŃă din viaŃa Sa. Duhul Sfânt 
scoate la iveală puterile Lui cele mai de seamă pentru a lucra asupra 
inimii şi minŃii. Harul lui Dumnezeu sporeşte şi înmulŃeşte 
însuşirile lor şi orice desăvârşire a naturii dumnezeieşti vine în 
ajutorul lor în lucrarea de salvare a sufletelor. Prin conlucrarea cu 
Hristos, ei sunt desăvârşiŃi în El şi, în slăbiciunea lor omenească, 
sunt făcuŃi în stare să facă faptele Atotputerniciei.” –HLL, p. 827. 

 
* * * 
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Vă rugăm să citiŃi Raportul Misionar din  
Asia de Sud-Est de la pagina 50 

 
9 
Sabatul, 26 august 2017 

 
"M Ă SUI LA TATĂL MEU" 

 
"Cel mai preŃios lucru al înălŃării lui Isus pentru ucenici a fost că 

El S-a ridicat la cer în forma fizică ca Maestrul lor divin... 
"Ucenicii nu numai că au văzut pe Domnul ridicându-Se, ci au 

avut şi mărturia îngerilor că El S-a dus să ocupe tronul Tatălui Său 
în ceruri. Ultima amintire a ucenicilor cu privire la Domnul lor a 
fost ca Prieten iubitor, Răscumpărător glorificat. Moise îşi 
acoperise faŃa pentru a ascunde slava care s-a reflectat asupra ei şi 
slava lui Hristos la înălŃare a fost ascunsă de vederea umană. Slava 
escortei cereşti şi deschiderea porŃilor măreŃe ale lui Dumnezeu ca 
să-L primească nu trebuiau să fie văzute de ochi muritori.” –
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1053. 

 
Momentul întoarcerii la Tatăl 
1. Ce a spus Isus de două ori în rugăciunea Sa către Tatăl Său 
în Ghetsimani? Ce moment se apropia? Ioan 17:11, 13.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Hristos Şi-a terminat lucrarea ce I-a fost dată să o facă. El 

strânsese pe aceia care aveau să continue lucrarea Sa printre 
oameni. Şi El a spus: "Eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în 
lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte în 
Numele Tău pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, 
cum suntem şi Noi". "M ă rog ca toŃi să fie una" Eu în ei, şi Tu în 
Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască 
lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine." 
Ioan 17:10, 11, 20-23.” –IFA, p. 24. 
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2. Ce s-a întâmplat în timp ce Isus a vorbit ucenicilor despre 
lucrurile privitoare la Împ ărăŃia lui Dumnezeu? Ce s-a 
întâmplat în timp ce priveau? Faptele Apostolilor 1:3, 9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Isus a rostit aceste cuvinte chiar înainte de înălŃarea Sa la cer: 
"După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălŃat 
la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor." Faptele Ap. 1:9. Acestea 
au fost ultimele cuvinte ale Mântuitorului faŃă de ucenicii Săi, şi în 
ele vedem însărcinarea care le-a fost dată şi munca pe care trebuiau 
să o îndeplinească. Ei trebuiau să fie martorii lui Hristos până la 
marginile pământului. Aceeaşi însărcinare ne-a fost dată şi nouă ca 
şi lor, şi cât de dornici ar trebui să fim să îndeplinim porunca 
Domnului nostru de ai mântui pe cei care sunt pierduŃi şi să slăvim 
pe Dumnezeu în lume."– Review and Herald, April 19, 1892. 

"Hristos a venit pe pământ ca Dumnezeu sub masca omenirii. A 
urcat la ceruri ca rege al sfinŃilor. Ridicarea Sa la ceruri a fost 
demnă de caracterul Său înălŃat. A plecat ca un luptător puternic în 
luptă, un cuceritor, care a făcut robia roabă. El a fost slujit de cetele 
cereşti, în mijlocul strigătelor şi urărilor de laudă şi cântece cereşti.” 
–Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1053. 

 
Plecare şi binecuvântare 
3. Ce a făcut Isus după ce a plecat de la ei? Urmând exemplul 
Său, ce trebuie să facem după ce ne luăm rămas bun de la 
membrii şi adunările de fraŃi? Luca 24:50, 51.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când a sosit timpul ca Hristos să Se înalŃe la Tatăl, El i-a 
condus pe ucenici afară din oraş, până în Betania. Aici, El S-a oprit, 
iar ei s-au adunat în jurul Său. Cu mâinile întinse spre 
binecuvântare, ca o asigurare a grijii Lui ocrotitoare, El S-a înălŃat 
încet din mijlocul lor. "Pe când îi binecuvânta, S-a despărŃit de ei şi 
a fost înălŃat la cer" Luca 24:51.  

“În timp ce ucenicii priveau înmărmuriŃi în sus spre a prinde cea 
din urmă privire a Domnului lor care Se înălŃa, El era primit în 
rândurile îngerilor cereşti care se bucurau.” –IFA, p. 32. 
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4. Ce au înŃeles ucenicii care au asistat la această scenă 
triumfal ă? Cum şi-au exprimat credinŃa în El în timp ce Îşi lua 
rămas bun şi se înălŃa la cer? Luca 24:52. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Acum vedeau că profeŃiile s-au împlinit literar... Maestrul divin 
a fost într-adevăr tot ceea ce a pretins a fi. ProfeŃiile referitoare la 
Hristos şi misiunea Lui nu mai erau un mister pentru ucenicii Săi, ci 
o realitate vie; şi pe măsură ce spuneau experienŃa lor lumii, înălŃau 
dragostea lui Dumnezeu, asigurarea divină pe care o arătau a fost o 
dovadă înaintea oamenilor că aceştia au primit darul Duhului Sfânt. 
Inimile oamenilor s-au topit şi supus. Promisiunea, "va face altele 
(lucrări/minuni) şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la 
Tatăl" s-a împlinit. Hristos, Mesia, a venit. Mântuitorul lumii a 
murit, ca toŃi să aibă viaŃa, viaŃa veşnică. Nu a mai fost o chestiune 
de credinŃă pentru ei că El a fost un ÎnvăŃător trimis de Dumnezeu. 
Şi-au dat seama că, deşi El a fost îmbrăcat cu umanitatea, era de 
origine divină.” –Review and Herald, June 18, 1895. 

 
ÎnălŃarea Domnului Isus şi promisiunea de a reveni 
5. Cine a rămas şi a explicat ucenicilor ce se va întâmpla după 
ce Isus S-a înălŃat? Către ce eveniment şi-au îndreptat atenŃia 
aceşti soli? Faptele Apostolilor 1:10, 11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos Se înălŃase la cer având chip de om. Ucenicii văzuseră 
norul care-L primise. Acelaşi Isus care umblase, vorbise şi Se 
rugase cu ei, care frânsese pâinea împreună cu ei, care fusese cu ei 
în bărcile lor pe lac şi care în ziua aceea Se ostenise urcând 
împreună cu ei Măslinişul acelaşi Isus mergea acum să şadă pe tron 
cu Tatăl Său. Şi îngerii i-au asigurat că Acelaşi pe care ei L-au 
văzut mergând la cer va reveni tot aşa cum S-a înălŃat. El va veni 
"pe nori; şi orice ochi Îl va vedea." "Căci Însuşi Domnul, cu un 
strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiŃa lui Dumnezeu, Se va 
pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morŃi în Hristos."… Apocalipsa 
1:7; 1 Tesaloniceni 4:16…. În felul acesta, se va împlini însăşi 
făgăduinŃa dată de Domnul ucenicilor Săi: "Şi după ce Mă voi duce 
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şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca 
acolo unde sunt Eu, să fiŃi şi voi" (Ioan 14,3). De aceea, ucenicii se 
puteau bucura pe deplin în nădejdile revenirii Domnului lor.” –
HLL, p. 832. 

 
Pe tronul slavei 
6. După lupta şi biruin Ńa Sa asupra păcatului şi a morŃii, unde a 
fost Domnul Isus aşezat? Ce poziŃie a primit? Marcu 16:19. 
Ioan 17:5. Filipeni 2:8-11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Ucenicii nu numai că au văzut pe Domnul ridicându-Se, ci au 
avut şi mărturia îngerilor că El S-a dus să ocupe tronul Tatălui Său 
în ceruri. Ultima amintire a ucenicilor cu privire la Domnul lor a 
fost ca Prieten iubitor, Răscumpărător glorificat. Moise îşi 
acoperise faŃa pentru a ascunde slava care s-a reflectat asupra ei şi 
slava lui Hristos la înălŃare a fost ascunsă de vederea umană. Slava 
escortei cereşti şi deschiderea porŃilor măreŃe ale lui Dumnezeu ca 
să-L primească nu trebuiau să fie văzute de ochi muritori.” –
Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1053. 

"Slava Tatălui a fost descoperită în Fiul; Hristos a făcut  
cunoscut caracterul Tatălui. El a fost atât de perfect conectat cu 
Dumnezeu, atât de complet învăluit în lumina Sa, că cine a văzut pe 
Fiul, a văzut pe Tatăl. Vocea Lui a fost ca vocea lui Dumnezeu. FiŃi 
atenŃi la rugăciunea lui Hristos înainte de răstignire: ‘Şi acum, Tată, 
proslăveşte-Mă la Tine însuŃi cu slava pe care o aveam la Tine, 
înainte de a fi lumea.’” –Review and Herald, January 7, 1890. 

 
Confirmarea divină şi predicarea 
7. Fără binecuvântarea prezenŃei fizice a lui Isus, ce i-a păzit pe 
ucenici de îndoială sau descurajare? Ce experienŃe au avut 
imediat? Faptele Apostolilor 1:12. Luca 24:53. Marcu 16:20.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ucenicii nu mai aveau nici o îndoială cu privire la viitor. Ei 
ştiau că Isus este în cer şi că El continuă să-i iubească. Ei ştiau că 
au un prieten la tronul lui Dumnezeu şi erau nerăbdători să-I 
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prezinte Tatălui cererile lor în Numele lui Isus. În temere sfântă, 
şi-au plecat capetele în rugăciune, repetând asigurarea: "Orice veŃi 
cere de la Tatăl în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aŃi cerut 
nimic în Numele Meu: cereŃi şi veŃi căpăta, pentru ca bucuria 
voastră să fie deplină" (Ioan 16,23.24). Ei înălŃară mâna credinŃei 
mai sus şi tot mai sus, cu argumentul puternic: "Ba mai mult, El a şi 
înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 
(Romani 8,34). Iar Ziua Cincizecimii le aduse plinătatea bucuriei 
prin prezenŃa Mângâietorului, exact aşa cum făgăduise Hristos.” –
HLL, p. 833. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“De la scena aceea de bucurie cerească, ne vine pe pământ ecoul 
minunatelor cuvinte ale lui Hristos: "Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl 
vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru" (Ioan 20,17). 
Familia din cer şi familia de pe pământ sunt una. Domnul nostru 
S-a înălŃat pentru noi şi tot pentru noi trăieşte. "De aceea şi poate să 
mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu 
prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei" Evrei 
7:25.” –HLL, p. 835. 

“Învierea şi înălŃarea Domnului este o dovadă sigură a biruinŃei 
sfinŃilor lui Dumnezeu asupra morŃii şi mormântului, şi o garanŃie 
că cerul este deschis pentru aceia care-şi spală veşmintele 
caracterului lor şi le albesc în sângele Mielului. Isus S-a înălŃat la 
Tatăl ca un reprezentant al neamului omenesc, şi Dumnezeu va 
aduce pe aceia care reflectă chipul Lui să privească şi să se 
împărtăşească împreună cu El de slava Lui.” –9T, p. 286. 

 
 

* * * 
 

Vă rugăm să citiŃi Raportul Misionar din  
Asia de Sud-Est de la pagina 50 
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RAPORT MISIONAR DIN ASIA DE SUD-EST 
 

A se citi în Sabatul din 26 august 2017 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat  

va fi adunată în Sabatul din 2 septembrie 2017 
 

ÎNTRE DRUMUL M ĂTĂSII ŞI RUTA  
COMERCIAL Ă A CONDIMENTELOR 

 
“Dar vă spun că vor veni mulŃi de la răsărit şi de la apus, şi vor 

sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în ÎmpărăŃia cerurilor.” 
Matei 8:11. 

Descoperiri arheologice recente dezvăluie că în vechime 
comerŃul marilor monarhi a fost mult mai amplu decât şi-au 
imaginat oamenii de ştiinŃă. Se crede că imigrarea evreilor în China 
a avut loc prin anul 200 Î.Hr. MulŃi cred că oamenii din China şi 
Ńările orientale au auzit Evanghelia de la apostolul Toma. Dar 
există, de asemenea, cercetători ai Bibliei care cred că Barnaba a 
călătorit cu Toma şi apoi a plecat spre China. Este evident că aceşti 
ucenici au urmat comercianŃii pe cele două rute principale 
comerciale; şi anume, "ruta comercială a condimentelor" şi "drumul 
mătăsii". Se crede că misionarii creştini Nestorieni au ajuns în 
China în jurul anului 500 d.Hr. Istoria Adventistă arată că Abram 
LaRue a fost primul misionar în China, slujind auto-susŃinut în 
Hong Kong din 1888 până la moartea sa în 1903. În 1902, 
prezbiterul J.N. Andrews a ajuns în China şi a dezvoltat în 
continuare activitatea în Hong Kong. 

Societatea Misionară InternaŃională a început să lucreze în multe 
Ńări din Orient cu un deceniu în urmă, cu excepŃia Filipine, unde 
biserica a existat de mai mulŃi ani. Acum sunt mulŃi credincioşi în 
Republica Populară China, Japonia, Coreea de Sud, Coreea de 
Nord, Tailanda, Vietnam şi Malaezia, iar suflete interesate studiază 
pentru a fi botezate în Cambodgia, Laos, Hong Kong şi Mongolia. 
Există, de asemenea, deschideri în Singapore, Macao şi Republica 
China (Taiwan). 

Religiile majoritare din aceste Ńări sunt Budismul şi 
Confucianismul. Pe lângă acestea există multe religii indigene, care 
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sunt practicate, în timp ce Ateismul este foarte puternic în rândul 
tinerei generaŃii. RevoluŃia industrială şi tehnologică a adus 
schimbări enorme la stilul de viaŃă al oamenilor. Este o mare 
provocare pentru a converti muncitorii ocupaŃi la orice religie din 
cauza programului lor de lucru aglomerat. 

FraŃii credincioşi din Filipine au acceptat provocarea de a duce 
mai departe lucrarea lui Dumnezeu în multe Ńări din Asia şi suflete 
au fost deja botezate. Lucrătorul Biblic din Vietnam călătoreşte 
peste graniŃă pentru a vizita Cambodgia şi pregătirea oamenilor 
pentru botez. FraŃii în Malaezia avansează spre principalele oraşe. 
Lucrarea se deschide în Thailanda, cu un singur botez la data 
scrierii acestui raport şi cu multe suflete interesate de lumina 
spirituală. FraŃii chinezi s-au angajat în lucrarea misionară în 
Mongolia şi unele părŃi din Coreea de Nord. FraŃii din Coreea de 
Sud, de asemenea, depun eforturi pentru a răspândi Evanghelia în 
Coreea de Nord. Până în prezent, un suflet din Coreea de nord a 
fost botezat. Credincioşii din Japonia fac planuri să-şi extindă 
activitatea şi în principalele oraşe. 

Dragi fraŃi şi surori, avem nevoie de rugăciunile şi sprijinul 
dumneavoastră pentru a împlini însărcinarea Evangheliei în Ńările 
din Asia. Sunt necesare fonduri pentru a produce literatură în 
diferite limbi şi să se asigure cheltuielile de călătorie, închiriere şi 
amenajare a locaşurilor de cult, asigurarea vizelor şi îndeplinirea 
reglementărilor guvernamentale, etc. ContribuŃiile dumneavoastră 
generoase de săptămâna viitoare a colectei speciale de Şcoală de 
Sabat vor întări şi da putere luminii Evangheliei care străluceşte în 
această parte a globului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. 

 
–Douglas Francis 

Casierul ConferinŃei Generale şi Responsabilul Diviziunii Asia  
 

* * * 
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Colecta Specială a Şcolii de Sabat este pentru Asia de Sud-Est 
Dumnezeu să binecuvânteze şi să recompenseze  

darurile tale generoase! 
 

10 
Sabatul, 2 septembrie 2017 

 
PROFETUL CE VA VENI  

 
“Moise, către încheierea lucrării sale de conducător şi învăŃător 

al lui Israel, a profetizat în mod lămurit despre Mesia care avea să 
vină. "Domnul Dumnezeul tău", spunea el adunării oştirii lui Israel, 
"îŃi va ridica din mijlocul tău, dintre fraŃii tăi, un prooroc ca mine: 
să ascultaŃi de el". Şi Moise îi asigură pe izraeliŃi că Însuşi 
Dumnezeu îi descoperise aceasta pe când se găsea pe Muntele 
Horeb, zicând: "Le voi ridica din mijlocul fraŃilor lor un prooroc ca 
tine, voi pune cuvintele Mele în gura Lui, şi El va spune tot ce-i voi 
porunci Eu." (Deuteronomul 18:15, 18.” –IFA, p. 222. 

 
Eu voi ridica un profet 
1. Ce făgăduinŃă minunată a dat Domnul poporului Său prin 
Moise cu multe secole înainte? Deuteronomul 18:15,18,19. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
"ÎnvăŃătorul desemnat de cer a apărut şi nu este altul decât Fiul 

Dumnezeului infinit. DesfăşuraŃi sulurile şi citi Ńi despre El. Moise a 
declarat copiilor lui Israel: Atunci Domnul mi-a zis: ,,Ce au zis ei, 
este bine. Le voi ridica din mijlocul fraŃilor lor un prooroc ca tine, 
voi pune cuvintele Mele în gura Lui şi El le va spune tot ce-i voi 
porunci Eu. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele pe cari 
le va spune El în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. Iată 
profeŃia care anunŃă venirea Lui. Cuvintele lui nu trebuiau să fie 
ignorate; Pentru că autoritatea Lui era supremă, iar puterea Lui era 
absolută." –Lift Him Up, p. 35. 
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Tu eşti Profetul? 
2. Ce putem vedea în unele dintre întrebările puse de trimişii lui 
Ioan Botezătorul? Ce legătur ă are acest lucru cu profeŃia de 
mai sus? Ioan 1:21, 25.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Printre iudei, se aflau totuşi suflete statornice, urmaşi ai 
aceluiaşi neam sfânt prin care fusese păstrată cunoaşterea de 
Dumnezeu. Aceştia aşteptau încă nădejdea făgăduinŃei făcute 
strămoşilor. Ei îşi întăreau credinŃa, cercetând asigurarea dată prin 
Moise: "Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraŃii voştri 
un prooroc ca mine; pe El să-L ascultaŃi în tot ce vă va spune" 
(Fapte 3:22). De asemenea, ei citeau cum Dumnezeu Îl va unge pe 
Acela care avea "să aducă veşti bune celor nenorociŃi", "să vindece 
pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor slobozenia" şi să 
vestească "un an de îndurare al Domnului" (Isaia 61:1,2). Ei citeau 
cum El "va aşeza dreptatea pe pământ", cum "ostroavele vor 
nădăjdui în legea Lui", cum "neamuri vor umbla în lumina ta, şi 
împăraŃi în strălucirea razelor tale. Isaia 42:4; 60:3.” –HLL, p. 34. 

 
În Ńelegerea femeii samaritene   
3. Ce a înŃeles femeia samariteancă din dialogul cu Isus? 
Exprimându-şi surprinderea, ce întrebare le-a pus oamenilor 
din oraş? Ce mărturie a dat orbul vindecat de Isus? Ioan 4:19, 
28, 29; 9:17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus a avut în vedere un obiectiv dublu. El a dorit să-i trezească 
conştiinŃa cu privire la felul ei de viaŃă păcătos, dar şi să-i 
dovedească faptul că un ochi mai înŃelept decât ochii oamenilor 
citise secretele vieŃii ei. Femeia, deşi nu înŃelegea pe deplin 
vinovăŃia felului ei de viaŃă, a fost foarte uimită de faptul că 
Străinul acesta avea o astfel de cunoaştere. Cu un respect profund, 
ea a zis: „Doamne, văd că eşti proroc.”…’” –Fiice ale lui 
Dumnezeu, p. 62. 

"Această lecŃie este şi pentru încurajarea noastră, căci în timp ce 
există mulŃi care nu vor ceda puterii convingătoare a Duhului lui 
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Dumnezeu, există, de asemenea, mulŃi care flămânzesc după 
cuvintele luminii şi mântuirii. MulŃi vor primi adevărul şi vor 
depune mărturie aşa cum au făcut samaritenii că Hristos este 
Mântuitorul lumii. La rândul lor vor deveni semănători ai seminŃei 
adevărului. Trebuie să ne ridicăm ochii şi să privim lanurile care 
sunt albe, gata deja pentru recoltă.” –The Southern Work, p. 59. 

 
Mul Ńi Îl consideră pe Isus un profet 
4. CâŃi L-au recunoscut pe Isus ca un profet sau ca Profetul 
care avea să vină în lume? Luca 7:15, 16. Ioan 6:14; 7:40. 
Marcu 6:15. Matei 21:10,11,46. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Timp de peste o mie de ani, poporul iudeu aşteptase venirea 
Mântuitorului făgăduit. Cele mai strălucite nădejdi ale lor se 
sprijiniseră pe acest eveniment. Timp de o mie de ani, în cântec şi 
proorocie, în ritualul templului şi în rugăciunea din familie, Numele 
Său fusese păstrat cu evlavie….” –ProfeŃi şi Regi, p. 710. 

“Se raportează conducătorilor Ierusalimului că Isus Se apropie 
de oraş cu o mare mulŃime de oameni. Dar ei n-au nici un cuvânt de 
bun venit pentru Fiul lui Dumnezeu. Plini de teamă, ei ies să-L 
întâmpine, sperând să împrăştie mulŃimea. Când procesiunea era 
gata să coboare de pe Muntele Măslinilor, este întâmpinată de 
conducători. Ei cercetează cauza acestei bucurii zgomotoase. Când 
întreabă: "Cine este Acesta?", ucenicii răspund la această întrebare 
plini de duhul inspiraŃiei. În cuvinte elocvente, ei repetă profeŃiile 
despre Hristos….” –HLL, p. 578.  

 
Unii ucenici L-au recunoscut pe Isus ca profet 
5. Cine a amintit această minunată profeŃie şi a subliniat 
împlinirea ei în persoana Sfântă a lui Isus? Faptele Apostolilor 
7:37. Ioan 1:45. Luca 24:18, 19, 27.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Nu au auzit ucenicii această explicaŃie a Scripturilor de pe 
buzele Maestrului lor în timp ce a fost cu ei? Dar cât de puŃin le-au 
înŃeles! Cât de puternic este sensul lor acum! Cât de uimitoare este 
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împlinirea lor! Adevăruri pe care le-au înŃeles într-o mică măsură 
sunt descoperite într-o rază de lumină acum. Chiar lucrurile despre 
care El le-a spus, acestea s-au împlinit. CredinŃa începea să reînvie. 
Inimile lor băteau cu o puternică şi înnoită speranŃă în timp ce 
ascultau nerăbdători, cuvintele directe, simple ale necunoscutului 
lor tovarăş de drum. Au fost surprinşi să îşi simtă inimile 
împovărate devenind uşoare; şi în timp ce se gândeau la Isus, la tot 
ce a fost pentru ei, la tot ce a suferit, lacrimile lor curgeau libere. 
Încrederea lor nu a fost înşelată. El a fost totul şi chiar mai mult 
decât au crezut."– Signs of the Times, January 20, 1888. 

 
Isus vorbeşte despre Sine Însuşi 
6. A recunoscut Isus că este un profet? Matei 13:57, 58. Luca 
13:33.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Nazaret a fost locul unde a crescut Isus şi familia lui a fost bine 
cunoscută oamenilor. Locuitorii au auzit despre ceea ce a făcut în 
alte locuri; şi după ce au ascultat învăŃăturile Sale în sinagogă, în 
loc de a-şi deschide inimile la cuvintele Sale, au început să ridice 
îndoieli şi împotriviri. Fiind de origine umilă, s-au întrebat de unde 
avea această cunoştinŃă. În timp ce nu credeau că El ar putea fi un 
sol al lui Dumnezeu, prin aplicarea la El Însuşi a expresiei: 
"Nicăieri nu este preŃuit un proroc mai puŃin decât în patria şi în 
casa Lui" (Matei 13:57), Isus a dovedit că El se considera pe Sine 
un profet. Cât de diferită ar fi fost experienŃa locuitorilor din 
Nazaret dacă L-ar fi acceptat cel puŃin ca Profet! 

 
Să ne auzim Profetul 
7. Cum a aplicat apostolul Petru profeŃia din Deuteronom 18? 
Dacă recunoaştem cu adevărat că Isus este Profetul, cum vom 
considera învăŃăturile Lui? Faptele Apostolilor 3:22-24.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Hristos a adus lumii noastre o cunoaştere sigură cu 
privire la Dumnezeu, iar tuturor acelora care au primit şi ascultat 
cuvântul Său, le-a dat puterea să devină fii ai lui Dumnezeu. Acela 
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care a venit de la Dumnezeu în lumea noastră a dat învăŃături 
asupra tuturor subiectelor esenŃiale, pentru ca omul să ştie cum 
poate găsi cărarea către cer. Pentru el, adevărul era o realitate 
întotdeauna prezentă şi evidentă; El nu a prezentat sugestii sau 
sentimente, noŃiuni sau păreri, ci a prezentat doar adevărul curat, 
trainic şi mântuitor.” –Principiile fundamentale ale educaŃiei 
creştine, pp. 405, 406. 

 
Pentru studiu suplimentar: 

“Adevărul, adevărul mântuitor, nu a lâncezit niciodată pe limba 
Sa, nu a întârziat niciodată în mâinile Sale, ci a fost expus cu 
limpezime şi definit cu claritate în mijlocul întunericului moral care 
predomină în lumea noastră. Pentru această lucrare, El a părăsit 
curŃile cereşti. El a spus despre Sine Însuşi: “Pentru aceasta am 
venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr” (Ioan 18, 37). 
Adevărul ieşea de pe buzele Sale cu prospeŃime şi putere, ca o nouă 
descoperire. El era calea, adevărul şi viaŃa. ViaŃa Sa, dată pentru 
această lume păcătoasă, a fost plină de ardoare şi rezultate 
memorabile; căci lucrarea Sa avea să salveze suflete preŃioase. El a 
venit pentru a fi adevărata lumină care străluceşte în mijlocul 
întunericului moral al superstiŃiei şi rătăcirii şi a fost anunŃat de un 
glas din cer care a proclamat: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în 
care Îmi găsesc plăcerea.” Iar la schimbarea la faŃă, glasul ceresc a 
fost auzit din nou: “Acesta este Fiul Meu prea iubit în care Îmi 
găsesc plăcerea; de El să ascultaŃi.’…  

“În adevăr, Moise a zis părinŃilor noştri: ‘Domnul, Dumnezeul 
vostru, vă va ridica dintre fraŃii voştri un prooroc ca mine; pe El să-
L ascultaŃi în tot ce vă va spune. şi oricine nu va asculta de 
Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul 
norodului.” –Principiile fundamentale ale educaŃiei creştine, 405. 

 
* * * 
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11 
Sabatul, 9 septembrie 2017 

 
MARELE PĂSTOR 

 
“Hristos, în legătura Sa cu poporul Său, este asemănat cu un 

păstor. După cădere, El a văzut oile Sale condamnate la pieire pe 
căile întunecoase ale păcatului. Pentru a-i mântui pe aceşti rătăciŃi, 
El a părăsit onorurile şi slava din casa Tatălui Său. El spune: "Voi 
căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea rătăcită, voi lega pe 
cea rănită şi voi întări pe cea slabă". "Voi veni în ajutorul oilor 
Mele, ca să nu mai fie de jaf" nu le vor mai mânca fiarele din Ńară" 
(Ezechiel 34,16.22.28)…. Grija Sa pentru turmă este neobosită.” –
Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 190, 191. 

 
Grij ă deosebită pentru oameni 
1. Ce grijă deosebită vrea Domnul să dăruiască poporului Său? 
Care sunt caracteristicile păstorului ideal? Isaia 40:11. Ezechiel 
34:23. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Grija atentă pe care o va manifesta subpăstorul care veghează 

asupra mieilor turmei sale este bine ilustrată de o pictură pe care am 
văzut-o şi care Îl reprezenta pe Păstorul cel bun. Păstorul mergea 
înainte, în timp ce turma îl urma îndeaproape. El purta în braŃe un 
miel neajutorat, iar mama lui mergea cu încredere alături de El. 
Isaia spune: “Va lua mieii în braŃe, îi va duce la sânul Lui şi va 
călăuzi blând oile care alăptează” (Isaia 40, 11). Mieii au nevoie de 
mai mult decât hrana zilnică. Ei au nevoie de protecŃie şi trebuie să 
fie păziŃi continuu cu o grijă plină de duioşie. Dacă un miel se 
rătăceşte, trebuie să fie căutat. Imaginea este frumoasă şi reprezintă 
bine slujirea iubitoare pe care subpăstorul turmei lui Hristos trebuie 
să le-o acorde acelora care se află în grija şi paza lui.” –Slujitorii 
Evangheliei, p. 211. 
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Isus, Păstorul cel bun 
2. Cine este Păstorul cel bun? Cum identificăm adevăratul 
păstor al turmei? Ioan 10:11, 14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Hristos, marele exemplu al tuturor păstorilor, Se 
aseamănă pe Sine cu un păstor. “Eu sunt Păstorul cel bun”, declară 
El. “Păstorul cel bun îşi dă viaŃa pentru oi.” “Eu sunt Păstorul cel 
bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum 
Mă cunoaşte pe Mine Tatăl, şi cum cunosc Eu pe Tatăl, şi Eu Îmi 
dau viaŃa pentru oile Mele.” (Ioan 10, 11.14.15). 

Aşa cum un păstor îşi cunoaşte oile, tot aşa Păstorul Divin Îşi 
cunoaşte turma răspândită pretutindeni în lume. “Voi sunteŃi oile 
Mele, oile păşunii Mele, şi Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul 
Dumnezeu.” Ezechiel 34:31.” –Slujitorii Evangheliei, p. 181. 

 
PierduŃi fără El 
3. Fără grija Sa pastorală, ce se va întâmpla cu noi în această 
lume plină de orbire şi confuzie? Isaia 53:6. 1 Petru 2:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Atunci când nu a mai existat nici o speranŃă pentru Adam şi 
Eva, ca urmare a călcării de lege şi a păcatului,… Domnul Hristos 
S-a oferit pe Sine Însuşi ca jertfă pentru păcatul lumii…. Domnul 
Hristos a devenit înlocuitorul şi siguranŃa omului. El avea să-Şi dea 
viaŃa pentru lume, care era considerată a fi oaia pierdută care s-a 
rătăcit de turmă, socotită vinovată şi neajutorată. "Şi dragostea stă 
nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a 
iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru 
păcatele noastre" (1 Ioan 4, 10). "Noi rătăceam cu toŃii ca nişte oi; 
fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra 
Lui nelegiuirea noastră, a tuturor" (Isaia 53, 6). Fiecare fiu şi fiic ă a 
lui Dumnezeu, dacă Îl au pe Mântuitorul în inima lor, vor fi şi ei ca 
Isus. Orice suflet care nu L-a primit pe Mântuitorul va da pe faŃă un 
caracter care nu seamănă cu cel al Mântuitorului. Dragostea nu este 
nutrită şi nici nu este pusă în practică.” –Principiile fundamentale 
ale educaŃiei creştine, pp. 283, 284. 
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Dispus să facă totul până la extrem  
4. Ca urmare a marii Sale iubiri, ce se întâmplă cu oaia 
pierdută? Pe lângă efortul şi căutarea imensă depusă, ce a făcut 
adevăratul Păstor pentru fiecare suflet pierdut? Luca 15:4, 5. 
Ioan 10:15. Matei 18:11-14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
"Isus Hristos a luat poziŃia celui care a venit să caute şi să 

salveze ce era pierdut şi a înălŃat lumea în aşa măsură încât a murit 
pentru a o răscumpăra, pentru a aduce înapoi oaia pierdută. Isus 
Şi-a dat viaŃa preŃioasă, grija personală, celui mai neînsemnat fiu al 
lui Dumnezeu; iar îngerii care excelează în putere tăbărăsc în jurul 
celor ce se tem de Dumnezeu. Deci să ne păzim şi niciodată să nu 
permitem ca vreun gând dispreŃuitor să ne ocupe mintea în ceea ce 
priveşte pe vreunul dintre micuŃii lui Dumnezeu. Ar trebui să avem 
grijă de cei rătăciŃi şi să vorbim cuvinte de încurajare celor căzuŃi, 
să ne temem ca nu cumva prin unele acŃiuni neînŃelepte să îi 
întoarcem departe de Mântuitorul Cel milos.” –Lift Him Up, p. 209.  

 
Asigurarea păşunii bogate 
5. Ce va avea din abundenŃă oaia care-l urmează cu 
credincioşie pe Păstorul cel bun? Ce atenŃie deosebită dă El 
micilor miei? Psalmul 23:1, 2. Ioan 10:9. Isaia 40:11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
"Isus este Păstorul cel bun. Urmaşii Săi sunt oile păşunii Sale. 

Un păstor este întotdeauna cu turma pentru a o apăra, pentru a o feri 
de lupi, pentru a căuta pe cea pierdută şi a o aduce înapoi la staul, 
pentru a le conduce la păşuni verzi şi ape vii."– Lift Him Up, p. 215.  

"Isus a fost Păstorul cel bun Căruia îi deschide portarul, care 
cunoaşte oile, le cheamă pe fiecare pe nume şi le duce afară. El este 
mai puternic decât hoŃul şi tâlharul, care nu intră pe uşă, ci prin altă 
parte... Hristos S-a prezentat pe Sine ca singurul care are calificarea 
de a fi un bun păstor."– Lift Him Up, p. 197.  
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O atenŃie deosebită celor bolnavi şi răniŃi 
6. Dă Marele Păstor timp, atenŃie şi grij ă celor care sunt 
întrista Ńi, răniŃi, slabi şi bolnavi? Ezechiel 34:16. Mica 4:6,7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos a aplicat aceste profeŃii la Sine şi a arătat contrastul 
dintre caracterul Său şi cel al conducătorilor lui Israel. Fariseii 
tocmai izgoniseră o oaie din turmă, deoarece îndrăznea să dea 
mărturie despre puterea lui Hristos. Ei tăiaseră un suflet, pe care 
adevăratul Păstor îl atrăgea la Sine. Prin aceasta, ei arătau că nu 
cunosc lucrarea care le fusese încredinŃată şi că sunt nevrednici de 
încrederea care li se acordase ca păstori ai turmei. Isus le-a 
prezentat contrastul dintre ei şi Păstorul cel bun şi a arătat către 
Sine ca fiind adevăratul păzitor al turmei Domnului. Înainte de a 
face aceasta însă, El le-a vorbit despre Sine folosind o altă 
ilustraŃie.” –HLL, p. 477.  

 
Păstorul Cel Mare dă viaŃă veşnică 
7. Având în vedere marea Sa dragoste pentru suflete, cum se 
mai numeşte Maestrul sufletelor noastre? Ce va aduce cu El 
când va veni în slavă? Evrei 13:20. 1 Petru 5:4. Ioan 10:28.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Isus a fost Păstorul cel bun Căruia îi deschide portarul, care 
cunoaşte oile, le cheamă pe fiecare pe nume şi le duce afară. El este 
mai puternic decât hoŃul şi tâlharul, care nu intră pe uşă, ci prin altă 
parte... Hristos S-a prezentat pe Sine ca singurul care are calificarea 
de a fi un bun păstor.  El este reprezentat ca "Păstorul Cel mare." 
…Din nou este numit Marele Păstor. "Dumnezeul păcii, care, prin 
sângele legământului celui veşnic, a sculat din morŃi pe Domnul 
nostru Isus, marele Păstor al oilor."" Evrei 13:20. –Signs of the 
Times, December 4, 1893; Lift Him Up, p. 197. 

"Hristos... vrea ca aceşti păstori să aibă acelaşi interes pentru oi 
pe care la manifestat El întotdeauna şi să simtă responsabilitatea 
însărcinării pe care le-a încredinŃat-o... Dacă imită exemplul Său de 
renunŃare de sine turma va prospera sub îngrijirea lor... Ei vor lucra 
în mod constant pentru binele turmei." Lift Him Up, 196. 



pentru Semestrul II, 2017 63 

Pentru studiu suplimentar 
“Imaginea aceasta fusese folosită de profetul Isaia, care o 

aplicase la misiunea lui Mesia, în cuvintele de mângâiere: "Suie-te 
pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalŃă-Ńi 
glasul, nu te teme, şi spune cetăŃilor lui Iuda: 'Iată Dumnezeul 
vostru!... El Îşi va paşte turma ca un păstor, va lua mieii în braŃe, îi 
va duce la sânul Lui'" (Isaia 40,9-11). David cântase: "Domnul este 
Păstorul meu; nu voi duce lipsă de nimic" (Psalmii 23,1). Iar Duhul 
Sfânt declarase prin Ezechiel: "Voi pune peste ele un singur Păstor 
care le va paşte", "voi căuta pe cea pierdută, voi aduce înapoi pe cea 
rătăcită", "voi lega pe cea rănită şi voi întări pe cea slabă". "Voi 
încheia cu ele legământ de pace." "Nu vor mai fi de jaf între 
neamuri... ci vor locui în linişte, şi nu le va mai tulbura nimeni.’ 
Ezechiel 34:23, 16, 25, 28.” –HLL, pp. 476, 477. 

 
* * * 
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12 
Sabatul, 16 septembrie 2017 

 
PLIN ĂTATEA ISPĂŞIRII LUI HRISTOS 

 
""Şi viaŃa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 

Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu." Ioan 
17:3. Orice altă cunoştinŃă este lipsită de valoare, doar dacă Hristos 
locuieşte în inimă şi este întreŃesută cu iubire. Domnul nostru a 
stabilit că biserica Sa ar trebui să reflecte lumii plinătatea şi 
plinătatea pe care le găsim în El. Copiii lui îşi iau bucuria dintr-o 
Sursă mai mare decât poate înŃelege lumea; şi pe măsură ce primesc 
în mod constant bunătatea lui Dumnezeu, în daruri spirituale şi 
temporale, ei trebuie să reprezinte lumii dragostea şi 
binecuvântările lui Hristos."– Review and Herald, December 11, 
1888. 

 
Mântuitorul  
1. Cum a descris Îngerul Domnului Isus lucrarea de Ispăşire 
pentru cel pocăit? Ce era necesar înainte de a putea spăla 
păcatele oamenilor? Matei 1:21. Evrei 2:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Noi ar trebui să medităm la Scripturi, gândindu-ne cu grijă şi 
sinceritate la lucrurile care se referă la mântuirea noastră veşnică. 
Mila şi dragostea infinită a lui Isus, sacrificiul făcut în locul nostru, 
ne cheamă la cea mai atentă şi solemnă meditaŃie. Noi ar trebui să 
studiem caracterul Răscumpărătorului şi Mijlocitorului nostru drag. 
Trebuie să căutăm să înŃelegem însemnătatea planului de mântuire. 
Ar trebui să medităm asupra misiunii Celui care a venit pentru a-Şi 
salva poporul din păcatele lor. CredinŃa  şi dragostea noastră vor 
deveni mai puternice în mod constant pe măsură ce contemplăm 
subiectele cereşti. Rugăciunile noastre vor fi tot mai acceptabile 
înaintea lui Dumnezeu pentru că vor fi tot mai amestecate cu 
credinŃă şi dragoste. Acestea vor fi tot mai inteligente şi mai 
înflăcărate. Va fi tot mai mult o constantă încredere în Isus, iar noi 
vom avea o experienŃă vie zilnică în dorinŃa şi puterea lui Hristos 
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pentru mântuirea tuturor celor care vin la Dumnezeu prin El..." –
Our High Calling, p. 113.  

 
El care n-a cunoscut nici un păcat s-a făcut păcat pentru om 
2. În ciuda faptului că a fost nevinovat şi Sfânt, ce a luat Isus 
asupra Sa pentru a ispăşi păcatul omului şi a-l salva de la 
condamnare? Ce urma să dea El pentru a curăŃi omul de 
păcat? 2 Corinteni 5:21. Evrei 9:28. Isaia 53:11, 12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“El a simŃit o ură deplină faŃă de păcat şi totuşi a adunat asupra 
sufletului Său păcatele întregii lumi. Deşi a fost fără vină, El a 
suportat pedeapsa în locul celor vinovaŃi. Deşi n-a avut păcat, El 
S-a oferit ca înlocuitor al celor păcătoşi. Vina tuturor păcatelor a 
apăsat greu asupra sufletului divin al Răscumpărătorului lumii. 
Pedeapsa pentru gândurile rele, cuvintele rele şi faptele rele ale 
fiecărui fiu şi fiic ă a lui Adam a trebuit plătită de El, deoarece El 
era înlocuitorul omului. Deşi vina păcatului nu Îi aparŃinea, sufletul 
Său a fost sfâşiat şi zdrobit de nelegiuirile oamenilor, iar Acela care 
nu a cunoscut păcatul S-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să 
putem fi făcuŃi neprihănirea lui Dumnezeu în El.” –Solii Alese, 
vol. 1, p. 321.  

 
Străpuns pentru păcatele noastre 
3. Ce suferinŃe a îndurat Mântuitorul ca să ispăşească păcatul 
omului? Isaia 53:4,5,10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În general, iudeii credeau că păcatul e pedepsit în viaŃa aceasta. 
Orice suferinŃă era privită ca pedeapsă pentru vreo faptă rea, fie a 
suferindului, fie a părinŃilor lui. Este adevărat că orice suferinŃă 
vine din călcarea Legii lui Dumnezeu, dar adevărul acesta fusese 
răstălmăcit…. Astfel, acela asupra căruia căzuse vreo suferinŃă sau 
vreo nenorocire mare mai avea pe deasupra şi povara de a fi privit 
ca un mare păcătos. 

“În felul acesta, era pregătită calea între iudei să-L lepede pe 
Isus. Acela care "suferinŃele noastre le-a purtat şi durerile noastre 
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le-a luat asupra Lui" era privit de iudei ca fiind "pedepsit, lovit de 
Dumnezeu şi smerit"; şi ei şi-au întors faŃa de la El. Isaia 53:4, 3.” –
HLL, p. 471. 

"Strigătul sufletului trebuie să fie...  LăsaŃi-mă să-L văd pe El, 
ajutorul meu, om al durerii şi obişnuit cu suferinŃa. Tu, Doamne, 
trebuie să fi ajutorul meu. Tu erai străpuns pentru păcatele mele, 
zdrobit pentru fărădelegile mele,... şi prin rănile Tale sunt 
vindecat.” –Lift Him Up, p. 110.  

 
Răscumpărarea prin sângele preŃios 
4. Poate fi estimată valoarea sângelui şi a vieŃii Fiului lui 
Dumnezeu? A fost răscumpărarea omului realizată prin lucruri 
pieritoare, cum ar fi bani sau lucruri materiale? 1 Petru 1:18,19 
Evrei 9:13, 14. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ToŃi oamenii au fost cumpăraŃi cu un preŃ nespus de mare. 
Revărsând întreaga comoară a cerului în această lume, dându-ne 
întreg cerul în Hristos, Dumnezeu a cumpărat voinŃa, afecŃiunea, 
mintea, sufletul şi întreaga fiinŃă omenească. Fie că cineva este 
credincios sau necredincios, toŃi oamenii sunt proprietatea lui 
Dumnezeu. ToŃi sunt chemaŃi să lucreze pentru El şi, după felul în 
care ei împlinesc această chemare, toŃi vor trebui să dea socoteală în 
ziua cea mare a judecăŃii.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 326.  

"Ar trebui să fi întotdeauna gata să recunoşti că nu eşti al tău 
însuŃi, ci a Celui care te-a cumpărat cu un preŃ infinit şi că nu eşti 
doar legat, ci obligat să-L Slăveşti pe El în trupul şi duhul tău, care 
sunt ale lui Dumnezeu. Fie ca dragostea atât de mare să te 
constrângă să-L mărturiseşti pe Hristos nu numai cu gura, ci cu 
viaŃa şi să dai roade spre slava lui Dumnezeu."– Christ Triumphant, 
p. 90. 

 
Dându-Şi propria via Ńă 
5. Pe vremea Vechiului Testament, păcătosul aducea şi sacrifica 
animalul ca victimă, dar Cine a fost cea mai mare jertfă adusă 
vreodată în istorie? Matei 20:28. Ioan 10:15. 1 Timotei 2:6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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"Astfel că Hristos, în propria Sa neprihănire perfectă, după ce 
şi-a vărsat sângele preŃios, intră în locul sfânt să cureŃe sanctuarul. 
Şi acolo şuvoiul cel roşu este pus în slujba de împăcare a lui 
Dumnezeu cu omul." -The Faith I Live By, p. 200.  

“A şa după cum marele preot stropea sângele cald pe tronul 
harului în timp ce norul înmiresmat de tămâie se înălŃa înaintea lui 
Dumnezeu, tot aşa, în timp ce ne mărturisim păcatele şi solicităm 
eficacitatea sângelui ispăşitor al lui Hristos, rugăciunile noastre 
trebuie să se înalŃe la cer, înmiresmate cu meritele caracterului 
Mântuitorului nostru. În ciuda nevredniciei noastre, trebuie să ne 
aducem aminte că există Cineva care poate să ridice păcatele, şi 
care este binevoitor şi doritor să mântuiască pe păcătos. Cu propriul 
Său sânge, El a plătit răscumpărarea pentru toŃi făcătorii de rele. 
Orice păcat, recunoscut înaintea lui Dumnezeu cu o inimă smerită 
va fi îndepărtat de El.” –Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 7, p. 970. 

 
Ispăşirea îndestulătoare  
6. Are jertfa Fiului lui Dumnezeu vreun rezultat limitat, aşa 
cum a fost cazul pentru jertfele animalelor în antichitate? Cât 
de departe ajunge răscumpărarea dată de Isus? Evrei 9:11, 12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Există o binecuvântare pronunŃată asupra tuturor celor ce plâng. 
Dacă nu ar fi fost nici o persoană în lumea noastră care să plângă, 
Hristos nu putea să descopere omului caracterul parental al lui 
Dumnezeu. Cei asupriŃi de convingerea păcatului trebuie să 
cunoască binecuvântarea iertării şi să aibă fărădelegile şterse. Dacă 
nu ar fi existat nici unul care să plângă, plinătatea jertfei lui Hristos 
pentru păcat nu ar fi fost înŃeleasă."– Signs of the Times, August 8, 
1895. 

“Sângele lui Hristos este eficient, dar el trebuie să fie aplicat 
continuu. Dumnezeu nu doreşte numai ca slujitorii Lui să 
folosească banii pe care i-a încredinŃat lor spre slava Sa, ci doreşte 
să facă din ei o consacrare a lor pentru cauza Sa. Dacă voi, fraŃii 
mei, aŃi devenit egoişti,… atunci aveŃi nevoie de stropirea sângelui 
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complet aplicat, consacrându-vă lui Dumnezeu, voi şi toate averile 
voastre.” – 4T, pp. 122, 123. 

 

Predicarea pocăinŃei şi a iertării p ăcatelor în numele Lui 
7. Având în vedere marea valoare a răscumpărării f ăcute 
pentru toată omenirea, ce proclamă în lume poporul credincios 
al lui Dumnezeu? 1 Timotei 3:16. Luca 24:46, 47. Matei 28: 19. 
Faptele Apostolilor 20:21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos le-a spus ucenicilor Săi să-şi înceapă lucrarea din 
Ierusalim. Cetatea aceasta fusese scena uimitorului Său sacrificiu 
pentru neamul omenesc. Acolo, îmbrăcat în haina naturii umane, El 
a umblat şi a vorbit cu oamenii şi puŃini au văzut cât de aproape se 
coborâse cerul de pământ. Acolo fusese El osândit şi răstignit. În 
Ierusalim, erau mulŃi care, în taină, credeau că Isus din Nazaret este 
Mesia şi care fuseseră amăgiŃi de preoŃi şi conducători. Acestora 
trebuia să le fie vestită Evanghelia. Ei trebuiau să fie chemaŃi la 
pocăinŃă. Adevărul minunat, că numai prin Hristos putea fi 
dobândită iertarea păcatelor, trebuia lămurit. Şi, în timp ce întreg 
Ierusalimul era frământat de zguduitoarele evenimente din ultimele 
săptămâni, predicarea ucenicilor avea să facă cea mai profundă 
impresie.” –IFA, p. 31, 32. 

 

Pentru studiu suplimentar 
Tit 2:14.  
"Jertfa adusă de Mântuitorul nostru a avut suficientă valoare 

pentru a face ispăşirea deplină pentru păcatele întregii lumi, şi toŃi 
cei care prin pocăinŃă şi credinŃă aleargă la acest Refugiu, vor găsi 
siguranŃă; Aici vor găsi pacea din cele mai apăsătoare simŃăminte 
de vinovăŃie şi eliberare de la condamnarea cea mai dură. Prin jertfa 
ispăşitoare a lui Hristos şi lucrarea lui de mijlocire în favoarea 
noastră, putem fi împăcaŃi cu Dumnezeu. Sângele lui Hristos îşi va 
dovedi puterea de a spăla pata cea roşie a păcatului."– Signs of the 
Times, January 20, 1881. 

“Când bărbaŃii şi femeile pot înŃelege mai pe deplin mărimea 
marelui sacrificiu care a fost făcut de Maiestatea cerului, murind în 
locul omului, atunci planul mântuirii va fi preamărit,… Lumea 
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aceasta va apărea numai de mică valoare celor care apreciază 
marele preŃ de răscumpărate al omului, preŃiosul sânge al Fiului lui 
Dumnezeu…. Cine poate să măsoare iubirea pe care a simŃit-o 
Hristos pentru o lume pierdută, când era pe cruce, suferind pentru 
păcatele oamenilor vinovaŃi? Iubirea aceasta era de nemăsurat, fără 
margini.” – 2T, p. 212. 

 
* * * 

 
 
13 
Sabatul, 23 septembrie 2017 

 
MÂNTUITORUL  

 
"Noi Îl cunoaştem pe Hristos într-un sens, că El este Mântuitorul 

lumii, dar El este mult mai mult decât aceasta. Trebuie să avem o 
cunoaştere personală şi experienŃă în Hristos Isus, o cunoaştere din 
experienŃă a lui Hristos, a ceea ce este pentru noi şi a ceea ce 
suntem noi pentru Hristos. Aceasta este experienŃa de care toată 
lumea are nevoie. Acum, eu nu o pot avea pentru nici unul dintre 
voi, nici voi nu o puteŃi avea pentru mine. Lucrarea care trebuie 
făcută pentru noi, trebuie făcută prin manifestarea Duhului Sfânt al 
lui Dumnezeu asupra minŃilor şi inimilor oamenilor. Inima trebuie 
să fie curăŃită şi sfinŃită."– This Day with God, p. 213.  

 
Promisiunea mântuirii  
1. Ce promisiune minunată a dat Domnul cu secole în urmă 
pentru a umple inimile oamenilor cu bucurie şi speranŃă? Isaia 
49:6; 56:1. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu a vorbit în limbajul cel mai clar cu privire la fiecare 
subiect care are o influenŃă asupra mântuirii sufletului.” –Solii 
Alese, vol. 1, p. 162. 

“În cuvintele: "Eu sunt Lumina lumii", Isus S-a declarat ca fiind 
Mesia. În templul în care Hristos învăŃa acum, bătrânul Simeon 
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vorbise despre El, numindu-L "lumina care să lumineze neamurile 
şi slava poporului Tău Israel" (Luca 2,32). Prin aceste cuvinte, el 
aplica la Isus o profeŃie cunoscută de tot Israelul. Prin profetul 
Isaia, Duhul Sfânt declarase: "Este prea puŃin lucru să fii Robul 
Meu, ca să ridici seminŃiile lui Iacov, şi să aduci înapoi rămăşiŃele 
lui Israel. De aceea, Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci 
mântuirea până la marginile pământului" (Isaia 49,6). ProfeŃia 
aceasta era înŃeleasă de toŃi ca vorbind despre Mesia şi, când Isus a 
zis: "Eu sunt Lumina lumii", oamenii nu puteau să nu recunoască 
afirmaŃia Sa că El este Cel Făgăduit.” –HLL, p. 465.  

 
Mântuitorul lumii  
2. Prin cine aduce Domnul la îndeplinire marea lucrare de 
răscumpărare? Cum a descris Isus acest lucru atunci când a 
vorbit despre misiunea Sa în lume? Luca 19:10. Ioan 12:47; 
3:17. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Hristos a venit să aducă mântuirea şi să o pună la 
dispoziŃia tuturor. Pe crucea Golgotei, El a plătit preŃul infinit 
pentru o lume pierdută. Lepădarea de Sine şi sacrificiul de Sine, 
lucrul Său neegoist, umilinŃa Sa şi, mai presus de tot şi toate, 
oferirea vieŃii Sale dau mărturie despre profunzimea iubirii Sale 
pentru omul căzut. El a venit pe pământ să caute şi să mântuiască ce 
era pierdut. Misiunea Sa a fost în folosul celor păcătoşi, păcătoşi de 
toate gradele, din orice limbă şi din orice norod. El a plătit preŃul 
pentru toŃi, ca să-i răscumpere şi să-i aducă în unire şi în simpatie 
cu Sine. N-a fost trecut cu vederea nici cel mai păcătos om; El a 
lucrat în mod deosebit pentru aceia care aveau cea mai mare nevoie 
de mântuirea pe care El a venit s-o aducă. Cu cât era mai mare 
nevoia lor de reformă, cu atât mai profund era interesul Său, mai 
mare simpatia Sa şi mai zeloasă munca Sa. Inima Sa mare şi plină 
de iubire a fost răscolită până în profunzimi pentru cei ale căror 
condiŃii erau fără speranŃă şi care aveau cel mai mult nevoie de 
harul Său transformator.” –5T, p. 603.  

“Atunci când Hristos e primit ca Mântuitor personal, omul 
ajunge să cunoască mântuirea.” –HLL, p. 556. 
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Răscumpărat prin sângele Său 
3. Ce este mai preŃios decât aurul şi argintul, prin care suntem 
răscumpăraŃi? Efeseni 1:7. 1 Petru 1:18, 19. Apocalipsa 5:9. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Acum este ziua mântuirii. Lumina de pe crucea Golgotei 
străluceşte cu putere în raze clare şi strălucitoare, descoperindu-L 
pe Isus, jertfa noastră pentru păcat. În timp ce citeşti făgăduinŃele 
pe care le-am pus înaintea ta, adu-Ńi aminte că ele sunt expresia 
inexprimabilă a iubirii şi milei. Inima cea mare a Iubirii infinite este 
atrasă spre păcătos cu o milă neŃărmurită. „În care avem 
răscumpărarea, prin sângele Lui,iertarea păcatelor”. Da, numai 
crezând că Dumnezeu este un ajutor pentru tine. El doreşte să 
refacă chipul Său moral în om. Pe măsură ce te apropii de El, 
mărturisindu-Ńi păcatele în pocăinŃă, El Se va apropia de tine cu 
milă şi iertare. Noi datorăm totul Domnului. El este autorul 
mântuirii noastre. În timp ce lucrezi mântuirea ta cu frică şi 
cutremur, „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după 
plăcerea Lui, şi voinŃa, şi înfăptuirea.’” – 5T, p. 635.  

 
Mântuirea din păcat  
4. La ce boală infecŃioasă şi mortală găsim vindecare, prin 
harul mântuitor al lui Isus Hristos? Matei 1:21. 1 Ioan 3:5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Hristos 'S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere 
din orice fărădelege, şi să-Şi cureŃe un norod care să fie al Lui, plin 
de râvnă pentru fapte bune." Tit 2:14. El a adus o jertfă atât de 
completă că prin harul Lui oricine poate ajunge la standardul 
perfecŃiunii. Despre cei care primesc harul Său şi urmează exemplul 
Lui va fi scris în cartea vieŃii, 'Deplin prin El – fără pată sau 
mânjitură.'"– In Heavenly Places, p. 7.  

“Harul şi iubirea infinită a lui Isus, sacrificiul adus în locul 
nostru, solicită din partea noastră cea mai serioasă şi mai solemnă 
cugetare. Noi trebuie să stăruim asupra caracterului 
Răscumpărătorului şi Mijlocitorului nostru. Să căutăm să înŃelegem 
pe deplin semnificaŃia planului de mântuire. Să medităm la 
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misiunea Celui care a venit pentru a salva pe poporul Său din 
păcatele lor. Printr - o contemplare consecventă a temelor cereşti, 
credinŃa şi iubirea noastră vor deveni din ce în ce mai puternice.” –
Minte, Caracter şi Personalitate, vol. 2, p. 406.  

 
EliberaŃi de condamnare  
5. Din ce ne eliberează Domnul în mila Lui cea mare, în ciuda 
tuturor gre şelilor şi a păcatelor pe care le comitem în viaŃă? 
Romani 8:1. Ioan 5:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Este privilegiul tuturor să trăiască astfel, încât Dumnezeu să-i 
aprobe şi să-i binecuvânteze. Nu este voia Tatălui nostru ceresc ca 
să fim totdeauna sub condamnare şi întunecime. Nu este nici o 
dovadă de adevărată umilinŃă în a merge cu capul plecat, dar cu 
inima plină de gânduri egoiste. Putem merge la Isus şi să fim 
curăŃiŃi, pentru a sta înaintea Legii fără ruşine sau remuşcări. 
"Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, 
care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după 
îndemnurile Duhului.’ Romani 8:1.” –Tragedia Veacurilor, p. 477.  

 
Salvat de la moarte 
6. Cum va fi eliberat de Domnul fiecare om care vine la El? 
Psalmul 49:15. Osea 13:14. 1 Corinteni 15:54, 55. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Hristos îi cere pentru Sine pe toŃi aceia care au crezut 
în Numele Său. Puterea de viaŃă a Duhului lui Hristos care locuieşte 
în trupul muritor, leagă de Hristos fiecare suflet care crede. Cei ce 
cred în Domnul Isus sunt sfinŃi pentru inima Sa, deoarece viaŃa lor 
este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu….  

“Ce dimineaŃă plină de slavă va fi dimineaŃa învierii! Ce scenă 
minunată se va desfăşura când Hristos va veni pentru a fi admirat 
de aceia care cred! ToŃi cei care au fost părtaşi cu Hristos la 
umilinŃa şi suferinŃele Sale vor fi părtaşi cu El la slava Sa. Prin 
învierea lui Hristos, fiecare sfânt care adoarme în Isus va ieşi 
triumfător din închisoarea mormântului. SfinŃii cei înviaŃi vor 



pentru Semestrul II, 2017 73 

proclama: ‘Unde îŃi este biruinŃa, moarte? Unde îŃi este boldul, 
moarte?’ 1 Corinteni 15:55…. 

“Isus Hristos a triumfat asupra morŃii şi a rupt lanŃurile 
mormântului, iar toŃi cei ce dorm în mormânt vor împărtăşi biruinŃa. 
Ei vor ieşi din morminte aşa cum a ieşit Biruitorul….” –Solii Alese, 
vol. 2, pp. 271, 272. 

 
El va reveni Îşi va salva copiii Lui. 
7. Având în vedere toate aceste binecuvântări, asupra cărui 
eveniment minunat îşi îndreaptă fiecare copil al lui Dumnezeu 
atenŃia şi speranŃa? Isaia 25:9. Ioan 10:10, ultima parte, 28.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Isus vine... în slava Tatălui, şi cu toată suita de îngeri sfinŃi cu 
El, să-L însoŃească pe drumul Său spre pământ. Tot cerul va fi golit 
de îngeri. SfinŃii în aşteptare Îl vor căuta uitându-se spre cer, aşa 
cum au făcut 'bărbaŃii Galileeni' când S-a înălŃat de pe Muntele 
Măslinilor. Apoi, doar cei care sunt sfinŃi, doar cei care L-au urmat 
deplin pe blândul Model vor exclama cu bucurie când Îl vor vedea: 
"Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne 
va mântui" Şi ei vor fi schimbaŃi 'într-o clipă, într-o clipeală din 
ochi, la cea din urmă trâmbiŃă' care îi trezeşte pe sfinŃii adormiŃi şi îi 
cheamă din paturile lor prăfuite, îmbrăcaŃi cu slavă nemuritoare, 
strigând: BiruinŃă! BiruinŃă! asupra morŃii şi mormântului."– Sons 
and Daughters of God, p. 360.  

 
Pentru studiu suplimentar 

“Noi nu ne putem câştiga mântuirea, dar trebuie s-o căutăm cu 
un interes şi o perseverenŃă aşa de mare, încât să putem fi gata să 
abandonăm totul pentru ea.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 117. 

"Ce scenă ne este prezentată aici! 'mântuirea Mea este aproape 
să vină' – această mare mântuire împlinită pentru fiecare suflet prin 
Isus Hristos, mântuirea pentru care profeŃi au studiat şi căutat cu 
sârguinŃă. Domnul nostru vine în curând cu milă şi compasiune şi 
dragoste. Trebuie să mergem înainte pentru a-L primi ca pe un 
Oaspete bine venit."– Loma Linda Messages, p. 87.  

“Cu cât vom privi mai mult la caracterul lui Hristos şi cu cât 
vom avea mai multă experienŃă despre puterea Sa mântuitoare, cu 
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atât mai bine ne vom da seama de propriile noastre slăbiciuni şi 
nedesăvârşiri şi cu atât mai serios vom privi la El, ca fiind tăria şi 
Răscumpărătorul nostru. Noi n-avem nici o putere în noi înşine spre 
a ne curaŃi templul sufletului de întinare, dar dacă ne căim de 
păcatele pe care le-am făcut împotriva lui Dumnezeu şi căutăm 
iertare prin meritele lui Hristos, El ne va dărui acea credinŃă care 
lucrează prin iubire şi ne curăŃă inima. Prin credinŃa în Hristos şi 
prin ascultare de Legea lui Dumnezeu, vom putea fi sfinŃi şi vom 
câştiga astfel o destoinicie pentru a fi în societatea îngerilor sfinŃi şi 
a celor răscumpăraŃi şi îmbrăcaŃi în haine albe în împărăŃia slavei.” 
–SfinŃirea VieŃii, p. 83. 

 
* * * 
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14 
Sabatul, 30 septembrie 2017 

 
DUMNEZEU ÎN HRISTOS, ÎMPĂCÂND LUMEA CU SINE  
 
“ Omul, care a stricat chipul lui Dumnezeu în sufletul lui printr-o 

viaŃă coruptă, nu poate produce o schimbare radicală în el însuşi 
numai prin efort omenesc. El trebuie să accepte prevederile 
Evangheliei; trebuie să fie împăcat cu Dumnezeu prin ascultare faŃă 
de Lega Sa şi credinŃa în Isus Hristos. De aici înainte, viaŃa lui 
trebuie să fie condusă după un principiu nou. Prin pocăinŃă, credinŃă 
şi fapte bune, el poate perfecŃiona un caracter drept şi să ceară, prin 
meritele lui Hristos, privilegiul de fii ai lui Dumnezeu. Principiile 
adevărului divin, primite şi nutrite în inimă, ne vor duce la o 
desăvârşire morală pe care noi n-am considerat-o ca fiind posibil 
s-o ajungem.” –(Signs of the Times, August 1, 1878) 4T, p. 294. 

 
Duşmani şi împotrivitori ai lui Dumnezeu  
1. Cum descriu Scripturile starea omului neconvertit în raport 
cu Dumnezeu? Ieremia 5:23. Romani 1:30; 5:10, prima parte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Familia omenească a călcat Legea lui Dumnezeu şi, fiind un 
călcător al Legii, omul este distrus şi fără speranŃă, pentru că este 
vrăjmaşul lui Dumnezeu, lipsit de puterea de a face vreun lucru 
bun. ‘Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este 
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui 
Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.’ Romani 8:7. când 
priveşte în oglinda morală – Legea sfântă a lui Dumnezeu – omul 
vede că este un păcătos şi este convins de starea sa rea, de 
blestemul disperat în care se află sub pedeapsa dreaptă a Legii. 
Totuşi el nu este lăsat în starea de nenorocire disperată în care l-a 
adus păcatul, căci Acela care era deopotrivă cu Dumnezeu Şi-a dat 
viaŃa pe Calvar tocmai pentru a-l salva de la nimicire pe cel 
păcătos. ‘Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să 
aibă viaŃa veşnică.’ Ioan 3:16.” –Solii Alese, vol. 1, p. 321. 
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Cea mai mare jertfă 
2. Ce eveniment deosebit a avut loc în timp ce noi eram încă 
păcătoşi, răsculaŃi şi vrăşmaşi ai lui Dumnezeu? Romani 5:8,10.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Isus a fost Maiestatea cerului, Comandantul iubit al 
îngerilor, iar ei erau încântaŃi să împlinească voia Sa. El a fost una 
cu Dumnezeu, Cel „care este în sânul Tatălui" (Ioan 1,18), şi totuşi 
nu a crezut ca un lucru vrednic de dorit să fie egal cu Dumnezeu, în 
timp ce omul era pierdut în păcat şi nenorocire. El a coborât de pe 
scaunul Său de domnie, Şi-a lăsat coroana şi sceptrul împărătesc şi 
Şi-a înveşmântat natura divină în natura omenească. El S-a umilit 
până la moarte, şi încă moarte de cruce, pentru ca omul să poată fi 
înălŃat pentru a sta alături de El, pe scaunul Său de domnie. În El, 
noi avem o jertfă deplină, o jertfă infinită, un Mântuitor puternic, 
care este în stare să-i mântuiască pe toŃi cei ce vin la Dumnezeu 
prin El. Din dragoste, El a venit pentru a-L descoperi pe Tatăl, 
pentru a-l împăca pe om cu Dumnezeu şi pentru a-l face să fie o 
făptură nouă, schimbată după chipul Aceluia care l-a creat.” –Idem. 

 
3. Ce a făcut Tatăl prin Fiul Său în relaŃiile Sale cu omul? 
2 Corinteni 5:18, prima parte. Efeseni 2:17, 18.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Domnul Hristos a suferit pentru ca, prin credinŃa în El, păcatele 
noastre să poată fi iertate. El a devenit înlocuitorul şi siguranŃa 
omului, luând El Însuşi asupra Lui pedeapsa, deşi nu o merita 
nicidecum, pentru ca noi, care o meritam, să putem fi liberi şi din 
nou credincioşi lui Dumnezeu prin meritele Mântuitorului nostru 
răstignit şi înviat. El este singura noastră speranŃă de mântuire. Prin 
sacrificiul Său, noi, care suntem acum puşi la probă, suntem 
prizonieri ai speranŃei. Noi trebuie să arătăm universului întreg, 
lumii căzute şi lumilor necăzute, că există iertare la Dumnezeu, că 
prin harul lui Dumnezeu noi putem fi împăcaŃi cu Dumnezeu. Omul 
se pocăieşte, ajunge smerit cu inima, crede în Hristos ca jertfă de 
ispăşire pentru el şi ajunge în pace cu Dumnezeu.” –Principiile 
fundamentale ale educaŃiei creştine, p. 369. 
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Împăcarea cu Dumnezeu 
4. Cum împacă jertfa lui Isus pe om cu Dumnezeu? Coloseni 
1:20-22. Efeseni 2:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Fără cruce, omul nu putea avea nici o legătură cu Tatăl. De 
aceasta atârnă fiecare speranŃă a noastră. Având în vedere acest 
lucru, creştinul poate înainta cu paşii de cuceritor; căci de aici 
porneşte lumina iubirii Mântuitorului. Când păcătosul ajunge la 
cruce şi priveşte la Cel care a murit pentru al salva, se poate bucura 
pe deplin, căci păcatele sale sunt iertate. Îngenunchind la cruce, el a 
ajuns la cel mai înalt loc la care poate ajunge omul. Lumina 
cunoştinŃei slavei lui Dumnezeu este descoperită pe faŃa lui Isus 
Hristos; şi cuvintele de iertare sunt spuse: TrăiŃi, o voi păcătoşi 
vinovaŃi, trăiŃi."– Review and Herald, April 29, 1902 

"Sunt necesare meritele infinite ale sângelui Său să facă ispăşire 
pentru cei care primesc dragostea Lui şi călcă pe urmele paşilor 
Lui. Omul poate obŃine iertare şi pace doar prin Acela care ne-a 
iubit, şi care ne va spăla de păcatele noastre în sângele Său."– Signs 
of the Times, July 6, 1888. 

 

5. Cât de eficient este sângele lui Isus în curăŃirea omului de 
păcat şi împăcarea lui cu Dumnezeu? Efeseni 1:10. Coloseni 
1:14, 20-22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Există o lucrare serioasă, solemnă de făcut în acest moment. În 
toate locurile stindardul trebuie să fie ridicat. Dumnezeu a "binevoit 
să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în 
Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, 
spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din 
ceruri şi cele de pe pământ...." –Manuscript Releases, vol. 21, p. 51. 

 

Împăcare între oameni 
6. Cum a unit jertfa lui Isus prăpastia dintre cer şi pământ şi de 
asemenea, cum a îndepărtat neînŃelegerile dintre oameni? 
Efeseni 2:12-14, 16. 
………………………………………………………………………………………………  
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"Hristos nu a recunoscut nici o diferenŃă de naŃionalitate, rang 
sau crez. Cărturarii şi fariseii au dorit să aibă un beneficiu local şi 
naŃional din darurile cerului şi să excludă restul familiei lui 
Dumnezeu din lume. Dar Hristos a venit sa spargă orice perete de 
despărŃire. El a venit să arate că darul milei şi dragostei Sale este tot 
atât de nemeritat ca aerul, lumina sau picurii de ploaie care 
reîmprospătează pământului. ViaŃa lui Hristos a stabilit o religie în 
care nu există nici castă, o religie prin care evreu şi neevreu, liber şi 
sclav, sunt legaŃi într-o fraternitate comună, egali în faŃa lui 
Dumnezeu. Nimic nu a influenŃat mişcările Lui. El nu a făcut nici o 
diferenŃă între cei ai casei şi străini, prieteni şi duşmani. Ceea ce Îi 
atingea inima era un suflet însetat după apa vieŃii."– Reflecting 
Christ, p. 27. 

 
O lucrare specială  
7. Ce lucrare minunată a încredinŃat Isus Hristos poporului 
Său, după ce a împlinit această vindecare a cerului cu 
pământul? 2 Corinteni 5:18-20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Înaintea noastră se află o mare lucrare de făcut. Lumea trebuie 
să fie avertizată. Adevărul trebuie să fie tradus în multe limbi 
pentru ca toate naŃiunile să se poată bucura de influenŃa sa curată şi 
dătătoare de viaŃă. Această lucrare cere exercitarea talentelor pe 
care Dumnezeu ni le-a încredinŃat – condeiul, tiparul, glasul, banii 
şi afecŃiunile sfinŃite ale sufletului. Hristos ne-a făcut ambasadorii 
Săi ca să facem cunoscut mântuirea Sa fiilor oamenilor, iar dacă 
suntem îmbrăcaŃi cu dreptatea lui Hristos, plini de bucuria Duhului 
Său în noi, atunci nu vom mai sta liniştiŃi.” –Evanghelizare, pp. 
570, 571. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Cei care sunt în locul lui Hristos, implorând sufletele să se 
împace cu Dumnezeu, ar trebui să manifeste,prin învăŃătură şi 
exemplu, un interes nepieritor pentru salvarea de suflete. Zelul, 
perseverenŃa, lepădarea de sine şi spiritul de sacrificiu ar trebui să 
întreacă cu atât mai mult hărnicia şi zelul celor care caută să-şi 
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asigure un câştig pământesc, cu cât sufletul este mai de valoare 
decât rebutul pământesc şi subiectul mai înalt decât întreprinderile 
pământeşti…. Lucrurile pământeşti nu sunt durabile, deşi costă atât 
de mult. Dar un suflet salvat va străluci în ÎmpărăŃia cerurilor pe 
parcursul veacurilor veşnice.” – 2T, p. 336.  

“Prin cruce, învăŃăm că Tatăl nostru ceresc ne iubeşte cu o 
dragoste infinită şi veşnică şi ne atrage la El cu o mai mare simpatie 
ca a unei mame faŃă de copilul ei rătăcit. Să ne mai mirăm oare că 
Pavel a exclamat: „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă 
laud cu altceva, decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin 
care lumea este răstignită faŃă de mine, şi eu faŃă de lume” 
(Galateni 6,14). De asemenea, avem privilegiul de a ne slăvi prin 
crucea Golgotei, este privilegiul nostru de a ne consacra pe deplin 
Celui care S-a dat pe Sine pentru noi. Atunci, cu lumina dragostei 
ce străluceşte de la faŃa Sa pe feŃele noastre, vom merge înainte 
pentru a o reflecta asupra acelora care se află în întuneric.” –
(Review and Herald, April 29, 1902) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 5, p. 1133. 

* * * 
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15 
Sabatul, 7 octombrie 2017 

 
M IJLOCITOR ÎNTRE DUMNEZEU ŞI OM  

 
“Mai sunt şi din aceia care au cunoscut iubirea plină de iertare a 

Domnului Hristos şi care în adevăr doresc să fie copii ai lui 
Dumnezeu şi totuşi îşi dau seama de nedesăvârşirea caracterului lor, 
de viaŃa lor plină de greşeli şi încep să se îndoiască de faptul că 
inimile lor au fost cu adevărat reînnoite prin Duhul Sfânt. Unora ca 
aceştia le spun: Nu daŃi înapoi cuprinşi de disperare! Va trebui 
adesea să ne plecăm şi să plângem la picioarele Domnului Hristos 
din cauza scăderilor şi greşelilor noastre, dar nu trebuie să ne 
descurajăm. Chiar dacă suntem biruiŃi de vrăjmaş, nu suntem 
lepădaŃi, nu suntem uitaŃi şi respinşi de Dumnezeu. Nu! Domnul 
Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi.” –The 
Faith I Live By, p. 118; Calea către Hristos, p. 64. 

 
Isus mijloceşte pentru noi 
1. S-a încheiat lucrarea lui Isus pentru om odată cu slujirea Sa 
pe pământ şi jertfa de pe Golgota sau continuă de la înălŃarea 
Sa până astăzi? Ce face Isus pentru poporul Său? Romani 8:34.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
“Domnul Hristos ar putea trimite pe îngeri să reverse cupele 

mâniei asupra lumii noastre pline de ipocrizie şi de păcat, 
nimicindu-i pe toŃi cei care sunt plini de ură faŃă de Dumnezeu. El 
ar putea să şteargă această pată neagră din universul Său. Dar nu 
face lucrul acesta. El stă astăzi în faŃa altarului tămâierii, prezentând 
înaintea lui Dumnezeu rugăciunile celor care doresc ajutorul Său. 
‘Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la 
dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi.’ Romani 8:34.” –
Fiice ale lui Dumnezeu, p. 240. 
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Mijlocitorul Noului Leg ământ 
2. Ce s-a întâmplat cu păcatele comise în timpul Vechiului 
Testament prin moartea lui Isus? Deci, care este rolul Său în 
Noul Testament? Evrei 9:15; 12:24.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"CredinŃa noastră trebuie să profite de faptul minunat că 
Dumnezeu aude şi răspunde la rugăciunile fiecărui căutător sincer. 
În timp ce credinciosul se pleacă în rugăciune înaintea lui 
Dumnezeu şi în umilinŃă şi pocăinŃă îşi aduce cererea de pe buzele 
neprefăcute, păstrându-şi ochii Ńintă pe Mijlocitorul Noului 
Legământ, el se pierde pe sine. Mintea lui este plină de gândul a 
ceea ce trebuie să aibă pentru a clădi un caracter asemenea lui 
Hristos."– Review and Herald, January 27, 1903. 

“Domnul nostru crucificat mijloceşte, pentru noi în faŃa Tatălui 
la tronul harului. Sacrificiul Său ispăşitor noi îl putem prezenta în 
rugăciune pentru iertarea noastră, îndreptăŃirea noastră şi pentru 
sfinŃirea noastră. Mielul junghiat este unica noastră nădejde. 
CredinŃa noastră priveşte în sus către El, se prinde de El ca fiind 
Acela care poate mântui în chip desăvârşit, iar mireasma jertfei 
atot-îndestulătoare este acceptată de Tatăl…. Slava lui Hristos e 
preocupată de succesul nostru. El are un interes colectiv faŃă de 
toată omenirea. El este Mântuitorul nostru care simte împreună cu 
noi.” –God’s Amazing Grace, p. 71; (Letter 33, 1895) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 948.  

 
O lucrare mai bună 
3. Ce face Marele nostru Preot în ceruri, comparând slujirea 
efectuată de preoŃii levitici în sanctuar cu cea a lui Isus? Evrei 
8:6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Nu mai trebuie făcută o ispăşire zilnică şi anuală, dar jertfa 
ispăşitoare adusă printr-un mijlocitor este esenŃială din cauza 
săvârşirii neîncetate a păcatului. Domnul Isus slujeşte ca preot în 
prezenŃa lui Dumnezeu, prezentându-Şi sângele vărsat, aşa cum era 
în trecut prezentat sângele Mielului înjunghiat. Domnul Isus 
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înfăŃişează jertfa adusă pentru fiecare păcat şi pentru fiecare defect 
al celor păcătoşi.” –Solii Alese, vol. 1, p. 344. 

“Poporul lui Dumnezeu este îndreptăŃit, prin administrarea 
„legământului mai bun”, prin neprihănirea lui Hristos. Un legământ 
este un acord prin care părŃile se leagă pe sine şi reciproc la 
împlinirea anumitor condiŃii. În felul acesta, instrumentul omenesc 
intră în înŃelegerea cu Dumnezeu de a împlini condiŃiile specificate 
în Cuvântul Său. Purtarea lui arată dacă el respectă sau nu 
condiŃiile.” –(Manuscript 148, 1897) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 932.  

 

Tr ăind pentru a mijloci  
4. Este mântuirea dată de Isus limitată, după cum au fost 
efectele slujirii levitice? Pentru cine mijloceşte Isus încontinuu? 
Evrei 7:25. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“El mijloceşte pentru cei mai umili, cei mai apăsaŃi şi suferinzi, 
pentru cei mai încercaŃi şi ispitiŃi. Cu mâinile ridicare, El pledează. 
„Te-am săpat pe palmele mâinilor Mele. ” Lui Dumnezeu Îi place 
să asculte la cererile Fiului Său şi răspunde la ele. Evrei 4,14-16.” –
(Review and Herald, August 15, 1893) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 7, p. 948.  

“Cel care a poruncit ca lumina să lumineze în întuneric, este 
binevoitor să strălucească în inima noastră, să facă să strălucească 
"lumina cunoştinŃei slavei lui Dumnezeu pe fata lui Isus Hristos." 
2 Corinteni 4,6. Duhul Sfânt va lua lucrurile lui Dumnezeu şi ni le 
va arăta, făcându-le o putere vie în inima celui ce ascultă. Domnul 
Hristos ne va conduce la pragul veşniciei. Vom putea privi atunci 
slava de dincolo de perdea şi să descoperim oamenilor 
Atotputernicia Aceluia care trăieşte pururi ca să mijlocească pentru 
noi.” –Parabolele Domnului Hristos, p. 149.  

 

Avocatul 
5. Ce face Isus astăzi pentru copiii Săi? Cât de mari sunt 
meritele Lui? 1 Ioan 2:1, 2.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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"Cât de atent este Domnul Isus să nu dea nici o ocazie vreunui 

suflet să dispere. Cum apără sufletul de atacurile feroce ale lui 
Satana. Dacă prin feluritele încercări suntem surprinşi sau înşelaŃi 
în păcat, El nu ne abandonează şi ne lasă să pierim. Nu, nu, acesta 
nu este Mântuitorul nostru... El a fost ispitit în toate lucrurile ca şi 
noi; şi pentru că a fost ispitit El ştie cum să-i ajute pe cei care sunt 
ispitiŃi. Domnul nostru cel răstignit mijloceşte pentru noi în 
prezenŃa Tatălui la tronul harului. Noi putem cere jertfa Lui 
ispăşitoare pentru iertarea, îndreptăŃirea şi sfinŃirea noastră. Mielul 
junghiat este singura noastră speranŃă. CredinŃa noastră priveşte la 
El, se prinde de El ca Cel care poate salva pe deplin şi mirosul 
jertfei Atotsuficiente este acceptat de Tatăl."– Our High Calling 49.  

 
Singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om  
6. Câte păr Ńi sunt implicate în actul mijlocirii? Putem spune că 
există multe fiin Ńe – îngeri, sfinŃi, preoŃi – care mijlocesc? 
Galateni 3:20. 1 Timotei 2:5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Ca unul care înŃelege subiectul acesta, apostolul Ioan Îi atribuie 
lui Hristos toată puterea şi vorbeşte despre măreŃia şi maiestatea Sa. 
El face să străfulgere razele preŃioase ale adevărului, ca fiind 
singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi omenire.” –Lift Him Up, 74; 
Solii Alese, vol. 1, p. 246.  

“Scriptura ne îndeamnă: "MărturisiŃi-vă unii altora păcatele şi 
rugaŃi-vă unii pentru alŃii, ca să fi Ńi vindecaŃi" (Iacov 5:16…. Dacă 
te pocăieşti de păcatele tale, este datoria ta să le mărturiseşti." 
Păcatul care are un caracter intim trebuie să fie mărturisit lui 
Hristos, singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om. Căci "dacă 
cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 
neprihănit" (1 Ioan 2,1). Fiecare păcat este o jignire adusă lui 
Dumnezeu şi trebuie mărturisit Lui, prin Hristos. Fiecare păcat 
descoperit ar trebui mărturisit la fel de deschis.” –Divina vindecare, 
pp. 228, 229.  
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Acces liber la tronul ceresc 
7. Care este efectul păcatului în relaŃia omului cu Dumnezeu? 
Ce este posibil în urma mijlocirii lui Hristos? Isaia 59:2. Efeseni 
2:18; 3:11, 12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"După ce vrăjmaşul l-a tras pe Adam şi Eva în păcat, legătura 
între cer şi pământ a fost întreruptă şi dacă nu era Hristos, drumul 
spre cer nu ar fi fost niciodată cunoscut de rasa decăzută... Hristos 
este scara minunată, care îşi are baza pe pământ şi a cărei vârf 
ajunge sus la tronul Celui infinit..."– That I May Know Him, p. 82. 

"Noi avem acces la Dumnezeu prin meritele numelui lui Hristos, 
iar Dumnezeu ne invită să ne aducem înaintea Lui încercările şi 
ispitele noastre; pentru că El le înŃelege pe toate. El nu doreşte să 
spunem problemele noastre la urechile oamenilor. Prin sângele lui 
Hristos putem veni la tronul harului să găsim har pentru a fi ajutaŃi 
la vreme de nevoie. Putem veni cu asigurarea, spunând, "ni l-a dat 
în Prea Iubitul Lui". "Căci prin El şi unii şi alŃii avem intrare la 
Tatăl, într-un Duh." "În El avem, prin credinŃa în El slobozenia şi 
apropierea de Dumnezeu cu încredere." Efeseni 2:18; 3:12." – 
In Heavenly Places, p. 18.  

 

Pentru studiu suplimentar: 
"Ca un părinte pământesc care îşi încurajează copilul să vină la 

el în orice moment, tot astfel Domnul ne încurajează să punem 
înaintea Sa toate nevoile şi nedumeririle noastre, recunoştinŃa şi 
dragostea noastră. Fiecare promisiune este sigură. Isus este 
Garantul şi Mijlocitorul nostru şi a pus la dispoziŃia noastră fiecare 
resursă, ca să putem avea un caracter perfect." Heavenly Places 18. 

“Aceia care caută scăpare la El sunt înălŃaŃi de Isus mai presus 
de acuzaŃiile şi de vorbirile de rău ale oamenilor. Nici oamenii, nici 
îngerii nu pot să-i acuze. Hristos îi face părtaşi de natura Sa 
dumnezeiască şi umană. Ei stau alături de marele Purtător de 
păcate, în lumina care străluceşte de la tronul lui Dumnezeu. "Cine 
va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este 
Acela care-i socoteşte neprihăniŃi! Cine-i va osândi? Hristos a 
murit. Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi 
mijloceşte pentru noi.’ Romani 8:33, 34.” –HLL, p. 568. 
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16 
Sabatul, 14 octombrie 2017 

 
MARELE MARE PREOT 

 
"MărturisiŃi-vă păcatele voastre la care ŃineŃi; pocăiŃi-vă de ele şi 

daŃi-le deoparte... Marele Cuceritor a dat dovadă de trudă şi luptă ca 
preŃ al victoriei. Cei care vor să câştige coroana trebuie să ridice şi 
să poarte crucea... 

"Prin credinŃă ar trebui să păstrăm ochii asupra lui Isus Marele 
nostru Preot, care slujeşte în cer pentru noi. Nici o altă lumină nu a 
strălucit sau va străluci vreodată asupra oamenilor decăzuŃi, în afară 
de ceea ce a fost dată şi este arătată de Mielul înjunghiat de la 
întemeierea lumii. Noi ar trebui să ne amintim totdeauna 
binecuvântările noastre. Ar trebui să le adunăm şi să le păstrăm în 
memoria noastră.” –Review and Herald, March 26, 1889. 

 
Un adevăr foarte important  
1. Având în vedere sanctuarul şi serviciile sale, ce este cel mai 
important pentru om? În care Sanctuar slujeşte Isus pentru 
poporul Său? Evrei 4:14; 8:1-3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
"Ca preot, Hristos este acum cu Tatăl pe scaunul Lui de domnie. 

Pe tron cu Cel veşnic, Cel fără început, este Cel care "suferinŃele 
noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui." (Isaia 
53:4), care "în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat." 
Evrei 4:15... "Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor." 1 Ioan 2:1. Mijlocirea lui este cea a unui trup străpuns 
şi frânt şi a unei vieŃi fără pată. Mâinile rănite, coasta străpunsă, 
picioarele zdrobite, pledează pentru omul căzut, a cărui 
răscumpărare a fost plătită cu acest preŃ infinit."-God’s Amazing 
Grace, p. 69.  
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Oferindu-Şi propriul sânge 
2. Este Isus asemenea preoŃilor levitici, care în sistemul jertfelor 
aduceau sânge care nu era al lor propriu? Care a fost 
experienŃa Fiului lui Dumnezeu în a oferi cea mai mare dintre 
toate jertfele, spre deosebire de preoŃii levitici care nu au suferit 
durere sau moarte în slujba lor? Evrei 9:11, 12; 2:18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Chiar sistemul jertfelor a fost conceput de Hristos şi dat lui 
Adam ca un exemplu al Mântuitorului  ce va veni, Care va purta 
păcatele lumii şi va muri pentru răscumpărarea ei... 

"Sângele Fiului lui Dumnezeu a fost simbolizat prin sângele 
victimei ucise şi Dumnezeu a făcut o clară şi bine definită deosebire 
între sacru şi comun. Sângele era sacru, tot aşa cum doar prin 
vărsarea sângelui Fiului lui Dumnezeu se putea face ispăşire pentru 
păcat."– God’s Amazing Grace, p. 55. 

"Mul Ńumim lui Dumnezeu că avem un Mare Preot însemnat, 
care a intrat în ceruri, Isus Fiul lui Dumnezeu. Hristos a intrat în 
Sfânta Sfintelor care a fost ridicată nu de un om, ci chiar în cer, ca 
să se înfăŃişeze înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Prin meritele 
sângelui Său, Hristos a intrat o dată pentru totdeauna în Locul 
preasfânt în ceruri, unde poate să mântuiască în chip desăvârşit 
pentru noi.” –Ye Shall Receive Power, p. 49. 

 
Slujba zilnică în simbol şi realitate 
3. Ce includea serviciul zilnic al preoŃilor levitici? Ce slujbă 
asemănătoare face Marele Preot în cer de la înălŃarea Sa? Evrei 
9:6. Numeri 28:3, 4; 15:27, 28. Evrei 9:24. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“…preoŃii slujeau zilnic în Locul sfânt,… Zi de zi, păcătosul 
care se pocăia îşi aducea jertfa la uşa cortului şi, punându-şi mâinile 
pe capul victimei, îşi mărturisea păcatele, trecându-le în felul 
acesta, în simbol, de la el asupra jertfei nevinovate. Animalul era 
apoi înjunghiat…. Sângele, reprezentând viaŃa păcătosului pierdută 
în fărădelege, a cărui vinovăŃie o purta victima, era dus de preot în 
Locul sfânt şi stropit înaintea perdelei, în spatele căreia era chivotul 
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în care se găsea legea pe care păcătosul o călcase. Prin această 
ceremonie, prin sânge, păcatul era transmis în mod simbolic asupra 
sanctuarului.” –Tragedia Veacurilor, p. 418. 

“După înălŃarea Lui la cer, Mântuitorul nostru trebuia să-Şi 
înceapă lucrarea ca Marele nostru Preot. Pavel spune: "Hristos n-a 
intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după 
chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să 
Se înfăŃişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.” Evrei 
9:24.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 357.  

 
Isus şi curăŃirea sanctuarului  
4. Ce slujbă avea loc în Ziua Ispăşirii în serviciul tipic? Ce 
lucrare sfântă are de efectuat Marele Preot antitipic în 
Sanctuarul Ceresc de la sfârşitul celor 2300 de zile profetice din 
Daniel 8:14? Levitic 16:33. Evrei 9:7,23. Daniel 8:14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Aşa cum păcatele oamenilor din vechime erau transferate, 
figurat, asupra sanctuarului pământesc prin sângele jertfei de păcat, 
tot la fel păcatele noastre sunt transferate asupra sanctuarului ceresc 
prin sângele lui Hristos. Şi la fel cum curăŃirea tipică de pe pământ 
a fost realizată prin îndepărtarea păcatelor prin care a fost mânjit 
sanctuarul, tot aşa curăŃirea cerească trebuie să fie realizată prin 
îndepărtarea sau ştergerea păcatelor care sunt înregistrate acolo. 
Acest lucru necesită o examinare a cărŃilor de amintiri pentru a se 
determina cine, prin pocăinŃă de păcat şi credinŃa în Hristos, are 
dreptul la beneficiile ispăşirii Sale."- The Faith I Live By, p. 206. 

"LăsaŃi credinŃa... să se concentreze în Isus, Marele nostru Preot, 
care a intrat pentru noi dincolo de perdea. Orice nori ar acoperi 
cerul, indiferent de furtuna care ar înconjura sufletul, această ancoră 
stă tare şi putem fi siguri de victorie."– In Heavenly Places, p. 127.  

 
Un cort mai mare, mai perfect 
5. Cum se compară Cortul ceresc unde slujeşte Isus cu Cortul 
pământesc, care a fost doar un simbol? Ce face Isus, în slujirea 
Sa cerească? Evrei 8:5; 9:9, prima parte, 11, 12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Astfel, serviciul era îndeplinit ca o preînchipuire şi ca "o umbră 
a lucrurilor cereşti". Iar ceea ce se făcea în mod simbolic în slujba 
sanctuarului pământesc se face în realitate în lucrarea Sanctuarului 
ceresc. După înălŃarea Sa, Mântuitorul nostru Şi-a început lucrarea 
ca Marele nostru Preot. Pavel spune: "Căci Hristos n-a intrat într-un 
locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul 
adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se 
înfăŃişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu." Evrei 9:24.” –
Tragedia Veacurilor, p. 420.  

“‘Drumul în Locul preasfânt, nu era încă deschis câtă vreme sta 
în picioare cortul dintâi: … Dar Hristos a venit ca Mare Preot al 
bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai 
desăvârşit, care nu este făcut de mâini... şi a intrat o dată pentru 
totdeauna în Locul prea sfânt... cu însuşi sângele Său, după ce a 
căpătat o răscumpărare veşnică." Evrei 12:24; 9:8-12.” –HLL, 166.  

 
Un Mare Preot cum nu a mai fost niciodată 
6. Ce reiese clar atunci când comparăm preoŃia levitică din 
vechime cu Isus? Prin urmare, cu ce credinŃă trebuie să ne 
apropiem de tronul ceresc de har? Evrei 7:26; 4:15, 16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Oamenii au fost învăŃaŃi în fiecare zi, prin intermediul tipurilor 
şi a umbrelor, marile adevăruri în raport cu apariŃia lui Hristos ca 
Răscumpărător, Preot şi Rege; şi o dată pe an mintea lor era 
îndreptată către marile evenimente finale ale Marii Controverse 
dintre Hristos şi Satana, curăŃirea finală a universului de păcat şi 
păcătoşi. Jertfele şi darurile ritualului mozaic au fost totdeauna 
îndreptate spre un serviciu mai bun, chiar unul ceresc."-The Faith I 
Live By, p. 195.  

"Tot atât de repede cum se apropie copilul lui Dumnezeu de 
tronul milei, devine şi un client al Marelui Avocat. La prima cerere 
de pocăinŃă şi rugăminte de iertare, Hristos preia cazul ca fiind al 
Său propriu, prezentând cererea înaintea Tatălui ca propria Lui 
cerere."– God’s Amazing Grace, p. 68.  
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7. Având în vedere credincioşia şi dragostea Mântuitorului, faŃă 
de cine vom fi veşnic recunoscători? Cum ne simŃim ştiind că 
avem un astfel de Mare Preot care slujeşte în  favoarea 
noastră? Evrei 3:1, 2; 6:19; 2:17.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

""Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor." 
1 Ioan 2:1. Mijlocirea lui este cea a unui trup străpuns şi frânt şi a 
unei vieŃi fără pată. Mâinile rănite, coasta străpunsă, picioarele 
zdrobite, pledează pentru omul căzut, a cărui răscumpărare a fost 
plătită cu acest preŃ infinit."-God’s Amazing Grace, p. 69.  

"Oricare ar fi temerile şi încercările tale, adu cazul tău înaintea 
Domnului. Duhul tău va fi pregătit să reziste. Calea va fi deschisă 
înaintea ta să poŃi să te eliberezi de ruşine şi greutăŃi. Cu cât te 
consideri mai slab şi neajutorat, cu atât vei fi mai puternic prin 
puterea Lui. Cu cât vor fi mai grele sarcinile tale, cu atât va fi mai 
binecuvântată odihna prin punerea lor asupra Purtătorului de 
păcate. "– My Life Today, p. 297.  

"Noi trebuie să avem acces liber la sângele ispăşitor al lui 
Hristos. Acest lucru trebuie considerat ca cel mai preŃios 
privilegiul, ca cea mai mare binecuvântare, acordată vreodată 
omului păcătos."-The Faith I Live By, p. 195. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“Marele nostru Mare Preot a completat aducerea Sa ca jertfă 
atunci când a suferit dincolo de porŃi. Atunci s-a făcut ispăşire 
desăvârşită pentru păcatele oamenilor. Isus este Apărătorul nostru, 
Marele nostru preot, Mijlocitorul nostru. PoziŃia noastră prezentă 
este deci asemenea cu aceea a israeliŃilor stând în picioare în curtea 
din afară, aşteptând şi având atenŃia îndreptată către acea fericită 
speranŃă glorioasă a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus 
Hristos… 

“Aici vedem pe Marele Mijlocitor prezentând cererea Sa Tatălui. 
Nici un mediator omenesc nu se interpune între păcătos şi Hristos. 
Nu se vede nici un prooroc mort, nici un sfânt îngropat. Hristos 
Însuşi este Avocatul nostru. Tot ceea ce Tatăl este faŃă de Fiul Său, 
este El pentru cei pe care îi reprezenta Fiul Său în natura Sa 
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omenească. În orice ramură a lucrării sale, Hristos a acŃionat ca 
reprezentant al Tatălui. E a trăit ca LocŃiitor al nostru şi ca şi Garant 
al nostru. El a lucrat aşa cum ar vrea să lucreze cei care-L urmează 
apreciind în chip neegoist valoarea fiecărei fiinŃe omeneşti pentru 
care El a suferit şi a murit. (Manuscript 128, 1897).” –Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, pp. 913, 914.  

 
* * * 

 
17 
Sabatul din 21 octombrie 2017 
 

DUPĂ RÂNDUIALA LUI MELHISEDEC  
 
“Hristos a fost Cel care a vorbit prin Melhisedec, preot al 

Dumnezeului Celui Prea Înalt. Melhisedec nu a fost Hristos, ci 
vocea lui Dumnezeu în lume, reprezentantul Tatălui. De-a lungul 
tuturor generaŃiilor din trecut, Hristos a vorbit; Hristos Şi-a condus 
poporul şi a fost lumina lumii.” –Solii Alese, vol. 1, p. 409. 

 
Melhisedec, împăratul Salemului 
1. Ce ne relatează Scripturile despre Melhisedec? Când a avut 
loc întâlnirea dintre patriarhul Avraam cu acest celebru 
împărat? Pe lângă faptul ca era împărat, ce altă slujbă mai 
avea? Geneza 14:18-20.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Melhisedec, rostind binecuvântarea asupra lui Avraam, a 
recunoscut că Iehova este izvorul puterii lui şi autorul biruinŃei…. 
Dumnezeu vorbea oamenilor acelora prin providenŃa Sa, dar ultima 
rază de lumină a fost respinsă, aşa cum fuseseră respinse toate 
celelalte de mai înainte.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 157.  

Calculele istorice indică faptul că Avraam s-a născut în jurul 
anului 1950 î.Hr. A plecat din Haran la vârsta de 75 de ani (Geneza 
12:4), iar în anul 1875 a luat-o pe Agar ca a doua sa soŃie când era 
de 85 de ani (Geneza 16:3) în anul 1865 î.Hr. Biblia pune întâlnirea 
sa cu Melhisedec în această perioadă de zece ani şi, de asemenea, 
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oferă informaŃii că împăratul Salemului l-a întâlnit pe patriarh în 
această perioadă a vieŃii lui Avraam (1875-1865 î.Hr.).  

Cu privire la “Salem,” sora White scrie următoarele: “În 
apropiere de locul acesta, Avraam îşi dovedise credincioşia faŃă de 
Dumnezeu…. aici fusese locuinŃa lui Melhisedec, preot al 
Dumnezeului Celui Prea Înalt. Avea o poziŃie centrală şi era aşezat 
la altitudine mai înaltă, fiind protejat de un lanŃ muntos de jur 
împrejur.” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 703.  

 
Slujba sfântă a lui Melhisedec 
2. Ce alte atribute adaugă Noul Testament pe lângă"Împ ăratul 
Salemului" şi "preotul Dumnezeului celui Preaînalt"? Dă 
Spiritul Profetic vreo informa Ńii despre identitatea sa? 
Evrei 7:2. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Dumnezeu nu S-a lăsat niciodată fără martor pe pământ. La un 
moment dat Melhisedec l-a reprezentat pe Domnul Isus Hristos în 
persoană, pentru a dezvălui adevărul ceresc şi pentru a da mai 
departe Legea lui Dumnezeu."– (Letter 190, 1905.) 

“Hristos a fost cel care a vorbit prin Melhisedec, preotul 
Dumnezeului celui Prea Înalt. Melhisedec n-a fost Hristos, dar el a 
fost glasul lui Dumnezeu în lume, reprezentantul Tatălui. Şi Hristos 
a vorbit prin toate generaŃiile trecutului; Hristos a condus pe 
poporul Său şi a fost lumina lumii. Când Dumnezeu a ales pe 
Avraam ca reprezentant al adevărului Său, El l-a scos din Ńară şi 
dintre rudele lui şi l-a pus deoparte. El a intenŃionat să-l modeleze 
după propriul Lui model. El a dorit să-l înveŃe după propriul Lui 
plan.” –(Review and Herald, February 18, 1890) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 1, pp. 1092, 1093. 

 
Fără tată, fără mamă, fără spiŃă de neam 
3. Avem vreo cunoştin Ńă despre spiŃa de neam al lui 
Melhisedec? Putem presupune că a aparŃinut seminŃiei lui Levi 
când Isaac, Iacov şi Levi nu au fost încă născuŃi? Evrei 7:3, 5, 6.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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În timp ce preoŃii levitici puteau servi doar în Locaşul Sfânt ca 
urmare a descendenŃei lor din Levi (Numeri 3:9, 10; Ezra 1:59-62), 
acest lucru nu a fost cazul lui Melhisedec, a cărui genealogie nu 
este prezentată în Scripturi şi, prin urmare, este necunoscută. Astfel, 
preoŃia lui Melhisedec era diferită de cea a lui Levi şi este, prin 
urmare, un simbol adecvat a slujirii preoŃeşti a lui Isus.  

 
ProfeŃiile despre preoŃia lui Hristos 
4. Ce profeŃii au declarat cu un secol înainte că într-o zi Tatăl Îl 
va "naşte" sau consacra pe Fiul Lui ca preot? După ce 
orânduire trebuia să devină preot? Psalmul 2:7; 110:4. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"În timp ce Suferindul divin atârna pe cruce, îngerii s-au adunat 
în jurul Lui, privindu-L şi auzind strigătul Lui, au întrebat cu 
emoŃie intensă: 'Nu Îl va salva Domnul Iehovah?" … Apoi au fost 
rostite cuvintele: "Domnul a jurat şi nu-I va părea rău." Tatăl şi Fiul 
sunt gata a îndeplini condiŃiile legământului veşnic... Hristos nu a 
fost singur în împlinirea jertfei Sale mari. A fost împlinirea 
legământului făcut între El şi Tatăl Său înainte de întemeierea 
lumii. Cu mâinile împreunate ei au intrat în legământul solemn că 
Hristos va deveni garant pentru rasa umană în cazul în care aceasta 
urma să fie biruită de înşelăciunile lui Satana."-The Faith I Live 
By, p. 76. 

 
Scriptura explică profeŃia 
5. Unde găsim legătura dintre: "Tu e şti Fiul Meu! Ast ăzi Te-am 
născut" cu slujba de Mare Preot a lui Isus? Ce înseamnă 
expresia din profeŃie "după rânduiala lui Melhisedec"? Evrei 
5:4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Legat de Psalmul 2:6, unde Fiul lui Dumnezeu este uns ca 
Împărat pe muntele sfânt al Sionului, versetul 7 afirmă că "Astăzi 
Te-am născut". Cum explică Noul Testament acest verset? Cum 
este termenul "născut" interpretat? Psalmul 2:7 este citat de cel 
puŃin trei ori în Noul Testament (Faptele Apostolilor 13:33; Evrei 
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1:5; 5:5), unde aplică cuvântul "născut" la învierea lui Isus. Faptele 
Apostolilor 13:33. În Evrei 5:5, există, de asemenea, o referire 
figurativă a Sa ca Mare Preot: "Tot aşa şi Hristos, nu Şi-a luat 
singur slava de a fi Mare Preot." Sensul pare a fi că atunci când "se 
naşte un copil," "un fiu este dat" (Isaia 9:6) oamenilor. Cu această 
ocazie, la investirea Fiului Său ca Mare Preot, Tatăl a dat omenirii 
pe Fiul Său în noua funcŃie de Mare Preot.  

PreoŃia lui Hristos a fost în conformitate cu rânduiala lui 
Melhisedec din următoarele motive:  
 

1) Melhisedec, ca un om (Evrei 7:4), a fost atât rege cât şi preot 
în acelaşi timp (Geneza 14:8), exact cum Isus este acum Preot şi 
vine în curând ca Regele regilor. Evrei 8:1, 2; Zaharia 6:12, 13; 
Apocalipsa 19:16. 
 

2) Scripturile îl numesc pe Melhisedec Împărat al neprihănirii 
(Evrei 7:2), la fel cum Isus este numit "Domnul neprihănirea 
noastră." Ieremia 23:6; 33:16; Isaia 11:5. 
 

3) Scripturile îl descriu pe Melhisedec ca Împărat al păcii (Evrei 
7:2) şi îl numesc pe Isus în profeŃie Domn al păcii. Isaia 9:5.  
 

4) PreoŃia lui Melhisedec a fost individuală şi preoŃia lui Isus 
constă dintr-o singură persoană (Evrei 7:23, 24) care nu face parte 
dintr-un trib. 
 

5) PreoŃii levitici au fost temporari din cauza morŃii (Evrei 7:23, 
24), în timp ce Melhisedec este prezentat ca neavând nici o 
înregistrare a sfârşitului vieŃii şi astfel este un tip al Fiului lui 
Dumnezeu, care continuă să fie Preot. Evrei 7:3; Psalmul 110:4; 
Evrei 7:15-17, 21. 
 

6) Melhisedec nu a fost un descendent al lui Levi, care a trăit un 
secol mai târziu. Isus, de asemenea, nu a fost descendentul lui Levi, 
ci al lui Iuda. Evrei 7:13, 14.  
 

7) Melhisedec a venit în Slujba Sfântă nu prin lege (Evrei 7:15, 
16), ci la chemarea lui Dumnezeu, exact ca Isus. Psalmul 110:4.  
 

Cât de mulŃumitori ar trebui să fim pentru slujba specială ca 
Mare Preot al nostru, Isus Hristos, în favoarea noastră! Evrei 8:1, 2. 
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Împuternicirea Divin ă  
6. Înainte de a deveni Mare Preot, ce a fost Isus pentru cei care 
L-au crezut şi L-au ascultat? Putem crede că El S-a numit pe El 
Însuşi în această poziŃie? Cine L-a numit "Mare Preot după 
rânduiala lui Melhisedec"? Evrei 5:9, 10. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos a fost pus la cea mai riguroasă încercare, cerând tărie 
tuturor facultăŃilor Sale de a rezista înclinaŃiei atunci când era în 
primejdie să folosească puterea Sa pentru a se elibera din pericol şi 
a triumfa asupra puterii domnului întunericului. Satana arăta 
cunoaşterea din partea sa a punctelor slabe ale inimii omeneşti, şi a 
folosit cea mai mare putere pentru a se folosi de slăbiciunile naturii 
omeneşti, pe care Hristos o luase asupra Sa, pentru a birui ispitele 
lui în folosul omului.” –(Review and Herald, April 1, 1875.) 

“Hristos nu S-a slăvit pe Sine când a fost făcut Mare Preot. 
Dumnezeu La numit în preoŃie. El urma să fie un exemplu pentru 
toată familia omenească. El S-a calificat spre a fi nu numai 
reprezentantul neamului omenesc, dar şi Avocatul lor, aşa ‘încât 
fiecare suflet dacă va vrea să poată spune: Am un Prieten la 
tribunal. El este un Mare Preot care poate fi mişcat de sentimentul 
slăbiciunilor noastre.” –(Manuscript 101, 1897) Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 7, p. 930. 

 
O slujbă stabilită pentru totdeauna 
7. Cât timp va exercita Isus slujba de Mare Preot după 
rânduiala lui Melhisedec? Ca Preot şi Înaintemergător, în ce loc 
a intrat pentru omenire? Evrei 5:6; 6:19, 20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Avem o speranŃă prin Isus. Ea este sigură, statornică şi pătrunde 
până dincolo de perdea. Ne întăreşte în necazuri, ne dă bucurie în 
mijlocul disperării, împrăştie întunericul din jurul nostru şi ne face 
să ne uităm peste el la nemurirea şi viaŃa veşnică... Comorile 
pământeşti nu ne atrag, căci în timp ce avem această nădejde, ea 
ajunge cu mult deasupra comorilor pământului care sunt trecătoare 
şi pune mâna pe moştenirea nemuritoare, pe comorile care sunt 
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durabile, incoruptibile, fără pată şi care nu ruginesc..." –In 
Heavenly Places, p. 352.  

“Marele preot era rânduit într-un fel special să reprezinte pe 
Hristos, care urma să devină un Mare Preot în veci după rânduiala 
lui Melhisedec. Acest fel de preoŃie nu urma să treacă la un altul 
sau să fie înlocuită de o alta.” –(Redemption: The First Advent of 
Christ, p. 14) Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7, 930. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Mântuirea rasei umane a fost totdeauna obiectul consfătuirilor 
din cer. Legământul harului a fost făcut înainte de întemeierea 
lumii. El a existat din veşnicie şi se numeşte legământul cel 
veşnic."- The Faith I Live By, p. 76.  

“În natura Sa umană, în calitate de înlocuitor al nostru şi ca 
asigurare pentru noi, Isus ne-a pus la dispoziŃie o speranŃă 
temeinică, în care avem privilegiul de a ne încrede şi care înseamnă 
o infinită putere. Prin aceasta, Mântuitorul a învins ispitele 
vrăjmaşului şi a câştigat victoria. Pentru cine? De ce în locul 
nostru? De ce? Pentru ca nici unul dintre membrii familiei omeneşti 
să nu fie nevoit să se poticnească pe calea care duce la viaŃa 
veşnică. Pentru că a parcurs această cale înaintea noastră, El 
cunoaşte fiecare obstacol, fiecare dificultate cu care trebuie să se 
confrunte sufletele pe acest pământ….” –(Manuscript 12, 1895) 
Minte, Caracter şi Personalitate, vol. 1, p. 185. 

 
* * * 
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Citi Ńi Raportul Misionar din Ńările în curs de  
dezvoltare din America de la pagina 99 

18 
Sabatul, 28 octombrie 2017 

 
DOMN ŞI REGE 

 
“PorŃile cerului se vor ridica din nou şi, cu de zece mii de ori 

zece mii şi mii de mii de sfinŃi, Mântuitorul nostru va veni ca 
Împărat şi Domn de domni. Iehova Emanuel "va fi Împărat peste tot 
pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn şi Numele 
Lui va fi singurul Nume." "Cortul lui Dumnezeu" va fi cu oamenii, 
"şi El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va 
fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor."’ Zaharia 14:9; Apocalipsa 21:3.” –
Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 108.  

 
Cel promis va fi Rege 
1. Ce mesaj se află într-una din cele mai vechi profeŃii 
referitoare la poziŃia lui Mesia care urma să vină? Cât timp 
urma să domnească acest descendent al lui David? Geneza 
49:10. 2 Samuel 7:12, 16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mesia avea să fie din linie împărătească, căci în profeŃia rostită 
prin Iacov Domnul a spus: "Toiagul de domnie nu se va depărta din 
Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni 
Şilo. Şi de El vor asculta toate popoarele.’ Geneza 49:10.  

“Isaia profetiză: "O Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un 
Vlăstar va da din rădăcinile lui". "LuaŃi aminte, şi veniŃi la Mine, 
ascultaŃi, şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un 
legământ veşnic, ca să întăresc îndurările mele faŃă de David. Iată, 
l-am pus martor pe lângă popoare, cap şi stăpânitor al popoarelor. 
Într-adevăr, vei chema neamuri, pe care nu le cunoşti, şi popoare 
care nu te cunosc vor alerga la tine, pentru Domnul, Dumnezeul 
tău, pentru Sfântul lui Israel, care te proslăveşte.’ Isaia 11:1; 
55:3-5.” –IFA, p. 223. 
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2. Cum a confirmat un profet ulterior preexistenŃa şi 
demnitatea Sa? Ce a spus o altă profeŃie despre Regele modest 
şi umil, care urma să aducă mântuirea? Mica 5:2. Zaharia 9:9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Suveranul Universului nu a fost singur în lucrarea Sa de 
binefacere. El a avut un tovarăş, un conlucrător, care putea aprecia 
planurile Sale şi putea fi părtaş bucuriei Sale de a da fericire 
fiin Ńelor create de El…. Hristos, Cuvântul, singurul Fiu al lui 
Dumnezeu era una cu veşnicul Tată - una în natură, în caracter şi în 
scop - singura FiinŃă care putea intra în toate sfaturile şi planurile 
lui Dumnezeu. "Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veşniciilor, Domn al păcii" (Isaia 9,6). Obârşia Lui "se 
suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei" (Mica 5,2). 
Fiul lui Dumnezeu, El Însuşi, declară despre Sine: "Domnul m-a 
făcut cea dintâi dintre lucrările Lui. Eu am fost aşezat din 
veşnicie..., când a pus temeliile pământului, eu eram meşterul Lui, 
la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând 
neîncetat înaintea Lui.’ Proverbele 8:22-30.” –Patriarhi şi ProfeŃi, 
p. 34.  

 
Steaua Împăratului iudeilor  
3. Ce au spus magii despre copilul pe care îl căutau? Ce 
eveniment măreŃ a atras atenŃia asupra profeŃiei cu privire la 
venirea umilului Împ ărat? Matei 2:1, 2; 21:4, 5. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu cinci sute de ani înainte de naşterea lui Hristos, profetul 
Zaharia a prevestit prin cuvintele de mai sus venirea Împăratului lui 
Israel. ProfeŃia aceasta urma să se împlinească acum. Acela care 
atâta vreme refuzase onorurile regale venea acum la Ierusalim, ca 
moştenitor făgăduit al tronului lui David.” –HLL, p. 569.  

"Aceşti înŃelepŃi au văzut cerurile iluminate cu lumina, care 
învăluia oastea cerească care a anunŃat venirea lui Hristos la păstorii 
umili...  

"Această lumină a fost un grup îndepărtat de îngeri, care a apărut 
ca o stea luminoasă. Aspectul de stea neobişnuit de mare şi 
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strălucitoare, pe care nu au văzut-o înainte, stând ca un semn din 
ceruri, a atras atenŃia lor... ÎnŃelepŃii s-au îndreptat în direcŃia în care 
părea să-i conducă steaua."- Maranatha, p. 11. 

 
ÎmpărăŃia Lui nu este din lumea aceasta 
4. Ce L-a întrebat Pilat pe Isus în timpul procesului? Ce 
răspuns a dat Isus? Ce inscripŃie a poruncit guvernatorul să se 
pună pe cruce? Ioan 18:33, 36, 37; 19:19.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"PriviŃi la inscripŃia scrisă deasupra crucii. Domnul a făcut să fie 
potrivită. Scrisă în ebraică, greacă şi latină, era o chemare adresată 
tuturor, iudei şi neamuri, barbari şi sciŃi, sclavi şi liberi, celor fără 
de speranŃă şi neajutoraŃi ca şi celor ce pier, de a veni. Domnul 
Hristos a făcut fără efect puterea lui Satana. El a pus mâna pe stâlpii 
împărăŃiei lui Satana, şi a trecut prin acest conflict, nimicind pe 
acela care avea puterea morŃii. Acum a fost deschisă o cale prin 
care mila şi adevărul să se poată întâlni, iar neprihănirea şi pacea să 
se poată săruta.” –(Manuscript 111, 1897), Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, vol. 5, p. 1107. 

"Adevărul a fost adevăr şi nu a fost schimbat de El pentru că El a 
fost autorul adevărului. "Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit 
în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. A răspuns Isus."... El a 
fost întruchiparea adevărului şi a sfinŃeniei. Cel care a stat în 
consiliile lui Dumnezeu, care a fost în partea din spate a 
Sanctuarului Celui veşnic, vorbea despre ce ştia."– Sons and 
Daughters of God, p. 26.  

 
Regele regilor şi Domnul domnilor  
5. Cum Îl recunoaşte cartea Apocalipsei pe Isus încă de pe 
prima pagină? În consecinŃă, la timpul potrivit, ce rol glorios va 
avea Fiul lui Dumnezeu? Apocalipsa 1:5; 17:14; 19:11, 12, 16.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acum nu mai este "Omul durerii", ca să bea paharul amar al 
ruşinii şi al durerii, ci El vine biruitor în cer şi pe pământ, să-i 
judece pe cei vii şi pe cei morŃi. "Cel credincios şi adevărat", "în 
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dreptate va judeca şi va face război.’… Firmamentul pare plin de 
forme strălucitoare - "zeci de mii de ori zece mii şi mii de mii". Nici 
o pană omenească nu poate descrie scena; nici o minte muritoare nu 
este în stare să-i înŃeleagă splendoarea. "MăreŃia Lui acoperă 
cerurile şi slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca 
lumina" (Habacuc 3,3.4). 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.’ Revelation 19:16.” –
Tragedia Veacurilor, p. 640.  

 
6. Cine va înălŃa într-o zi meritele lui Isus Hristos ca Domn? 
CâŃi se vor pleca şi vor recunoaşte că Isus este nu numai Fiul 
Omului, ci şi Domnul, spre slava lui Dumnezeu? Apocalipsa 
5:11-13. Filipeni 2:10, 11.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Hristos este acum recunoscut ca Rege al Slavei." Binecuvântat 
este cel ce vine în numele Domnului "(Matei 21:9). Îndoiala despre 
divinitatea Sa este clarificată pentru totdeauna. Unde sunt cei care 
L-au legat pe Mântuitorul la stâlpul lui Pilat, care L-au lovit în faŃă, 
care L-au biciuit, care I-au pironit mâinile şi picioarele? Cei care 
râdeau de El, zicând: "Pe alŃii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate 
mântui!..." Matei 27:42? Unde este braŃul cel slab care se va ridica 
împotriva Lui acum? Scena este schimbată. În numele lui Isus 
fiecare genunchi se pleacă şi fiecare limbă va mărturisi că Isus este 
Hristos, Domnul cerului şi al pământului..."– In Heavenly Places, p. 
358.  

 
Stăpânire şi slavă peste tot 
7. Cui îi aparŃine toată stăpânirea, măreŃia, slava şi ÎmpărăŃia? 
Cât timp va exista ÎmpărăŃia păcii şi a dreptăŃii? Daniel 
7:13,14,27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Venirea lui Hristos descrisă aici nu este a doua Sa venire pe 
pământ. El vine la Cel Îmbătrânit de zile, în cer, pentru a primi 
stăpânirea, slava şi o împărăŃie care-I va fi dată la încheierea 
lucrării Sale de Mijlocitor. Această venire, şi nu a doua Sa venire pe 
pământ, a fost prevestită în profeŃie ca având loc la încheierea celor 
2300 de zile, în anul 1844.” –Tragedia Veacurilor, p. 479.  

“ÎmpărăŃia harului lui Dumnezeu se statorniceşte acum, când, zi 
după zi, inimi care au fost pline de păcat şi răzvrătire, se predau 
atotputerniciei iubirii Sale. Dar deplina statornicie a ÎmpărăŃiei 
slavei Sale nu va avea loc până la a doua venirea a Domnului 
Hristos în această lume. "Domnia, stăpânirea şi puterea tuturor 
împărăŃiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului 
sfinŃilor Celui Prea Înalt" (Daniel 7,27). Ei vor moşteni ÎmpărăŃia 
care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii.’ Matei 25:34.” –
Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 108.  

 
Pentru studiu suplimentar 

“M-am uitat iarăşi şi am văzut pământul purificat. Nu mai exista 
nici măcar o urmă a blestemului. ScoarŃa crăpată, neuniformă a 
pământului arăta acum ca o câmpie întinsă, netedă. Întregul Univers 
al lui Dumnezeu era curat şi Marea Luptă se încheiase pentru 
totdeauna. Oriunde priveam, toate lucrurile asupra cărora ne 
aruncam privirile erau frumoase şi sfinte. Şi ceata tuturor 
mântuiŃilor, vârstnici şi tineri, mari şi mici, şi-au aruncat coroanele 
la picioarele Răscumpărătorului lor, s-au plecat în adorare înaintea 
Sa şi s-au închinat Celui care este viu în veci de veci. Minunatul 
pământ nou, cu toată slava sa, era moştenirea veşnică a sfinŃilor. 
Apoi, împărăŃia, domnia şi măreŃia întregii împărăŃii de sub soare 
au fost date sfinŃilor Celui Preaînalt, şi ale lor vor fi în nesfârşita 
veşnicie.” –ExperienŃe şi Viziuni, p. 295. 

 
* * * 
 

Citi Ńi Raportul Misionar din Ńările în curs de  
dezvoltare din America de la pagina 99 
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RAPORTUL M ISIONAR DIN łĂRILE ÎN CURS DE 

DEZVOLTARE DIN AMERICA  
A se citi în Sabatul din 28 octombrie 2017 

Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi  
adunată în Sabatul din 4 noiembrie 2017 

 
“T ăceŃi, ostroave, şi ascultaŃi-Mă! Să-şi învioreze popoarele 

puterea, să înainteze, şi să vorbească! Să ne apropiem şi să ne 
judecăm împreună.” Isaia 41:1. 
łările în curs de dezvoltare şi "câmpurile misionare" din cele 

două Americi includ în prezent Aruba, Belize, Cuba, Guyana 
franceză, Guyana, Haiti şi Surinam. Fiecare îşi are propriile sale 
caracteristici unice şi oportunităŃi şi aceasta face această Colectă 
Specială de Sabat deosebită. Fondurile colectate vor fi folosite 
pentru a ajuta aceste Ńări să fie mai bine organizate; şi mai bine 
întăriŃi în adevărul prezent a membrilor lor. În plus, în timp ce 
Dumnezeu deschide calea, o parte din fondurile colectate pot, de 
asemenea, fi folosite ca bani de semănat pentru alte Ńări din regiune 
– Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Greenland, 
Grenada, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & 
Grenadine, Trinidad & Tobago.  

ConferinŃa Generală este copleşită de sarcina pe care ÎnvăŃătorul 
nostru ne-a dat-o de a duce Evanghelia în toată lumea. Văzând 
evoluŃia lumii noi ne putem întreba doar: "Cât timp, Isuse?" Noi nu 
ştim cât de mult timp ne este lăsat înainte ca ocaziile şi libertăŃile de 
care ne bucurăm încă să dispară, iar profeŃia să fie îndeplinită. Ce 
vom face atunci cu influenŃa, banii, timpul şi talentele noastre? În 
ziua venirii lui Hristos, aceste lucruri vor fi martori fie împotriva 
noastră, fie lada noastră de comori va fi plină la venirea împărăŃiei. 

În timp ce îŃi analizezi binecuvântările tale speciale, te rugăm să 
iei în considerare sufletele în întuneric care flămânzesc şi însetează 
după acea neprihănire care vine odată cu cunoaşterea Domnului 
Isus Hristos. Cumpără adevărul pentru alŃii şi roagă-te ca ei să nu-l 
vândă. 

Aici este un scurt rezumat al lucrării f ăcute în Ńările în curs de 
dezvoltare din America.  

Aruba  este o mică insulă în Caraibe la 29 kilometri nord de 
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Venezuela. Acesta măsoară doar 32 km în lungime şi 10 kilometri 
la punctul său cel mai larg. Este o destinaŃie turistică populară 
pentru vizitatorii care iubesc vremea sa caldă, însorită şi climatul 
uscat. 

Timp de mulŃi ani, lucrarea în Aruba a fost făcută de voluntari, 
cu o vizită ocazională a pastorilor, de obicei din Venezuela. Acum 
un pastor cu normă întreagă este în căutarea persoanelor interesate, 
printre cei aproximativ 100.000 de locuitori. 

Belize, o Ńară de pe coasta de Est din America Centrală, se 
învecinează cu Mexic la nord, Guatemala pe partea de Sud şi vest şi 
Marea Caraibilor la est. Partea continentală este aproximativ de 290 
km lungime şi 110 kilometri de largă. Are o populaŃie variată 
cultural de 368.310 cu o rată de creştere de 1.87 % pe an. Engleza 
este limba oficială, multele alte limbi care sunt vorbite spun despre 
istoria şi diversitatea sa bogată. 

În timp ce Belize este parte a Regatului Britanic, cu Regina 
Elizabeth II ca monarh şi şef de stat, Ńara are, de asemenea, legături 
puternice cu regiunea Caraibe. Păzitorul Sabatului a raportat despre 
prima capelă care s-a ridicat acolo şi că lucrarea în Belize a câştigat 
noi suflete interesate.  

Cuba este Ńara insulară situată în Caraibe la vest de Haiti şi la 
nord de Jamaica. Cultural şi lingvistic, Cuba este parte din America 
Latină; dar din cauza guvernului ideologic comunist, libertatea 
religioasă este foarte limitată. PopulaŃia numără aproximativ 11 
milioane, cu 65% ce pretind a fi creştini (60% romano-catolici şi 
5% Evanghelici ProtestanŃi); 23%, neafiliaŃi; 17%, fără nici o 
religie; şi 0,4 %, cu alte religii. 

Cei peste 100 de membrii din Cuba merg înainte cu 
binecuvântarea lui Dumnezeu şi noi suflete sunt adăugate la 
biserică. Lucrarea a fost susŃinută financiar de persoane private din 
Statele Unite şi Mexic şi de ConferinŃa Generală; dar mai mult 
ajutor este necesar pentru a susŃine interesul tot mai mare. 

Guyana franceză este situată pe coasta Atlanticului de nord a 
Americii de Sud. Se învecinează cu Brazilia la est şi Sud şi Surinam 
la vest, acoperă 83.534 kilometri pătraŃi cu jumătate din cei 
aproximativ 250.000 de locuitori care trăiesc în sau lângă capitala 
Cayenne. Limba oficială este franceză, dar fiecare comunitate 
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etnică îşi are propria sa limbă, iar Franceza creolă fiind cea mai 
vorbită. Religia dominantă este Romano-Catolicismul. 

Primul misionar a ajuns în această Ńară doar recent, deci nevoia 
de sprijin spiritual şi financiar este urgentă, aşa cum se întâmplă la 
începutul oricărei noi lucrări. 

Guyana este, de asemenea, situată pe partea de Nord din 
America de Sud, la vest de Surinam. Este a patra cea mai mică Ńară 
de pe continentul American de Sud după Uruguay, Suriname şi 
Guiana Franceză. Este singura Ńară din America de Sud cu engleza 
ca limbă oficială. Cu toate acestea, majoritatea populaŃiei eterogen 
rasiale şi etnice vorbeşte creola guianeză. Aproximativ 64% sunt 
creştini; 25%, hinduşi şi 7%, musulmani, în timp ce 3% fără 
credinŃă. Cei mai mulŃi creştini guianezi sunt protestanŃi sau 
Romano-Catolici, provenind din India de Est, Africa, China şi 
Europa, în timp ce o parte semnificativă a populaŃiei este de origine 
indigenă. 

Noii interesaŃi din Guyana necesită alocarea de timp şi mijloace. 
Haiti  împarte partea de vest a insulei Caraibiene Hispaniola cu 

Republica Dominicană. În secolul al XVIII-lea, plantaŃiile de trestie 
de zahăr din Haiti au fost printre cele mai profitabile din lume. 
Aceasta s-a schimbat pe 1 ianuarie 1804, când a devenit prima 
naŃiune independentă din America Latină şi Caraibe şi a doua 
Republică din America. Este singura Ńară din emisfera de Vest care 
a învins trei superputeri Europene (Marea Britanie, FranŃa şi 
Spania) şi singura naŃiune în lume înfiinŃată ca urmare a unei 
victorioase revolte a sclavilor. 

Astăzi Haiti se luptă cu un PIB pe cap de locuitor de doar de 
1.200 $ pe an. În ciuda faptului că are o industrie turistică viabilă, 
Haiti este una dintre cele mai sărace Ńări din lume şi cea mai săracă 
din cele două Americi. SuprafaŃa Haiti este 27.750 de kilometri 
pătraŃi, cu o populaŃie de aproximativ 10,6 de milioane de locuitori 
– a doua cea mai populată Ńară din Caraibe după Cuba. Aproximativ 
80% din oameni pretind a fi Romano-Catolici; 16% protestanŃi 
(10% Baptişti, 4% Penticostali, 1% Adventişti, 1% altele). Alte 
religii (Islam, Baha'i, iudaism şi budism) sunt profesate de 3% şi 
1% nu au nici o credinŃă. 

În ciuda uraganelor, cutremurelor, spiritismului pe scară largă şi 
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a corupŃiei guvernamentale, Haiti a fost binecuvântată de Domnul 
să aibă suflete sincere chemate la picioarele crucii. Dumnezeu să 
binecuvânteze pe toŃi cei care au sacrificat deja şi încă renunŃă 
astfel încât lucrarea recent începută să poată continua. 

Surinam este învecinată cu Guyana franceză la est, Guyana în 
vest, Brazilia în sud şi Marea Caraibelor la nord. Cu o suprafaŃa de 
sub 165.000 de kilometri pătraŃi, este cea mai mică Ńară de pe 
continentul Sud-American. Majoritatea celor aproximativ 565.000 
de locuitori trăiesc lângă coasta de nord a Ńării. Aproximativ o 
treime dintre ei trăiesc în sau lângă capitala, Paramaribo. În timp ce 
Surinam a devenit independent de Olanda în 1975, există totuşi 
legături economice, diplomatice şi culturale strânse între cele două 
Ńări. Primii 14 ani de independenŃă au fost destul de instabili politic. 

Jumătate din populaŃia din Surinam profesează creştinismul 
(aproximativ 22% Romano-catolici, 11% Penticostali, 12% Moravi 
şi 4% alte culte protestante). Aproximativ 22% sunt hinduşi, 14% 
sunt islamici, 5% sunt de alte religii şi 10% sunt neafiliaŃi.  

"Mai este lucru de făcut pentru Maestru. Câte suflete ar putea fi 
salvate, dacă fiecare urmaş declarat al lui Hristos ar face tot ce se 
află în puterea sa de a face! Fratele meu, sora mea, peste tot în jurul 
nostru sunt săraci, care pot primi de la tine cuvintele lui Hristos, 
după ce i-ai hrănit şi îmbrăcat. Sunt bolnavi, pe care este de datoria 
ta a-i vizita. Acolo sunt cei care au nevoie să fie mângâiaŃi şi pentru 
care să te rogi. Dacă Domnul te-a binecuvântat cu bunurile acestei 
lumi, nu poŃi să reŃii cu lăcomie tezaurul acesta sau să-l consumi în 
indulgenŃa mândriei. Aminteşte-Ńi că într-o zi El îŃi va spune: "Dă-Ńi 
socoteală de isprăvnicia ta." Să investim mijloacele noastre în banca 
cerului prin folosirea acestora pentru cei lipsiŃi sau pentru a 
promova cauza lui Dumnezeu. Atunci Maestrul la venirea Lui, dacă 
ne va găsi credincioşi peste puŃine lucruri, ne va face cârmuitori 
peste 'multe lucruri' în ÎmpărăŃia slavei."– Review and Herald, 
December 6, 1881. 

“…Adevărat vă spun că nu veŃi isprăvi de străbătut cetăŃile lui 
Israel până va veni Fiul omului.” Matei 10:23. 
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łara PopulaŃia Densitate/ 
kilometru 2 

 Antigua & Barbuda   89,000   202  
 Aruba   102.000   569  
 Bahamas   372.000   37  
 Barbados   283.000   659  
 Belize   324.000   14  
 Insulele Cayman   58,000   240  
 Cuba   11,270,000   106  
 Curacao   152.000   342  
 Dominica   72,000   96  
 Republica Dominicană   10,000,000   213  
 Grenada   1,058,000   310  
 Guyana   795.000   4  
 Haiti   10,600,000   369  
 Jamaica   2,700,000   250  
 Puerto Rico   3,670,000   413  
 St. Kitts & Nevis   54,000   206  
 St. Lucia   181.000   297  
 St. Martin   31,000   569  
 St Maarten   39,000   1,150  
 St. Vincent & Grenadine   109.000   280  
 Surinam   565.000   3  
 Trinidad & Tobago   1,340,000   261  

TOTAL  43,864,000   
 

* * * 
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Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru  
Ńările în curs de dezvoltare din America 

Fie ca darul vostru generos să reflecte dragostea lui Dumnezeu 
pentru oamenii din fiecare cultură! 

19 
Sabatul din 4 noiembrie 2017 

 
"V OI VENI DIN NOU " 

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

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

 
Enoh a proclamat venirea lui Isus în slavă 
1. Despre ce a văzut şi avertizat Enoh cu mult timp în urmă? 
Iuda 1:14, 15.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Enoh fusese tulburat cu privire la cei morŃi. I se păruse că cei 
neprihăniŃi şi cei nelegiuiŃi vor merge împreună în Ńărână şi că 
acesta avea să fie sfârşitul lor. El nu putea să vadă viaŃa de dincolo 
de mormânt. Într-o viziune profetică, el a fost învăŃat în legătură cu 
moartea lui Hristos şi i-a fost arătată revenirea Lui în slavă, însoŃit 
de toŃi sfinŃii îngeri, ca să elibereze pe poporul Său din mormânt. El 
a văzut, de asemenea, starea decăzută a lumii, când Hristos va 
apărea pentru a doua oară, şi anume că va fi o generaŃie 
încăpăŃânată, trufaşă, lăudăroasă, fără temere de Dumnezeu şi 
preocupată numai de ea, care va nega existenŃa singurului 
Dumnezeu şi a lui Isus Hristos, care va călca în picioare Legea şi va 
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nesocoti lucrarea ispăşirii. El i-a văzut pe cei neprihăniŃi încoronaŃi 
cu slavă şi cu cinste şi pe cei nelegiuiŃi îndepărtaŃi din prezenŃa lui 
Dumnezeu şi nimiciŃi prin foc.” –Patriarhi şi ProfeŃi, pp. 85, 86. 

 
Iov a crezut că Îl va vedea pe Domnul 
2. Ce alt patriarh a avut convingerea fermă că Mântuitorul va 
veni şi că se va bucura să-L vadă? Iov 19:25-27.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“ÎnvăŃătura cu privire la a doua venire este nota dominantă a 
Sfintelor Scripturi. … Lui Enoh, al şaptelea urmaş al acelora care 
locuiseră în Eden, cel care timp de trei secole de vieŃuire pe pământ 
umblase cu Dumnezeu, i s-a îngăduit să privească de departe 
venirea Eliberatorului. "Iată", zicea el, "că a venit Domnul cu zecile 
de mii de sfinŃi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor." 
(Iuda 14,15). Patriarhul Iov, în noaptea suferinŃei lui, exclama cu o 
încredere neclintită: "Ştiu că Răscumpărătorul meu trăieşte şi că Se 
va arăta la urmă pe pământ...voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Ochii 
mei Îl vor vedea şi nu ai altuia.’ Iov 19:25-27.” –Tragedia 
Veacurilor, p. 299.  

 
Venirea Domnului cu foc 
3. Care a fost credinŃa chiar şi a Psalmistului Asaf? Cum a 
descris manifestare viitoare a lui Dumnezeu? Psalmul 50:1-3.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Regele regilor coboară pe nor, înconjurat în flăcări de foc. 
Cerurile se strâng ca un sul, pământul tremură înaintea Lui şi toŃi 
munŃii şi insulele se mută din locul lor.  

"Isus vine ca un cuceritor puternic. Acum nu ca un "om al 
durerii,' să bea cupa amară a ruşinii şi suferinŃei, El vine biruitor în 
cer şi pe pământ, să judece viii şi morŃii. 'Cel credincios" şi "Cel 
adevărat,' "şi El judecă şi Se luptă cu dreptate." … Nici o pană 
umană nu poate prezenta scena. Nici o minte muritoare nu poate 
concepe splendoarea ei. "MăreŃia Lui acopere cerurile, şi slava Lui 
umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui." Habacuc 
3:3, 4. În timp ce norul viu vine mai aproape, fiecare ochi Îl vede pe 
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PrinŃul vieŃii. Nici o coroană de spini nu răneşte acum fruntea 
sfântă, ci o diademă de slavă se odihneşte pe fruntea Sa sfântă. 
Chipul său întrece luminozitatea orbitoare a soarelui la amiază." –
The Faith I Live By, p. 349. 

 
Strângerea SfinŃilor  
4. Ce va face Domnul pentru sfinŃii Săi, care au făcut şi şi-au 
Ńinut legământul de credincioşie cu El? Psalmul 50:4-6. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Când va veni Domnul Hristos, pământul va tremura înaintea 
Lui, iar cerurile vor fi înfăşurate ca un sul şi fiecare munte, şi 
fiecare insulă vor fi mutate din locul lor. “Dumnezeul nostru vine şi 
nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi împrejurul Lui o 
furtună puternică. El strigă spre ceruri sus, şi spre pământ, ca să 
judece pe poporul Său: ‘StrângeŃi-Mi pe credincioşii Mei, care au 
făcut legământ cu Mine prin jertfă!’ Atunci cerurile vor vesti 
dreptatea Lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă” (Psalmii 50, 3-6). 
În perspectiva marii zile a lui Dumnezeu, putem să înŃelegem că 
unica noastră posibilitate de a fi în siguranŃă va fi aceea de a ne 
îndepărta de orice păcat şi nelegiuire. Cei care vor continua să 
trăiască în păcat vor fi găsiŃi printre cei condamnaŃi, care pier.” –
CredinŃa şi Faptele, pp. 116, 117. 

 
Isus Îşi anunŃă plecarea 
5. Ce a spus Isus conducătorilor care au fost trimi şi să-L 
aresteze? Cum a repetat acel mesaj chiar înainte de răstignirea 
Sa într-o conversaŃie cu ucenicii Lui? Ioan 7:33, 34; 13:33, 36.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Conducătorii fariseilor, care urmăreau cu nerăbdare mersul 
lucrurilor, au prins cuvintele de simpatie şoptite de mulŃime. Dând 
fuga la mai marii preoŃilor, au făcut planul să-L aresteze. Totuşi au 
rânduit să-L prindă când era singur, deoarece se temeau să pună 
mâna pe El în faŃa poporului. Din nou, Isus a dovedit că le citeşte 
gândurile. "Mai sunt cu voi puŃină vreme", a zis El, "şi apoi Mă duc 
la Cel ce M-a trimis. Mă veŃi căuta şi nu Mă veŃi găsi; şi unde voi fi 
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Eu, voi nu veŃi putea veni". În curând, urma să găsească un refugiu 
dincolo de atingerea batjocurilor şi a urii lor. El urma să Se înalŃe la 
Tatăl, spre a fi din nou Cel adorat de îngeri; şi omorâtorii Lui nu 
puteau să ajungă niciodată acolo.” –HLL, pp. 457, 458. 

"În curând Mântuitorul lumii va găsi un refugiu de persecuŃia 
duşmanilor Săi, unde dispreŃul şi ura lor nu vor avea nici o putere să 
Îl rănească. El se va urca la Tatăl Său pentru a fi din nou adorat de 
îngeri şi acolo criminali Lui nu pot ajunge niciodată."– Spirit of 
Prophecy, vol. 2, p. 343. 

 

Promisiunea lui Isus de a se întoarce 
6. A spus Isus ucenicilor numai despre plecarea Lui? Ce a 
adăugat El pentru a-i mângâia şi întări în credin Ńa lor? Ioan 
14:2-4.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“El le-a spus, de asemenea, cuvinte de nădejde şi curaj.‘… Eu 
Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi 
pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde 
sunt Eu, să fi Ńi şi voi. ŞtiŃi unde Mă duc, şi ştiŃi şi calea într-acolo" 
(Ioan 14,1-4). "Pentru voi am venit în lume; pentru voi am lucrat.  

“Când voi pleca, Eu încă voi lucra cu toată râvna pentru voi. Am 
venit în lume pentru a Mă descoperi vouă, pentru ca să puteŃi crede. 
Eu merg la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru spre a conlucra cu El spre 
binele vostru. –IFA, pp. 21, 22. 

“…f ăgăduinŃa Lui nu e mai puŃin sigură. În curând, vom fi în 
Ńara făgăduită. Acolo, Isus ne va conduce lângă apa vieŃii, care 
curge de la tronul lui Dumnezeu ne va lămuri întâmplările 
întunecoase ale providenŃei prin care ne-a trecut El pe pământul 
acesta, pentru a ne desăvârşi caracterul. Acolo vom privi în chip 
neîntunecat frumuseŃile Edenului refăcut.” –  8T, p. 254.  

 

Întoarcerea Lui confirmat ă de îngeri 
7. Ce veste bună au auzit ucenicii în momentul înălŃării Sale? 
Va fi venirea lui Isus spirituală sau reală, personală în de acord 
cu ceea ce au auzit? Faptele Apostolilor 1:9-11. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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“Ucenicii încă mai priveau cu ardoare spre cer când, "iată că li 
s-au arătat doi bărbaŃi îmbrăcaŃi în alb şi au zis: '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'" (Faptele Ap. 1:10, 11. 

“FăgăduinŃa celei de a doua veniri a lui Hristos trebuia să fie 
păstrată mereu proaspătă în mintea ucenicilor Săi. Acelaşi Isus, pe 
care ei Îl văzuseră înălŃându-Se la cer, urma să vină iarăşi spre a-i 
lua la Sine pe aceia care pe acest pământ s-au consacrat servirii Lui. 
Acelaşi glas care le-a spus: "Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârşitul veacului", le va ura în curând bun venit înaintea 
feŃei Sale, în ÎmpărăŃia cerească.” –IFA, p. 33.  

 
Pentru studiu suplimentar 

“Tema preferată a Domnului Hristos a fost iubirea părintească şi 
abundenŃa harului lui Dumnezeu, El stăruia foarte mult asupra 
sfinŃeniei caracterului Său şi a Legii Sale, El S-a înfăŃişat pe Sine 
oamenilor ca fiind Calea, Adevărul şi ViaŃa. Acestea să fie şi 
subiectele servilor lui Dumnezeu. PrezentaŃi-le adevărul aşa cum 
este el în Hristos. FaceŃi ca cerinŃele Legii şi Evangheliei să fie 
clare pentru toŃi: vorbiŃi oamenilor despre viaŃa de renunŃare de sine 
şi de sacrificiu a Domnului Hristos, despre umilinŃa şi moartea Sa, 
despre învierea şi înălŃarea Sa, despre lucrarea mijlocirii Sale în 
favoarea noastră în curŃile din ceruri, cum şi despre făgăduinŃa Sa: 
"Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine." Ioan 14:3.” –Parabolele 
Domnului Hristos, p. 40. 

 
* * * 

 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi pentru  
Ńările în curs de dezvoltare din America 
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20 
Sabatul din 11 noiembrie 2017 

 
VENIREA CU PUTERE ŞI GLORIE  

 
“Când Domnul Hristos va veni iarăşi pe pământ, nu ca un arestat 

înconjurat de drojdia societăŃii, oamenii Îl vor vedea ca Împărat al 
cerului. Domnul Hristos va veni în slava Sa, în slava Tatălui Său şi 
în slava sfinŃilor îngeri. De zece mii de ori zece mii şi mii de mii de 
îngeri, fiii minunaŃi şi biruitori ai lui Dumnezeu, de un farmec şi o 
slavă inegalabile, Îl vor însoŃi în drumul Său. Apoi El va sta pe 
tronul slavei Sale şi înaintea Sa vor fi aduse toate naŃiunile 
pământului. Atunci orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au 
străpuns… Pe haina şi pe coapsa Lui va fi scris un nume: 
"Împăratul împăraŃilor şi Domnul domnilor." Apocalipsa 19:16.” –
HLL, p. 739.  

 
Vizibil pe întreg pământul  
1. Ce a spus Isus despre întoarcerea Sa glorioasă? "Venind pe 
nori" înseamnă că va fi invizibil pentru ochii omului? Matei 
24:30. Marcu 14:62. Apocalipsa 1:7. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acelaşi Isus care umblase, vorbise şi Se rugase cu ei… mergea 
acum să şadă pe tron cu Tatăl Său. Şi îngerii i-au asigurat că 
Acelaşi pe care ei L-au văzut mergând la cer va reveni tot aşa cum 
S-a înălŃat… În felul acesta, se va împlini însăşi făgăduinŃa dată de 
Domnul ucenicilor Săi: "Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti 
un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt 
Eu, să fi Ńi şi voi." Ioan 14:3.” –HLL, p. 832.  

“Domnul Isus vine, vine pe nori, cu slavă mare. O mulŃime de 
îngeri strălucitori Îl vor însoŃi. El va veni să-i onoreze şi să-i ia la 
Sine pe cei ce L-au iubit şi au păzit poruncile Lui. El nu i-a uitat şi 
nu Şi-a uitat făgăduinŃa. Va fi o reunire a lanŃului familiei.” –
Îndrumarea copilului, p. 565. 
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2. Va apărea în vreun loc îndepărtat, ascuns privirii oamenilor? 
Ce ilustraŃie a folosit Domnul pentru a arăta cât de vizibilă va fi 
venirea Sa? Matei 24:23-28. Luca 17:24.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Şi, în plus, lui Satana nu-i este permis să falsifice modul de 
venire a lui Hristos. Mântuitorul Şi-a avertizat poporul împotriva 
înşelăciunii în acest punct şi a prezis în mod clar a doua Sa venire. 
‘…Deci, dacă vă vor zice: "Iată-L în pustie", să nu vă duceŃi acolo! 
"Iată-L în odăiŃe ascunse", să nu credeŃi. Căci, cum iese fulgerul de 
la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului." 
Matei 24:24-27, 31; 25:31; Apocalipsa 1:7; 1 Tesaloniceni 4:16, 17. 
Această venire nu este posibil a fi falsificată. Va fi universal 
cunoscută - văzută de toată lumea." -Darkness before Dawn, p. 42. 

 
ÎnsoŃit de îngeri 
3. Va veni Isus singur sau va fi însoŃit? Matei 25:31; 16:27. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Se numeşte arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi 
Mântuitor Isus Hristos. Venirea Lui depăşeşte în slavă tot ceea ce 
ochiul a văzut vreodată. Depăşeşte orice imaginaŃie care şi-a 
imaginat cum va fi descoperirea Sa pe norii cerului... La cea de-a 
doua arătare, El vine cu propria Sa slavă şi slava Tatălui, la care va 
participa oştirea îngerilor cerurilor. În loc de acea coroană de spini 
care I-a rănit fruntea, El poartă o coroană în altă coroană. Nu mai 
este îmbrăcat cu hainele de umilinŃă, cu haina veche împărătească 
pusă asupra Lui de batjocoritori. Nu; El vine îmbrăcat într-o haină 
mai albă decât cel mai alb alb. Pe haina şi coapsa Sa este înscris un 
nume, "Regele regilor şi Domnul domnilor."" – In Heavenly Places, 
p. 357.  

 
4. Ce mare schimbare va avea loc în natură atunci când 
Domnul apare în putere şi slavă? Psalmul 50:3; 97:5. 
Apocalipsa 6:14.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 



pentru Semestrul II, 2017 113 

“Când va veni Domnul Hristos, pământul va tremura înaintea 
Lui, iar cerurile vor fi înfăşurate ca un sul şi fiecare munte, şi 
fiecare insulă vor fi mutate din locul lor. “Dumnezeul nostru vine şi 
nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi împrejurul Lui o 
furtună puternică. El strigă spre ceruri sus, şi spre pământ, ca să 
judece pe poporul Său: ‘StrângeŃi-Mi pe credincioşii Mei, care au 
făcut legământ cu Mine prin jertfă!’ Atunci cerurile vor vesti 
dreptatea Lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă” (Psalmii 50, 3-6). 
În perspectiva marii zile a lui Dumnezeu, putem să înŃelegem că 
unica noastră posibilitate de a fi în siguranŃă va fi aceea de a ne 
îndepărta de orice păcat şi nelegiuire. Cei care vor continua să 
trăiască în păcat vor fi găsiŃi printre cei condamnaŃi, care pier.” –
CredinŃa şi Faptele, pp. 116, 117. 

 
Vocea Domnului şi sunetul de trâmbiŃă 
5. Va fi venirea Sa un eveniment tăcut sau va fi marcat de un 
sunet puternic? Cine altcineva va auzi glasul Lui? 
1 Tesaloniceni 4:16. Matei 24:31. Ioan 5:25, 28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“"Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi 
cu trâmbiŃa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei 
morŃi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiŃi 
toŃi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în 
văzduh, şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul" (Rom. 8,11; 1 Tes. 
4,16.17). Acesta este cuvântul de mângâiere cu care El ne îndeamnă 
să ne mângâiem unii pe alŃii.” –HLL, p. 320.  

“Aceasta este autoritatea cea înaltă pe care se bazează credinŃa 
noastră. Domnul Isus şi apostolii au zăbovit asupra evenimentului 
celei de-a doua veniri în glorie şi biruinŃă; iar îngerii cei sfinŃi au 
declarat că Domnul Hristos, Cel care S-a înălŃat la cer, va veni 
iarăşi. Aceasta este vina noastră, ea constând în faptul că noi 
credem în cuvântul lui Isus şi al ucenicilor Săi. Aceasta este o 
învăŃătură foarte veche şi nu conŃine nici o umbră de erezie.” – 1T, 
p. 42.  
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Ziua cea mare a Domnului 
6. La ce anume se referă Scripturile când vorbesc de ultima zi, 
a revenirii Lui? Ioel 2:31. Maleahi 4:5. Faptele Apostolilor 2:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“După ce a vorbit despre sfârşitul lumii, Domnul Isus S-a întors 
la Ierusalim, cetatea care se complăcea pe vremea aceea în mândrie 
şi aroganŃă şi spunea: „Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi 
şti ce este tânguirea” (Apocalipsa 18,7). În timp ce privirile Sale 
profetice erau îndreptate spre cetatea Ierusalimului, El a văzut că 
lumea va fi lăsată pradă nenorocirii exact aşa cum avea să fie lăsat 
pradă nimicirii Ierusalimul. Evenimentele care s-au petrecut cu 
ocazia distrugerii Ierusalimului se vor repeta în ziua cea mare şi 
înfricoşătoare a Domnului, dar într-un mod mai înspăimântător….” 
–Solii Alese, vol. 3, p. 417. 

 
Răscumpărarea din cea mai mare încercare 
7. În timp ce pentru cei răi venirea lui Isus va fi o zi de teroare 
şi pedeapsă, ce asigurare au cei care iubesc pe Domnul şi se 
încred în El? Maleahi 3:16, 17; 4:2. Apocalipsa 3:5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Aceia care biruiesc lumea, firea pământească şi pe Diavolul vor 
fi cei favorizaŃi, care vor primi sigiliul viului Dumnezeu…. Numai 
aceia care se pocăiesc şi îşi mărturisesc păcatele înaintea lui 
Dumnezeu, în timpul marii Zile antitipice a Ispăşirii, vor fi 
recunoscuŃi şi consemnaŃi ca fiind vrednici de protecŃia lui 
Dumnezeu. Numele celor ce aşteaptă cu statornicie şi veghează în 
vederea venirii Mântuitorului — mai stăruitor decât aşteaptă 
oamenii dimineaŃa — vor fi în rândul celor ce sunt sigilaŃi. Aceia 
care, deşi au avut toată lumina adevărului strălucind asupra 
sufletului lor, iar faptele lor ar fi trebuit să corespundă credinŃei lor 
declarate…” –Mărturii pt Pastori şi Slujitorii Evangheliei, p. 445. 

"Cât de puternic şi luminos străluceşte mila şi bunătatea lui 
Dumnezeu în relaŃiile Sale faŃă de moştenirea Sa... Tot cerul are cel 
mai profund interes în bunăstarea noastră, ca Satana să nu ne 
controleze şi să ne facă asemenea cu caracterul lui." TDwtGod, 123.  
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Pentru studiu suplimentar 
“ Vestea revenirii lui Hristos ar trebui să fie acum ca atunci când 

a fost adusă de îngeri păstorilor din Betleem, o veste plină de o 
mare bucurie. Aceia care Îl iubesc cu adevărat pe Mântuitorul nu 
pot decât să salute cu bucurie vestea care se găseşte în Cuvântul lui 
Dumnezeu, că Acela în care sunt concentrate nădejdile de viaŃă 
veşnică vine iarăşi, nu ca să fie insultat, dispreŃuit şi lepădat, aşa 
cum a fost la prima venire, ci în putere şi slavă ca să-Şi răscumpere 
poporul. Cei care nu-L iubesc pe Mântuitorul sunt aceia care doresc 
ca El să rămână acolo şi nu poate fi o dovadă mai convingătoare că 
bisericile s-au depărtat de Dumnezeu decât supărarea şi frământarea 
provocată de această solie trimisă de Cer.” –Tragedia Veacurilor, 
pp. 339, 340. 

* * * 
21 
Sabatul din 18 noiembrie 2017 

 
BAZÂNDU -SE PE CUVÂNTUL SĂU 

 
“Hristos vorbeşte mai departe, arătând starea lumii la venirea 

Lui. "Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi 
la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de 
potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua 
când a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic până când a venit 
potopul şi i-a luat pe toŃi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului." 
Hristos nu ne prezintă un mileniu temporal, o mie de ani în care 
urmează să se pregătească toŃi pentru veşnicie. El ne spune că, după 
cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi când va veni Fiul omului.” 
–HLL, p. 633.  

 
Pe nesimŃite, ca un hoŃ 
1. Explicând revenirea Lui, ce ilustraŃie vie a folosit Isus? 
Apocalips 16:15. 1 Tesaloniceni 5:1,2. 2 Petru 3:10, prima parte 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Petru a păstrat vie în inima sa nădejdea revenirii lui Hristos şi el 
a asigurat biserica de sigura împlinire a făgăduinŃei: "După ce Mă 
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voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu 
Mine" (Ioan 14,3). Pentru cei încercaŃi şi credincioşi, venirea ar 
putea să pară că întârzie, dar apostolul îi asigură: "Domnul nu 
întârzie în împlinirea făgăduinŃei Lui, cum cred unii; ci are o 
îndelungă răbdare pentru voi, ci doreşte ca nici unul să nu piară, ci 
toŃi să vină la pocăinŃă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoŃ, 
noaptea….” –IFA, p. 536. 

 
2. Deşi suntem avertizaŃi despre semnele care preced venirea 
Domnului, înseamnă aceasta că ştim exact timpul? Matei 24:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cu toate acestea, Hristos nu a descoperit ziua şi ceasul venirii 
Sale. Le-a spus clar ucenicilor că nici El nu le poate spune ziua sau 
ceasul celei de a doua veniri. Dacă ar fi fost liber să le descopere 
lucrul acesta, de ce trebuia să-i mai îndemne să păstreze o atitudine 
de continuă aşteptare? Sunt unii care pretind că ştiu exact ziua 
venirii Domnului. Cu multă sârguinŃă, ei caută să descrie viitorul. 
Dar Domnul i-a avertizat în ce situaŃie se află. Momentul exact al 
celei de a doua veniri a Fiului omului este o taină a lui Dumnezeu.” 
–HLL, pp. 632, 633. 

 
3. De ce nu a făcut Isus de cunoscut ziua şi ora revenirii Lui, 
dacă a arătat evenimentele şi detaliile referitoare la aceasta? 
Marcu 13:32, 33. Faptele Apostolilor 1:7.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Timpul exact al revenirii lui Hristos nu este dezvăluit. Isus a 
spus: nimeni nu ştie ziua, nici ceasul. Dar El a dat semne ale 
revenirii Sale şi a spus: "când veŃi vedea toate aceste lucruri, să ştiŃi 
că Fiul omului este aproape, este chiar la uşă." El le-a cerut ca pe 
măsură ce vor apare semnele venirii Sale: "să vă uitaŃi în sus, şi să 
vă ridicaŃi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie." Şi 
având în vedere aceste lucruri apostolul a scris: ‘Dar voi, fraŃilor, 
nu sunteŃi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoŃ. 
Voi toŃi sunteŃi fii ai luminii şi fii ai zilei.’ Dar pentru că nu ştim 
ceasul venirii lui Hristos, trebuie să trăim în veacul de acum cu 
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cumpătare, dreptate şi evlavie, ‘aşteptând fericita noastră nădejde şi 
arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus 
Hristos.’” –Reflecting Christ, p. 258.  

 
4. În ciuda predicării Evangheliei şi a semnelor timpului care 
sunt din ce în ce mai evidente, cum va fi venirea lui Isus pentru 
mulŃi oameni? Luca 21:34. Marcu 13:35, a doua parte, 36.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cuvintele acestea ale lui Hristos trebuie să pătrundă în inimile 
tuturor celor ce cred adevărul prezent:… Primejdia noastră ne este 
prezentată chiar de către Hristos Însuşi. El cunoştea pericolele care 
aveau să ne întâmpine în aceste zile de pe urmă şi dorea să ne aibă 
pregătiŃi pentru ele. "Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se 
va întâmpla şi la venirea Fiului omului." Ei mâncau şi beau, sădeau 
şi clădeau, se însurau şi se măritau şi n-au ştiut nimic până în ziua 
când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a luat pe toŃi. 
Ziua lui Dumnezeu îi va găsi pe oameni absorbiŃi în acelaşi fel în 
afaceri şi plăcerile lumii, în ospeŃe şi îmbuibare şi în satisfacerea 
poftelor stricate şi folosirea pângăritoare a băuturilor îmbătătoare şi 
a tutunului. Aceasta este deja situaŃia lumii noastre şi aceste 
îngăduinŃe se găsesc chiar în pretinsul popor al lui Dumnezeu, 
dintre care unii urmează obiceiurile şi participă la păcatele lumii.” – 
4T, p. 309. 

 
Lumin ă la timpul potrivit  
5. În evenimentele trecute, a descoperit Domnul întotdeauna 
înainte fiecare detaliu sau toate o dată? Ce a scris apostolul 
Pavel despre acest lucru? Efeseni 3:4,5. 1 Corinteni 13:9,10,12. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Isus aşteaptă cu o dorinŃă aprinsă să prezinte înaintea poporului 
Său slava care Îl va însoŃi la a doua Sa venire şi scene de fericire. 
Vor fi minuni de descoperit. O lungă viaŃă de rugăciune şi cercetare 
lasă încă multe lucruri neexplorate şi inexplicabile. Dar ceea ce nu 
ştim acum ne va fi dezvăluit apoi. Lucrarea de instruire începută 
aici va fi continuată în eternitate. Mielul care conduce oştile celor 
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răscumpăraŃi la fântâna apelor de viaŃă, va împărtăşi bogate 
cunoştinŃe; El va dezlega misterele din lucrările şi providenŃa lui 
Dumnezeu, care nu au fost înŃelese niciodată înainte."– Lift Him 
Up, p. 361.  

 
Evitarea speculaŃiilor  
6. În cazul în care Domnul nu a descoperit anumite aspecte ale 
viitorului, este înŃelept să se speculeze despre ele? În loc de a 
face presupuneri care nu vor ajuta pe nimeni, care ar trebui să 
fie interesul nostru principal? Deuteronom 29:29. 2 Petru 1:20. 
Matei 24:44. Tit 2:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Niciodată nu-L putem afla pe Dumnezeu prin căutare. El nu Îşi 
deschide planurile Sale pentru minŃile iscoditoare, indiscrete. Noi 
nu trebuie să încercăm să ridicăm cu o mână obraznică perdeaua în 
spatele căreia Îşi ascunde Maiestatea Sa. Apostolul exclamă: "Cât 
de nepătrunse sunt judecăŃile Lui şi cât de neînŃelese sunt căile 
Lui!" Este o dovadă a milei Lui, care a ascuns puterea Lui şi L-a 
învăluit în nori de mister şi obscuritate; pentru că a ridica cortina ce 
ascunde PrezenŃa Divină înseamnă moarte. Nici o minte muritoare 
nu poate pătrunde taina în care locuieşte şi lucrează Cel 
Atotputernic. Noi nu putem înŃelege relaŃia Sa cu noi şi nici 
motivele a ce crede El de cuviinŃă să ne descopere... El ne 
descoperă planurile Sale doar atât cât este bine pentru noi să ştim; şi 
dincolo de acesta noi trebuie să ne încredem în mâna Atotputernică 
şi în inima care este plină de dragoste." –Lift Him Up, p. 361.  

 
Aşteptarea speranŃei prin credinŃă  
7. Chiar dacă Avraam a primit promisiunea de mai multe ori, 
că el şi descendenŃii săi vor moşteni Canaanul, cum a trăit în 
timp ce aştepta împlinirea promisiunii? Ce ne învaŃă exemplul 
Lui? Evrei 11:9, 10. Iacov 5:7, 8.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu i-a dat lui Avraam prilejul să vadă această moştenire 
nepieritoare şi, cu nădejdea aceasta, el a fost mulŃumit. "Prin 
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credinŃă a venit şi s-a aşezat el în Ńara făgăduinŃei, ca într-o Ńară care 
nu era a lui şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau 
împreună moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinŃe. Căci el aştepta 
cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este 
Dumnezeu." Evrei 11:9, 10.  

“Cu privire la urmaşii lui Avraam este scris: "În credinŃă au 
murit toŃi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au 
văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi 
călători pe pământ" (Evr.11,13). Noi trebuie să locuim aici ca 
străini şi călători, dacă vrem să câştigăm "o patrie mai bună, adică o 
patrie cerească" (vers.16). Aceia care sunt copii ai lui Avraam vor 
umbla după cetatea pe care o aştepta şi el, "al cărei meşter şi ziditor 
este Dumnezeu.’” –Patriarhi şi ProfeŃi, p. 170. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“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 lui Hristos. Pe cei 
vinovaŃi de această neglijenŃă el îi numeşte fii ai nopŃii şi ai 
întunericului. El îndeamnă la vigilenŃă şi la veghere ….” –IFA, 260.  

“Ascultarea fără murmur a lui Avraam a fost unul dintre cele 
mai remarcabile exemple de credinŃă şi încredere în Dumnezeu 
aflate în Raportul sacru. Numai cu făgăduinŃa simplă că urmaşii lui 
vor stăpâni Canaanul, fără cea mai mică dovadă vizibilă, el a mers 
încotro avea să-l conducă Dumnezeu, conformându-se pe deplin şi 
sincer condiŃiilor puse de El, încrezător că Domnul avea să 
împlinească cu credincioşie Cuvântul Său. Patriarhul a mers 
oriunde i-a arătat Dumnezeu că era datoria lui să meargă; el a trecut 
fără teamă prin pustiuri; a mers printre naŃiunile idolatre cu singurul 
gând: "Dumnezeu a vorbit; eu ascult de glasul Lui; El mă va călăuzi 
şi mă va ocroti." Mesagerii lui Dumnezeu de astăzi au nevoie exact 
de credinŃa şi încrederea pe care le-a avut Avraam.” – 4T, p. 524.  

 

* * * 
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22 
Sabatul din 25 noiembrie 2017 

 
PREGĂTIREA CARACTERULUI  

 
“Deosebit de importante pentru biserica din vremea noastră sunt 

învăŃăturile apostolului despre acest subiect. Pentru cei ce trăiesc 
atât de aproape de împlinirea marelui eveniment final, cuvintele lui 
Pavel trebuie să aibă o putere grăitoare: "Noi care suntem fii ai 
zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinŃei şi a dragostei, 
şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu 
ne-a rânduit la mânie, ci să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru 
Isus Hristos, care a murit pentru noi, pentru că fie că veghem, fie că 
dormim, să trăim împreună cu El.” –IFA, pp. 260, 261. 

 
Fericita noastră nădejde   
1. Este revenirea lui Hristos pentru creştinii credincio şi doar o 
doctrină sau un eveniment aşteptat în viitorul apropiat? Cum a 
numit apostolul Pavel acest lucru? 2 Timotei 4:8. Tit 2:13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“"Gândul revenirii Domnului", spunea Baxter, "îmi este atât de 
plăcut şi plin de bucurie". (Richard Baxter, Works, vol, 17, p. 555). 
"A iubi revenirea Sa şi a aştepta această fericită nădejde este 
lucrarea credinŃei şi caracterului sfinŃilor Lui... Dacă moartea este 
ultimul vrăjmaş care va fi distrus la înviere, ne putem da seama cât 
de stăruitor trebuie să se roage şi să dorească credincioşii a doua 
venire a lui Hristos, până când va fi făcută această cucerire deplină 
şi finală." (Idem, vol. 17, p. 500). "Aceasta este ziua pe care toŃi 
credincioşii trebuie să o dorească, să o nădăjduiască şi să o aştepte, 
ca fiind împlinirea întregii lucrări a mântuirii lor şi toate dorinŃele şi 
străduinŃele sufletelor lor... Grăbeşte, o, Doamne, această zi 
binecuvântată!" (Idem, vol. 17, pp. 182, 183). Aceasta era nădejdea 
bisericii apostolice, a "bisericii din pustie" şi a reformatorilor.” –
Tragedia Veacurilor, pp. 303, 304. 

“Noi suntem nişte peregrini şi nişte străini care aşteaptă, speră şi 
se roagă pentru fericita nădejde, pentru venirea plină de slavă a 
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Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Dacă noi credem 
lucrul acesta şi îl punem în practică în viaŃa noastră, ce activitate 
energică ar inspira credinŃa şi nădejdea aceasta, ce dragoste 
fierbinte am avea unii faŃă de alŃii, ce vieŃuire sfântă şi atentă am 
avea pentru slava lui Dumnezeu şi, gândindu-ne la răsplată, ce linie 
clară de separare s-ar vedea între noi şi lume.” Evanghelizare, 220.  

 
PuŃini pregăti Ńi 
2. Deşi Noe a avertizat lumea despre venirea potopului, câŃi 
s-au pregătit pentru acel eveniment în acele zile? De ce au fost 
atât de puŃini? 2 Petru 2:5. Matei 24:37-39.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Biblia declară că în zilele din urmă, oamenii vor fi preocupaŃi 
de planurile lor lumeşti, de plăceri şi de câştigarea de bani. Ei vor fi 
orbi faŃă de realităŃile veşnice…. 

“Tot la fel este şi astăzi. Oamenii aleargă mereu după vânarea de 
câştiguri şi satisfacerea plăcerilor egoiste, ca şi când n-ar fi 
Dumnezeu, n-ar fi cer, n-ar fi viaŃa veşnică. În zilele lui Noe 
avertizarea cu privire la venirea potopului a fost dată pentru a trezi 
pe oameni din stricăciunea lor şi a-i chema la pocăinŃă. Tot astfel, 
solia revenirii în curând a Domnului Hristos este dată cu scopul de 
a trezi din afundarea lor în lucrurile pământeşti. Ea este vestită 
pentru a-i trezi la conştienŃa realităŃilor veşnice, pentru ca ei să 
asculte invitaŃia de a veni la ospăŃul Domnului.” –Parabolele 
Domnului Hristos, p. 228  

 
Întotdeauna pregătit  
3. Odată cu apropierea Marii zile a Domnului şi ştiind 
experienŃa generaŃiei lui Noe, ce apel ne adresează Domnul? 
Matei 24:42-44. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Noi nu ştim timpul exact al venirii Domnului nostru. Dar, fie că 
este anul acesta sau anul viitor sau în mai mulŃi ani, Hristos ne-a 
spus că va veni ca un hoŃ în noapte. El spune tuturor: 'VegheaŃi'. 
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Pentru foarte, foarte mulŃi El va veni în ceasul în care nu se 
aşteaptă. În vremea venirii Sale, oamenii vor întreba: 'unde este 
făgăduinŃa venirii Lui?" …  

"Dacă trebuia vreodată străjerii lui Dumnezeu să fie de pază, 
aceasta este acum... TrâmbiŃa trebuie să dea un sunet clar. Va exista 
o proclamare generală a adevărului, tot pământul va fi luminat de 
slava lui Dumnezeu, dar numai aceia vor recunoaşte lumina care au 
căutat să ştie diferenŃa dintre sfinŃenie şi păcat." - The Upward 
Look, p. 365. 

 
4. În pilda despre cele zece fecioare, toate aşteptau să vină 
mirele la nuntă, dar ce s-a întâmplat cu jumătate din ele? Prin 
urmare, care este avertismentul Domnului pentru zilele de azi? 
Matei 25:6,7, 10-13. Luca 12:40. Marcu 13:37.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Nimeni să nu urmeze exemplul fecioarelor nechibzuite şi să 
creadă că vor fi în siguranŃă să aştepte până vine criza înainte de a-
şi câştiga un caracter pregătit să stea în acel moment. Va fi prea 
târziu să se caute neprihănirea lui Hristos, atunci când oaspeŃii sunt 
chemaŃi şi examinaŃi. Acum este momentul pentru a ne îmbrăca cu 
neprihănirea lui Hristos – haina de nuntă care ne va îngădui să 
intrăm la ospăŃul de nuntă al Mielului. În parabolă, fecioarele 
nechibzuite cer ulei şi nu reuşesc să-l primească. Acest lucru este 
simbolic pentru cei care nu s-au pregătit prin dezvoltarea unui 
caracter care să stea în timp de criză... Caracterul nu este 
transferabil. Nu poate fi cumpărat sau vândut; el trebuie dobândit. 
Domnul a dat fiecărui individ o ocazie de a obŃine un caracter 
drept..., dar El nu a asigurat nici un mod prin care vreun agent 
uman să poată da altuia caracterul pe care el l-a dezvoltat..." –That I 
May Know Him, p. 350.  

 
Bucurie la arătarea Lui 
5. Cum se vor bucura creştinii credincio şi în ziua venirii lui 
Isus? Cu ce cuvinte minunate Îl vor saluta? Isaia 25:9.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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"Isus vine! Dar nu pentru a asculta problemele omenirii sau să 
asculte păcătoşii vinovaŃi ce îşi mărturisesc păcatele şi să le dea 
iertare; căci cazul fiecăruia va fi atunci decis pentru viaŃă sau 
moarte. Cei care au trăit în păcat vor rămâne păcătoşi pentru 
totdeauna. Cei care şi-au mărturisit păcatele lor lui Isus în sanctuar 
şi L-au făcut prietenul lor şi au iubit arătarea Lui vor avea iertare 
pentru toate păcatele lor, avându-şi sufletele curăŃate prin 
"ascultarea de adevăr," vor rămâne curăŃaŃi şi sfinŃi pentru 
totdeauna.  

"Caută o pregătire minuŃioasă pentru a te întâlni cu Isus, pentru 
ca atunci când va apare să poŃi exclama cu bucurie: "Iată, acesta 
este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui." 
Vei avea viaŃa veşnică şi vei fi părtaş la slava lui Hristos, ascultând 
întotdeauna glasul Său glorios şi privind persoana Lui minunată."– 
Lift Him Up, p. 379. 

 
6. Ce a spus Isus că se va întâmpla cu cei care sunt pregăti Ńi 
pentru venirea Sa şi îşi îndeplinesc responsabilităŃile 
încredinŃate? Matei 24:46, 47.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cât de mulŃi vor deplânge ocaziile pierdute, când va fi pentru 
totdeauna prea târziu! Astăzi, avem talente şi ocazii, dar nu ştim cât 
timp vor mai fi ale noastre. Aşadar, să lucrăm cât încă este zi, căci 
vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra.” –Mărturii pentru 
Pastori şi Slujitorii Evangheliei, p. 167.  

“Trebuie să veghem, având în vedere venirea Fiului omului; de 
asemenea, trebuie să fim sârguincioşi; se cere şi să lucrăm, şi să 
aşteptăm; cele două trebuie unite. Aceasta va da echilibru 
caracterului creştin care va fi bine dezvoltat, simetric. Nu trebuie să 
avem simŃământul că trebuie să neglijăm orice altceva şi să ne 
dedicăm doar meditaŃiei, studiului şi rugăciunii; şi nici să fim fără 
astâmpăr şi mereu în grabă şi cu treburi, neglijând evlavia 
personală. Aşteptarea, vegherea şi lucrul trebuie îmbinate. "Nu 
leneşi în lucru; ci zeloşi în spirit; slujind Domnului.’” –Căminul 
Advent, p. 23.  
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7. Cu ce invitaŃie şi bun venit va saluta Domnul pe cei 
răscumpăraŃi din toate veacurile? Matei 25:34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În felul acesta, va fi împlinită făgăduinŃa dată de Hristos 
ucenicilor Săi: "M ă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine" (Ioan 14,3). 
Pe cei care L-au iubit şi L-au aşteptat, El îi va încununa cu slavă, 
cinste şi nemurire. MorŃii cei drepŃi vor ieşi din mormintele lor şi 
aceia care vor fi în viaŃă vor fi răpiŃi împreună cu ei spre a 
întâmpina pe Domnul în văzduh. Ei vor auzi glasul lui Isus:… 
"VeniŃi binecuvântaŃii Tatălui Meu de moşteniŃi împărăŃia care v-a 
fost pregătită de la întemeierea lumii.’ Matei 25:34.” –IFA, p. 34. 

“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.  

 
Pentru studiu suplimentar 

" Nici unuia dintre cei care-L iubesc cu adevărat pe Isus nu îi va 
părea rău că vine din nou. Cu cât este mai aproape venirea Fiului 
omului, adevăraŃii iubitori ai lui Isus vor privi înainte cu speranŃă 
plină de bucurie şi vor căuta să fie gata să-L întâmpine pe 
Preaiubitul sufletelor lor, care a murit să-i răscumpere."– Lift Him 
Up, p. 379.  

"Ziua se apropie şi este aproape de noi, când fiecare trăsătură de 
caracter va fi încercată printr-o ispită anume. Cei care se Ńin tari de 
principiu, care îşi exercită credinŃa până la sfârşit, vor fi cei care 
s-au dovedit credincioşi în încercare şi ispită în timpul încercării lor 
şi şi-au format caractere după asemănarea lui Hristos. Cei care şi-au 
cultivat o strânsă legătură cu Hristos, prin înŃelepciunea şi harul 
Lui, vor fi părtaşi naturii divine. Dar nici o fiinŃă umană nu poate da 
alteia devotamentul inimii şi nobleŃea calităŃii minŃii şi nici a-i da 
putere morală în încercări." – That I May Know Him, p. 350. 
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23 
Sabatul din 2 decembrie 2017 

 

CONFRUNTAREA DIN CONFLICTUL RELIGIOS  
 
“Este motiv de îngrijorare în starea lumii religioase de astăzi. 

Harul lui Dumnezeu este tratat cu uşurătate.” Patriarhi ProfeŃi 166. 
"Starea lumii înainte de prima venire a lui Hristos este o imagine 

a stării lumii chiar înainte de a doua Sa venire. Va exista aceeaşi 
nelegiuire; Satana manifestă aceeaşi putere înşelătoare asupra 
minŃii omului... El îşi instruieşte armata de agenŃi umani să se 
angajeze în ultimul conflict împotriva PrinŃului vieŃii, să-l răstoarne 
Legea lui Dumnezeu, care este temelia tronului Său. Satana va... 
întoarce forŃele sale împotriva celor care sunt credincioşi lui 
Dumnezeu; dar chiar dacă poate provoca durere, suferinŃă şi agonie 
umană, el nu poate pângări sufletul."– Christ Triumphant, p. 259. 

 
PersecuŃie şi cădere 
1. Ce spunea Isus, că se va întâmpla în timpul persecuŃiei? 
Matei 24:9, 10; 10:21, 22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De fiecare dată când are loc o persecuŃie, cei care sunt martori 
la ea se hotărăsc fie pentru Hristos, fie împotriva Lui. Aceia care îşi 
arată simpatia pentru cei condamnaŃi pe nedrept dovedesc legătura 
lor cu Hristos. AlŃii nu se simt bine, pentru că principiile adevărului 
constituie o piedică în calea lor. MulŃi se poticnesc şi cad, 
depărtându-se de credinŃa pe care odată au apărat-o. Aceia care cad 
de la credinŃă în vremuri de încercare, pentru a fi ei în siguranŃă, 
vor aduce mărturie mincinoasă şi vor trăda pe fraŃii lor. Hristos ne-a 
avertizat cu privire la aceasta, ca să nu fim surprinşi de puterea 
nefirească şi crudă a celor care resping lumina.” –HLL, p. 630. 

 
2. Ce experienŃă a avut apostolul Pavel cu unii credincioşi din 
Asia? Cum se va repeta aceeaşi situaŃie atunci când furtuna se 
va dezlănŃui asupra poporului lui Dumnezeu? 2 Timotei 1:15; 
4:16. 
………………………………………………………………………………………………  
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“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, p. 608.2 

 

Înşelăciune religioasă 
3. Ce fel de oameni vor apărea şi cu ce rezultat? Matei 24:11. 
2 Petru 3:3. Iuda 1:18. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Privind înainte prin veacuri către încheierea vremii, Petru a fost 
inspirat să descrie stările care vor exista în lume chiar înainte de a 
doua venire a Domnului Hristos. "Să ştiŃi că în zilele din urmă vor 
veni batjocoritori plini de batjocuri", scria el, "care vor trăi după 
poftele lor, şi vor zice: 'Unde este făgăduinŃa venirii Lui? Căci de 
când au adormit părinŃii noştri, toate rămân aşa cum erau de la 
începutul zidirii!'". Dar, "când vor zice: 'Pace şi lini şte!', atunci o 
prăpădenie neaşteptată va veni peste ei" (1 Tes. 5,3). Însă nu toŃi 
vor fi prinşi în lanŃurile amăgirilor vrăjmaşului. Când sfârşitul 
tuturor lucrurilor pământeşti se va apropia, se vor ridica persoane 
credincioase în stare să deosebească semnele timpului. În timp ce 
un mare număr de pretinşi credincioşi îşi vor tăgădui credinŃa prin 
faptele lor, va fi o rămăşiŃă care va răbda până la sfârşit.”  –Istoria 
Faptelor Apostolilor, pp. 535, 536.   

 

4. Ce profet a suferit teribil în persecuŃie? Cât de intensă va fi 
înşelăciunea chiar înainte de apariŃia lui Isus? Ieremia 23:13, 
14, 21, 16.  
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……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Vor fi solii false care vor veni din toate direcŃiile. Unul după 
altul, vor apărea oameni care vor părea a fi inspiraŃi, deşi ei nu vor 
avea inspiraŃia cerului, ci vor fi amăgiŃi de vrăjmaşul. ToŃi cei ce 
vor primi soliile lor vor fi duşi în rătăcire. Prin urmare, să fim 
precauŃi şi să nu deschidem larg poarta, lăsându-l pe vrăjmaş să 
pătrundă prin impresii, vise şi viziuni. Dumnezeu să ne ajute să 
privim la Isus prin credinŃă şi să fim călăuziŃi de cuvintele pe care 
le-a rostit El.” –Solii Alese, vol. 3, pp. 404, 405. 

 
Între ŃineŃi cu atenŃie flacăra iubirii  
5. Ce stare de lucru alarmantă va creşte în întreaga lume? Ce se 
va întâmpla cu mulŃi? Matei 24:12. Apocalipsa 2:4, 5.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“El (Isus) vorbeşte aici despre o clasă de credincioşi care au 
căzut de la o înaltă stare de spiritualitate…. Iubirea faŃă de lume, 
iubirea pentru unele păcate ce ne sunt scumpe, a dezobişnuit inima 
de dragostea de rugăciune şi de meditaŃie la lucrurile sacre. O serie 
de servicii religioase formale sunt păstrate; dar unde este iubirea 
pentru Isus? Spiritualitatea moare.” – 5T, p. 538. 

“În ultima lucrare a lui Dumnezeu pe pământ, etalonul Legii va 
fi din nou înălŃat. Religia falsă poate predomina, nelegiuirea poate 
abunda, dragostea multora se poate răci, crucea Calvarului poate fi 
pierdută din vedere,… Uneltire după uneltire se poate forma pentru 
a distruge pe poporul lui Dumnezeu, dar în ceasul celei mai mari 
primejdii, Dumnezeul lui Ilie va ridica unelte omeneşti să ducă o 
solie care nu poate fi adusă la tăcere…. se va auzi glasul unei 
mustrări aspre. Oameni îndrumaŃi de Dumnezeu vor denunŃa 
curajos unirea bisericii cu lumea.” ProfeŃi şi Regi  186. 

 
Nevoia de statornicie  
6. În aceste circumstanŃe, cum va scăpa copilul credincios al lui 
Dumnezeu de potopul de răutate din lume? De ce sfat ceresc se 
va prinde? Matei 24:13. Apocalipsa 2:10, ultima parte, 11. 
………………………………………………………………………………………………  
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“Lucrarea mântuiri nu este un joc de copiii, de care să te Ńii când 
vrei şi să-l părăseşti când îŃi place. Prin statornicie în urmărirea 
scopului şi prin efort neobosit, se va câştiga, în cele din urmă, 
biruinŃa. Cel care va răbda până la sfârşit, va fi mântuit. Cei care 
continuă, cu răbdare, să facă binele sunt cei care vor avea parte de 
viaŃă veşnică şi răsplată nemuritoare…. ToŃi cei care sunt angajaŃi 
în această luptă cu Satana şi cu oştirea lui au în faŃa lor o lucrare 
susŃinută. Ei nu trebuie să fie aşa de uşor de modelat ca ceara, pe 
care căldura o poate turna în orice formă. Ei trebuie să îndure 
lipsurile, ca nişte ostaşi credincioşi, să stea la postul lor şi să fie 
devotaŃi în orice vreme.” – 2T, pp. 101,102. 

"O religie formată după modelul divin este singura care va 
dăinui. Numai prin străduinŃa de a trăi aici viaŃa lui Hristos putem 
să ne pregătim să trăim cu El în viaŃa veşnică."– OHC, p. 342. 

 
Răspândeşte vestea cea bună 
7. Ce veste bună va ajunge în fiecare colŃ al lumii, înainte de 
sfârşitul acestei lumi? Ce misiune va impulsiona poporul lui 
Dumnezeu să facă în toată lumea? Matei 24:14. Marcu 16:15,16 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

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

“Locurile pustii ale pământului trebuie să fie cultivate, pentru ca 
ele să poată îmboboci şi înflori ca trandafirul. Noi teritorii trebuie 
să fie lucrate de oameni inspiraŃi de Duhul Sfânt. Noi comunităŃi să 
fie înfiinŃate, noi congregaŃii să fie organizate. La data aceasta, ar 
trebui să se găsească reprezentanŃi ai adevărului prezent în fiecare 
oraş şi în cele mai îndepărtate locuri ale pământului. Tot pământul 
trebuie să fie iluminat de slava adevărului lui Dumnezeu. Lumina 
trebuie să strălucească în toate Ńările şi peste toate popoarele. Şi ea 
trebuie să pornească de la aceia care au primit lumina.” – 6T, p. 24. 
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Pentru studiu suplimentar 
“Zilele în care trăim sunt solemne şi importante. Spiritul lui 

Dumnezeu este retras treptat dar sigur, de pe pământ. Plăgi şi 
judecăŃi cad deja peste dispreŃuitorii harului lui Dumnezeu. 
Nenorocirile de pe uscat şi de pe ape, starea agitată a societăŃii, 
alarmele de război sunt de rău augur. Ele prezic evenimente în curs 
de apropiere, de cea mai mare însemnătate. Instrumentele răului îşi 
unesc forŃele şi se consolidează. Ele se fortifică pentru ultima şi 
marea criză. În curând, urmează să aibă loc mari schimbări în 
lumea noastră, iar mişcările finale vor fi repezi.” – 9T, p. 11. 

“Sute, ba mii, care au auzit solia mântuirii, lenevesc încă fără de 
lucru în piaŃă, în loc să fie angajaŃi în vreo ramură a lucrării active. 
Acestora, Hristos le spune: "De ce staŃi aici toată ziua fără lucru?" 
Şi El adaugă: "DuceŃi-vă şi voi în via Mea" (Mat. 20,6.7). De ce 
oare mulŃi nu răspund încă chemării? Fiindcă se socotesc scuzaŃi 
din moment ce nu stau la amvon? Unii ca aceştia ar trebui să 
înŃeleagă faptul că este o mare lucrare de făcut în afara amvonului 
de către miile de membri laici consacraŃi.” –IFA, pp. 110, 111. 

 
* * * 
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24 
Sabatul din 9 decembrie 2017 

 
RĂZBOI , CONSECINłE ŞI ELIBERARE  

 
“Dărâmarea Ierusalimului era un simbol al ruinei finale, care va 

cuprinde lumea întreagă. ProfeŃiile care s-au împlinit în parte la 
dărâmarea Ierusalimului se potrivesc mai bine pentru zilele din 
urmă. Acum ne aflăm chiar în pragul unor evenimente mari şi 
solemne. În faŃa noastră stă o criză aşa cum nu s-a mai văzut. Ca şi 
primii ucenici, avem şi noi plăcuta asigurare că ÎmpărăŃia lui 
Dumnezeu cârmuieşte peste tot. Programul derulării evenimentelor 
este în mâinile Creatorului nostru. Maiestatea Cerului are în grija 
Sa soarta naŃiunilor, precum şi interesele Bisericii Sale.” –Cugetări 
de pe muntele fericirilor, pp. 120, 121. 

 
ProfeŃiile despre urâciunea pustiirii 
1. Conducând minŃile ascultătorilor Săi la viitorul 
Ierusalimului, ce le-a spus Isus? Ce a scris profetul Daniel cu 
secole înainte? Marcu 13:14, prima parte. Daniel 9:27. Vezi şi 
Daniel 8:11-13. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iudeii, după îndelungata lor captivitate, nu şi-au mai făcut 
chipuri. Chipul de pe emblema sau steagul roman ei îl numeau o 
urâciune, îndeosebi când aceste embleme erau aşezate într-un loc 
mai la vedere pentru ca ei să le respecte. O atare respectare ei o 
considerau o călcare a poruncii a doua. Când stindardul roman a 
fost aşezat în locul sfânt din templu ei au privit la el ca la o 
urâciune.” –(Manuscript 126, 1901) Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 4, p. 1145. 

 
2. Ce a fost prezis în Scriptură cu privire la acest lucru? Matei 
24:15. Luca 21:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În Matei capitolul 24, ca răspuns la întrebarea ucenicilor Săi 



pentru Semestrul II, 2017 131 

privitoare la semnele venirii Sale şi ale sfârşitului veacului, Hristos 
arătase unele dintre evenimentele cele mai importante din istoria 
lumii şi a bisericii, de la prima şi până la a doua Sa venire; şi 
anume: distrugerea Ierusalimului,…” –Tragedia Veacurilor, p. 393. 

“Mântuitorul vedea anii care urmau să vină peste ucenici, nu 
fiind scăldaŃi în lumina strălucitoare a belşugului şi onoarei lumeşti, 
aşa cum visaseră ei, ci întunecaŃi de furtunile urii omeneşti şi furiei 
satanice. În mijlocul luptelor şi prăbuşirii naŃiunilor, paşii ucenicilor 
aveau să fie pândiŃi de primejdii şi adesea inimile lor aveau să fie 
cuprinse de teamă. Urma ca ei să vadă Ierusalimul pustiit, templul 
dărâmat până în temelii, cultul lui încheiat pentru totdeauna şi pe 
Israel împrăştiat în toată lumea, ca sfărâmăturile unui vas naufragiat 
pe un Ńărm pustiu.” –Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 120. 

 
Scăparea de pericol 
3. Care a fost porunca expresă a lui Isus pentru copiii Săi? Ce 
trebuiau să lase în urmă, astfel încât să nu fie împiedicaŃi în 
fuga de pericol? Matei 24:17, 18.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Isus a arătat ucenicilor care ascultau judecăŃile ce aveau să cadă 
peste Israelul apostat şi îndeosebi răzbunarea care urma să vină 
peste ei din cauza respingerii şi răstignirii lui Mesia. Semne 
neînşelătoare vor preceda apogeul teribil. Ceasul îngrozitor va veni 
deodată şi pe nesimŃite. Mântuitorul i-a avertizat pe urmaşii Săi: 
"De aceea, când veŃi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit 
proorocul Daniel, aşezată în Locul sfânt - cine citeşte să înŃeleagă; 
atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munŃi". (Mat. 24,15.16; 
Luca 21,20.21). Când steagurile idolatre ale romanilor aveau să fie 
aşezate în Locul sfânt, care se întindea cu câŃiva kilometri în afara 
zidurilor cetăŃii, atunci urmaşii lui Hristos trebuiau să-şi găsească 
scăparea fugind. Atunci când semnalul de avertizare era dat, aceia 
care doreau să scape nu trebuiau să mai amâne.” –Tragedia 
Veacurilor, pp. 25, 26. 

 
4. În timp ce altădată Domnul a chemat poporul să vină să se 
închine la Casa Lui din Ierusalim, ce poruncă total diferit ă a 
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dat? Cum se aplică acest lucru poporului lui Dumnezeu de 
astăzi? Deuteronomul 12:5, 6, 26. Luca 21:21.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În toată Iudea, ca şi în Ierusalim, semnalul pentru fugă trebuia 
să fie ascultat imediat. Acela care se întâmpla să fie pe acoperişul 
casei nu trebuia să mai coboare în casă, nici chiar pentru a-şi salva 
cele mai valoroase comori. Aceia care lucrau la câmp sau în vie nu 
trebuiau să piardă vremea cu întoarcerea nici măcar pentru haina 
dezbrăcată din cauza căldurii zilei. Nu trebuia să ezite nici un 
moment, ca să nu fie cuprinşi de distrugerea generală.” –Tragedia 
Veacurilor, p. 26. 

 
Ziua socotelilor 
5. Ce urma să experimenteze cei pe care Dumnezeu i-a ales o 
dată ca popor special al Lui, după ce a primit o mare lumină, 
instrucŃiuni şi profeŃii, harul divin, precum şi milă, dar prin 
refuzul de a păstra în suflet harul lui Dumnezeu? Luca 21:22. 
Deuteronom 28:15, 25, 26, 49. Daniel 9:26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Conducătorii grupurilor potrivnice se uneau uneori pentru a 
prăda şi tortura victimele lor nenorocite, pentru ca iarăşi să se 
arunce unii asupra celorlalŃi şi să ucidă fără milă. Nici chiar 
sfinŃenia templului nu putea înfrâna cruzimea lor groaznică. 
Închinătorii erau loviŃi chiar în faŃa altarului, iar sanctuarul era 
mânjit cu trupurile celor ucişi…. Până la urmă, mulŃimile s-au prins 
cu putere de credinŃa că Cel Preaînalt va interveni pentru 
înfrângerea adversarilor lor. Dar Israel refuzase cu dispreŃ ocrotirea 
divină, iar acum nu mai avea nici o apărare. Nefericitul Ierusalim, 
sfâşiat de certuri interne, cu străzile înroşite de sângele locuitorilor 
lui, care se omorau unii pe alŃii, în timp ce oştile duşmane îi 
distrugeau întăriturile şi-i ucideau pe oamenii de război!  

“Toate proorociile făcute de Hristos, cu privire la distrugerea 
Ierusalimului, s-au împlinit literal. Iudeii au trăit realitatea 
adevărului din cuvintele Sale de avertizare: "Cu ce măsură 
măsuraŃi, vi se va măsura.’ Matei 7:2.” –Tragedia Veacurilor, p. 29. 
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6. Pe lângă distrugerea Templului şi a CetăŃii, ce se va întâmpla 
cu oamenii? Cine va călca pământul cetăŃii sfinte o foarte lungă 
perioadă de timp? Matei 24:19. Luca 21:23, 24.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos ar fi îndepărtat nenorocirea naŃiunii iudaice, dacă 
poporul L-ar fi primit. Dar invidia şi gelozia i-au făcut neîndurători. 
Ei s-au hotărât să nu-L primească pe Isus din Nazaret ca Mesia. Au 
lepădat Lumina lumii şi, ca urmare, viaŃa le-a fost împresurată de 
întuneric, ca întunericul din miezul nopŃii. Nenorocirea profetizată a 
venit peste naŃiunea iudaică. În ura lor oarbă, s-au distrus unul pe 
altul. Mândria lor răzvrătită, încăpăŃânată, a adus asupra lor mânia 
cuceritorilor romani. Ierusalimul a fost distrus, templul prefăcut în 
ruine, iar locul lui arat ca un ogor. Copiii lui Iuda au pierit de cele 
mai îngrozitoare forme de moarte. Milioane au fost vânduŃi, ca să 
slujească drept sclavi în Ńările păgâne. 

“Ceea ce Dumnezeu a urmărit să facă pentru lume, prin Israel, 
naŃiunea aleasă, va aduce la îndeplinire până la urmă, prin biserica 
Sa de pe pământ, de astăzi.” –ProfeŃi şi Regi, pp. 712, 713. 

 
Fugă şi scăpare 
7. Înaintea acestor teribile tulburări şi revolte, ce trebuiau să 
facă urmaşii lui Isus? Care a fost rezultatul rugăciunilor lor? 
Marcu 13:18. Matei 24:20. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Acela care a făcut Sabatul nu l-a desfiinŃat, Ńintuindu-l pe cruce. 
Sabatul n-a fost anulat şi nu şi-a pierdut valoarea prin moartea Lui. 
La patruzeci de ani după răstignire, trebuia să fie păstrat încă sfânt. 
Timp de patruzeci de ani, ucenicii trebuiau să se roage ca fuga lor 
să nu aibă loc într-o zi de Sabat.” –HLL, p. 630. 

“În distrugerea Ierusalimului n-a pierit nici un creştin. Hristos 
dăduse ucenicilor Săi avertizarea şi toŃi aceia care au crezut 
cuvintele Sale au aşteptat semnul făgăduit…. Semnul făgăduit 
fusese dat creştinilor care aşteptau, iar acum le-a fost oferită ocazia, 
ca toŃi cei care doreau, să asculte de avertizarea Mântuitorului. 
Evenimentele au fost în aşa fel conduse, încât nici iudeii şi nici 
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romanii să nu împiedice fuga creştinilor. După retragerea lui 
Cestius, iudeii, ieşind din Ierusalim, au urmărit armata care se 
retrăgea şi, în timp ce ambele forŃe erau cu totul angajate în lupte, 
creştinii au avut ocazia să părăsească cetatea…. Fără zăbavă ei au 
fugit spre un loc sigur - cetatea Pela, din Perea, dincolo de Iordan.” 
–Tragedia Veacurilor, pp. 30, 31. 

 
Pentru studiu suplimentar 

“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.  

“Timpul în care trăim impune o vigilenŃă continuă, iar slujitorii 
lui Dumnezeu trebuie să prezinte lumina cu privire la subiectul 
Sabatului. Ei ar trebui să-i avertizeze pe locuitorii pământului că 
Hristos va veni în curând, cu putere şi cu mare slavă. Ultima solie 
de avertizare a lumii trebuie să-i determine pe oameni să înŃeleagă 
importanŃa pe care Dumnezeu o acordă Legii Sale. Adevărul care 
urmează a fi prezentat este aşa de clar, încât nici un om nelegiuit, 
care îl aude, să nu se poată scuza, spunând că nu a reuşit să 
înŃeleagă importanŃa ascultării de poruncile lui Dumnezeu.” –
Slujitorii Evangheliei, p. 148. 

 
* * * 
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25 
Sabatul din 16 decembrie 2017 

 
SEMNE TRECUTE , PREZENTE ŞI VIITOARE  

 
“V ă îndemn să vă pregătiŃi pentru venirea lui Hristos pe norii 

cerului. Zi de zi, îndepărtaŃi iubirea de lume din inimile voastre. 
CăutaŃi să înŃelegeŃi din experienŃă personală ce înseamnă părtăşia 
cu Hristos. PregătiŃi-vă pentru judecată, astfel ca atunci când El va 
veni pentru a fi admirat de toŃi cei ce cred, să puteŃi fi printre aceia 
care Îl vor întâlni în pace. În acea zi, cei mântuiŃi vor străluci în 
slava Tatălui şi a Fiului.” –Căminul Advent, p. 550. 

 
Necazul cel mare 
1. Potrivit Spiritului Profetic, ce eveniment a descris Isus 
imediat după căderea Ierusalimului? Ce urma să se întâmple în 
timpul secolelor lungi dintre distrugerea Ierusalimului şi 
revenirea lui Isus? Matei 24:21, 22. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“De la distrugerea Ierusalimului, Hristos a trecut repede la un 
eveniment mai mare, ultimul inel din lanŃul istoriei acestui pământ - 
venirea Fiului lui Dumnezeu în mărire şi slavă. Între aceste două 
evenimente s-au deschis privirii lui Hristos îndelungate secole de 
întuneric, secole care, pentru biserica Lui, sunt însemnate cu sânge, 
lacrimi şi chinuri. Ucenicii nu erau pregătiŃi atunci să privească 
aceste scene, şi Isus a trecut peste ele, amintindu-le doar pe scurt…. 
O persecuŃie cum nu mai văzuse lumea niciodată trebuia să vină 
asupra urmaşilor lui Hristos, iar ea urma să dureze mai mult de o 
mie de ani. Milioane şi milioane de martori credincioşi ai Lui aveau 
să fie ucişi. Dacă Dumnezeu n-ar fi întins mâna să apere pe poporul 
Său, toŃi ar fi pierit. "Dar din pricina celor aleşi zilele acelea vor fi 
scurtate.’” –HLL, pp. 630, 631. 
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Nu crede pe oricine 
2. Cine va deveni popular înainte de venirea Domnului Isus? Ce 
pretenŃii ciudate vor avea şi ce vor arăta pentru a câştiga 
credibilitate şi popularitate? Matei 24:23-26.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În continuare, Domnul nostru vorbeşte în cuvinte clare despre a 
doua venire şi vesteşte primejdiile care Îi vor preceda venirea în 
lume…. După cum anunŃase distrugerea Ierusalimului, Hristos a 
arătat şi acest semn: "Se vor scula mulŃi profeŃi mincinoşi şi vor 
înşela pe mulŃi". Prooroci mincinoşi s-au ridicat şi au înşelat pe 
oameni, ducând un mare număr în pustie…. Dar profeŃia aceasta a 
fost dată şi pentru zilele din urmă. Semnul acesta este dat ca o 
dovadă a celei de a doua veniri. Chiar acum, hristoşi mincinoşi şi 
prooroci mincinoşi fac semne şi minuni ca să înşele pe ucenicii 
Lui…. N-au mers mii de oameni în pustie, nădăjduind să-L 
găsească pe Hristos? Şi din nenumărate întruniri, în care oamenii 
pretind că au legătură cu spiritele celor morŃi, nu ni se aduce 
chemarea: "Iată-L în odăiŃe ascunse"? Chiar aceasta este pretenŃia 
spiritismului. Dar ce zice Hristos? "Să nu credeŃi. Căci cum iese 
fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi venirea Fiului 
omului.’” –HLL, p. 631. 

 
Venirea Lui va fi inconfundabilă 
3. Ce ilustrare a folosit Isus să explice că venirea Lui nu va fi un 
mister ascuns ci o manifestare mare şi glorioasă pe care nimeni 
nu o poate evita? Matei 24:27, 28. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Îndată se arată la răsărit un nor mic, negru,… Într-o tăcere 
solemnă, (Poporul lui Dumnezeu) îl priveşte cum se apropie de 
pământ, devenind din ce în ce mai luminos şi mai glorios, până ce 
se face un nor mare, alb, având la bază o slavă asemănătoare unui 
foc mistuitor, iar deasupra, curcubeul legământului…. O dată cu 
acordurile melodiei cereşti a îngerilor sfinŃi, o mulŃime nenumărată 
Îl însoŃeşte pe drumul Său…. Când norul cel viu se apropie mai 
mult, orice ochi Îl priveşte pe PrinŃul vieŃii. Nici o coroană de spini 
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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.” –
Tragedia Veacurilor, pp. 640, 641. 

 
Semne în ceruri 
4. Înainte de apariŃia Domnului, ce evenimente extraordinare 
vor atrage atenŃia tuturor? Matei 24:29. Luca 21:25prima parte 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Hristos declară că, la sfârşitul persecuŃiei papale, soarele avea 
să se întunece, iar luna să nu-şi mai dea lumina. Apoi stelele aveau 
să cadă din cer. El spune: "De la smochin învăŃaŃi pilda lui. Când îi 
frăgezeşte mlădiŃa, ştiŃi că vara este aproape. Tot aşa şi voi, când 
veŃi vedea toate aceste lucruri, să ştiŃi că Fiul omului este aproape, 
este chiar la uşi" Matei 24:32,33.” –HLL, pp. 631, 632. 

“În Matei capitolul 24, ca răspuns la întrebarea ucenicilor Săi 
privitoare la semnele venirii Sale şi ale sfârşitului veacului, Hristos 
arătase unele dintre evenimentele cele mai importante din istoria 
lumii şi a bisericii, de la prima şi până la a doua Sa venire; şi 
anume: distrugerea Ierusalimului, marea încercare a bisericii sub 
persecuŃiile păgâne şi papale, întunecarea soarelui şi lunii şi căderea 
stelelor.” –Tragedia Veacurilor, p. 393. 

 
CondiŃiile din lume 
5. Ce condiŃii teribile vor exista între naŃiunile pământului şi ce 
evenimente din natură vor semnala glorioasa întoarcere a 
Regelui regilor? Luca 21:25, ultima parte, 26. Mark 13:24-26. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Proorocia nu numai că profetizează modul şi scopul revenirii 
lui Hristos, ci prezintă şi semnele prin care oamenii pot şti când 
venirea Lui este aproape…. Descoperitorul descrie astfel primul 
dintre semnele care preced a doua venire: "S-a făcut un mare 
cutremur de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, şi 
luna s-a făcut ca sângele". Apocalipsa 6:12.  
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“…ca o împlinire a acestei proorocii, în anul 1755 a avut loc cel 
mai groaznic cutremur care a fost cunoscut vreodată. Deşi în 
general este cunoscut sub numele de cutremurul din Lisabona, el 
s-a întins pe o mare parte din Europa, Africa şi America. A fost 
simŃit în Gröenlanda, în Indiile de Vest, în insulele Madeira, în 
Norvegia şi Suedia, Marea Britanie şi Irlanda…. În Africa, şocul a 
fost aproape tot atât de puternic ca şi în Europa. O mare parte a 
oraşului Alger a fost distrusă; iar la o mică distanŃă de Maroc, un 
sat de 8 sau 10.000 de locuitori a fost înghiŃit cu totul. Un val uriaş 
a măturat coasta Spaniei şi Africii, inundând oraşe şi provocând o 
mare distrugere.” –Tragedia Veacurilor, p. 304. 

 
Semnul Fiului omului 
6. Ce semn va apărea în cer, după toate aceste evenimente 
extraordinare? Atr ăgând astfel atenŃia întregii lumi, Cine va 
apărea în slavă şi măreŃie? Matei 24:30.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Îndată se arată la răsărit un nor mic, negru, cam cât o jumătate 
de palmă. Este norul care Îl înconjoară pe Mântuitorul şi care din 
depărtare pare înconjurat de întuneric. Poporul lui Dumnezeu ştie 
că acesta este semnul Fiului omului.” –Tragedia Veacurilor, p. 640. 

 “Îl vor vedea ca Împărat al cerului. Domnul Hristos va veni în 
slava Sa, în slava Tatălui Său şi în slava sfinŃilor îngeri. De zece mii 
de ori zece mii şi mii de mii de îngeri, fiii minunaŃi şi biruitori ai lui 
Dumnezeu, de un farmec şi o slavă inegalabile, Îl vor însoŃi în 
drumul Său. Apoi El va sta pe tronul slavei Sale şi înaintea Sa vor fi 
aduse toate naŃiunile pământului. Atunci orice ochi Îl va vedea, 
chiar şi cei care L-au străpuns. În locul unei coroane de spini, El va 
purta o coroană de slavă - coroană în coroană. În locul acelei vechi 
haine regale de purpură, El va fi îmbrăcat cu haine de cel mai 
imaculat alb, "de o albeaŃă pe care nici un nălbitor de pe pământ n-o 
poate da" (Marcu 9,3). Pe haina şi pe coapsa Lui va fi scris un 
nume: "Împăratul împăraŃilor şi Domnul domnilor" Apocalipsa 
19:16.” –HLL, p. 739. 
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Secerişul 
7. În timp ce îngerii vor aduna pe aleşii lui Dumnezeu din 
întreaga lume, ce sunet impresionant va înconjura pământul? 
Descrie gândurile tale despre aceste momente glorioase. Matei 
24:31; 13:39, ultima parte, 41-43.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Iar Mântuitorul declară: "Vor vedea pe Fiul omului venind pe 
norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. Căci, cum iese fulgerul de 
la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi venirea Fiului omului". 
Matei 24:30, 27.” –Tragedia Veacurilor, p. 321. 

“BraŃul care este puternic pentru a-i lovi pe răzvrătiŃi va fi 
puternic pentru a-i elibera pe cei credincioşi. Fiecare credincios va 
fi în mod sigur adunat. "El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiŃa 
răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o 
margine a cerurilor până la cealaltă" Matei 24:31.” –  6T, p. 404. 

“Hristos a declarat că va veni a doua oară pentru a-i strânge la 
Sine pe cei credincioşi:…” –Tragedia Veacurilor, p. 37. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Hristos a descris semnele venirii Sale. El ne spune că putem şti 
când este aproape, chiar la uşi. Când frunzele copacilor înverzesc 
primăvara, ştim că vara este aproape. Tot la fel, atunci când apar 
semne în soare, în lună şi stele ştim că venirea lui Hristos este 
aproape." - The Story of Jesus, p. 176. 

"Leul lui Iuda, atât de teribil pentru cei care au respins harul Său, 
va fi Mielul lui Dumnezeu pentru cei ascultători şi credincioşi. 
Stâlpul de foc care vorbeşte în teroare şi mânie călcătorului Legii 
lui Dumnezeu, este un instrument de lumină, milă şi eliberare a 
celor care au păzit poruncile Lui. BraŃul puternic pentru a-l lovi pe 
cel rebel va fi puternic pentru a-l elibera pe cel credincios. ToŃi cei 
credincioşi vor fi salvaŃi. El va trimite pe îngerii Săi în sunet de 
trâmbiŃă şi vor aduna împreună pe cei aleşi ai Lui din cele patru 
vânturi, de la un capăt al cerurilor la celălalt. "– Sons and 
Daughters of God, p. 358. 

 
* * * 
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26 
Sabatul, 23 decembrie 2017 

 
VEGHEAZĂ ŞI FI GATA  

 
"Domnul va veni în curând şi trebuie să fiu pregătit să-L 

întâlnesc în pace. Sunt sigur că lumea se maturizează pentru ultimul 
mare conflict. Sunt hotărât să fac tot ce este în puterea mea pentru a 
da lumină celor din jurul meu. Nu trebuie să fiu trist, ci vesel şi 
trebuie să-l Ńin pe Domnul Isus înaintea mea. El vine curând şi 
trebuie să fim pregătiŃi şi să aşteptăm venirea Lui. O, cât de glorios 
va fi să-L vezi şi să fii mântuit prin meritele Lui... Sfârşitul este 
aproape şi trebuie să punem toate energiile noastre în lucrarea de 
pregătire pentru a trece de la această şcoală de jos la şcoala de mai 
sus. "- Manuscript Releases, vol. 10, p. 279. 

 
Ceea ce nu ştim 
1. A dat Domnul o dată exactă pentru revenirea Lui acel 
eveniment glorioasă, deşi a dat semne specifice care o vor 
precede? De ce este important acest fapt? Matei 24:36. Marcu 
13:32. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Dumnezeu a păstrat vremurile şi soroacele sub autoritatea Sa. 
Oare de ce nu ne-a descoperit Dumnezeu aceste lucruri? Pentru că, 
dacă ni le-ar fi descoperit, noi nu le-am fi folosit corect. În urma 
cunoaşterii lor, în mijlocul nostru ar fi rezultat o stare care ar fi 
întârziat mult lucrarea lui Dumnezeu de a pregăti un popor care să 
fie gata să stea în picioare în marea zi ce va veni. Noi nu trebuie să 
fim preocupaŃi de speculaŃii cu privire la vremurile şi soroacele pe 
care Dumnezeu nu le-a descoperit. Domnul Isus le-a spus ucenicilor 
Săi să “vegheze”, dar nu să aştepte un timp hotărât. Urmaşii Săi… 
trebuie să vegheze, să aştepte, să se roage şi să lucreze, pe măsură 
ce se apropie de timpul venirii Domnului, dar nici unul nu va fi în 
stare să prezică, într-o modalitate exactă, când va sosi ceasul, 
pentru că “ziua şi ceasul nu le ştie nimeni”. Nu veŃi fi în stare să 
spuneŃi că El va veni într-unul, doi sau cinci ani, nici să amânaŃi 
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venirea Sa, declarând că nu va putea să aibă loc în următorii zece 
sau douăzeci de ani....” –(Review and Herald, March 22, 1892) 
Evanghelizare, p. 221. 

 
CondiŃii predominante 
2. Care va fi condiŃia predominantă  la sfârşitul timpului? Ca şi 
în vremea lui Noe, cât de conştienŃi vor fi oamenii de ceea ce 
vine asupra lor? Matei 24: 37-39. Luca 21:34, 35.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Cum a fost în zilele lui Noe? "Domnul a văzut că răutatea 
omului era mare pe pământ, şi că toate întocmirile gândurilor din 
inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău" (Gen. 6,5). 
Locuitorii lumii dinainte de potop se îndepărtau de Iehova, refuzând 
să împlinească voinŃa Lui sfântă. Ei se lăsau conduşi de plăsmuirile 
minŃii lor nesfinŃite şi de idei pervertite. Tocmai din cauza 
stricăciunii lor au fost distruşi; şi astăzi, lumea este pornită pe 
aceeaşi cale. Nimic, nici un semn încurajator nu anunŃă un mileniu 
de slavă. Călcătorii Legii lui Dumnezeu umplu pământul de 
nelegiuiri. Pariurile, cursele de cai, jocurile de noroc, risipa, 
practicile desfrânate, patimile neîmblânzite umplu rapid lumea de 
violenŃă.” –HLL, p. 633. 

 
Divinitatea decide destinul 
3. Ce se va întâmpla atunci, chiar şi în cadrul aceleiaşi familii? 
Matei 24: 40-41. Luca 17:34  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mai este încă loc. Se dă apoi porunca: "IeşiŃi la drumuri şi la 
garduri, şi pe cei ce-i veŃi găsi, siliŃi-i să intre, ca să mi se umple 
casa. Căci vă spun că nici unul dintre cei poftiŃi nu va gusta din cina 
mea" (Luca 14,23.24). Iată aici o categorie respinsă de Dumnezeu, 
pentru că a dispreŃuit invitaŃia Stăpânului. Domnul declarase lui Eli: 
"Căci voi cinstit pe cine Mă cinsteşte, dar cei ce Mă dispreŃuiesc 
vor fi dispreŃuiŃi" (1 Ioan 2,30). Hristos spune: "Dacă Îmi slujeşte 
cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. 
Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti" (Ioan 12,26). Dumnezeu 
nu vrea să fie tratat cu uşurinŃă. Dacă cei care au lumină au 
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lepădat-o, sau au neglijat s-o urmeze până la capăt, aceasta va 
deveni întuneric pentru ei.” –  2T, p. 40. 

 
Alert ă, pregătire şi aşteptare 
4. Având în vedere că ziua şi ceasul venirii lui Isus sunt 
necunoscute şi că întunericul spiritual şi materialismul vor fi 
dominante în lume, ce ar trebui să facă copiii lui Dumnezeu în 
mod constant? Matei 24:42-44. Luca 21:36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"FiŃi siguri că Dumnezeu nu dă nimănui autoritatea să spună că 
Hristos întârzie venirea Sa cu cinci ani, zece ani sau douăzeci de 
ani. "De aceea, şi voi fi Ńi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în 
care nu vă gândiŃi". Matei 24:44. Aceasta este solia noastră, solia pe 
care o proclamă cei trei îngeri care zboară prin mijlocul cerului. 
Lucrarea care trebuie făcută acum este aceea de a spune această 
ultimă solie a milei unei lumi căzute. O viaŃă nouă vine din ceruri şi 
ia în stăpânire pe toŃi oamenii lui Dumnezeu. Dar neînŃelegerile vor 
veni în biserică. Se vor forma două partide. Grâul şi neghina cresc 
împreună până la recoltă. "- Selected Messages, book 2, 113,114. 

"Acum este de datoria oamenilor care păzesc Legea lui 
Dumnezeu să vegheze şi să se roage..." Conflict and Courage, 115.   

 
Activ şi credincios 
5. Ce va face robul bun şi credincios până la sfârşit în loc de a fi 
distras sau afectat de circumstanŃe externe? Ce gând trebuie să 
fie cel mai important în orice minte? Matei 24:45. Marcu 13:34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Inima mea este chinuită de moarte…. Slujitorii dorm; membrii 
dorm, şi o lume piere în păcat. Domnul să ajute poporul Său să se 
trezească şi să umble şi să lucreze ca bărbaŃi şi femei ce se află la 
hotarele lumii veşnice. În curând o surpriză îngrozitoare va veni 
asupra locuitorilor lumii. Pe neaşteptate, Hristos va veni cu putere 
şi slavă mare. Atunci nu va mai fi timp de pregătire pentru 
întâmpinarea Lui. Acum e timpul ca noi să vestim solia de 
avertizare.  
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“Noi suntem administratori, însărcinaŃi de Domnul nostru, care 
este absent, cu purtarea de grijă pentru cei din Casa Sa şi pentru 
interesele Sale, pe care El a venit în lumea aceasta să le slujească. 
El S-a întors la cer, lăsându-ne nouă răspunderea şi El pretinde ca 
noi să aşteptăm şi să veghem în vederea arătării Lui. Să fim 
credincioşi faŃă de lucrarea încredinŃată, ca nu cumva, venind pe 
neaşteptate, să ne găsească dormind.” –  8T, p. 37. 

 
Abuz, maltratare şi consecinŃe 
6. Ce tendinŃe rele tind să apară în inima omului, atunci când 
aşteptările sale nu sunt îndeplinite? Ce soartă teribil ă îi 
aşteaptă pe toŃi cei care se folosesc de circumstanŃe pentru a 
justifica chinuirea semenilor lor? Matei 24: 48-51. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Mi s-a arătat că motivul de căpetenie pentru care cei din 
poporul lui Dumnezeu se află acum în această stare de orbire 
spirituală este că nu vor să accepte reproşurile. MulŃi au dispreŃuit 
mustrările şi avertizările ce le-au fost aduse. Martorul Credincios 
condamnă starea de încropeală a poporului lui Dumnezeu, postura 
lor dându-i lui Satana o mare putere asupra lor în acest timp de 
aşteptare, de veghere. Cei egoişti, cei mândri şi cei ce iubesc 
păcatul sunt mereu asaltaŃi de îndoieli. Satana are capacitatea de a 
sugera îndoieli şi de a inventa obiecŃiuni la adresa mărturiei critice 
pe care o trimite Dumnezeu, iar mulŃi cred că este o calitate, un 
semn al inteligenŃei faptul că sunt necredincioşi, combat şi despică 
firul în patru. Cei ce doresc să se îndoiască vor avea din plin 
posibilitatea s-o facă. Dumnezeu… aduce dovezi, care trebuie 
cercetate cu grijă, cu o minte smerită şi cu dispoziŃia de a ne lăsa 
învăŃaŃi şi toŃi ar trebui să hotărască conform ponderii acestor 
dovezi.” –  3T, p. 255. 

 
Răsplata credinŃei 
7. Ce har şi cinste vor fi acordate copiilor credincioşi ai lui 
Dumnezeu? Ce recompensă le va da Domnul? Matei 24:46,47. 
Ioan 12:26.  
………………………………………………………………………………………………  
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"Prin împărtăşirea cu alŃii a harului pe care îl primim, vom fi 
făcuŃi părtaşi ai binecuvântărilor bogate ale lui Dumnezeu. 
Ascultarea faŃă de voia Lui va păstra sufletul în dragostea lui 
Hristos. LegaŃi-vă de Hristos şi de Dumnezeu şi reflectaŃi slava Lui 
sufletelor gata să piară. Să fie o reconvertire a sufletului din partea 
celor care şi-au îngăduit să crească neglijenŃi şi indiferenŃi. Dacă 
ne-am uita la suferinŃa omenirii cu ochii care văd nevoia lor şi am 
Ńine seama de porunca lui Hristos: "Fiule, du-te astăzi de lucrează în 
via mea!" 

"Noi devenim biruitori ajutându-i pe alŃii să învingă. Învingem 
prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei noastre. Păzirea 
poruncilor lui Dumnezeu va produce în noi un spirit de ascultare şi 
slujire, iar slujirea care vine ca o roadă a unui astfel de spirit, este 
acceptată de Dumnezeu. Fie ca toŃi în ziua finală a recompensei să 
putem auzi cuvintele rostite fiecăruia individual: 'Bine, rob bun şi 
credincios!' CâŃi din bisericile noastre vor căuta să dezvolte un 
astfel de exemplu care să reflecte oamenilor Lumina lumii? "- 
Review and Herald, 25 februarie 1909. 

 
Pentru studiu suplimentar 

"Cei neprihăniŃi şi cei răi vor trăi încă pe pământ în starea lor 
muritoare - oamenii vor sădi şi construi, vor mânca şi bea, toŃi 
inconştienŃi de faptul că decizia finală şi irevocabilă a fost 
pronunŃată în sanctuarul de sus. Înainte de potop, după ce Noe a 
intrat în arcă, Dumnezeu l-a închis înăuntru şi i-a închis afară pe cei 
necredincioşi; dar timp de şapte zile, poporul, fără să ştie că soarta 
lor a fost hotărâtă, şi-a continuat viaŃa fără griji şi iubitoare de 
plăceri şi au batjocorit avertismentele judecăŃii iminente. "Deci", 
spune Mântuitorul, "aşa va fi şi la venirea Fiului Omului". În tăcere, 
neobservat ca un hoŃ la miezul nopŃii, va veni ora hotărâtoare care 
pecetluieşte destinul fiecărui om, retragerea definitivă a ofertei de 
har pentru oamenii vinovaŃi.  

"Oamenii se lasă repede adormiŃi de o siguranŃă fatală pentru a fi 
treziŃi doar la revărsarea mâniei lui Dumnezeu" - Maranatha, 264. 

 
* * * 
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Citi Ńi raportul misionar de la 
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27 
Sabatul, 30 decembrie 2017 

 
"V ENIłI , VOI BINECUVÂNTA łII TATĂLUI MEU" 

 
"În ultima zi minunată vor fi luate decizii ce vor fi o surpriză 

pentru mulŃi. Judecata omului nu va avea loc în deciziile luate. 
Hristos poate şi va judeca fiecare caz; pentru că toată judecata I-a 
fost încredinŃată Lui de Tatăl. El va estima slujirea în de acord cu 
ceea ce este invizibil pentru oameni. Lucrurile cele mai secrete sunt 
deschise înaintea ochiului atoatevăzător. Atunci când judecătorul 
tuturor oamenilor Îşi va face cercetarea Sa, mulŃi dintre cei pe care 
estimarea umană i-a considerat primii vor fi la urmă şi cei care au 
fost puşi în locul cel mai de jos de oameni vor fi aduşi din rândurile 
acelea şi făcuŃi primii."– (Review and Herald, July 31, 1900) 
Medical Ministry, p. 133. 

 
DiferenŃă şi separare 
1. În timp ce credincioşii şi necredincioşii, cei devotaŃi şi cei 
nepăsători, au tr ăit alături întreaga lor via Ńă, ce va avea loc 
când Mântuitorul apare în glorie? Matei 25:31-33.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“În felul acesta, Hristos, aflat pe Muntele Măslinilor, le-a 
zugrăvit ucenicilor scena din ziua cea mare a judecăŃii. El a spus că 
hotărârea ce se va lua atunci va depinde de un singur lucru. Când 
popoarele vor fi adunate înaintea Lui, vor fi acolo numai două clase 
şi viitorul lor în veşnicie va fi hotărât de ceea ce au făcut sau au 
neglijat să facă pentru El, în persoana celor săraci şi suferinzi.  

“În ziua aceea, în loc să prezinte marea lucrare pe care El a 
făcut-o, dându-Şi viaŃa pentru mântuirea oamenilor, Hristos le va 
arăta lucrarea plină de credinŃă pe care ei au făcut-o pentru El.” –
HLL, p. 637. 
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Bine aŃi venit în ÎmpărăŃia Cerească 
2. Ce vor auzi cei care au ascultat vocea Mântuitorului şi L-au 
urmat prin credin Ńă? În ce împărăŃie Îi va invita El să intre şi 
să o moştenească? Matei 25:34. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“A deveni un muncitor, a continua cu răbdare în facerea de bine, 
care cere muncă cu dăruire de sine, este o lucrare măreaŃă, de care 
cerul se bucură. Lucrarea făcută cu credincioşie este mai acceptată 
de Dumnezeu decât închinarea aparentă cea mai zeloasă şi mai 
sfântă. Adevărata închinare este aceea de a lucra împreună cu 
Hristos. Rugăciunile, îndemnul şi conversaŃia sunt roade ieftine, 
care adesea sunt asociate; dar roadele care sunt arătate prin fapte 
bune, în purtarea de grijă pentru cei nevoiaşi, orfani şi văduve, sunt 
adevăratele roade, care cresc în mod natural într-un pom bun.” –  
2T, p. 24. 

"Fie ca Dumnezeu să ne ajute în marea lucrare de biruinŃă. El are 
coroane pentru toŃi cei care biruiesc. El are haine albe pentru cei 
neprihăniŃi. El are o lume veşnică de slavă pentru cei ce caută slava, 
cinstea şi nemurirea. ToŃi cei care intră în Cetatea lui Dumnezeu 
vor intra ca învingători. Nu vor intra ca un criminal condamnat, ci 
ca un fiu al lui Dumnezeu."– Temperance, p. 114. 

 
Sensibil la nevoile altora 
3. Pe lângă credinŃa în solia şi promisiunile Lui, ce îi va 
caracteriza pe aceia pe care Domnul Isus îi va primi în 
ÎmpărăŃia Sa? Matei 25:35,36. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"AtenŃia conştientă "în lucrurile mici" considerate de lume este 
ceea ce face viaŃa un succes. Micile fapte de caritate, de lepădare de 
sine, vorbind cuvinte simple de ajutorare, atenŃia împotriva micilor 
păcate - aceasta este creştinismul. O recunoaştere mulŃumitoare a 
binecuvântărilor zilnice, o îmbunătăŃire înŃeleaptă a ocaziilor de zi 
cu zi, o sârguincioasă cultivare a talentelor încredinŃate - acestea 
sunt ceea ce ne cere Maestrul. 

"Cei care îşi îndeplinesc obligaŃiile mici cu credincioşie vor fi 
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pregătiŃi să răspundă cerinŃelor de responsabilităŃi mai mari. Omul 
care este bun şi curtenitor în viaŃa de zi cu zi, care este generos şi 
iertător în familia sa, a cărui obiectiv constant este de a face 
căminul fericit, va fi primul să se lepede de sine şi să facă sacrificii 
când Maestrul o cere. "– Lift Him Up, p. 346. 

 
4. Cât de conştiincioşi sunt ei în a ajuta şi a sluji? Cum se văd ei 
înşişi, în contrast cu fariseul care s-a lăudat în rugăciune? 
Matei 25:37-39. Luca 18:11,12.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Ceea ce merită făcut vreodată, merită făcut bine. Oricare ar fi 
munca ta, fă-o cu credincioşie. Vorbeşte adevărul în ceea ce 
priveşte chestiunile cele mai mici. În fiecare zi fă fapte iubitoare şi 
vorbeşte cuvinte vesele. Răspândeşte zâmbete de-a lungul căii 
vieŃii. Dacă lucrezi în acest fel, Dumnezeu te va accepta şi Hristos 
ÎŃi va spune într-o zi: "bine rob bun şi credincios." 

"La Ziua JudecăŃii, cei care au fost credincioşi în viaŃa lor de zi 
cu zi, care şi-au recunoscut lucrarea şi au împlinit-o, fără să se 
gândească la laude sau profit, vor auzi cuvintele: "VeniŃi, 
binecuvântaŃii Tatălui Meu de moşteniŃi ÎmpărăŃia, care v-a fost 
pregătită de la întemeierea lumii."" –(The Youth’s Instructor, 
January 17, 1901) Lift Him Up, p. 346. 

 
Identificarea cu cei nevoiaşi şi în suferinŃă 
5. Pe cine au servit ei în realitate? Cum consideră Domnul 
ajutorul şi mângâierea dată celor în nevoie? Matei 25:40. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Prin împărtăşirea altora a dragostei şi blândeŃii pe care 
Dumnezeu ne-a dat-o atât de abundent, trebuie să lăsăm lumina 
noastră să strălucească. Ar trebui să dăm fiecărui dar al lui 
Dumnezeu cea mai bună folosinŃă posibilă, făcându-l un mijloc al 
binelui. Noi nu putem da nimic lui Dumnezeu care nu este deja al 
Lui, dar îi putem ajuta pe cei în suferinŃă din jurul nostru. Putem să 
le satisfacem nevoile acestei vieŃi şi în acelaşi timp să le vorbim 
despre iubirea minunată a lui Dumnezeu.  
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"Hristos... a spus clar că putem să Îi slujim, slujind celor care 
suferă. …. 

"Noi trebuie să fim în lume ca o influenŃă corectivă, ca sarea 
care îşi păstrează savoarea. În mijlocul unei generaŃii nesfinte, 
necurate, idolatre, noi trebuie să fim curaŃi şi sfinŃi, care arată că 
harul lui Hristos are puterea de a restabili în om asemănarea divină. 
Trebuie să manifestăm o influenŃă salvatoare asupra celor din 
lume.” –(Bible Echo, June 11, 1900) Reflecting Christ, p. 198. 

 
Opusul – cei care sunt egoişti  
6. Au slujit cei din cealaltă clasă lui Isus prin ajutorarea celor 
nevoiaşi, cum ar fi cei săraci, însetaŃi, străini, precum şi cei 
închişi? Matei 25:41-43.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

“Printre păzitorii Sabatului sunt unii care se agaŃă cu disperare 
de comoara lor pământească. Ea este dumnezeul lor, idolul lor; ei 
îşi iubesc banii, fermele, vitele şi mărfurile mai mult decât pe 
Mântuitorul lor, care, de dragul lor, S-a făcut sărac pentru ca ei, 
prin sărăcia Lui, să se îmbogăŃească. Ei îşi înalŃă comorile 
pământeşti, socotind că au o valoare mai mare decât sufletele 
oamenilor. Vor auzi aceştia aprobarea prin cuvintele: “Bine, rob 
bun şi credincios”? Nu, niciodată. Ei vor auzi cu uimire sentinŃa 
irevocabilă: “DuceŃi-vă!” Hristos nu are nevoie de astfel de oameni. 
Ei au fost nişte robi leneşi, strângând pentru ei mijloacele pe care 
le-au primit de la Dumnezeu, în timp ce semenii lor au pierit în 
întuneric şi greşeli.” –Sfaturi privind administrarea creştină a 
vieŃii, p. 123. 

 
7. L-au văzut ei pe Domnul lor în persoana celor nevoiaşi şi în 
suferinŃă? Neîngrijindu-se de El, la ce se pot aştepta să 
întâlnească în ziua judecăŃii? Care va fi rezultatul egoismului 
lor? Matei 25:44-46.  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

"Toată lumea îşi va primi sentinŃa. Toată lumea va fi întrebată: 
'A-i studiat cu sârguinŃă Cuvântul lui Dumnezeu ca să poŃi şti voia 
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lui Dumnezeu pentru a putea fi pregătit să înŃelegi diferenŃa dintre 
păcat şi neprihănire?' Tristă va fi soarta celor ce nu au venit la 
Hristos ca să poată fi curăŃiŃi de orice nelegiuire. Apoi păcătoşii vor 
vedea caracterul lui Dumnezeu aşa cum este. Şi văd, de asemenea, 
păcătoşenia păcatelor care au îndepărtat suflete de la Hristos şi 
le-au pus sub steagul răzvrătirii, în război împotriva Celui care Şi-a 
dat viaŃa pentru ei.  

"Pentru că Hristos a fost una cu Tatăl, egal cu El, putea face 
ispăşire pentru fărădelege şi salva omul, nu în păcatele sale, ci din 
păcatele sale." -The Upward Look, p. 272. 

 
Pentru studiu suplimentar 

 “Cei pe care Hristos îi va lăuda la judecată au cunoscut poate 
puŃină teologie, dar au cultivat principiile Lui. Prin influenŃa 
Duhului Sfânt, ei au fost o binecuvântare pentru cei din jurul lor. 
Chiar şi printre păgâni sunt unii care au cultivat spiritul bunătăŃii; 
înainte să fi ajuns cuvintele vieŃii la urechile lor, ei s-au purtat 
prieteneşte cu misionarii şi i-au ajutat chiar cu riscul vieŃii. Printre 
păgâni există unii care se închină lui Dumnezeu, în neştiinŃa lor, 
cărora nu le-a fost adusă niciodată lumina prin vreun mijloc 
omenesc, dar care nu vor pieri. Cu toate că nu cunosc legea scrisă a 
lui Dumnezeu, ei au auzit glasul Lui vorbindu-le prin natură şi au 
făcut lucrurile cerute de lege. Faptele lor dau dovadă că Duhul 
Sfânt le-a atins inima şi sunt recunoscuŃi ca fii ai lui Dumnezeu….  

“Când deschizi uşa pentru cei nevoiaşi şi suferinzi ai lui Hristos, 
primeşti îngeri nevăzuŃi. Primeşti astfel tovărăşia fiinŃelor cereşti. 
Ele aduc o atmosferă sfântă de bucurie şi pace.” –HLL, 638, 639. 
 

 

* * * 
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RAPORT MISIONAR DE LA BAMI  ŞI GAMI 
 

A se citi în Sabatul din 30 decembrie 2017 
Colecta Specială a Şcolii de Sabat va fi adunată în  

Sabatul din 6 ianuarie 2018 
 

"Căci Dumnezeu, care a zis: "Să lumineze lumina din întuneric, 
ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina 
cunoştinŃei slavei lui Dumnezeu pe faŃa lui Isus Hristos." 
2 Corinteni 4:6. 

Institutul Misionar Adventist Berea (BAMI), situat în Nairobi, 
Kenya, a fost inaugurat pe 15 octombrie 2006, prin prezbiterul 
Branko Cholich, care a servit ca preşedinte al ConferinŃei Generale. 
Institutul oferă în prezent certificate şi diplome în educaŃia biblică 
şi administraŃia bisericească. Obiectivul său principal este de a oferi 
o educaŃie echilibrată lucrătorilor şi membrilor Evangheliei în 
scopul promovării unităŃii de acŃiune şi de predare în fiecare 
biserică, câmp şi uniune. Clasele sunt deschise elevilor din Africa, 
precum şi din Ńări din afara continentului. 

În timp ce instruirea este în limba engleză, Institutul doreşte să 
adauge clase de limbi străine în limbile franceză, spaniolă şi 
swahili. În viitorul apropiat, şi după cum îngăduie Dumnezeu, 
domenii suplimentare de studiu vor include munca misionară 
medicală, administrarea afacerilor şi tehnologia informaŃiei. Legat 
de aceasta din urmă este un proiect de învăŃare la distanŃă pentru 
evanghelişti, lucrători misionari şi membri ai bisericii care nu au 
privilegiul de a participa personal la o şcoală misionară. 

Pentru a atinge obiectivele de mai sus şi pentru a deveni 
independenŃi, Institutul trebuie să-şi achiziŃioneze propriile 
facilităŃi; În prezent este găzduită în sediul central al Uniunii 
Kenyene. Până în prezent, BAMI a contribuit la lucrarea misionară, 
în special în toată Africa. De la înfiinŃare, au fost cinci clase de doi 
ani, din care au absolvit mai mult de optzeci de studenŃi din 
cincisprezece uniuni şi câmpuri din Africa. Astăzi, opt dintre aceşti 
absolvenŃi sunt hirotoniŃi pastori, în timp ce alŃii sunt hirotoniŃi 
prezbiteri, care ajută la avansarea lucrării, cel mai mult în noile 
câmpuri de misiune. 
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Pe lângă faptul că au ajutat la deschiderea de noi câmpuri, foştii 
studenŃi BAMI acum conduc şi predau în noul Institut Misionar 
Adventist Galaad (GAMI) din Accra, Ghana. Prin harul lui 
Dumnezeu, prima sa clasă a început în 2014, cu studenŃi din 
Nigeria, Liberia, Camerun, Togo, Benin, Sierra Leone, Mali şi 
Ghana. A doua clasă a fost din Coasta de Fildeş, Guineea, Etiopia, 
Camerun, Liberia, Togo, Benin şi Ghana. MulŃi sunt acum 
misionari în Ńările lor de origine.  

La fel ca BAMI, şi GAMI împarte o clădire a sediului. 
FacilităŃile din Accra, Ghana, sunt destul de mari, dar nu pot găzdui 
mai mult de zece studenŃi la un moment dat, deoarece spaŃiul este 
necesar pentru dormitoare, baie, bucătărie, săli de clasă şi un loc de 
întâlnire. Nu există spaŃiu pentru pregătirea practică, cum ar fi 
grădinărit, brutărie şi apicultură. 

Profesorii şi personalul acestor instituŃii de învăŃământ sunt 
dedicaŃi pregătirii bărbaŃilor şi femeilor pentru slujirea lui Hristos. 
Sub autoritatea Scripturii, instrucŃiunilor Spiritului Profetic şi al 
delegaŃilor SocietăŃii Misionare InternaŃionale a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea, Mişcarea de ReformaŃiune, 
conducătorii acestor institute caută să îndeplinească însărcinarea lui 
Hristos pentru biserica Sa, de formare de misionari bine disciplinaŃi 
şi instruiŃi care să exceleze în materie de doctrină şi credinŃă. 

"Ideile noastre legate de educaŃie sunt prea înguste şi 
superficiale. Se face simŃită nevoia unei sfere mai largi, a unui Ńel 
mai înalt.  Adevărata educaŃie înseamnă mai mult decât urmarea 
unei anumite şcoli. Înseamnă mai mult decât pregătirea pentru viaŃa 
care există acum.  Ea are de-a face cu întreaga făptură şi cu toată 
perioada în care îi este cu putinŃă omului să trăiască. Este 
dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mintale şi spirituale.  Îl 
pregăteşte pe elev pentru bucuria slujirii în această lume şi pentru 
bucuria mai înaltă a unei slujiri mai largi în lumea care va veni. 

"Sursa unei astfel de educaŃii este scoasă în evidenŃă prin aceste 
cuvinte ale Sfintei Scripturi, care arată către Cel Nesfârşit:  În El 
"sunt ascunse toate comorile înŃelepciunii." Coloseni 2,3. "Sfatul şi 
priceperea ale Lui sunt." Iov 12:13.” –EducaŃia, p. 13. 

Cheltuielile instituŃiilor sunt finanŃate, în cea mai mare parte, din 
taxa de şcolarizare a studenŃilor, dar majoritatea studenŃilor au fost 
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susŃinuŃi de sponsorizări ale unor persoane particulare sau altor 
instituŃii, cum ar fi câmpurile, uniunile şi ConferinŃa Generală. 
ContribuŃiile adunate pentru cele două institute vor grăbi pregătirea 
lucrătorilor pentru a servi în Ńările recent deschise sau oriunde ar fi 
necesar, sprijinind astfel extinderea pregătirii misionare la nivel 
mondial. 

În timp ce vă pregătiŃi să vă oferiŃi darurile pentru BAMI şi 
GAMI de săptămâna viitoare, vă încurajăm pe toŃi cei din întreaga 
lume să vă vedeŃi ca fiind parte a acelei mari armate de reformatori 
care fac progrese remarcabile în domeniul educaŃiei în biserică. Fie 
ca Dumnezeu să vă dea o inimă dornică, generoasă, pentru a da cu 
mulŃumire, astfel încât o recoltă bogată să fie culeasă, conform 
promisiunii Lui. 

"Domnul vine în curând şi din acest motiv avem nevoie de 
şcolile noastre, nu de faptul că putem fi educaŃi după principiile 
lumii, ci instituŃiile noastre de învăŃare să poată fi mai mult ca 
şcolile profeŃilor - locuri unde putem învăŃa voinŃa lui Dumnezeu şi 
ajunge la cele mai înalte ramuri ale ştiinŃei, pentru a-L înŃelege mai 
bine pe Dumnezeu şi lucrările Lui şi caracterul lui Isus Hristos pe 
care L-a trimis ". - Buletinul ConferinŃei Generale, 1 octombrie 
1896. 

 

Parmena N. Shirima, Conducătorul Diviziunii Africane 
Lencha Teckle, membru al Comitetului Diviziunii Africane 

 
* * * 
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CREDINłA PRIN CARE 
TRĂIESC… 

 
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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PREFAłĂ 

 
Prin publicarea acestui volum devoŃional, va fi satisfăcută o 

cerere exprimată adesea, de a se efectua o grupare de texte alese din 
comentariile sorei E. G.White, asupra adevărurilor de bază ale 
creştinismului. Doctrinele principale ale credinŃei creştine, susŃinute 
prin texte alese cu grijă din Scriptură şi Spiritul ProfeŃiei, sunt 
prezentate aici, nu ca şi declaraŃii teologice, ci ca adevăruri 
spirituale cu privire la lucrarea de mântuire îndeplinită pentru noi 
de Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. 

Trebuie să remarcăm faptul că acest volum oferă mult mai mult 
decât inspiraŃie. În el se găsesc informaŃii vitale pentru tinerii noştri 
şi pentru toŃi cititorii acestei cărŃi. O credinŃă pe care n-o cunoaştem 
şi n-o înŃelegem nu poate fi împărtăşită altora. A spune altora ceva 
presupune a cunoaşte mai întâi tu însuŃi acel lucru. 

DorinŃa sinceră a editorilor şi a administratorilor proprietăŃii E. 
G. WHITE este ca scurtele solii zilnice privitoare la adevărurile 
pline de inspiraŃie ale credinŃei creştine, să servească drept călăuză 
zilnică şi ca o încurajare pentru fiecare cititor. 
 

CUPRINS 
Ianuarie: Cuvântul şi lucrările lui Dumnezeu 
Februarie: Cei trei reprezentanŃi ai cerului 
Martie: Satan şi marea amăgire 
Aprilie: Remediul lui Dumnezeu 
Mai: PocăinŃă şi viaŃă nouă 
Iunie: Aici şi în viaŃa veşnică 
Iulie: Sanctuarul lui Dumnezeu  
August: Umblând ca şi Hristos 
Septembrie:    Căminul care-L are în mijlocul său pe Hristos 
Octombrie: O biserică curăŃită 
Noiembrie: Înfruntând ultima încercare 
Decembrie: BiruinŃa Evangheliei 

 
Structura: Data, Verset devoŃional, capitol(e) Biblia la rând. 
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IULIE 
1 Iulie, Geneza 28:16-17, Biblia la rând: Psalmii 90-95 

Adevăratul respect pentru Dumnezeu este inspirat de un simŃ al 
infinitei Sale măreŃii şi de conştienŃa prezenŃei Sale. Cu acest simŃ 
al Celui Nevăzut, orice inimă trebuie să fie adânc impresionată. Ora 
şi locul rugăciunii sunt sfinte, deoarece, Dumnezeu este acolo. Şi 
după cum respectul este manifestat în atitudine şi comportare, 
sentimentul care-l inspiră va fi aprofundat: "Numele Lui este sfânt 
şi înfricoşat”, zice psalmistul." (Psalmii 111:9) îngerii îşi acoperă 
feŃele când rostesc acel nume. Atunci cu cât respect ar trebui să 
rostească buzele noastre acest nume, noi care suntem căzuŃi şi 
păcătoşi! 

 
2 Iulie, Habacuc 2:20, Biblia la rând: Psalmii 96-102 

Unii se adresează Marelui, Atotputernicului şi Sfântului 
Dumnezeu, care locuieşte în lumina intangibilă, ca şi cum s-ar 
adresa unui egal sau chiar unuia inferior lor. Unii se poartă în casa 
Lui într-un mod pe care nu şi l-ar permite în camera de audienŃă a 
unui conducător pământesc. Aceştia trebuie să-şi amintească faptul 
că se află în prezenŃa Aceluia pe care-L adoră serafimii. Acei care 
se adună pentru a se închina Lui, trebuie să îndepărteze orice lucru 
rău. Dacă nu I se închină în duh şi în adevăr şi în frumuseŃea 
sfinŃeniei, adunarea lor nu va avea nici un efect. Dragi prieteni 
tineri, este privilegiul vostru de a slăvi pe Dumnezeu pe pământ. 
Pentru a face aceasta trebuie să vă depărtaŃi minŃile de la lucrurile 
ce sunt superficiale, frivole şi fără importanŃă, îndreptându-le spre 
acelea care sunt de o valoare veşnică.  

 
3 Iulie, Isaia 6:5, Biblia la rând: Psalmii 103-105 

Viziunea dată lui Isaia reprezintă starea poporului lui 
Dumnezeu în ultimele zile. Ei sunt favorizaŃi de a vedea prin 
credinŃă lucrarea care se desfăşoară în sanctuarul ceresc. Privind 
prin credinŃă în Sfânta Sfintelor şi văzând lucrarea lui Hristos din 
Sanctuarul ceresc, ei înŃeleg că sunt un popor cu buze necurate, un 
popor ale cărui buze adesea au vorbit cu îngâmfare şi a cărui talente 
n-au fost sfinŃite şi întrebuinŃate spre slava lui Dumnezeu. Tare 
disperaŃi pot fi când îşi văd propria lor slăbiciune şi nevrednicie în 
contrast cu neprihănirea şi frumuseŃea măreŃului caracter al lui 
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Hristos. Dar dacă, la fel ca şi Isaia, vor primi imprimarea modelului 
Domnului, care va influenŃa inima lor, dacă îşi vor umili sufletele 
înaintea lui Dumnezeu, atunci va fi speranŃă pentru ei. Curcubeul 
făgăduinŃei este deasupra tronului, iar lucrarea făcută pentru Isaia, 
va fi săvârşită şi în ei.  

 
4 Iulie, 1 Corinteni 3:16, Biblia la rând: Psalmii 106-107 

Din veşnicii, scopul lui Dumnezeu a fost ca orice fiinŃă creată, 
de la serafimul strălucitor şi sfânt, până la om, să fie un templu în 
care să locuiască Creatorul. Din cauza păcatului fiinŃa umană a 
încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. întunecată şi 
murdărită prin păcat, n-a mai revelat slava Celui Divin. Dar prin 
întruparea Fiului lui Dumnezeu, scopul cerului este îndeplinit. 
Dumnezeu locuieşte în omenire şi prin harul Său, inima omului 
devine din nou templul Său… Dumnezeu a prevăzut ca templul de 
la Ierusalim să fie o mărturie perpetuă pentru înaltul destin deschis 
oricărui suflet. Dar evreii n-au înŃeles semnificaŃia locaşului pe 
care-l priveau cu atât de multă mândrie. Ei nu s-au predat pe sine ca 
temple sfinte pentru Duhul Sfânt. CurŃile templului de la Ierusalim, 
pline de un comerŃ nesfânt, au reprezentat cu adevărat templul 
inimii. Prin curăŃirea templului de cumpărătorii şi vânzătorii 
lumeşti, Isus a vestit misiunea Sa de a curăŃi inima de murdăria 
păcatului, de poftele egoiste, obiceiurile rele care corup sufletul... 

 
5 Iulie, Exodul 25:8, Biblia la rând: Psalmii 108-114 

Descoperirea de pe Sinai, putea doar să-i facă să înŃeleagă 
nevoia lor şi neputinŃa lor. O altă lecŃie, pe care tabernacolul trebuia 
să-i înveŃe, prin serviciul jertfei - era lecŃia iertării păcatului şi 
puterea de ascultare spre viaŃă, prin Mântuitorul. Prin Hristos 
trebuia să se împlinească scopul pentru care tabernacolul a fost un 
simbol - acel locaş măreŃ, cu pereŃii lui de aur cu heruvimii, cu 
mireasma tămâiei care arde veşnic umplând totul, cu preoŃii 
îmbrăcaŃi într-un alb imaculat şi în tainicul mister din locul din 
interior, deasupra locului de îndurare, între chipurile îngerilor 
adoratori, îngenunchiaŃi, slava celui Prea Sfânt. In toate Domnul 
dorea ca poporul Său să citească scopul pentru sufletul omenesc. 
Acelaşi scop, mult după aceea, a fost explicat de apostolul Pavel 
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vorbind prin Duhul Sfânt: ”Nu ştiŃi că voi sunteŃi Templul lui 
Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă 
nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici 
Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt; şi aşa sunteŃi şi 
voi.” (l Cor.3:16-17) . 

 
6 Iulie, Exodul 25:2, Biblia la rând: Psalmii 115-118 

Oamenii, bătrânii şi tinerii, bărbaŃi, femei şi copii - au continuat 
să aducă darurile lor, până când acei care erau însărcinaŃi cu 
lucrarea au constatat că aveau suficient, ba chiar mai mult decât 
puteau folosi. ToŃi care iubesc închinarea la Dumnezeu şi care 
preŃuiesc binecuvântarea prezenŃei Sale sfinte, vor manifesta acelaşi 
spirit de sacrificiu în pregătirea locaşului unde El se poate întâlni cu 
ei. Dacă a existat vreodată un timp când trebuie făcute sacrificii, 
acesta este acum. 

 
7 Iulie, Psalmii 96:6, Biblia la rând: Psalmii 119:1-88 

N-a existat nici o perioadă în care Dumnezeu să fi îngăduit 
dovezi mai mari despre maiestatea Sa măreaŃă şi grandioasă ca şi 
atunci când a fost recunoscut ca şi Conducător al lui Israel. 
Manifestările împăratului invizibil au fost măreŃe şi nespus de 
sublime. Un sceptru a fost purtat, dar care n-a fost Ńinut de nici o 
mână omenească. Chivotul sfânt, acoperit de tronul îndurării şi 
conŃinând Legea sfântă a lui Dumnezeu, a fost un simbol al lui 
Iehova însuşi. Aceasta era puterea biruitoare la luptă a IsraeliŃilor. 
înaintea lui, idolii au fost doborâŃi şi pentru modul nechibzuit în 
care a fost privit, unii au pierit. Niciodată în lumea noastră n-a dat 
Dumnezeu dovezi mai evidente despre supremaŃia Sa, ca şi atunci 
când numai El a fost recunoscut ca împărat al lui Israel. Legea lui 
Dumnezeu, păstrată cu sfinŃenie în chivot, a fost marele etalon al 
neprihănirii şi judecăŃii. Acea Lege a rostit moartea asupra 
călcătorului, dar deasupra legii era tronul îndurării, peste care se 
descoperea prezenŃa lui Dumnezeu, şi de pe care, datorită ispăşirii, 
era asigurată iertarea păcătosului pocăit 

 
8 Iulie, Evrei 7:26, Biblia la rând: Psalmii 119:89-176 

Orice era în legătură cu îmbrăcămintea şi conduita preoŃilor 
trebuia să fie de aşa natură încât să imprime privitorului un simŃ al 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 158

sfinŃeniei lui Dumnezeu, caracterul sacru al adorării Sale şi 
curăŃenia pretinsă acelora care veneau în prezenŃa Sa. Nu numai 
Sanctuarul însuşi, ci şi slujba preoŃilor trebuia să fie chipul şi umbra 
lucrurilor cereşti." (Evrei 8:5). Oamenii erau învăŃaŃi în fiecare zi, 
prin tipuri şi umbre, marile adevăruri referitoare la a doua venire a 
lui Hristos ca Mântuitor, Preot şi împărat; şi odată în fiecare an, 
minŃile lor erau îndreptate spre evenimentele finale ale marii lupte 
dintre Hristos şi Satan, curăŃirea finală a universului, de păcat şi 
păcătoşi. Jertfele şi darurile ritualului mozaic îndreptau spre un 
serviciu mai bun chiar spre unul ceresc. Meritele jertfei Sale [a lui 
Isus] sunt suficiente pentru a fi aduse înaintea Tatălui, în favoarea 
noastră. Avem acces liber la sângele expiator al lui Hristos. Acest 
fapt trebuie să-l considerăm ca cel mai preŃios privilegiu, cea mai 
mare binecuvântare, oferită vreodată omului păcătos.  

 
9 Iulie, Romani 12:1, Biblia la rând: Psalmii 120-132 

În fiecare dimineaŃă şi seară era jertfit pe altar un miel de un an, 
împreună cu jertfa de mâncare, simbolizând astfel consacrarea 
zilnică a naŃiunii lui Iehova, şi dependenŃa lor continuă de sângele 
ispăşitor al lui Hristos. Dumnezeu a ordonat în mod deosebit ca 
orice jertfa adusă pentru serviciul sanctuarului trebuie să fie fără 
cusur... Orele fixate pentru jertfa de dimineaŃă şi de seară erau 
considerate ca sfinte şi au ajuns să fie respectate ca moment pentru 
închinare prin toată naŃiunea iudaică. In acel obicei creştinii au un 
exemplu pentru rugăciunea de dimineaŃă şi de seară. în timp ce 
Dumnezeu condamnă o simplă rânduială de ceremonii, fără spirit 
de adorare, El priveşte cu mare plăcere la acei care-L iubesc, 
îngenunchind dimineaŃa şi seara pentru a căuta iertare pentru 
păcatele săvârşite şi a-şi prezenta cerinŃele lor pentru 
binecuvântările de care au nevoie.  

 
10 Iulie, Efeseni 5:2, Biblia la rând: Psalmii 133-139 

Mirosul de tămâie, înălŃându-se cu rugăciunile lui Israel, 
reprezintă meritele şi mijlocirea lui Hristos, neprihănirea lui 
desăvârşită, care prin credinŃă e atribuită poporului Său, şi este 
singurul care poate face ca închinarea fiinŃelor păcătoase să fie 
primită de Dumnezeu. înaintea perdelei Sfintei Sfintelor, era un 
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altar de mijlocire continuă, iar înaintea Sfintei un altar pentru 
ispăşire continuă. Prin sânge şi prin tămâie, Dumnezeu trebuia să 
fie apropiat - simboluri indicând spre Marele Mijlocitor prin care 
păcătoşii se pot apropia de Iehova, şi Singurul prin care harul şi 
Mântuirea pot fi asigurate pentru sufletul pocăit, credincios.  

 
11 Iulie, 1 Timotei l:15, Biblia la rând: Psalmii 140-145 

Cea mai importantă parte a slujbei zilnice era serviciul făcut în 
favoarea fiecărei persoane. Păcătosul pocăit aducea jertfa sa la uşa 
tabernacolului şi punându-şi mâinile deasupra capului victimei îşi 
mărturisea păcatele, transferându-le astfel în mod simbolic, asupra 
jertfei nevinovate. Apoi, cu propriile sale mâini omora animalul, iar 
sângele era dus de preot în Sfânta şi stropit înaintea perdelei, în 
spatele căreia se afla chivotul ce conŃinea Legea pe care a călcat-o 
păcătosul. Prin această ceremonie, prin sânge, păcatul era transferat 
în mod simbolic asupra sanctuarului. în unele situaŃii sângele nu era 
dus în Sfânta; iar carnea trebuia mâncată de preot... 

 
12 Iulie, Psalmii 40:7.8, Biblia la rând: Psalmii 146-150 

Numai Hristos era liber de pretenŃiile Legii pentru a încerca să 
mântuiască neamul păcătos... Isus putea să rămână la dreapta 
Tatălui Său, purtând coroana şi mantia Lui regească. Dar El a ales 
să schimbe toate bogăŃiile, onoarea şi slava din cer pentru sărăcia 
omenirii şi poziŃia Sa de mare conducător, pentru ororile din 
Ghetsimani şi pentru umilinŃa şi agonia de pe Calvar... Mâinile 
rănite, trupul străpuns, picioarele zdrobite, pledează în mod 
elocvent pentru omul căzut, a cărui răscumpărare este plătită cu un 
preŃ infinit. O, ce coborâre fără pereche! Nici timpul nici 
evenimentele nu pot micşora eficacitatea jertfei ispăşitoare.  

 
13 Iulie, Evrei 9:13.14, Biblia la rând: Proverbele 1-3 

Juninca [roşie] de jertfă era dusă afară din tabără şi ucisă în 
modul cel mai impresionant. Astfel Hristos a suferit în afara 
porŃilor Ierusalimului deoarece Calvarul era în afara zidurilor 
cetăŃii. Aceasta trebuia să arate că Hristos n-a murit numai pentru 
evrei, ci pentru toată omenirea. El a declarat unei lumi căzute că El 
a venit pentru a fi Mântuitorul lor şi-i îndeamnă să accepte 
mântuirea pe care le-o oferă El. Juninca, fiind omorâtă în modul cel 
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mai solemn, preotul, îmbrăcat în veşmintele albe imaculate, lua 
sângele în mâinile lui, aşa cum curgea din corpul victimei şi stropea 
spre templu de şapte ori... Astfel Hristos în propria Sa neprihănire 
după vărsarea sângelui Său preŃios, intră în locul Sfânt (Sfânta) 
pentru a curăŃi sanctuarul. Şi acolo, sângele este adus în serviciul 
reîmpăcării omului cu Dumnezeu.  

 
14 Iulie, Evrei 9:12, Biblia la rând: Proverbele 4-6 

În primăvara anului 31, Hristos, adevărata Jertfa, a fost jertfit 
pe Calvar. Când Hristos a strigat pe cruce: ”S-a sfârşit”, perdeaua 
din templu a fost despicată în două. Această perdea era 
semnificativă pentru naŃiunea iudaică. Era făcută din cel mai scump 
material, din purpură şi aur şi era de o lungime şi lăŃime deosebită. 
în momentul în care Hristos Şi-a dat duhul, în templu existau 
martori care au văzut materialul greu şi tare, rupt de mâini 
nevăzute, de sus până jos. Acest act semnifica în faŃa universului 
ceresc şi a unei lumi corupte prin păcat, că o cale nouă şi vie a fost 
deschisă neamului căzut şi că tot serviciul jertfelor s-a încheiat în 
acea mare jertfa a Fiului lui Dumnezeu. În moartea Fiului lui 
Dumnezeu, tipul a întâlnit antitipul...  

 
15 Iulie, Evrei 8:l,2, Biblia la rând: Proverbele 7-9 

Locurile sfinte din Sanctuarul din cer sunt reprezentate prin 
două încăperi din Sanctuarul de pe pământ. Deoarece apostolul Ioan 
a văzut în viziune o imagine a templului lui Dumnezeu din cer, el a 
zărit acolo “şapte lămpi de foc, înaintea scaunului de domnie." 
(Apoc. 4:5) El a văzut un înger care avea o cădelniŃă de aur; i s-a 
dat tămâie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor 
sfinŃilor, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie." 
(Apoc. 8:3) Aici profetului i-a fost îngăduit să privească prima 
încăpere a sanctuarului din cer şi el a văzut acolo “şapte lămpi de 
foc” şi “altarul de aur”, simbolizat de cădelniŃa de aur şi altarul de 
tămâiere din Sanctuarul de pe pământ... Din nou “Templul lui 
Dumnezeu a fost deschis” (Apoc. 11:19) şi el a privit înăuntru după 
perdea la Sfânta Sfintelor. Aici el a zărit chivotul legământului, 
simbolizat de chivotul sfânt construit de Moise pentru a păstra 
Legea lui Dumnezeu... 



pentru Semestrul II, 2017 161 

 
16 Iulie, Evrei 9:24, Biblia la rând: Proverbele 10-12 

ToŃi au nevoie să ştie care e poziŃia şi lucrarea Marelui lor 
Preot... Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului din Sanctuarul de 
sus este tot atât de importantă în planul de mântuire, ca şi moartea 
Lui pe cruce. Prin moartea Lui, El a început acea lucrare pe care, 
după învierea Sa, S-a înălŃat s-o desăvârşească în cer. Prin credinŃă 
trebuie să intrăm dincolo de perdea, ”unde [Hristos] a intrat pentru 
noi ca înainte mergător." (Evrei 6:20) Acolo e reflectată lumina de 
pe crucea de pe Calvar. Acolo putem dobândi o înŃelegere mai clară 
a tainelor mântuirii. Mântuirea omului este săvârşită de către cer la 
un preŃ infinit; jertfa făcută este echivalentă celor mai mari pretenŃii 
ale Legii lui Dumnezeu care a fost călcată. Isus a deschis calea spre 
tronul Tatălui, iar prin mijlocirea Lui, dorinŃele sincere ale tuturor 
acelora care vin la El prin credinŃă, pot fi aduse înaintea lui 
Dumnezeu. 

 
17 Iulie, Evrei 7:24.25, Biblia la rând: Proverbele 13-15 

Hristos a făgăduit El însuşi să fie înlocuitorul şi garantul nostru 
şi El nu neglijează pe nimeni. El care nu putea suporta să vadă 
fiin Ńele omeneşti expuse mâniei veşnice, fără a-Şi da sufletul Său la 
moarte în favoarea lor, va privi cu milă şi compătimire asupra 
fiecărui suflet care-şi dă seama că nu poate să se salveze el însuşi. 
El nu va privi la nici un rugător tremurând, fără să-l ridice, El, care 
prin însăşi ispăşirea Sa a asigurat omului o rezervă infinită de 
putere morală, nu va ezita să angajeze această putere în favoarea 
noastră. Putem aduce păcatele şi necazurile noastre la picioarele 
Sale, pentru că El ne iubeşte. Fiecare privire şi cuvânt al Său ne 
invită la mărturisire. El va forma şi va modela caracterele noastre 
după voia Sa. 

 
18 Iulie, 1 Timotei 2:5, Biblia la rând: Proverbele 16-18 

Lucrarea lui Hristos în sanctuarul de sus, prezentând propriul 
Său sânge în fiecare moment înaintea tronului de har, în timp ce, 
mijloceşte pentru noi, trebuie să lase o impresie adâncă asupra 
inimii, ca noi să ne dăm seama de valoarea fiecărei clipe. Isus 
trăieşte veşnic pentru a mijloci pentru noi, dar o singură clipă 
petrecută uşuratic, niciodată nu va fi recuperată. Gândeşte-te la 
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Isus. El este în locul Său Sfânt, nu izolat, ci înconjurat de zeci de 
zeci de mii de îngeri cereşti, aşteptând să îndeplinească porunca 
Lui. Şi El îi roagă să meargă şi să lucreze pentru omul cel mai slab 
care şi-a pus încrederea în Dumnezeu. Cel mare sau cel mic, 
bogatul sau săracul, au asigurat acelaşi ajutor. Gândeşte-te la acest 
mare fapt că Hristos nu încetează să se angajeze în lucrarea Sa 
solemnă din sanctuarul ceresc, iar dacă tu porŃi jugul lui Hristos, 
dacă ridici povara lui Hristos vei fi angajat într-o lucrare 
asemănătoare cu acea a viului Conducător.  

 
19 Iulie, Evrei 9:22.23, Biblia la rând: Proverbele 19-21 

Dar cum se putea înŃelege această legătură a păcatului cu 
sanctuarul, în cer sau pe pământ? După cum în vechime, păcatele 
poporului erau transferate simbolic asupra sanctuarului pământesc 
prin sângele jertfei pentru păcat, tot aşa şi păcatele noastre sunt 
transferate de fapt, asupra sanctuarului ceresc prin sângele lui 
Hristos. Şi după cum curăŃirea tipică era realizată prin îndepărtarea 
păcatelor cu care fusese murdărit sanctuarul, tot astfel curăŃirea 
sanctuarului ceresc trebuie să fie îndeplinită prin îndepărtarea sau 
ştergerea păcatelor care au fost înregistrate în el. Pentru aceasta este 
nevoie de o examinare a cărŃilor pentru a stabili cine sunt aceia 
care, prin pocăinŃă de păcate şi credinŃă în Hristos sunt desemnaŃi a 
beneficia de împărtăşirea Lui. Atunci, în marea zi a judecăŃii, în 
virtutea sângelui ispăşitor al lui Hristos, păcatele tuturor 
adevăraŃilor pocăiŃi vor fi şterse din cărŃile cerului.  

 
20 Iulie, Daniel 7:13, Biblia la rând: Proverbele 22-23 

Intrarea lui Hristos în Sfânta Sfintelor, ca Mare Preot al nostru, 
pentru curăŃirea sanctuarului, vestită în Daniel 8:14, venirea Fiului 
omului înaintea Celui îmbătrânit de zile, aşa cum e descrisă în 
Daniel 7:13 şi intrarea Domnului în Templul Său, prezisă de 
Maleahi, sunt descrierile aceluiaşi eveniment, de asemenea acest 
lucru e simbolizat de intrarea Mirelui la nuntă, descrisă de Hristos 
în parabola celor 10 fecioare din Matei 25. CurăŃirea sanctuarului 
implică o lucrare de cercetare - o lucrare de judecată. Această 
lucrare trebuie să fie îndeplinită înainte de venirea lui Hristos ca să 
mântuie poporul Său; pentru că atunci când vine, răsplata Sa e cu El 
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pentru a da oricărui om după faptele sale. În ziua judecăŃii finale, 
poziŃia, rangul sau bogăŃia, nu vor influenŃa cu nimic cazul cuiva, 
oamenii vor fi judecaŃi de Dumnezeul Atotvăzător, după ceea ce 
sunt în nobleŃe, neprihănire, dragoste pentru Hristos. 

 
21 Iulie, Daniel 8:14, Biblia la rând: Proverbele 24-26 

Trebuie să fim cercetători serioşi ai profeŃiei; nu trebuie să ne 
odihnim până ce nu ne lămurim pe deplin în ceea ce priveşte 
problema Sanctuarului, care este prezentată în viziunile lui Daniel 
şi Ioan. Acest subiect răspândeşte o mare lumină asupra lucrării şi 
situaŃiei noastre prezente, şi ne dă o dovadă de netăgăduit că 
Dumnezeu ne-a condus în experienŃa noastră din trecut. Aceasta 
explică dezamăgirea noastră din 1844, arătându-ne că Sanctuarul 
care trebuia să fie curăŃit nu era pe pământ, după cum am presupus 
noi, ci că atunci, Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul 
ceresc, unde săvârşeşte lucrarea de încheiere a serviciul Său 
preoŃesc, aşa cum o găsim relatată în cuvintele îngerului, spuse 
profetului Daniel.  

 
22 Iulie, 2 Cronici 20:12, Biblia la rând: Proverbe 27-29 

Astfel i-a fost arătată profetului în viziune, marea şi solemna zi 
când caracterele şi vieŃile oamenilor vor fi cercetate înaintea 
Judecătorului a tot pământul şi fiecărui om i se va da “după faptele 
lui." Cel îmbătrânit de zile este Dumnezeu, Tatăl... El, care este 
izvorul vieŃii şi al Legii, este Cel care prezidează judecata. Iar 
îngerii sfinŃi ca şi slujitori şi martori, în număr de “zece mii de ori 
zece mii şi mii de mii”(Ap. 5:11) sunt de faŃă la acest mare 
tribunal… Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă acum ochii 
îndreptaŃi asupra Sanctuarului ceresc unde... Marele nostru Preot 
mijloceşte pentru poporul Său. Curând vom fi cântăriŃi în balanŃa 
Sanctuarului, iar în dreptul numelui nostru va fi notată sentinŃa 
judecăŃii.  

 
23 Iulie, Eclesiastul 12:14, Biblia la rând: Proverbe 30-31 

CărŃile de înregistrare din cer în care sunt înregistrate numele şi 
faptele oamenilor, vor hotărî sentinŃa judecăŃii... Cartea vieŃii 
conŃine numele acelora care au intrat vreodată în serviciul lui 
Dumnezeu... O carte de aducere aminte este scrisă înaintea lui 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 164

Dumnezeu, în care sunt înregistrate faptele bune… De asemenea 
există o carte unde sunt înregistrate păcatele oamenilor... Scopurile 
şi motivele ascunse, apar în registru fără greşeală. Orice faptă a 
omului este prezentată înaintea lui Dumnezeu... În dreptul fiecărui 
nume din cărŃile cerului este înregistrat cu o precizie extraordinară 
fiecare cuvânt rău, fiecare faptă egoistă, fiecare datorie neîmplinită 
şi orice păcat ascuns, tăinuit cu dibăcie. Mustrările şi avertismentele 
trimise din cer, clipele irosite, ocaziile nefructificate, influenŃa 
exercitată spre bine sau rău, cu consecinŃele ei vaste, toate sunt 
notate de îngerul care înregistrează. Dacă numele tău este 
înregistrat în cartea vieŃii Mielului, atunci totul va fi bine pentru 
tine. Fii gata şi nerăbdător pentru a-Ńi mărturisi greşelile şi 
părăseşte-le pentru ca greşelile şi păcatele tale să poată merge 
înainte la judecată şi să fie şterse.  

 
24 Iulie, Eclesiastul 11:9, Biblia la rând: Eclesiastul 1-4 

Există o luptă serioasă înaintea tuturor care vor să biruiască 
tendinŃele rele, care caută să câştige stăpânire. Lucrarea de 
pregătire, este o lucrare individuală. Nu suntem mântuiŃi cu 
grămada. Neprihănirea şi devotamentul unuia nu vor compensa 
lipsa acestor calităŃi la altul. Deşi toate naŃiunile trebuie să se 
înfăŃişeze la judecată, înaintea lui Dumnezeu, totuşi El va examina 
cazul fiecărei persoane, uzând de o cercetare atât de exactă şi 
amănunŃită ca şi cum n-ar mai exista altă fiinŃă pe pământ. Fiecare 
trebuie să fie încercat şi găsit fără pată sau zbârcitură sau orice 
altceva de felul acesta. Judecata are loc acum în Sanctuarul de sus. 
MulŃi ani s-a desfăşurat această lucrare. Curând, nimeni nu ştie cât 
de curând, se va trece la cazurile celor în viaŃă. In prezenŃa 
maiestuoasă a lui Dumnezeu, vieŃile noastre trebuie să fie cercetate. 

 
25 Iulie, Apocalipsa 3:5, Biblia la rând: Eclesiastul 5-8 

După ce se deschid cărŃile de înregistrare la judecată, vieŃile 
tuturor acelora care au crezut în Isus sunt prezentate înaintea lui 
Dumnezeu. începând cu acei care au trăit la început pe pământ, 
Mijlocitorul nostru prezintă cazurile fiecărei generaŃii succesive şi 
termină cu cei în viaŃă. Fiecare nume este menŃionat, fiecare caz 
cercetat amănunŃit. Unele nume sunt acceptate, altele sunt respinse. 
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Când unii au păcate ce rămân în cartea de înregistrare, necăite sau 
neiertate, numele lor vor fi şterse din cartea vieŃii, iar înregistrarea 
faptelor lor bune va fi ştearsă din cartea de aducere aminte a lui 
Dumnezeu... Tuturor celor care s-au pocăit cu adevărat de păcat, şi 
care prin credinŃă invocă sângele lui Hristos ca jertfa ispăşitoare 
pentru ei, li se scrie iertare în dreptul numelui lor din cărŃile cerului 
deoarece au devenit părtaşi ai neprihănirii lui Hristos. Deoarece 
caracterele lor s-au găsit în armonie cu Legea lui Dumnezeu, 
păcatele lor vor fi şterse şi ei înşişi vor fi socotiŃi vrednici de viaŃă 
veşnică... 

 
26 Iulie, 1 Timotei 5:24, Biblia la rând: Eclesiastul 9-12 

În serviciul simbolic, marele preot după ce făcea ispăşirea 
pentru Israel, ieşea şi binecuvânta adunarea. Aşa şi Hristos, la 
încheierea lucrării Sale ca Mijlocitor, va apărea “fără păcat spre 
mântuire” pentru a binecuvânta cu viaŃă veşnică pe poporul Său 
care-L aşteaptă. După cum preotul, pentru îndepărtarea păcatelor 
din Sanctuar, le mărturisea asupra capului Ńapului ispăşitor, tot aşa 
şi Hristos, va pune toate aceste păcate asupra lui Satan, începătorul 
şi instigatorul păcatului. łapul ispăşitor, purtând păcatele lui Israel, 
era trimis în pustiu, ”pe un pământ nelocuit”; tot aşa şi Satan 
purtând vina pentru toate păcatele pe care le-a determinat să le facă 
poporul lui Dumnezeu, va fi Ńinut legat o mie de ani pe pământ, 
care va fi pustiu, fără locuitori, şi va suferi la sfârşit întreaga 
pedeapsă pentru păcat în flăcările care-i va arde pe toŃi cei răi.  

 
27 Iulie, Efeseni 5:16, Biblia la rând: Cântarea C. 1-8 

În dimineaŃa zilei de 23 octombrie 1879, cam pe la ora două, 
Duhul Domnului a venit peste mine şi am văzut scenele din timpul 
judecăŃii care se apropie. Marea zi a executării judecăŃii lui 
Dumnezeu, părea că a venit. Zece mii de ori zece mii au fost 
adunaŃi înaintea unui tron mare pe care sta o persoană de o 
înfăŃişare maiestuoasă. Câteva cărŃi erau înaintea Lui şi pe coperŃile 
fiecăreia era scris cu litere de aur, care păreau flăcările arzătoare ale 
unui foc: ”Marea Carte a Cerului." Una din aceste cărŃi, conŃinând 
numele acelora care pretind a crede adevărul, a fost deschisă. În 
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timp ce aceste persoane erau numite, una câte una, iar faptele lor 
bune menŃionate, înfăŃişarea lor strălucea de o bucurie sfântă. 

 
28 Iulie, Apocalipsa 22:11, Biblia la rând: Isaia 1-4 

Când Hristos se ridică de pe tronul din Locul Prea Sfânt, îşi 
dezbracă hainele de Mijlocitor şi îmbracă veşmintele răzbunării în 
locul hainelor preoŃeşti. Atunci lucrarea pentru păcătoşi va fi 
încheiată... Timpul de probă pentru toŃi se încheie când apărarea 
păcătosului se retrage şi când se îmbracă hainele răzbunării. Cazul 
fiecărui suflet va fi decis, şi nu va mai exista sânge ispăşitor care să 
cureŃe de păcat. Atunci stăpânirea Duhului lui Dumnezeu este 
retrasă de pe pământ. În acel timp îngrozitor, neprihăniŃii trebuie să 
trăiască înaintea unui Dumnezeu sfânt fără nici un mijlocitor. 
InterdicŃia care a fost pusă asupra celor răi este îndepărtată, iar 
Satan are stăpânire deplină asupra nepocăiŃilor, la sfârşit. Satan va 
arunca apoi pe locuitorii pământului într-un ultim mare necaz.  

 
29 Iulie, 1 Corinteni 4:5, Biblia la rând: Isaia 5-8 

Nu vom auzi o învinuire împotriva noastră pentru păcatele pe 
care le-am făcut, dar vom fi învinuiŃi de neglijarea datoriilor bune şi 
nobile impuse nouă de Dumnezeul iubirii. Defectele caracterelor 
noastre vor fi date la iveală şi se va şti apoi că toŃi acei care sunt 
astfel condamnaŃi au avut lumină şi cunoştinŃă, li s-au încredinŃat 
bunurile Domnului şi au fost găsiŃi necredincioşi pentru încrederea 
ce li s-a acordat. Satan şi îngerii săi sunt judecaŃi de Hristos şi 
poporul Său. Pavel zice: ”Nu ştiŃi că noi vom judeca pe 
îngeri?”(l Corinteni 6:3). 

 
30 Iulie, 1 Petru 5:8, Biblia la rând: Isaia 9-12 

Este periculos a te încrede în sentimente sau impresii; acestea 
sunt călăuze nesigure. Legea lui Dumnezeu este singurul etalon 
desăvârşit al neprihănirii. Prin această Lege va fi judecat caracterul. 
Dacă o persoană care se interesează de mântuire ar întreba: ”Ce 
trebuie să fac pentru a moşteni viaŃa veşnică”, învăŃătorii moderni 
ai sfinŃirii i-ar răspunde: ”Crede numai că Isus te mântuieşte." Când 
I-a fost pusă lui Hristos această întrebare, El a răspuns: ”Ce este 
scris în Lege? Cum citeşti?" Iar când cel care a pus întrebarea a 
răspuns: ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta... 
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Şi pe aproapele tău ca pe tine însuŃi." Isus a zis: ”Bine ai răspuns; fă 
aşa şi vei avea viaŃă veşnică." (Luca 10:26-28). Nici o valoare nu 
are simpla mărturisire de a crede în Hristos; numai dragostea 
dovedită prin fapte este socotită adevărată.  

 
31 Iulie, 2 Petru 1:12, Biblia la rând: Isaia 13-17 

Dumnezeu îl încearcă şi-l pune la probă pe poporul Său. 
Caracterul se dezvoltă. Îngerii cântăresc valoarea morală, şi Ńin o 
înregistrare a tuturor faptelor copiilor oamenilor. Acest Dumnezeu 
care citeşte inima oricui, va aduce la lumină lucrurile ascunse ale 
întunericului - unde sunt adesea cel mai puŃin bănuite, pentru ca 
acele pietre de poticnire care au stânjenit progresul adevărului să 
poată fi îndepărtate. Nu va exista nici un timp de probă în viitor, în 
care să ne pregătim pentru veşnicie. În această viaŃă trebuie să ne 
îmbrăcăm cu haina dreptăŃii lui Hristos. Aceasta este unica noastră 
ocazie pentru a ne forma caractere pentru căminul pe care Hristos 
l-a pregătit pentru acei care împlinesc poruncile Sale. 

 
AUGUST 

 
1 August, 1 Ioan 2:6, Biblia la rând: Isaia 18-22 

Hristos uneşte în persoana Sa plinătatea şi desăvârşirea 
dumnezeirii şi plinătatea şi desăvârşirea omenescului fără de păcat. 
El a fost supus tuturor ispitelor de care a fost asaltat Adam şi a 
biruit aceste ispite, deoarece în natura Sa omenească, S-a sprijinit 
de puterea divină. Acest subiect merită mult mai multă meditaŃie 
decât i se acordă. łinta creştinilor este prea joasă. Ei se mulŃumesc 
cu o experienŃă spirituală superficială şi de aceea au numai o 
lumină slabă când... ar putea discerne mai clar minunata neprihănire 
a naturii omeneşti a lui Hristos, care se ridică mult deasupra a toată 
măreŃia şi puterea omenească. ViaŃa lui Hristos este o descoperire a 
ceea ce fiinŃele omeneşti căzute, pot deveni prin unirea şi legătura 
frăŃească cu natura divină... 

 
2 August, Matei 22:37.38, Biblia la rând: Isaia 23-27 

Este necesar ca tinerii să-şi dea seama că au nevoie de o 
experienŃă adâncă în lucrurile lui Dumnezeu. O simplă lucrare de 
suprafaŃă nu ne va fi de nici un folos. AveŃi nevoie să aduceŃi în 
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inima voastră lumina Cuvântului lui Dumnezeu ca să-L puteŃi căuta 
ca şi cu o candelă aprinsă. MulŃi pretind că sunt de partea Domnului 
dar nu sunt; influenŃa tuturor faptelor lor este de partea lui Satana. 
Prin ce mijloace vom constata de partea cui suntem? Cine ne 
posedă inima? Cu cine sunt gândurile noastre? Cu cine dorim să 
stăm de vorbă? Cine posedă cele mai calde afecŃiuni şi cele mai 
bune puteri ale noastre? Dacă suntem de partea Domnului, 
gândurile noastre sunt cu El şi cele mai plăcute cugete ale noastre 
sunt ale Lui. Nu avem nici o prietenie cu lumea; am consacrat Lui 
tot ce avem şi suntem. Tânjim să purtăm chipul Lui, să respirăm 
duhul Său, să facem voia Lui şi să-I fim plăcuŃi în toate lucrurile?  

 
3 August, Ioan 17:15, Biblia la rând: Isaia 28-30 

Legăturile voastre care vă leagă de orice lucru pământesc, 
trebuie să fie tăiate. Este imposibil pentru voi să fi Ńi uniŃi cu cei 
decăzuŃi şi totuşi să fi Ńi neprihăniŃi. O, dacă tinerii şi-ar da seama că 
ei pot creşte ca nişte plante valoroase în grădina Domnului... LăsaŃi 
legăturile fine ale sentimentelor să se împletească în jurul lui Isus, 
pentru a primi hrană de la El; şi în loc de a vă târî pe acest pământ, 
întoarceŃi-vă faŃa spre Soarele DreptăŃii, pentru ca să puteŃi primi 
razele divine de lumină. Zi de zi creşteŃi apropiindu-vă de chipul 
Său şi deveniŃi părtaşi ai naturii divine, pentru ca la sfârşit să puteŃi 
fi găsiŃi neprihăniŃi în paradisul lui Dumnezeu... ÎntăriŃi-vă sufletul 
pe stânca veşnică; pentru că numai la Hristos va fi siguranŃă. O 
unire cu Hristos printr-o credinŃă vie este durabilă iar orice altă 
unire trebuie să piară... Dar această unire cere ceva din partea 
noastră. 

 
4 August, Proverbele 4:23, Biblia la rând: Isaia 31-35 

Obiceiurile rele de a gândi, odată acceptate, devin o putere 
despotică ce Ńintuieşte mintea ca într-o strânsoare de oŃel. Nu 
trebuie să îngăduim gândurile să hoinărească. Ele trebuie să fie 
Ńinute strâns, aduse în robia ascultării de Hristos. AŃintiŃi-le la cele 
sfinte. Apoi, prin harul Domnului Hristos, ele vor fi curate şi 
drepte. Avem nevoie de a simŃi, fără încetare, puterea înnobilatoare 
a gândurilor curate. Unica siguranŃă pentru orice suflet este de a 
gândi bine. MinŃile noastre ajung la nivelul lucrurilor cu care se 
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ocupă gândurile noastre, iar dacă ne gândim la lucrurile pământeşti, 
atunci nu vom putea fi impresionaŃi de cele cereşti. Am fi mult mai 
avantajaŃi meditând la mila, bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu; dar 
vom suferi mare pierdere ocupându-ne cu acele lucruri care sunt 
pământeşti şi trecătoare.  

 
5 August, 1 Petru 2:2, Biblia la rând: Isaia 36-41 

Nici un bărbat, nici o femeie sau tânăr nu poate atinge 
desăvârşirea creştină, neglijând studierea Cuvântului lui Dumnezeu. 
Prin cercetarea atentă cu grijă a Cuvântului Său, vom asculta de 
porunca lui Hristos: "CercetaŃi Scripturile pentru că socotiŃi că în 
ele aveŃi viaŃă veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine." 
(Ioan 5:39) Această cercetare îl face pe cercetător capabil să 
observe atent Modelul... Modelul trebuie să fie examinat adesea şi 
cu atenŃie, cu scopul de a-L imita. În timp ce cineva se 
familiarizează cu istoria Mântuitorului, descoperă defecte 
propriului său caracter; neasemănarea sa cu Hristos este atât de 
mare încât el vede că nu poate fi un urmaş al Său fără a se face o 
mare schimbare în viaŃa Sa. El studiază în continuare, cu dorinŃa de 
a fi asemenea Marelui său Exemplu. El reŃine expresiile, spiritul 
iubitului Său Maestru, este transformat prin contemplare.  

 
6 August, Efeseni 6:18, Biblia la rând: Isaia 42-44 

A vă ruga corect, înseamnă să cereŃi lui Dumnezeu, în credinŃă 
orice lucru aveŃi nevoie. MergeŃi în odaia voastră sau într-un loc 
retras şi cereŃi Tatălui, în numele lui Isus, să vă ajute. Există putere 
în acea rugăciune care e înălŃată dintr-o inimă convinsă de propria 
ei slăbiciune şi care tânjeşte încă în mod serios după acea putere 
care vine de la Dumnezeu. Rugăciunea serioasă şi fierbinte va fi 
auzită şi va primi răspuns... Nu vă pierdeŃi curajul. AruncaŃi-vă la 
picioarele lui Isus, care a fost ispitit şi ştie cum să-i ajute pe cei 
ispitiŃi... AduceŃi cazul vostru înaintea lui Dumnezeu, prin Isus, 
până când sufletul vostru se va încrede cu certitudine în El, pentru 
putere şi veŃi simŃi că nu sunteŃi lăsaŃi să lucraŃi singuri lucrarea de 
biruinŃă. Dumnezeu vă va ajuta, îngerii vor veghea asupra voastră. 
Dar înainte ca să puteŃi aştepta acest ajutor, trebuie să vă faceŃi 
partea voastră: Veghere şi rugăciune.  
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7 August, Psalmii 27:14, Biblia la rând: Isaia 45-48 
MulŃi, chiar atunci când se consacră, nu ajung să primească 

binecuvântarea unei adevărate comuniuni cu Dumnezeu. Ei sunt 
prea grăbiŃi. Cu paşi grăbiŃi, ei trec prin cercul prezenŃei iubitoare a 
lui Hristos, poate rămânând o clipă înăuntru acestui cerc sfânt, dar 
neaşteptând vreun sfat. Ei nu au timp să rămână cu învăŃătorul 
divin. Ei se întorc la lucru tot cu sarcinile lor... Nu rămânerea de o 
clipă în prezenŃa Sa, ci legătura personală cu Hristos, adică să stăm 
jos în compania Lui - iată nevoia noastră. Nu doar un răgaz de-o 
clipă pentru a fi în prezenŃa Sa, ci o legătură personală cu Hristos, a 
sta mereu în compania Sa - de aceasta avem noi nevoie.  

 
8 August, Psalmii 16:11, Biblia la rând: Isaia 49-53 

Religia lui Hristos este bucurie, pace şi fericire… Acei care 
rămân în Isus, vor fi fericiŃi, bucuroşi şi veseli în Dumnezeu. O 
nobleŃe supusă va caracteriza vocea, faptele vor exprima respect 
pentru lucrurile spirituale şi veşnice, iar muzica, muzica plină de 
bucurie, răsună de pe buzele lor; căci va fi inspirată de la tronul lui 
Dumnezeu. Aceasta este tăria evlaviei care, deşi greu de explicat, 
totuşi nu e mai puŃin simŃită şi aducătoare de bucurie. Nu se poate 
descrie în cuvinte pacea şi bucuria pe care le are cel ce crede pe 
Dumnezeu pe cuvânt. Încercările nu-l tulbură, batjocurile nu-l 
jignesc. Eul este răstignit. Zi cu zi, datoriile sale devin mai grele, 
ispitele sale mai tari, încercările mai aspre, dar el nu slăbeşte, 
pentru că în aceeaşi măsură primeşte şi tărie pentru nevoia sa.  în 
acei care au religia lui Hristos, aceasta se va da pe faŃă ca un 
principiu regenerator şi atotpătrunzător, ca o putere vie, lucrătoare 
şi morală. Vigoarea, puterea şi bucuria unei tinereŃi nesfârşite se vor 
vedea mereu.  

 
9 August, 1 Corinteni 6:19, Biblia la rând: Isaia 54-58 

Corpul este templul în care Dumnezeu doreşte să locuiască..., el 
trebuie să fie Ńinut curat, ca un loc în care să sălăşluiască numai 
gânduri înalte şi nobile. CunoştinŃa că omul trebuia să fie un templu 
pentru Dumnezeu, un locaş în care să se descopere slava Lui, 
trebuie să fie îndemnul cel mai ales pentru îngrijirea şi pentru 
creşterea puterii corpului nostru. înfricoşător şi minunat a lucrat 
Creatorul în făptură omenească, şi El ne îndeamnă să o studiem, 
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să-i înŃelegem nevoile şi să ne îndeplinim partea noastră în apărarea 
ei de orice stricăciune şi întinare. Cea dintâi datorie a noastră faŃă 
de Dumnezeu şi faŃă de semenii noştri este dezvoltarea personală. 
Orice facultate dăruită nouă de Creator trebuie să fie cultivată până 
la cea mai înaltă treaptă a desăvârşirii, ca să fim în stare să facem 
cel mai mare bine posibil. Reiese de aici că acel timp este bine 
întrebuinŃat care este folosit la statornicirea şi păstrarea sănătăŃii 
fizice şi mintale. Nu putem risca să pipernicim sau să schimbăm 
vreuna din funcŃiile corpului sau mintii noastre. Dacă facem aşa, 
vom suferi consecinŃele inevitabile.  

 
10 August, Proverbele 3:1.2, Biblia la rând: Isaia 59-63 

Legile naturii sunt legile lui Dumnezeu, tot atât de dumnezeeşti 
ca şi preceptele Decalogului. Legile care guvernează organismul 
nostru fizic au fost scrise de Dumnezeu pe fiecare nerv, muşchi şi 
fibră a corpului. Orice călcare, din neatenŃie sau voită a acestei legi, 
este un păcat faŃă de Creatorul nostru. Există o legătură intimă între 
suflet şi corp şi pentru a ajunge la o desăvârşire morală şi spirituală, 
trebuie să respectăm legile care guvernează corpul nostru. Pentru a 
dobândi un caracter puternic şi armonios, trebuie exercitate şi 
cultivate atât puterile corporale cât şi cele spirituale. Ce studiu ar 
putea fi mai important pentru cei tineri, decât acela care tratează 
despre organismul minunat, pe care Dumnezeu ni l-a încredinŃat şi 
despre legile prin care el poate fi păstrat într-o stare de sănătate 
bună?  

 
11 August, 1 Timotei 4:8, Biblia la rând: Isaia 64-66 

Sănătatea se găseşte în ascultare de Legea lui Dumnezeu. Omul 
înŃelept zice despre înŃelepciune: "Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi 
toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice." (Proverbele 3:17) MulŃi 
au impresia că devotamentul faŃă de Dumnezeu este în detrimentul 
sănătăŃii şi al fericirii pline de voioşie în relaŃiile sociale din viaŃă. 
Dar acei care umblă pe cărarea sfinŃeniei şi a înŃelepciunii, găsesc 
că “evlavia este folositoare în toate lucrurile, având făgăduinŃa 
vieŃii de acum şi a celei ce are să vină." Ei sunt bucuroşi când 
trăiesc plăcerile adevărate ale vieŃii şi nu sunt chinuiŃi de regretele 
zadarnice ale orelor irosite în zadar şi nici de întristarea sau groaza 
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minŃii, aşa cum sunt adesea cei din lume, când nu se pot amuza pe 
seama plăcerilor excitante... Evlavia nu este contrară legilor 
sănătăŃii, ci este în armonie cu ele. Dacă oamenii ar fi ascultat 
veşnic de poruncile Decalogului, n-ar fi astăzi blestemul de boală 
care inundă lumea. 
 
12 August, 1 Corinteni 10:31, Biblia la rând: Ieremia 1-3 

Dacă satisfacerea apetitului avea să aibă o influenŃă atât de 
puternică asupra neamului omenesc, încât pentru a-i zdrobi puterea, 
Fiul lui Dumnezeu a trebuit să postească pentru om aproape şase 
săptămâni de zile, atunci ce lucrare trebuie să facă un creştin, 
pentru a putea birui cum a biruit Hristos! Puterea ispitei de a 
satisface un apetit stricat, poate fi apreciată numai meditând la 
durerea nemărginită suferită de Hristos în acea lungă postire în 
pustie. După cum primii noştri părinŃi au pierdut Edenul prin 
satisfacerea poftei, singura noastră speranŃă de a recâştiga Edenul 
stă numai în tăgăduirea hotărâtă a poftei şi a patimilor.  

 
13 August, 1 Petru 2:11, Biblia la rând: Ieremia 4-6 

Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează în mod clar, că până nu 
practicăm înfrânarea poftelor carnale, natura fizică va fi mereu în 
conflict cu natura spirituală. Hrana necumpătată se războieşte 
împotriva sănătăŃii şi a păcii. Astfel se naşte o luptă între trăsăturile 
nobile şi cele josnice ale omului. înclinaŃiile josnice, puternice şi 
active, înăbuşă sufletul. Interesele cele mai înalte ale fiinŃei 
omeneşti sunt primejduite prin îngăduirea poftelor pe care cerul nu 
le aprobă. Sănătatea, caracterul şi chiar viaŃa sunt în pericol, 
folosindu-se stimulente care excită energiile epuizate, la un efort 
nefiresc, spasmodic… Cumpătarea adevărată ne învaŃă să renunŃăm 
cu totul la orice lucru vătămător şi să folosim raŃional ceea ce este 
sănătos. Duhul lui Dumnezeu nu poate să ne vină în ajutor şi să ne 
sprijine în desăvârşirea caracterului creştin, atâta timp cât noi 
îngăduim ca poftele noastre să ne afecteze sănătatea.  

 
14 August, Geneza 2:15, Biblia la rând: Ieremia 7-9 

Una din cele dintâi legi ale existenŃei, este activitatea. Fiecare 
organ din corp are lucrarea sa bine stabilită de dezvoltarea căreia 
depinde puterea sa. Activitatea normală a tuturor organelor dă 
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vitalitate şi viaŃă; inactivitatea aduce degenerare şi moarte. 
Locuitorilor Edenului le-a fost încredinŃată îngrijirea grădinii “să o 
cultive şi să o păzească" ... Dumnezeu a hotărât lucrul ca o 
binecuvântare pentru om, ca să-i ocupe mintea, să-i întărească 
corpul şi să-i dezvolte capacităŃile. Adam îşi găsea una din cele mai 
înalte plăceri ale existentei sale sfinte, într-o activitate fizică şi 
spirituală. O folosire proporŃională a tuturor organelor şi facultăŃilor 
din organism este esenŃială pentru activitatea fiecăruia. Când 
creierul este solicitat în mod continuu, în timp ce alte organe ale 
maşinăriei vii sunt inactive, există o pierdere de putere fizică şi 
mentală.  

 
15 August, Marcu 6:31, Biblia la rând: Ieremia 10-13 

Trebuie avut grijă pentru a avea un program ordonat pentru 
somn şi pentru lucru. Trebuie să ne rezervăm perioade pentru 
odihnă, perioade de timp pentru recreaŃie şi perioade de timp pentru 
meditaŃie… Există moduri de recreaŃie care sunt foarte sănătoase 
atât pentru minte cât şi pentru corp... RecreaŃia în aer liber, 
contemplarea lucrărilor lui Dumnezeu în natură, vor fi de cel mai 
mare folos… Pentru sănătatea şi fericirea noastră, trebuie să ieşim 
din casele noastre şi să petrecem din timpul nostru în aer liber, atât 
cât este posibil... Trebuie să facem ca sufletele noastre să fie 
interesate în toate lucrurile binecuvântate pe care Dumnezeu ni le-a 
oferit din abundenŃă. Şi meditând asupra bogatelor mărturii ale 
dragostei şi grijii Sale, putem uita infirmităŃile, putem fi voioşi şi să 
înălŃăm lui Dumnezeu cântări din inimă.  

 
16 August, Psalmii 119:63, Biblia la rând: Ieremia 14-17 

Persoane tinere care sunt introduse într-o altă societate, pot face 
această tovărăşie sau o binecuvântare sau un blestem. Ei se pot zidi, 
binecuvânta şi întări unul pe altul, modelându-şi comportamentul, 
dispoziŃia şi cunoştinŃa, sau dacă îşi îngăduie să devină nepăsători şi 
necredincioşi, ei vor exercita numai o influentă demoralizatoare. 
Tot astfel lucrează Satan şi acum cu cel mai mare succes, pentru a 
ispiti pe urmaşii lui Hristos la păcat, făcându-i să intre în relaŃie cu 
nelegiuiŃii şi să participe la petrecerile lor... Urmaşii lui Hristos 
trebuie să se despartă de lume şi să nu caute a intra în legătură cu 
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cei din lume, decât atunci când li se oferă ocazie să facă bine. Noi 
nu putem fi prea hotărâŃi în a evita să ne asociem cu acei care 
exercită o influenŃă care ne îndepărtează de Dumnezeu. în timp ce 
ne rugăm “şi nu ne duce pe noi în ispită”, trebuie să facem tot 
posibilul pentru a evita ispita. Prin alegerea companiilor viciate, 
mulŃi au fost conduşi încet, încet, de la calea virtuŃii în adâncurile 
neascultării şi desfrânării, în care, într-o vreme, s-ar fi gândit că e 
imposibil pentru ei să cadă.  

 
17 August, Ioan 15:12, Biblia la rând: Ieremia 18-22 

De ce calitate este această dragoste?... O dragoste pentru suflet 
care se desparte de plăcerile egoiste şi practică aspra lepădare a 
eului, cu scopul de a înălŃa, a înnobila şi a sfinŃi pe acei cu care ne 
asociem. ”Şi Eu însumi Mă sfinŃesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinŃiŃi 
prin adevăr." (Ioan 17:19) îi iubiŃi voi suficient pe acei cu care vă 
asociaŃi, astfel încât să renunŃaŃi la dorinŃa voastră pentru distracŃie 
şi la plăcerea voastră egoistă, pentru a nu duce aceste suflete pe 
calea ispitei, pentru a nu-i încuraja să adopte o conduită glumeaŃă şi 
neserioasă care înăbuşă cugetele serioase în ce priveşte mântuirea 
lor? CultivaŃi voi o evlavie personală... pentru ca prietenii voştri 
tineri să vă poată urma pe cărarea pe care-i conduceŃi spre 
ascultarea de Dumnezeu?... Care este calitatea iubirii voastre? Are 
ea trăsătura aceea care să-i facă mai creştini pe acei care se asociază 
cu voi? Va avea aceasta tendinŃa de a aduce material solid în 
construirea caracterului lor?  

 
18 August, Coloseni 4:6, Biblia la rând: Ieremia 23-25 

Cum se poate, ca mulŃi care mărturisesc numele lui Hristos, să 
rostească atât de multe cuvinte nefolositoare, de prisos? Satana 
urmăreşte să obŃină un avantaj asupra acelora care vorbesc într-un 
mod nechibzuit... Când rostim cuvinte fără sens şi stupide, 
încurajăm şi pe alŃii să-şi permită acelaşi fel de conversaŃie... 
Singurele cuvinte care trebuie să se desprindă de pe buzele noastre, 
trebuie să fie cuvinte curate, desăvârşite. Nimeni nu poate socoti 
câte păcate se fac prin rostirea de cuvinte uşuratice, ridicole, fără 
sens... Fiecare cuvânt pe care-l rostiŃi este ca o sămânŃă care va 
încolŃi şi va da naştere sau la roade bune, sau la roade rele. Când 
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suntem în compania acelora care îşi îngăduie conversaŃii nebuneşti, 
este datoria noastră de a schimba subiectul conversaŃiei dacă e 
posibil. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu trebuie ca, discret, să 
strecurăm cuvinte sau să aducem în discuŃie un subiect care va 
schimba conversaŃia, făcând-o de folos celor din jur.  

 
19 August, Psalmii 16:8, Biblia la rând: Ieremia 26-29 

Pentru orice lucru la care ne cere Hristos să renunŃăm, El ne 
oferă în loc ceva mai bun. Deseori, tinerii Ńin la unele lucruri, căi şi 
plăceri care poate nu par a fi rele, dar prin ele nu se atinge binele 
cel mai înalt. Să nu îngăduiŃi niciodată ca distracŃiile sau prieteniile 
altora să se interpună între voi şi Isus, Prietenul vostru cel mai 
bun... Când înclinaŃia firească vă îndeamnă în direcŃia satisfacerii 
unei dorinŃe egoiste, aşezaŃi-L pe Domnul înaintea voastră ca 
sfătuitor şi întrebaŃi-L: ”Ii va place aceasta lui Isus? Va mări 
aceasta dragostea mea pentru Prietenul meu cel mai bun? Va aduce 
aceasta întristare iubitului Meu Mântuitor? Mă va despărŃi aceasta 
de compania Lui? Mă va însoŃi Isus în societatea în care găsesc 
plăcere, unde totul va fi lumină şi veselie, unde nu va nimic 
religios, nimic serios, nici un gând despre lucrurile lui Dumnezeu?”  

 
20 August, 1 Ioan 2:15, Biblia la rând: Ieremia 30-31 

Intre întrunirile urmaşilor lui Hristos, pentru recreaŃii creştine şi 
cele lumeşti pentru plăcere şi distracŃie, va exista un contrast 
evident. In locul rugăciunii, al discuŃiei despre Hristos şi al 
lucrurilor sfinte, se vor auzi de pe buzele lumeşti râsul stupid şi 
conversaŃia uşuratică. Ideea este de a avea în vedere valoarea 
timpului.  Plăcerile lumeşti strică minŃile şi pentru veselia lor de o 
clipă, mulŃi sacrifică prietenia cerului, cu pacea, iubirea şi bucuria 
pe care le aduce aceasta. Dar curând aceste lucruri alese pentru 
desfătare, devin dezgustătoare şi nesatisfăcătoare.  

 
21 August, Iacov 1:27, Biblia la rând: Ieremia 32-34 

Simpatiile gingaşe ale Mântuitorului nostru au fost nutrite 
pentru omenirea căzută şi suferindă. Dacă doriŃi să fi Ńi urmaşii Săi, 
trebuie să cultivaŃi sentimente de simpatie şi compasiune... Văduva, 
orfanul, bolnavul şi muribundul, totdeauna vor avea nevoie de 
ajutor. Aceasta este o ocazie de a vesti Evanghelia, de a-L face 
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cunoscut pe Isus, speranŃa şi mângâierea tuturor oamenilor. Când 
corpul suferind a fost uşurat... Inima este deschisă şi puteŃi turna 
balsamul ceresc. O grupă de credincioşi poate fi săracă, needucată 
şi necunoscută, dar în Hristos ea poate face în familie, între vecini, 
în biserică şi chiar în locurile mai depărtate, o lucrare ale cărei 
urmări să Ńină cât veşnicia. Tocmai pentru că lucrarea aceasta este 
neglijată, mulŃi ucenici tineri nu trec de simplul alfabet al 
experienŃei creştine.  

 
22 August, Luca 20:22.25, Biblia la rând: Ieremia 35-37 

Răspunsul lui Hristos a fost... un răspuns sincer la întrebare. 
łinând în mână banul roman pe care erau imprimate numele şi 
chipul Cezarului, El a declarat că, deoarece trăiau sub ocrotirea 
puterii romane, trebuiau să dea acelei puteri sprijinul impus, atât 
timp cât aceasta nu venea în conflict cu o datorie mai înaltă. Dar, 
deşi supuşi paşnici faŃă de legile Ńării, ei trebuiau să dea ascultare, 
în primul rând lui Dumnezeu. Noi trebuie să recunoaştem 
stăpânirile omeneşti ca pe o întocmire dumnezeiască şi să învăŃăm 
ca o datorie sfântă supunerea faŃă de ele – atât timp cât ele 
acŃionează în cadrul legitim. Dar când pretenŃiile lor vin în 
contrazicere cu pretenŃiile lui Dumnezeu, atunci să ascultăm mai 
mult de Dumnezeu decât de oameni. Cuvântul lui Dumnezeu 
trebuie recunoscut ca fiind mai presus de orice legislaŃie 
omenească. Un “Aşa zice Domnul” nu trebuie dat la o parte printr-
un “aşa zice statul." Coroana lui Hristos trebuie înălŃată mai presus 
de diadema suveranilor pământeşti.  

 
23 August, Filipeni 4:8, Biblia la rând: Ieremia 38-41 

Acei care nu doresc să cadă pradă uneltirilor lui Satana trebuie 
să-şi păzească bine căile sufletului; ei trebuie să se ferească de a 
citi, vedea sau auzi ceea ce le-ar putea sugera gânduri nesfintite. 
Multe din publicaŃiile populare din prezent sunt pline de ştiri 
senzaŃionale care îi învaŃă pe tineri răutatea şi-i conduce pe calea 
pierzării. SpuneŃi în mod ferm: ”Nu-mi voi irosi timpul preŃios 
citind ceea ce nu-mi va fi de nici un folos şi ceea ce mă va face 
numai incapabil de a fi de folos altora... Voi închide ochii în faŃa 
lucrurilor frivole şi păcătoase." Cu cât studiaŃi mai des şi mai 
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sârguincios Biblia, cu atât vi se va părea mai frumoasă şi cu atât 
veŃi avea mai puŃină plăcere pentru literatura uşoară. LegaŃi acest 
volum preŃios de inima voastră. El vă va fi prieten şi călăuză.  

 
24 August, Efeseni 5:19, Biblia la rând: Ieremia 42-45 

Tinerii şi tinerele... au o ureche pătrunzătoare pentru muzică şi 
Satana ştie ce organe să aŃâŃe, să captiveze şi încântă mintea, astfel 
încât Hristos nu este dorit... Cântecele uşuratice, bucăŃile muzicale 
populare care sunt la ordinea zilei par potrivite gustului lor. 
Instrumentele muzicale le răpesc timpul care ar trebui devotat 
rugăciunii. Muzica, dacă e folosită bine, este o mare binecuvântare, 
dar dacă e folosită rău, este un blestem teribil. Ea aŃâŃă dar nu 
dăruieşte acea putere şi curaj pe care creştinul nu le poate găsi decât 
la tronul harului... Satana duce tineretul captiv... El este un 
încântător dibaci, care îi pândeşte ca să-i piardă. DistracŃiile 
muzicale care, dacă sunt desfăşurate corespunzător nu aduc 
vătămare, sunt adesea o sursă de nenorocire. Talentul muzical prea 
adesea hrăneşte mândria şi ambiŃia pentru afirmare, iar cântăreŃii au 
doar puŃine gânduri de adorare pentru Dumnezeu.  

 
25 August, 1 Petru 3:3,4, Biblia la rând: Ieremia 46-48 

Prin îmbrăcăminte, ca şi prin toate celelalte lucruri, este 
privilegiul nostru de a-L onora pe Creator. El doreşte ca 
îmbrăcămintea noastră să fie nu numai îngrijită şi sănătoasă, ci şi 
potrivită şi să vină bine... Când o onestă simplitate în îmbrăcăminte 
este unită cu o purtare modestă, aceasta va face mult în a înconjura 
pe o tânără cu acea atmosferă de sfântă rezervă, care va fi pentru ea 
un scut contra a mii de primejdii… Este bine a iubi şi a dori 
frumosul; dar Dumnezeu pretinde de la noi ca să iubim mai întâi 
frumuseŃea care nu piere niciodată. Nici o podoabă exterioară nu 
poate fi comparată în valoare sau frumuseŃe cu acel “spirit blând şi 
liniştit”,”inul subŃire, alb şi curat”, pe care îl vor purta toŃi sfinŃii pe 
acest pământ. Acest veşmânt îi va face chiar aici frumoşi şi plăcuŃi, 
iar în lumea viitoare el va fi pentru ei paşaportul de liberă trecere la 
palatul împăratului. 
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26 August, Evrei 27:30, Biblia la rând: Ieremia 49-50 
Planul lui Dumnezeu în sistemul zecimii este minunat în 

simplitatea şi armonia sa. ToŃi trebuie să-l susŃină cu credinŃă şi 
curaj, pentru că este de origine dumnezeească. în el sunt unite 
simplitatea şi utilitatea; nu se cere o învăŃătură înaltă pentru a-l 
înŃelege şi a-l aduce la îndeplinire. ToŃi pot simŃi că pot contribui 
fiecare cu partea lui la aducerea la îndeplinire a preŃiosului plan de 
mântuire. Orice bărbat, orice femeie şi orice tânăr poate deveni 
administrator al Domnului şi poate fi un agent pentru a împlini 
nevoile tezaurului Domnului... Zecimea din venitul nostru este 
“sfântă pentru Domnul." Noul Testament nu modifică legea 
zecimii, nici pe cea a Sabatului. Valabilitatea ambelor este declarată 
de acesta. 

 
27 August, 2 Corinteni 9:7, Biblia la rând: Ieremia 51-52 

ContribuŃiile cerute de la evrei, pentru scopuri religioase şi de 
binefacere, ajungeau până la un sfert din veniturile lor. Cu astfel de 
taxe grele pe venitul poporului, era de aşteptat ca acest fapt să-i 
aducă în starea de sărăcie, dar respectarea cu credincioşie a acestor 
prescripŃii era, dimpotrivă, una din condiŃiile bunului lor mers.  Nu 
măreŃia darului face jertfa bine plăcută lui Dumnezeu; intenŃia 
inimii, spiritul de recunoştinŃă şi dragostea săvârşesc acest lucru. 
Săracii să nu îngăduie sentimentul umil că darurile lor sunt atât de 
mici încât nu merită a fi luate în seamă. Sumele mici economisite 
prin fapte de sacrificiu vor face mai mult pentru înălŃarea cauzei lui 
Dumnezeu, decât pot face sumele mari care nu au necesitat o 
jertfire de sine.  

 
28 August, Evrei 10:25, Biblia la rând: Plângeri 1-3:36 

Dacă creştinii s-ar aduna unii cu alŃii, vorbind unul altuia 
despre iubirea lui Dumnezeu şi despre preŃioasele adevăruri ale 
mântuirii, atunci inimile lor s-ar înviora şi ei s-ar întări unul pe 
celălalt.  ToŃi trebuie să aibă ceva de spus pentru Domnul, deoarece 
făcând astfel, vor fi binecuvântaŃi. O carte de aducere aminte este 
scrisă pentru acei care nu părăsesc adunările, ci se îmbărbătează 
unii pe alŃii. Cei rămaşi trebuie să biruiască prin sângele 
Mieluşelului şi prin Cuvântul mărturiei lor... Când ne adunăm 
fiecare să aibă un cuvânt de spus. Dumnezeu se află numai printre 
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acei care se adună pentru a vorbi despre onoarea şi mărirea Lui şi 
pentru a mărturisi despre puterea Sa; asupra unora ca aceştia se va 
revărsa binecuvântarea lui Dumnezeu, iar ei vor fi reînsufleŃiŃi.  

 
29 August, Marcu 16:15, Biblia la rând: Plângeri 3:37-5 

ToŃi cei ce sunt chemaŃi la viaŃă în Hristos, sunt chemaŃi şi să 
lucreze pentru mântuirea semenilor lor. Inimile lor vor fi în armonie 
cu inima lui Hristos. Aceeaşi dorinŃă pe care a avut-o El, de a vedea 
suflete salvate va fi dată pe faŃă şi de dânşii. Nu toŃi pot ocupa 
aceeaşi poziŃie, dar există un loc şi o lucrare pentru fiecare... Orice 
dar primit trebuie folosit pentru propăşirea Numelui Său. Hristos 
doreşte să-i folosească pe tineri în serviciul Său. El are nevoie de 
misionari. Câmpurile pustii din întreaga lume, solicită cerul pentru 
a trimite lucrători. Dacă tinerii se vor preda lui Dumnezeu, El le va 
da înŃelepciune şi cunoştinŃe, pregătindu-i pentru serviciu. Dacă se 
vor consacra Lui, El îi va face vase de cinste, în care poate turna 
preŃiosul ulei al Duhului, pentru a-L împărŃi altora. BraŃul ajutător 
al lui Dumnezeu - acesta este ceea ce puteŃi fi dacă vă predaŃi Lui.  

 
30 August, Evrei 12:2, Biblia la rând: Ezechiel 1-4 

Ca şi copii ai lui Dumnezeu, este privilegiul nostru de a privi 
totdeauna sus, păstrând ochiul credinŃei aŃintit la Hristos. Dacă tot 
timpul îl avem în vedere, razele strălucitoare ale prezenŃei Sale 
inundă odăile sufletului, lumina lui Hristos aduce pace în templul 
sufletului. Sufletul rămâne în Dumnezeu. Toate nedumeririle şi 
temerile sunt încredinŃate lui Isus. Dacă noi continuăm să-L privim, 
chipul Său este întipărit în inimă şi se va descoperi în viaŃa de 
fiecare zi... Dragi prieteni tineri, să-L păstraŃi pe Hristos veşnic în 
faŃa voastră. Numai în acest mod puteŃi să vă menŃineŃi ochii 
îndreptaŃi spre slava lui Dumnezeu. Isus este lumina şi viaŃa 
voastră, pacea şi siguranŃa pentru totdeauna.  

 
31 August,  Isaia 41:13, Biblia la rând: Ezechiel 5-8 

Dragi prieteni tineri, Unul mai mare decât orice călăuză 
omenească vă cheamă să-L urmaŃi peste culmile răbdării şi 
sacrificiului de sine. Cărarea nu este uşoară. De-a lungul întregului 
drum, Satan a pregătit capcane pentru picioarele celor imprudenŃi şi 
prea încrezători. Dar urmându-ne Călăuza, putem călători fără nici 
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o teamă, deoarece drumul este sfinŃit de paşii Săi. Poate fi abrupt şi 
colŃuros, dar El a trecut pe aici; picioarele Sale au îngropat spinii, 
pentru a face drumul mai uşor pentru noi. Orice povară care ni se 
cere să o purtăm a purtat-o El însuşi. O legătură personală cu El 
aduce lumină, speranŃă şi putere. Despre acei care-L urmează, El 
zice: “Niciodată nu vor pieri. Nimeni nu-i va smulge din mâna 
Mea." (Ioan 10:28).  

 
SEPTEMBRIE 

 
1 septembrie, Geneza 2:8, Biblia la rând: Ezechiel 9-12 

Scopul lui Dumnezeu a fost ca omul să-şi găsească fericirea 
ocupându-se cu îngrijirea lucrurilor create de El şi ca nevoile sale 
de hrană să fie asigurate de fructele pomilor din grădină în căminul 
perechii sfinte era o lecŃie pentru toate timpurile - că adevărata 
fericire nu se află în satisfacerea mândriei şi a luxului, ci în 
împărtăşirea cu Dumnezeu prin operele Sale create. Dacă oamenii 
... ar cultiva o mai mare simplitate, atunci ei ar corespunde mult mai 
bine scopului pentru care au fost creaŃi... Ce sunt proprietăŃile chiar 
ale celor mai bogaŃi, în comparaŃie cu moştenirea care i-a fost dată 
distinsului Adam?  

 
2 septembrie, Geneza 2:18, Biblia la rând: Ezechiel 13-15 

Dumnezeu a oficiat prima sărbătoare a nunŃii. Astfel, această 
întocmire are ca autor al ei pe Creatorul Universului. Ea a fost unul 
din cele dintâi daruri date de Dumnezeu omului şi una din cele două 
întocmiri pe care Adam le-a luat cu sine peste pragul Paradisului 
după cădere. Când principiile dumnezeieşti sunt recunoscute şi 
urmate în această relaŃie, atunci căsătoria este o binecuvântare; ea 
păzeşte curăŃenia şi fericirea neamului omenesc, satisface 
necesităŃile sociale ale omului şi înalŃă demnitatea sa corporală, 
spirituală şi morală. Legătura familiei este cea mai strânsă, cea mai 
duioasă şi cea mai sfântă din câte există pe pământ. Scopul ei a fost 
de a fi o binecuvântare pentru omenire. Şi ea este cu adevărat o 
binecuvântare oricând se păşeşte cu înŃelepciune în legământul 
căsătoriei, în temere de Dumnezeu şi cu respectul cuvenit faŃă de 
răspunderile ei.  
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3 septembrie, Geneza 2:24, Biblia la rând: Ezechiel 16-17 
Dumnezeu a rânduit că trebuie să existe armonie şi iubire 

desăvârşită între cei doi care se căsătoresc. Fie ca mirele şi mireasa, 
în faŃa Universului ceresc, să făgăduiască în mod solemn să se 
iubească unul pe altul, aşa cum a rânduit Dumnezeu... În jurul 
fiecărei familii este un cerc sfânt care trebuie să fie păstrat neatins. 
Înlăuntrul acestui cerc nici o altă persoană nu are dreptul să 
pătrundă. Atât soŃul, cât şi soŃia, să nu îngăduie altcuiva să 
împărtăşească lucrurile tainice care sunt numai ale lor. Fiecare să 
dăruiască iubire, mai degrabă decât s-o ceară. CultivaŃi tot ce este 
mai nobil în voi şi grăbiŃi-vă de a recunoaşte însuşirile bune ale 
celuilalt. Cel mai minunat model al cerului este un cămin unde cel 
ce conduce este Duhul Domnului. 

 
4 septembrie, Matei 19:6, Biblia la rând: Ezechiel 18-20 

Acolo unde domneşte Duhul lui Dumnezeu nu va exista nici o 
discuŃie despre nepotriviri în legături de căsătorie. Chiar dacă se pot 
ivi greutăŃi, necazuri sau descurajări, nici soŃul şi nici soŃia să nu 
nutrească gândul că unirea lor este o greşeală sau o dezamăgire. 
LuaŃi-vă hotărârea de a fi tot ce este cu putinŃă să fi Ńi unul faŃă de 
altul. ContinuaŃi cu cele dintâi atenŃii. încurajaŃi-vă pe toate căile 
unul pe altul, să luptaŃi luptele vieŃii. LuaŃi-vă timp să cercetaŃi cum 
puteŃi spori fericirea unul altuia. Să se manifeste iubire şi 
îngăduinŃă reciprocă între voi. Atunci căsătoria, în loc de a fi 
sfârşitul iubirii, va fi doar începutul ei”. 

 
5 septembrie, Psalmii 127:1, Biblia la rând: Ezechiel 21-22 

Căminul în care membrii sunt creştini amabili şi curtenitori, 
exercită o influenŃă bună de mare răsunet. Alte familii vor observa 
rezultatele obŃinute de un astfel de cămin şi vor urma acest exemplu 
pentru a-şi păzi căminele de influenŃe rele. Îngerii cerului vizitează 
adesea căminul în care domneşte voinŃa lui Dumnezeu. Sub puterea 
harului divin, o astfel de casă devine un loc de reîntărire pentru 
pelerinii trudiŃi şi istoviŃi. Eul este jertfit. Se formează obiceiuri 
sănătoase. Există o recunoaştere atentă a drepturilor celorlalŃi. La 
cârmă stă credinŃa care lucrează şi curăŃă sufletul, conducând 
întreaga gospodărie.  
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6 septembrie, Cântarea C. 8:7, Biblia la rând: Ezechiel 23-24 
Inimile care sunt umplute cu dragostea lui Hristos, niciodată nu 

pot să se depărteze prea mult. Religia este dragoste, iar căminul 
creştin este locul unde trebuie să domnească dragostea şi unde 
aceasta să-şi găsească expresia în cuvinte şi fapte de bunătate 
chibzuită şi de politeŃe serviabilă. Căminele noastre trebuie să fie 
un Betel, iar inimile noastre un altar sfânt. Oriunde este nutrită în 
suflet dragostea lui Dumnezeu, acolo va fi pace, lumină şi bucurie. 
Isus doreşte să vadă căsătorii şi cămine fericite.  

 
7 septembrie, Proverbe  31:10,11 Biblia la rând: Ezechiel 25-27 

O cunoaştere a datoriilor familiale este de nepreŃuit pentru orice 
femeie. Există nenumărate familii a căror fericire este distrusă de 
nepriceperea celei care este soŃie şi mamă. Fiecare fată trebuie să 
înveŃe să îngrijească de problemele familiale ale căminului, să fie 
gospodină, menajeră şi croitoreasă. Ea trebuie să se priceapă la 
toate acele lucruri pe care trebuie să le ştie o stăpână a casei. Dacă 
este necesar, o tânără se poate lipsi de limba franceză sau algebră 
sau chiar de pian, dar este de absolută nevoie ca ea să înveŃe să facă 
o pâine bună, să croiască îmbrăcăminte care să vină bine şi să 
împlinească cu pricepere multe datorii care aparŃin treburilor 
gospodăreşti.  

 
8 septembrie, Cântarea C. 2:4, Biblia la rând: Ezechiel 28-30 

Înainte de a-şi da mâna în căsătorie, fiecare femeie trebuie să se 
întrebe dacă acela cu care ea este în perspectivă să-şi unească 
destinul, este vrednic pentru ea. Care este raportul vieŃii sale din 
trecut? Este viaŃa lui curată? Este dragostea pe care el o exprimă de 
un caracter nobil şi înălŃător, sau este doar o patimă şi o emoŃie? 
Are el trăsături de caracter care să o facă fericită? Poate găsi ea 
adevărata pace şi bucurie în afecŃiunile lui? I se va îngădui ei să-şi 
păstreze individualitatea sa, sau trebuie să-şi supună judecata şi 
conştiinŃa ei sub stăpânirea bărbatului ei? Ca o ucenică a lui 
Hristos, ea nu este a ei însăşi, ci este cumpărată cu un preŃ. Poate 
onora ea poruncile Mântuitorului mai presus de orice? Vor fi 
păstrate curate şi sfinte trupul, sufletul, gândurile şi intenŃiile ei? 
Aceste chestiuni au o înrâurire vitală asupra bunului mers al fiecărei 
femei care intră în legătură de căsătorie.  
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9 septembrie, 2 Corinteni 6:14, Biblia la rând: Ezechiel 31-33 
Sute au jertfit pe Hristos şi cerul din cauza căsătoriei cu 

persoane necredincioase... Fericirea şi prosperitatea vieŃii de 
căsătorie depinde de unirea părŃilor. Cum poate cel firesc să fie în 
armonie cu unul care a ajuns să aibă cugetul lui Hristos?... Există o 
continuă nepotrivire de gusturi, de înclinaŃii şi scopuri. Dacă cel 
credincios, prin alipirea sa statornică de principii nu câştigă pe cel 
nepocăit, atunci aşa cum se întâmplă de obicei, el se descurajează şi 
îşi vinde principiile sale religioase, pentru o biată tovărăşie cu unul 
care nu are nici o legătură cu cerul…. Dacă bărbaŃii şi femeile 
obişnuiesc să se roage de două ori pe zi, înainte de a se gândi la 
căsătorie, ei trebuie să se roage de patru ori pe zi, atunci când se 
gândesc să facă un astfel de pas. Căsătoria este ceva care va 
influenŃa viaŃa voastră, atât în această lume, cât şi în cea viitoare.  

 
10 septembrie, Efeseni 5:23,  Biblia la rând: Ezechiel 34-36 

“Domnul l-a autorizat pe bărbat ca şi cap al soŃiei, pentru a fi 
protectorul ei. El reprezintă legătura familiei unindu-i pe membri, 
tot astfel cum şi Hristos este capul bisericii şi Mântuitorul trupului 
simbolic. Fiecare bărbat care pretinde a iubi pe Dumnezeu să 
studieze cu atenŃie cerinŃele lui Dumnezeu referitoare la poziŃia sa. 
Autoritatea lui Hristos este manifestată prin înŃelepciune cu toată 
amabilitatea şi blândeŃea; tot astfel să-şi exercite şi soŃul puterea şi 
să imite marele Cap al bisericii… Nici soŃul şi nici soŃia nu trebuie 
să încerce să exercite asupra celuilalt un control arbitrar. Să nu 
căutaŃi să siliŃi pe celălalt să se supună dorinŃelor voastre. Voi nu 
puteŃi face aceasta şi totuşi să mai aveŃi iubire unul pentru altul. FiŃi 
buni, răbdători, îngăduitori, indulgenŃi şi curtenitori. Prin îndurarea 
lui Dumnezeu, voi puteŃi izbuti să vă faceŃi unul pe altul fericiŃi, aşa 
după cum aŃi făgăduit cu ocazia legământului căsătoriei  

 
11 septembrie, Proverbele 24:3, Biblia la rând: Ezechiel 37-39 

Planul lui Dumnezeu pentru Israel, era astfel întocmit ca fiecare 
familie să aibă o casă la Ńară cu destul pământ pe care să-l lucreze. 
Astfel le erau date oamenilor şi mijloacele şi încurajarea la o viaŃă 
utilă, harnică pentru a putea trăi din munca lor proprie şi nici unul 
din planurile oamenilor nu s-a dovedit mai bun decât acesta. 
Pământul are binecuvântări ascunse în adâncurile lui, pentru acei 
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care au curaj, voinŃă şi perseverenŃă de a-i aduna comorile. PărinŃii, 
tatăl şi mama, care au o bucată de pământ şi un cămin confortabil, 
sunt regi şi regine… Cea dintâi Ńintă a voastră să fie aceea de a vă 
face un cămin plăcut. StrăduiŃi-vă să vă procuraŃi lucrurile acelea 
bune care uşurează munca şi susŃin sănătatea şi starea bună a 
casei... MobilaŃi-vă casele cu lucruri simple şi utile, lucruri 
rezistente care pot fi uşor păstrate curat şi care pot să fie înlocuite 
fără mare cheltuială. Dând dovadă de bun gust puteŃi face ca un 
cămin simplu să fie atrăgător şi plăcut, dacă iubirea şi mulŃumirea 
se dau pe faŃă.  

 
12 septembrie, Psalmii 128:3,    Biblia la rând: Ezechiel 40-42 

Copiii şi tinerii sunt comoara deosebită a lui Dumnezeu. Grija 
şi afecŃiunea faŃă de copiii care depind de noi îndepărtează asprimea 
din natura noastră, ne face buni şi înŃelegători şi are o influenŃă în 
dezvoltarea calităŃilor nobile din caracterul nostru.” ÎnŃelegerea, 
răbdarea şi dragostea care sunt necesare în tratarea copiilor vor 
reprezenta o binecuvântare în orice cămin. Ele vor îmblânzi şi vor 
supune trăsăturile de caracter moştenite, la acei care au nevoie să 
fie mai veseli şi mai liniştiŃi. PrezenŃa unui copil în cămin 
îndulceşte şi înfrumuseŃează viaŃa. Un copil crescut în temere de 
Domnul este o binecuvântare... 

 
13 septembrie, Judecători 13:12, Biblia la rând: Ezechiel 43-45 

Atât taŃii cât şi mamele iau parte la această răspundere. Ambii 
părinŃi transmit asupra copilului lor trăsăturile lor spirituale şi 
corporale şi propriile lor înclinaŃii şi pofte... Fiecare tată şi fiecare 
mamă trebuie să-şi pună întrebarea: “Ce trebuie să facem pentru 
copilul ce se va naşte?” Efectul influenŃelor dinainte de naştere e 
foarte puŃin luat în consideraŃie de mulŃi; dar instrucŃiunea pe care 
cerul a dat-o acestor părinŃi evrei... ne arată cum priveşte Creatorul 
nostru această problemă. 

 
14 septembrie, Luca 2:40, Biblia la rând: Ezechiel 46-48 

Isus este exemplul nostru... în viaŃa petrecută în căminul 
părintesc, El este Modelul pentru toŃi copiii şi tinerii. Mama Sa I-a 
fost primul învăŃător omenesc. Din gura ei şi din scrierile profeŃilor, 
El a învăŃat despre lucrurile cereşti... Cunoaşterea adâncă a 
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Sfintelor Scripturi dovedeşte câtă stăruinŃă a depus El în anii 
tinereŃii Sale, pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu... Chiar 
din anii tinereŃii Sale a fost stăpânit de o singură Ńintă: să trăiască 
pentru a face pe alŃii ferici Ńi. Este favorul preŃios... al părinŃilor de a 
conlucra în educarea copiilor cum să-şi însuşească bucuria vieŃii lui 
Hristos, învăŃând să urmeze exemplul Său. Primii ani ai 
Mântuitorului au fost ani folositori. El a fost ajutorul mamei Lui, în 
cămin. El a fost tot atât de conştiincios în împlinirea datoriilor Sale 
în cămin sau atunci când lucra la dulgherie, ca şi atunci când 
lucrarea Sa publică de predicator era săvârşită.  

 
15 septembrie, Psalmii 144:12, Biblia la rând: Daniel 1-3 

EducaŃia copilului este cea mai nobilă lucrare încredinŃată 
vreodată muritorilor. Copilul Îi aparŃine lui Dumnezeu şi încă de 
când este prunc în braŃele mamei, trebuie să fie educat pentru El. 
Căminul trebuie să fie pentru copil locul cel mai atrăgător din lume, 
iar prezenŃa mamei trebuie să fie cea mai mare atracŃie a lui... 
Există un Dumnezeu sus, iar lumina şi slava de la tronul Său se 
revarsă asupra mamei credincioase care se străduieşte să-şi educe 
copiii pentru a se împotrivi influenŃei răului. Nici o altă lucrare nu i 
se poate asemui în importanŃă. Ceea ce are ea de făcut este ca, prin 
ajutorul lui Dumnezeu, să dezvolte într-un suflet omenesc, chipul 
divin.  

 
16 septembrie, Efeseni 6:4, Biblia la rând: Daniel 4-6 

Deoarece mare este lucrarea mamei, niciodată nu trebuie să se 
uite faptul că şi tatăl are partea sa de împlinit în educarea şi 
instruirea copilului său... Mai cu seamă pe măsură ce copiii cresc, 
este necesar ca influenŃa tatălui unită cu cea a mamei, să-i 
stăpânească, să-i conducă, să le fie o călăuză bună. Un tată creştin 
este mijlocul de unire al familiei sale, legându-i aproape de tronul 
lui Dumnezeu. Şi prin aceasta unind-o strâns, el nu va slăbi 
interesul pentru copiii Săi... El trebuie să ia povara mai mare asupra 
lui, făcând tot ce-i stă în putere pentru a-i conduce pe copiii săi la 
Dumnezeu… Când copiii îşi pierd controlul de sine şi rostesc 
cuvinte pătimaşe, părinŃii trebuie să tacă o vreme... Tăcerea e de aur 
şi va face mai mult pentru a aduce pocăinŃa, decât orice cuvinte 
spuse... LăsaŃi ca liniştea voastră sufletească să ajute la restabilirea 
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în ei, a unei stări sufleteşti bune. Tatăl creştin lucrează amabil, 
răbdător, pentru bunăstarea copiilor săi. StrăduiŃi-vă să întoarceŃi 
inimile lor spre razele strălucitoare ale Soarelui dreptăŃii. ÎnvăŃaŃi-i 
prin principii şi exemple că spiritul lui Hristos este spiritul de a face 
bine.  

 
17 septembrie, Efeseni 6:1, Biblia la rând: Daniel 7-9 

VoinŃa lui Dumnezeu este legea cerului. Atât timp cât această 
lege a fost regula de viaŃă, toate familiile lui Dumnezeu au fost 
sfinte şi fericite. Dar atunci când Legea divină n-a mai fost 
ascultată, invidia, gelozia, dezbinarea, au luat naştere, iar o parte 
din locuitorii cerului au căzut. Atât timp cât Legea lui Dumnezeu 
este onorată în căminele noastre pământeşti, familia va fi 
fericită”… O fermitate uniformă şi o cârmuire lipsită de patimă, 
sunt necesare disciplinei în orice familie. SpuneŃi ceea ce doriŃi 
calm, procedaŃi cu băgare de seamă şi împliniŃi ceea ce spuneŃi fără 
a vă abate la stânga sau la dreapta… InfluenŃa combinată a 
autorităŃii şi a iubirii, vor face posibilă păstrarea hotărâtă, dar 
amabilă a frânelor conducerii familiei. Un ochi care urmăreşte slava 
lui Dumnezeu şi ceea ce-I datorează copiii noştri, ne va păzi de a 
slăbi disciplina şi a sprijini răul.  

 
18 septembrie, Efeseni 4:32, Biblia la rând: Daniel 10-12 

Manierele fine, conversaŃia voioasă, faptele de iubire, vor lega 
inimile copiilor de părinŃii lor prin funiile de mătase ale iubirii şi 
vor contribui mai mult la crearea unei atmosfere plăcute în familie, 
decât cele mai rare podoabe ce pot fi cumpărate cu aur… Iubirea 
gingaşă trebuie să fie totdeauna cultivată între soŃ şi soŃie, părinte şi 
copii, fraŃi şi surori. Orice cuvânt de mânie trebuie să fie împiedicat 
şi nu trebuie să existe nici chiar aparenŃa lipsei de iubire a unora 
faŃă de alŃii. Copiii trebuie să-şi respecte şi să-şi cinstească părinŃii, 
iar părinŃii trebuie să manifeste răbdare, bunăvoinŃă şi iubire faŃă de 
copiii lor. Fiecare, la rândul său, trebuie să se străduiască, pe orice 
cale, să mulŃumească şi să facă fericiŃi pe membrii familiei.  

 
19 septembrie, Galateni 6:2, Biblia la rând: Osea 1-7 

Copiii, ca şi părinŃii, au de îndeplinit datorii însemnate în 
familie. Chiar şi cei mici trebuie să fie instruiŃi să ia parte la 
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lucrarea de fiecare zi şi trebuie făcuŃi să simtă că ajutorul lor este 
necesar şi este apreciat. Cei mai mari trebuie să fie sprijinul 
părinŃilor lor, participând la planurile lor, împărŃind 
responsabilităŃile şi poverile. TaŃii şi mamele să-şi rezerve timp 
pentru a-şi învăŃa copiii, pentru a le arăta că preŃuiesc ajutorul lor, 
că doresc să le câştige încrederea, că se bucură de compania lor şi 
procedând astfel, copiii nu vor întârzia să răspundă aşteptărilor lor. 
Nu numai că se va uşura povara părinŃilor şi copiii vor primi o 
instruire practică de o valoare inestimabilă, ci, în felul acesta, se vor 
întări relaŃiile familiale şi se vor adânci temeliile caracterului… 
Dacă copiii ar fi învăŃaŃi să privească rânduiala umilă a datoriilor 
zilnice ca pe ceva rânduit lor de Dumnezeu... cu cât mai plăcută şi 
mai onorabilă li s-ar părea munca lor. A împlini orice datorie ca 
pentru Domnul, aceasta revarsă un farmec în jurul celor mai umile 
munci şi-i uneşte pe lucrătorii de pe pământ cu fiinŃele sfinte care 
fac voia lui Dumnezeu în cer. 

 
20 septembrie, Isaia 49:25, Biblia la rând: Osea 8-14 

Tinerii sunt Ńinte ale atacurilor speciale ale lui Satan. Oriunde 
privim, lupta continuă fără încetare. O mulŃime de tineri sunt biruiŃi 
de avalanşa copleşitoare a răului. În inima oricărui creştin serios se 
naşte întrebarea: “De ce, pe un teren al învăŃăturilor biblice creştine, 
vrăjmaşul sufletelor poate să exercite asupra tineretului nostru o 
putere atât de mare şi de nestăpânit?” Motivul este evident: PărinŃii 
îşi neglijează responsabilitatea lor solemnă. Dacă ogorul inimii 
rămâne necultivat, Satan îşi seamănă seminŃele sale de tristeŃe şi 
ură, egoism şi mândrie care încolŃesc foarte repede, dând naştere 
unei recolte pe care părinŃii o vor secera cu regret amar. Prea târziu 
îşi văd ei greşeala lor teribilă… FaŃă de copiii lor, părinŃii stau în 
locul lui Dumnezeu şi ei vor trebui să dea socoteală dacă au fost 
credincioşi faŃă de sarcina încredinŃată lor. PărinŃi creştini, fi Ńi loiali 
în încrederea voastră. Dumnezeu vă va ajuta. CălăuziŃi de El, copiii 
voştri vor creşte spre binecuvântarea şi onoarea voastră, acum şi în 
veşnicie. 

 
21 septembrie, Matei 19:14, Biblia la rând: Ioel 

Dumnezeu doreşte ca fiecare copilaş să fie al Lui, să fie înfiat 
în familia Sa. Deşi tineri fiind, ei pot fi membri ai căminului de 
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credinŃă şi pot avea cea mai preŃioasă experienŃă… Aveam 11 ani 
când am primit adevărul. Am avut părinŃi evlavioşi care au căutat 
pe orice cale să-şi familiarizeze copiii cu Tatăl lor ceresc. În 
căminul nostru cântam laude lui Dumnezeu. În fiecare dimineaŃă şi 
seară ne rugam Domnului în familie. Eram opt copii în familie şi 
fiecare ocazie era folosită de părinŃi pentru a ne conduce acolo încât 
să ne predăm inima lui Isus… FericiŃi sunt părinŃii ale căror vieŃi 
sunt o adevărată reflectare a dumnezeirii, astfel încât făgăduinŃele şi 
poruncile lui Dumnezeu să trezească în copii mulŃumire şi 
recunoştinŃă, părinŃii a căror blândeŃe, dreptate şi îndelungă răbdare 
înfăŃişează copilului iubirea, dreptatea şi îndelunga răbdare a lui 
Dumnezeu, care învăŃând pe copil să-i iubească, să aibă încredere în 
părinŃi şi să-i asculte, îl învaŃă să iubească, să creadă şi să asculte de 
Tatăl său ceresc. PărinŃii care dau copilului un asemenea dar, l-au 
înzestrat cu o comoară mai preŃioasă decât bogăŃiile tuturor 
veacurilor, o comoară care dăinuie cât veşnicia… PărinŃii să lucreze 
cu dragoste, credinŃă şi rugăciune pentru căminul lor, până când cu 
bucurie pot veni la Dumnezeu, zicând: “Iată, eu şi copiii pe care mi 
i-a dat Domnul." Isaia 8:18. 

 
22 septembrie, Deuteronom 6:6,7, Biblia la rând: Amos 1-5 

AcordaŃi o atenŃie deosebită studiului Scripturilor în familiile 
voastre. LăsaŃi la o parte orice lucru trecător... dar asiguraŃi-vă că 
sufletul este hrănit cu pâinea vieŃii. Multe sunt avantajele dobândite 
din desfătarea sufletului în Cuvântul lui Dumnezeu. Se formează şi 
se întăresc deprinderile stăpânirii de sine. Defectele de caracter ale 
copilăriei - irascibilitatea, egoismul, îndărătnicia, cuvinte 
necugetate, fapte pătimaşe - dispar, iar în locul lor se dezvoltă 
calităŃile de bărbaŃi şi femei creştine. Este necesar să recunoaştem 
Duhul Sfânt ca şi călăuzitor al nostru. Acestui Duh îi place să se 
adreseze copiilor cărora le descoperă comorile şi frumuseŃile 
Cuvântului. FăgăduinŃele rostite de Marele învăŃător vor captiva 
simŃurile şi vor însufleŃi sufletul copilului cu putere spirituală 
divină. Astfel mintea receptivă, cu timpul se va familiariza cu 
lucrurile divine, fapt care va sta ca o barieră împotriva ispitelor 
vrăjmaşului.  
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23 septembrie, Psalmii 5:3, Biblia la rând: Amos 6-9 
Dacă a existat vreodată un timp când orice cămin trebuie să fie 

un cămin de rugăciune, acum este acel timp. În fiecare cămin 
creştin, Dumnezeu trebuie să fie onorat prin jertfele de mulŃumire, 
dimineaŃa şi seara. Copiii trebuie să fie învăŃaŃi să respecte şi să 
adore ora de rugăciune. Este datoria părinŃilor creştini ca dimineaŃa 
şi seara, prin rugăciune serioasă şi credinŃă stăruitoare să facă un 
gard protector în jurul copiilor lor… La serviciul divin din cămin, 
copiii trebuie să înveŃe să se roage şi să se încreadă în Dumnezeu... 
VeniŃi în umilinŃă, cu o inimă plină de gingăşie şi cu un simŃ al 
pericolelor şi ispitelor din faŃa voastră şi a copiilor voştri; şi prin 
credinŃă legaŃi-i la altar, implorând fierbinte pentru ei, grija 
Domnului. InstruiŃi-i pe copii să-şi înalŃe cuvintele lor simple de 
rugăciune. SpuneŃi-le că Dumnezeu găseşte plăcere în rugăciunea 
lor. 

 
24 septembrie, Psalmii 89:15, Biblia la rând: Obadia - Iona 

După cum fiii lui Israel, în timpul călătoriei prin pustiu, îşi 
înveseleau calea cântând imnuri sfinte, tot astfel şi azi Dumnezeu 
îndeamnă pe fiii Săi ca în acelaşi fel, să-şi facă plăcută viaŃa lor de 
pelerini. Sunt puŃine căi, mai pline de succes, pentru imprimarea 
cuvintelor Lui în minte, decât repetarea lor prin cântec. Un astfel de 
cântec are o putere uimitoare. El are puterea să biruie firea cea 
aspră şi needucată; are puterea de a însufleŃi o idee... şi de a 
încuraja conlucrarea armonioasă... El este unul din mijloacele cele 
mai bune pentru a imprima adevărul în inimă. Cât de adesea, unui 
suflet greu apăsat şi gata să-şi piardă orice speranŃă, memoria îi 
reaminteşte vreun cuvânt al Domnului, un cântec din copilărie, de 
mult uitat, şi atunci ispitele îşi pierd puterea... FaceŃi ca în familie 
să se audă cântece şi anume cântece plăcute şi sfinte, iar atunci vor 
fi mai puŃine cuvinte urâte şi mai multă bucurie, speranŃă şi 
veselie… Cântecul este o armă pe care o putem folosi totdeauna 
împotriva descurajării.  

 
25 septembrie, Ezechiel 20:20, Biblia la rând: Mica 1-7 

Sabatul trebuie să fie făcut atât de interesant în familiile 
noastre, încât revenirea lui în fiecare săptămână să fie întâmpinată 
cu bucurie. Şcoala de Sabat şi serviciul divin, ocupă numai o parte 
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din Sabat. Timpul rămas pentru familie, poate fi făcut ca cel mai 
sfânt şi mai preŃios timp din toate orele Sabatului. Gândul copiilor 
despre Sabat trebuie să fie împletit cu frumuseŃea lucrurilor care se 
văd în natură... Fericit tatăl şi fericită mama care pot învăŃa pe copii 
prin ilustraŃiile din cartea deschisă a naturii şi care pot să se adune 
sub copacii verzi, în aer proaspăt şi curat spre a cerceta Cuvântul lui 
Dumnezeu spre a cânta Tatălui ceresc cântări de laudă. Când apune 
soarele, glasul rugăciunii şi al cântărilor de laudă trebuie să 
marcheze încheierea orelor sfinte şi să invite prezenŃa lui 
Dumnezeu ca să poarte grijă de ei în timpul săptămânii care vine… 
În felul acesta, părinŃii pot face din Sabat ziua cea mai plină de 
bucurie din săptămână. Ei pot călăuzi pe copiii lor ca să-L 
considere, ca pe o desfătare, ziua zilelor, ziua cea sfântă şi onorată a 
Domnului”.  

 
26 septembrie, Proverbele  20:11, Biblia la rând: Naum  

Mai bun decât orice altă moştenire de bogăŃie pe care o puteŃi 
da copiilor voştri, va fi darul unui corp sănătos, o minte integră şi 
un caracter nobil… LecŃiile învăŃate, obiceiurile formate în timpul 
anilor de pruncie şi copilărie, au mai mult de-a face cu formarea 
caracterului şi cu drumul vieŃii, decât toată învăŃătura şi educaŃia 
anilor de mai târziu… PărinŃii trebuie să-şi instruiască în aşa fel 
copiii în obiceiurile bune de a mânca şi a bea, a se îmbrăca şi a 
lucra, încât să le asigure o bună temelie pentru o sănătate puternică 
în anii următori... Aceasta le creează copiilor şi tinerilor o situaŃie 
favorabilă, astfel încât, cu o instruire religioasă adecvată, pot să 
crească puternici în duh, ca şi Hristos.  

 
27 septembrie, Evrei 13:4, Biblia la rând: Habacuc-łefania 

Simpatiile noastre trebuie să treacă dincolo de hotarele eului şi 
de zidurile familiei. Pentru acei care doresc să facă din familia lor o 
binecuvântare pentru alŃii, acestea sunt ocazii minunate… Timpul 
de rugăciune face impresie asupra acelora care primesc găzduire şi 
chiar o vizită poate însemna salvarea unui suflet de la moarte. 
PurtaŃi-vă astfel ca vizitatorii să vadă că ne străduim să ne 
conformăm voinŃei lui Hristos... Chiar atmosfera dintr-un adevărat 
cămin creştin este aceea de pace şi lini şte. Un astfel de exemplu nu 
va fi fără efect. Când deschizi uşa pentru cei nevoiaşi şi suferinzi ai 
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lui Hristos, primeşti îngeri nevăzuŃi. Primeşti astfel tovărăşia 
fiin Ńelor cereşti. Ele aduc o atmosferă sfântă de bucurie şi pace. Vin 
cu laude pe buze, iar în cer se aude ecoul laudelor. Fiecare faptă de 
milă produce muzică.  

 
28 septembrie, Proverbele  22:6, Biblia la rând: Hagai 

TaŃii şi mamele trebuie... să modeleze caracterele copiilor încă 
de la vârsta cea mai fragedă, astfel ca ei să fie curaŃi şi nobili, şi să 
se simtă atraşi de ceea ce este bun şi adevărat... TaŃi şi mame, 
trebuie să construiŃi în această viaŃă caractere care vă vor ajuta să vă 
pregătiŃi copiii pentru viaŃa viitoare nemuritoare, caractere care-i 
vor ajuta la rândul lor să-şi formeze astfel de caractere, încât nu vă 
va fi ruşine să-i vedeŃi ca părinŃi, purtând grija propriilor lor copii şi 
transmiŃându-le lor propriile voastre trăsături.  

 
29 septembrie, Filipeni 2:15, Biblia la rând: Zaharia 1-7 

Misiunea căminului se întinde dincolo de cercul restrâns al 
membrilor familiei. Căminul creştin trebuie să fie un loc de studiu, 
reflectând frumuseŃea adevăratelor principii de viaŃă... Mult mai 
puternică decât orice predică ce se poate rosti, este influenŃa 
exercitată asupra inimii şi vieŃii oamenilor de către un adevărat 
cămin. Când tinerii ies dintr-un astfel de cămin, lucrurile pe care ei 
le-au învăŃat aici, le împărtăşesc şi altora. Astfel sunt însămânŃate 
principii mai nobile de viaŃă şi în alte familii şi o influenŃă 
înălŃătoare lucrează în societate... O lumină, oricât de mică, dacă 
arde în continuu, poate să fie mijlocul de a aprinde multe alte lămpi. 
Sfera noastră de influenŃă poate părea strâmtă... totuşi avem 
posibilităŃi minunate folosind cu credincioşie ocaziile în propriile 
noastre cămine. Dacă vom deschide inimile şi căminele noastre 
pentru a primi principii dumnezeieşti de vieŃuire, vom deveni 
canale pentru râuri de vindecare, ducând viaŃă, frumuseŃe şi 
rodnicie, acolo unde acum este sărăcie şi uscăciune.   

 
30 septembrie, Isaia 26:2, Biblia la rând: Zaharia 8-14 

ViaŃa de pe pământ este începutul vieŃii din cer… Noi suntem 
copiii împăratului ceresc, membri ai familiei împărăteşti, 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos. 
Locaşurile pe care Isus S-a dus să le pregătească, vor primi numai 



LecŃiunile Şcolii de Sabat 192

pe acei care sunt drepŃi, curaŃi, care iubesc şi ascultă cuvintele 
Sale... Dacă dorim să ne bucurăm de fericirea veşnică, trebuie să 
cultivăm religia în cămin... Pacea, armonia, dragostea şi fericirea, 
trebuie să fie nutrite cu stăruinŃă în fiecare zi până când aceste 
preŃioase lucruri rămân în inima acelora care alcătuiesc familia… 
Ceea ce va face caracterul atrăgător în cămin, este ceea ce-l va face 
atrăgător în locaşurile cereşti.  

 
OCTOMBRIE 

 
1 octombrie, Isaia 49:15,16, Biblia la rând: Maleahi 

Uneori pare că Domnul a uitat de pericolele bisericii Sale şi de 
rănile pe care i le-a făcut vrăjmaşul. Dar Dumnezeu n-a uitat. Nimic 
în această lume nu este atât de drag inimii lui Dumnezeu cum este 
biserica Sa… Nu este voia Lui ca politica lumească să păteze 
raportul ei. El nu părăseşte poporul Lui, ca să fie biruiŃi de ispitele 
lui Satan.  

 
2 octombrie, Psalmii 132:13,14, Biblia la rând: Matei 1-4 

Dumnezeu a păstrat comunitatea Sa timp de secole de 
prigonire, de luptă şi de întuneric. Nici un singur nor nu a venit 
asupra ei, pentru care El să nu fi luat măsuri; nici un împotrivitor nu 
s-a ridicat împotriva lucrării Sale, pe care El să nu-l fi prevăzut de 
mai înainte. Totul s-a întâmplat aşa cum El a prevăzut mai dinainte. 
El nu a părăsit comunitatea Sa, ci i-a arătat în profeŃie viitorul şi tot 
ceea ce profeŃii Săi luminaŃi au prezis prin Spiritul Său, s-a împlinit. 
Toate intenŃiile Sale se vor împlini. Legea Sa este în strânsă 
legătură cu tronul Său şi nici o putere a întunericului nu o poate 
distruge. Adevărul este inspirat şi ocrotit de Dumnezeu şi el va birui 
asupra tuturor împotrivirilor. 

 
3 octombrie, Isaia 43:2, Biblia la rând: Matei 5-6 

Nu este necesar să ne îndoim, să ne fie teamă că lucrarea nu va 
avea succes. Dumnezeu este la cârma lucrării şi El va pune totul în 
ordine. Dacă problemele necesită ajustare la conducerea lucrării, 
Dumnezeu se va îngriji de aceasta, şi va îndrepta orice greşeală. Să 
avem încredere că Dumnezeu călăuzeşte în siguranŃă, până la 
liman, ambarcaŃiunea nobilă în care se află poporul Lui… Când 
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crezi că lucrarea este în pericol, roagă-te: "Doamne, stai la cârmă. 
Scapă-ne de primejdie. Du-ne în siguranŃă în port." N-avem motiv 
să credem că Dumnezeu ne va scoate biruitori?... Nu puteŃi să 
înŃelegeŃi cu mintea voastră limitată lucrarea providenŃei lui 
Dumnezeu. LăsaŃi pe Dumnezeu să poarte de grijă lucrării Sale.  

 
4 octombrie, Apocalipsa 14:6,7, Biblia la rând: Matei 7-8 

Mii de suflete au îmbrăŃişat adevărul vestit de William Miller, 
iar servii lui Dumnezeu se ridicau în spiritul şi puterea lui Ilie 
pentru a vesti solia... Iar când s-a dat solia solemnă de a fugi de 
mânia viitoare, mulŃi dintre cei care erau uniŃi cu bisericile, au 
primit solia ispăşitoare; au recunoscut starea lor decăzută şi cu 
lacrimi amare şi durere sufletească profundă, s-au umilit înaintea lui 
Dumnezeu… Solia: “A sosit ceasul judecăŃii Lui” indic ă spre 
lucrarea de încheiere a serviciului lui Hristos pentru mântuirea 
oamenilor. Aceasta vesteşte un adevăr care trebuie să fie vestit până 
ce mijlocirea Mântuitorului va înceta, când El se va reîntoarce pe 
pământ pentru a lua la Sine pe poporul Său.  

 
5 octombrie, Evrei 10:35,36, Biblia la rând: Matei 9-10 

Subiectul acesta privitor la Sanctuar este cheia înŃelegerii 
misterului dezamăgirii din 1844. Cheia aceasta deschidea vederii un 
complet sistem de adevăruri, în strânsă legătură şi armonizând între 
ele, dovedind că Dumnezeu conduse marea Mişcare Adventă... 
Acum ei au privit din nou în Sfânta Sfintelor la Marele lor Preot 
Milos, care curând avea să vină ca împărat şi Mântuitor. Urmând 
Domnului în credinŃă ei înŃeleseseră de asemenea şi lucrarea de 
încheiere a bisericii. Ei aveau acum o mai clară înŃelegere cu privire 
la întâia şi a doua solie îngerească şi erau pregătiŃi să primească şi 
să ducă lumii solia îngerului al treilea din Apocalipsa 14.  

 
6 octombrie, Apocalipsa 14:8, Biblia la rând: Matei 11-12 

Solia îngerului al doilea din Apocalips 14 a fost predicată întâi 
în vara anului 1844 şi atunci se referea mai direct la bisericile din 
Statele Unite, unde solia judecăŃii fusese vestită în cercuri mai largi 
şi fusese respinsă peste tot, şi unde căderea bisericilor fusese mai 
rapidă. Dar solia îngerului al doilea nu s-a terminat în 1844. 
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Bisericile au ajuns atunci la decăderea morală, pentru că au refuzat 
lumina soliei advente; dar căderea aceasta nu era deplină. 
Continuând însă să lepede adevărurile speciale pentru zilele 
noastre, ele au căzut din ce în ce mai jos. Totuşi, încă nu se poate 
spune: “A căzut, a căzut Babilonul, pentru că a îmbătat toate 
naŃiunile cu vinul mâniei curviei ei." Ea nu a îmbătat încă toate 
naŃiunile... Lucrarea apostaziei nu şi-a ajuns pe deplin culmea ei… 
Lucrarea aceasta se va face în mod progresiv, iar deplina împlinire 
a cuvintelor din Apocalipsa 14:8 este încă o chestiune de viitor. 

 
7 octombrie, Apocalipsa 14:9,10, Biblia la rând: Matei 13-14 

łinerea Duminicii nu este încă semnul fiarei şi nu va fi până 
când nu se va da decretul duminical, determinându-i pe oameni să 
se închine acestui sabat fals.” Şi aceasta nu se va întâmpla până 
când chestiunea nu va fi pusă clar înaintea oamenilor care sunt 
determinaŃi să aleagă între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile 
oamenilor, astfel acei care continuă să calce Legea lui Dumnezeu 
vor primi “semnul fiarei.” Când Dumnezeu trimite oamenilor 
avertismente atât de importante încât ele sunt reprezentate ca îngeri 
sfinŃi, zburând prin mijlocul cerului, El pretinde de la fiecare 
persoană înzestrată cu capacitatea de a raŃiona, să acorde atenŃie 
soliei.  

 
8 octombrie, Apocalipsa 7:2,3, Biblia la rând: Matei 15-17 

Pecetea Dumnezeului Celui Viu va fi pusă numai pe acei care 
au în caracter asemănarea lui Hristos… Îndată ce poporul lui 
Dumnezeu este sigilat pe frunte şi aceasta nu este vreun sigiliu sau 
semn care poate fi văzut, ci o întemeiere pe adevăr, atât din punct 
de vedere intelectual, cât şi spiritual, astfel încât semnul nu poate fi 
îndepărtat - îndată ce poporul lui Dumnezeu este sigilat şi pregătit 
pentru cernere, va veni sfârşitul. Într-adevăr a şi început deja; 
judecăŃile lui Dumnezeu sunt acum pe pământ... ca să ştim ce va 
veni.  

 
9 octombrie, Efeseni 5:27, Biblia la rând: Matei 18-19 

Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, dar totuşi 
îndelung răbdător cu păcatele şi greşelile poporului Său din această 
generaŃie. Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi umblat după sfatul Său, 
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lucrarea lui Dumnezeu ar fi înaintat, solia adevărului ar fi fost dusă 
la toŃi oamenii care locuiesc pe întreaga suprafaŃă a pământului... 
Dar deoarece oamenii sunt neascultători, nemulŃumitori şi nesfinŃiŃi, 
aşa cum era şi vechiul Israel, timpul de probă este prelungit pentru 
ca toŃi să poată auzi ultima solie de har, rostită cu glas tare. 
Lucrarea lui Dumnezeu a fost întârziată, timpul sigilării a fost 
amânat. MulŃi n-au auzit adevărul. Dar Domnul le va da ocazie de 
a-l auzi şi a se pocăi.  

 
10 octombrie, Apocalipsa 12:12, Biblia la rând: Matei 20-21 

Acei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinŃa lui Isus vor 
simŃi furia balaurului şi a oştilor lui. Satan numără lumea printre 
supuşii lui; el a pus stăpânire asupra bisericilor apostaziate; dar 
există o mică ceată care se împotriveşte supremaŃiei lui. Dacă el ar 
putea să-i şteargă de pe faŃa pământului, triumful lui ar fi 
desăvârşit... Unica lor speranŃă se află în mâinile lui Dumnezeu; 
unicul lor refugiu va fi rugăciunea… ExperienŃele şi cercările prin 
care a trecut poporul lui Dumnezeu în zilele Esterei nu au fost ceva 
propriu numai pentru acea generaŃie. Acei care caută adevărul ca ei 
să-l poată asculta, sunt acei care stârnesc răutatea lui Satan şi-i 
măresc furia. El niciodată nu poate să-i slăbească, atât timp cât ei 
Ńin o strânsă legătură cu Isus.  

 
11 octombrie, Maleahi  4:5,6, Biblia la rând: Matei 22-23 

În acest timp de apropiată apostazie generală, Dumnezeu 
pretinde de la solii săi să proclame legea în spiritul şi puterea lui 
Ilie. După cum Ioan Botezătorul, pregătind un popor pentru prima 
venire a lui Hristos, le-a îndreptat atenŃia asupra celor zece porunci, 
tot astfel trebuie şi noi să vestim cu glas sigur solia: “TemeŃi-vă de 
Dumnezeu şi daŃi-I slavă, căci a venit ceasul judecăŃii Lui." Cu 
acelaşi zel care l-a caracterizat pe profetul Ilie şi pe Ioan 
Botezătorul, trebuie să ne luptăm şi noi pentru a pregăti calea 
pentru cea de a doua venire a lui Hristos… Fiecare poate face ceva 
în lucrare. Nimănui nu i se va spune că este nevinovat înaintea lui 
Dumnezeu, dacă nu a lucrat cu zel şi fără egoism pentru salvarea 
sufletelor. Dacă reŃineŃi lumina pe care aŃi primit-o, unii vor fi lăsaŃi 
în întuneric prin neglijenŃa voastră.  
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12 octombrie, Apocalipsa 12:17, Biblia la rând: Matei 24-25 
În capitolul 12 din Apocalips este prezentată marea luptă dintre 

ascultare şi neascultare. Sabatul este o piatră de încercare pentru 
această generaŃie. Păzind porunca a patra în spirit şi adevăr, 
oamenii vor păzi toate poruncile Decalogului. Pentru a împlini 
această poruncă, trebuie să iubeşti cel mai mult pe Dumnezeu şi să 
nutreşti această dragoste faŃă de toate creaturile pe care le-a făcut 
El… Vine timpul când poporul lui Dumnezeu va simŃi mâna 
persecuŃiei, deoarece ei păzesc cu sfinŃenie ziua a şaptea... Omul 
fărădelegii care s-a gândit să schimbe vremurile şi Legea şi care 
totdeauna a asuprit pe poporul lui Dumnezeu, va face legile 
(statului) să constrângă oamenii la păzirea zilei întâi a săptămânii. 
Dar poporul lui Dumnezeu trebuie să stea neclintit de partea Lui.  

 
13 octombrie, 1 Corinteni 12:1,7 , Biblia la rând: Matei 26 

Nu toŃi oamenii primesc aceleaşi daruri, dar fiecărui serv al 
Domnului îi este făgăduit un dar al Duhului. Domnul are nevoie de 
tot felul de oameni iscusiŃi… Aceste daruri ne aparŃin deja nouă în 
Hristos, dar adevărata lor posedare depinde de primirea din partea 
noastră a Spiritului lui Dumnezeu... Dar când, dimpotrivă cel mai 
sărac şi mai neştiutor ucenic al lui Hristos este unit cu Domnul şi 
posedă darurile Spiritului, el va avea o putere, a cărei înrâurire 
asupra inimilor nu va rămâne fără efect. Pe asemenea oameni El îi 
face canale prin care se revarsă asupra universului cele mai nobile 
influenŃe.  

 
14 octombrie, Ioel 2:28, Biblia la rând: Matei 27-28 

Faptul că Dumnezeu a descoperit oamenilor voinŃa Sa prin 
Cuvântul Său, nu a făcut fără rost pentru ei prezenŃa continuă şi 
îndrumările Duhului Sfânt... Dumnezeu ... a făgăduit că va da 
viziuni în zilele de pe urmă, nu pentru a aduce o nouă credinŃă, ci 
pentru a mângâia pe poporul Său şi pentru a îndrepta pe acei care se 
abat de la adevărul Bibliei… Există unii care sunt bucuroşi să vă 
lase să dormiŃi lini ştiŃi în siguranŃă omenească, dar eu am o lucrare 
diferită de aceasta. Solia mea este de a vă trezi şi a vă ruga să vă 
reformaŃi vieŃile şi să încetaŃi răscularea voastră împotriva 
Dumnezeului Universului. LuaŃi Cuvântul lui Dumnezeu şi vedeŃi 
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dacă sunteŃi în armonie cu El. Este caracterul tău gata de a suporta 
cercarea cerească?  

 
15 octombrie, Isaia 41:10, Biblia la rând: Marcu 1-3 

Nu mult după trecerea timpului din 1844, mi-a fost dată prima 
viziune. Eram în vizită la o soră scumpă în Hristos, a cărei inimă 
era strâns legată cu a mea. Noi, cinci, toate femei, eram 
îngenuncheate la altarul familial. Pe când ne rugam puterea lui 
Dumnezeu a venit asupra mea, cum n-o mai simŃisem până atunci. 
Mi se părea că sunt înconjurată de lumină şi mă ridicam tot mai sus 
şi mai sus de pe pământ. M-am întors să văd poporul adventist din 
lume, dar nu-l puteam găsi. Atunci o voce mi-a zis: “Priveşte încă 
odată, dar ceva mai sus." La auzul acestor cuvinte mi-am ridicat 
ochii şi am văzut o cărare dreaptă şi îngustă, întinsă sus deasupra 
lumii. Pe această cărare călătorea poporul advent către cetatea 
sfântă… Mântuitorul meu m-a desemnat să fiu solul Său. “Lucrarea 
ta”, m-a învăŃat El, “este să duci solia Mea... Duhul şi puterea Mea 
vor fi cu tine... Domnul este acela care dă soliile.”  

 
16 octombrie, Apocalipsa 19:10, Biblia la rând: Marcu 4-5 

Mai presus de toate celelalte cărŃi Cuvântul lui Dumnezeu 
trebuie să fie marele nostru studiu, temelia oricărei educaŃii… 
[Mărturiile] nu au menirea de a micşora Cuvântul lui Dumnezeu, ci 
de a-L preamări şi a atrage minŃile spre El, pentru ca minunata 
simplitate a adevărului să poată impresiona pe toŃi… Am luat 
preŃioasa Biblie şi am înconjurat-o cu diferite Mărturii pentru 
Comunitate... Aici, am zis eu, sunt întâlnite cazurile aproape la toŃi. 
Păcatele de care ei trebuie să se ferească sunt arătate. Sfatul pe care 
ei îl doresc, poate fi găsit aici, dat pentru alte cazuri, în împrejurări 
asemănătoare cu ale lor. Dumnezeu a găsit cu cale să vă dea 
poruncă peste poruncă, învăŃătură peste învăŃătură. Dar nu sunt 
mulŃi între voi care ştiu în realitate ce conŃin Mărturiile. Voi nu 
sunteŃi familiarizaŃi cu Scripturile. Dacă aŃi fi f ăcut din Cuvântul lui 
Dumnezeu studiul vostru, cu dorinŃa de a ajunge standardul Bibliei 
şi desăvârşirea creştină, atunci n-ar fi fost necesare Mărturiile... 
Dacă le desconsiderăm [avertismentele din Mărturii], ce scuză 
putem aduce?  
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17 octombrie, 1 Tesaloniceni 5:19,21, Biblia la rând: Marcu 6-7 

În timpurile vechi, Dumnezeu a vorbit oamenilor prin gura 
profeŃilor şi apostolilor. În aceste zile însă El le vorbeşte prin 
Mărturiile Spiritului Său. N-a existat niciodată un timp în care 
Dumnezeu să fi învăŃat pe poporul Său cu mai multă stăruinŃă ca 
acum, cu privire la voinŃa Sa şi la felul cum ei trebuie să umble… 
InstrucŃiunea care a fost dată în primele zile ale soliei trebuie să fie 
păstrată ca o îndrumare sigură de urmat în aceste zile de pe urmă… 
Când Mărturiile, care au fost crezute odată, sunt puse la îndoială şi 
lepădate, Satan ştie că cei amăgiŃi nu se vor opri aici, şi el îşi 
îndoieşte eforturile, până ce îi trânteşte într-o răsculare pe faŃă, care 
devine incurabilă şi sfârşeşte cu pieirea.  

 
18 octombrie, Ioan 13:16, Biblia la rând: Marcu 8-9 

În viaŃa şi învăŃăturile Sale, Hristos a dat o desăvârşită pildă de 
slujire neegoistă, care îşi are originea în Dumnezeu. Dumnezeu nu 
trăieşte pentru Sine. Prin faptul că a creat lumea şi că menŃine toate 
lucrurile, El slujeşte fără încetare altora... Idealul acesta al slujirii, 
Dumnezeu l-a încredinŃat Fiului Său. Lui Isus i s-a dat să stea în 
fruntea omenirii, pentru ca prin pilda Sa să înveŃe pe alŃii ce 
înseamnă a sluji, întreaga Sa viaŃă a fost stăpânită de legea slujirii... 
în felul acesta, El a trăit Legea lui Dumnezeu şi prin exemplul Său a 
arătat cum să ascultăm de ea… Rânduiala spălării picioarelor este o 
rânduială de servire. Aceasta este lecŃia pe care Domnul dorea s-o 
înveŃe şi s-o practice toŃi. Atunci când această rânduială este corect 
sărbătorită, copiii lui Dumnezeu sunt aduşi într-o sfântă legătură 
unul cu altul, pentru a se ajuta şi binecuvânta unul pe altul. 

 
19 octombrie, Ioan 13:14,15 , Biblia la rând: Marcu 10-11 

În om există tendinŃa de a se preŃui pe sine mai mult decât pe 
fratele lui, de a lucra pentru sine, de a căuta locul cel mai de frunte 
şi deseori, aceasta aduce cu sine bănuieli rele şi amărăciune. 
Rânduiala care precede Cina Domnului, are ca scop să îndepărteze 
neînŃelegerile acestea, să scoată pe om din egoismul lui, să-l 
coboare de pe piscurile înălŃării de sine, la umilinŃa inimii, care îl va 
face să slujească pe fratele său.”  
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20 octombrie, Ioan 13:17, Biblia la rând: Marcu 12-13 
Ritualul spălării picioarelor a fost instituit ca serviciu religios... 

Hristos este de faŃă prin Duhul Său cel Sfânt pentru a pune sigiliul 
asupra întocmirilor Sale. El este de faŃă pentru a convinge inima. 
Nu-i scapă nici o privire, nici un gând de întristare. El aşteaptă pe 
cei pocăiŃi şi cu inima zdrobită. Totul este pregătit pentru primirea 
unui astfel de suflet. Acela care a spălat picioarele lui Iuda doreşte 
să spele orice inimă de mânjitura păcatului... ToŃi acei care vin cu 
credinŃă în El, vor fi binecuvântaŃi în mare măsură.  

 
21 octombrie, Luca 22:19, Biblia la rând: Marcu 14 

Când primim pâinea şi vinul care simbolizează trupul frânt al 
lui Hristos şi sângele Lui vărsat, cu gândul ne alăturăm la scena 
împărtăşirii din camera de sus. Pare că trecem şi noi prin grădina 
consacrată prin agonia Aceluia care a purtat păcatele lumii. Suntem 
şi noi martori la lupta prin care s-a câştigat împăcarea noastră cu 
Dumnezeu. Hristos ne este arătat ca răstignit între noi…Privind la 
Mântuitorul răstignit, înŃelegem mai bine măreŃia şi însemnătatea 
jertfei adusă de Maiestatea cerului. Planul Mântuirii este slăvit 
înaintea noastră, iar gândul despre Golgota trezeşte în inima noastră 
o emoŃie vie şi sfântă. în inimile şi pe buzele noastre vor fi laude 
pentru Dumnezeu şi pentru Miel, deoarece mândria şi adorarea de 
sine nu pot să crească în sufletul care păstrează o vie amintire a 
celor petrecute pe Golgota.  

 
22 octombrie, Luca 22:20, Biblia la rând: Marcu 15-16 

împărŃind cu ucenicii pâinea şi vinul, Hristos S-a obligat să le 
fie Răscumpărător. El le-a încredinŃat Noul Legământ prin care toŃi 
cei care îl primesc devin copii ai lui Dumnezeu şi împreună 
moştenitori cu Hristos. Prin acest Legământ primesc orice 
binecuvântare pe care cerul o poate da pentru viaŃa aceasta şi pentru 
cea viitoare… Când ucenicii Domnului se adună în jurul mesei 
Sale, nu trebuie să-şi amintească şi nici să deplângă slăbiciunile lor. 
Nu trebuie să se ocupe de experienŃele lor religioase trecute, fie că 
sunt înălŃătoare, fie că sunt descurajatoare. Nu trebuie să-şi 
amintească neînŃelegerile cu fraŃii lor. Serviciul pregătitor a cuprins 
toate acestea. Cercetarea de sine, mărturisirea păcatelor, împăcarea 
neînŃelegerilor, s-au făcut în totul. Acum ei vin să se întâlnească cu 
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Hristos. Ei nu trebuie să stea în umbra crucii, ci în lumina ei 
mântuitoare.  

 
23 octombrie, 1 Corinteni 11:26, Biblia la rând: Luca 1 

Mântuirea oamenilor depinde de o continuă aplicare, pentru 
inimile lor, a sângelui curăŃitor al lui Hristos. De aceea, Cina 
Domnului nu trebuie să fie serbată doar ocazional sau o dată pe an, 
ci mai des decât Paştele anual. Această rânduială solemnă 
comemorează un eveniment mult mai măreŃ decât eliberarea 
copiilor lui Israel din Egipt. Acea izbăvire era o reprezentare tipică 
a marii ispăşiri pe care Hristos a făcut-o prin jertfa vieŃii Sale, 
pentru izbăvirea finală a poporului Său. Hristos a instituit slujba 
aceasta pentru ca să ne poată vorbi despre iubirea lui Dumnezeu... 
Sufletele noastre nu se pot uni cu Dumnezeu decât prin Hristos. 
Iubirea şi unirea dintre frate şi frate trebuie să fie cimentate şi 
făcute veşnice prin iubirea lui Isus. Şi nimic mai puŃin decât 
moartea lui Hristos, n-ar fi făcut ca iubirea Lui să aibă efect pentru 
noi. Numai prin faptul că El a murit pentru noi putem să privim cu 
bucurie la a doua Lui venire. Jertfa Lui este centrul nădejdii 
noastre.  

 
24 octombrie, Coloseni 2:21, Biblia la rând: Luca 2-3 

Hristos S-a odihnit în mormânt în ziua Sabatului şi când fiinŃele 
sfinte, atât din cer, cât şi de pe pământ erau active în dimineaŃa 
primei zile din săptămână El S-a sculat din mormânt pentru a-Şi 
relua lucrarea Sa de a-i învăŃa pe ucenici. Dar acest lucru nu 
sfinŃeşte prima zi a săptămânii, făcând din ea un Sabat. Isus, înainte 
de moartea Sa, a stabilit un semn de aducere aminte a frângerii 
trupului Său şi a vărsării sângelui Său pentru păcatele lumii, prin 
rânduiala Sfintei Cine. Iar credinciosul pocăit, care parcurge 
treptele necesare în convertire, comemorează prin botezul său, 
moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. El se coboară în apă, tot 
astfel cum a făcut Hristos prin moartea şi îngroparea Sa şi este scos 
din apă în mod asemănător învierii Sale... pentru a trăi o viaŃă nouă 
în Isus Hristos.  
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25 octombrie, Deuteronomul 28:9,10, Biblia la rând: Luca 4-5 
Dacă dorim să ajungem moştenitori ai cerului, un fapt măreŃ şi 

veşnic, trebuie să fim în legământ cu Dumnezeu şi să angajăm orice 
facultate a fiinŃei noastre pentru a câştiga suflete pentru Hristos. 
Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor deosebit în caracter şi 
obiceiuri faŃă de lume, distinct faŃă de toate religiile de azi. Ei 
trebuie să fie modele în ce priveşte evlavia personală şi faptele 
bune. Există pentru noi o lucrare mai măreaŃă, mai sfântă pe care 
s-o facem, aşa cum n-am mai făcut până acum. Hristos a zis: 
“ÎmpărăŃia Mea nu este din lumea aceasta.” Această împărăŃie nu 
are nici un principiu care să se asemene cu cele din lume. Domnul 
Şi-a pus biserica Sa ca o lumină în lume, pentru a călăuzi lumea 
spre cer. Ea trebuie să reprezinte o parte din cer aici pe pământ, şi 
să răspândească lumina divină pe calea sufletelor rătăcite. 

 
26 octombrie, Isaia 58:12, Biblia la rând: Luca 6-7 

N-are Dumnezeu o Biserică vie? El are o biserică, dar aceasta 
este o biserică militantă şi nu o biserică triumfătoare. Ne pare rău că 
sunt membri în biserică ce au defecte de caracter... În timp ce 
Domnul aduce în biserică pe acei care sunt cu adevărat convertiŃi, 
Satan, în acelaşi timp, aduce persoane care nu sunt convertite. în 
timp ce Hristos seamănă sămânŃa bună, Satan seamănă buruieni. 
Există două influenŃe opuse care se exercită continuu asupra 
membrilor din biserică. O influenŃă lucrează pentru curăŃirea 
bisericii, iar cealaltă pentru a strica poporul lui Dumnezeu... Deşi 
există rele în biserică şi vor fi până la sfârşitul lumii, biserica din 
aceste zile de pe urmă trebuie să fie lumina acestei lumi care este 
murdărită şi demoralizată de păcat... 
 
27 octombrie, Apocalipsa 3:18, Biblia la rând: Luca 8-9 

Hristos zice despre ei: “Voi vă lăudaŃi că sunteŃi bogaŃi că aŃi 
crescut în presupusa cunoştinŃă spirituală. În realitate nu sunteŃi nici 
reci, nici în clocot, ci sunteŃi plini de trufie deşartă. Dacă nu vă 
pocăiŃi, nu puteŃi fi mântuiŃi, pentru că aŃi murdări cerul cu 
înŃelepciunea voastră nesfinŃită. Eu nu pot aproba spiritul şi lucrarea 
voastră. Voi nu lucraŃi în de acord cu Exemplul divin. Voi urmaŃi 
un model al propriei voastre fantezii. Deoarece sunteŃi încropiŃi 
trebuie să vă scuip din gura Mea”.  
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28 octombrie, Apocalipsa 14:12, Biblia la rând: Luca 10-11 

Acest stindard distinctiv: “Aici este răbdarea sfinŃilor, care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi Ńin credinŃa lui Isus”. (Apocalipsa 
14:12), trebuie să fie purtat în toată lumea, până la încheierea 
timpului de încercare. Acesta nu este timpul de a coborî stindardul 
nostru şi a ne ruşina de credinŃa noastră. Fiecare om trebuie să stea 
în locul său, gândind, vorbind şi lucrând în armonie cu Duhul lui 
Dumnezeu.  

 
29 octombrie, Matei 24:14, Biblia la rând: Luca 12-13 

Răspunderea pentru înaintarea şi aducerea la îndeplinire a 
acestei însărcinări nu planează numai asupra predicatorilor cu 
binecuvântare. Orice suflet care a primit pe Hristos e chemat ca să 
lucreze pentru mântuirea semenilor săi. “Duhul şi Mireasa zic vino! 
Şi cine aude să zică: Vino!” Apocalipsa 22:17 Avertismentul de a 
da această invitaŃie este adresat comunităŃii întregi. Oricine a auzit 
invitaŃia: “Vino” s-o lase să răsune peste munŃi şi văi. Este o 
greşeală fatală a presupune că lucrarea pentru salvarea de suflete ar 
depinde numai de predicatori.  

 
30 octombrie, Romani 8:32, Biblia la rând: Luca 14-16 

Iubirea pentru sufletele pierdute a adus pe Isus Hristos la crucea 
de pe Golgota. Iubirea de suflete ne va conduce la tăgăduirea de noi 
înşine şi la sacrificiu, pentru mântuirea a ceea ce este pierdut. Şi 
atunci când urmaşii lui Hristos îi înapoiază Domnului ceea ce este 
al Lui însuşi, ei îşi adună o comoară care va fi a lor, când vor auzi 
cuvintele: “Bine slugă bună şi credincioasă... intră în bucuria 
stăpânului Tău.” (Mat. 25:21) Bucuria de a vedea suflete mântuite 
pentru veşnicie va fi răsplata tuturor acelora care calcă pe urmele 
Mântuitorului lor.  

 
31 octombrie, Matei 16:18, Biblia la rând: Luca 17-18 

Dacă Isus ar fi dat o putere specială unuia dintre ucenicii Săi 
mai mult ca altora, nu i-am fi găsit adeseori certându-se cine să fie 
mai mare. Ei s-ar fi supus dorinŃei Domnului lor şi ar fi onorat pe 
acela pe care l-ar fi ales El. În loc de a rândui pe unul de a fi şeful 
celorlalŃi Hristos a zis ucenicilor: “Voi să nu vă numiŃi Rabi”; “nici 
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să nu vă numiŃi învăŃători, deoarece Unul este învăŃătorul vostru, 
Hristos." Matei 23:8,10. În prezenŃa lui Dumnezeu şi a tuturor 
inteligenŃelor cereşti, în prezenŃa oştilor nevăzute ale locuinŃei 
morŃilor, Hristos a întemeiat Biserica Sa pe Stânca cea vie. Stânca 
aceasta este El însuşi - propriul Său corp, frânt şi zdrobit pentru noi. 
Împotriva bisericii clădită pe o stâncă de felul acesta, porŃile 
locuinŃei morŃilor nu pot să biruiască... 

 
 

NOIEMBRIE 
 

1 noiembrie, Estera 4:14, Biblia la rând: Luca 19-20 
Satan va ridica învinuire împotriva minorităŃii care refuză să 

primească obiceiuri şi tradiŃii populare. Guvernatori, miniştri şi 
membri ai bisericii, stăpâniŃi de spiritul prigonirii vor conspira 
împotriva lor. Prin grai şi prin scris, prin laude şi ameninŃări, şi prin 
cuvinte batjocoritoare, ei vor căuta să-i facă să se lepede de credinŃa 
lor... Neavând un “aşa zice Scriptura”, pe care să-l aducă împotriva 
apărătorilor Sabatului biblic, ei vor recurge la măsuri de 
constrângere ca să înlocuiască lipsa de dovezi. Pentru a nu-şi pierde 
popularitatea şi poziŃia, legislatorii vor ceda cererilor după o lege 
duminicală. Dar acei care se tem de Dumnezeu nu pot primi o 
întocmire care violează o prescripŃie a Decalogului. Pe acest câmp 
de luptă se va da ultima mare bătălie din marele conflict dintre 
adevăr şi rătăcire. 

 
2 noiembrie, Iacov 4:7,8. , Biblia la rând: Luca 21-22 

“Şi astăzi sunt mulŃi oameni care sunt stăpâniŃi de duhurile rele, 
tot aşa cum era acel om din Capernaum, stăpânit de cel rău. ToŃi 
acei care în mod conştient ignoră poruncile lui Dumnezeu, se 
aşează sub influenŃa lui Satan… Cel care simte pericolul veghează 
ca nu cumva să întristeze Duhul Sfânt, iar apoi să se îndepărteze de 
Dumnezeu, deoarece el ştie că Lui nu-I place lucrarea sa. Cu cât 
mai bine şi mai sigur este să ne apropiem de Dumnezeu, pentru ca 
lumina curată, strălucind din Cuvântul Său, să poată vindeca rănile 
făcute de păcat în suflet. Cu cât suntem mai aproape de Dumnezeu, 
cu atât suntem în mai mare siguranŃă, deoarece Satan urăşte şi îi 
este frică de prezenŃa lui Dumnezeu. Şiretenia lui Satan nu va 
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scădea, dar înŃelepciunea dată oamenilor printr-o legătură vie cu 
Izvorul a toată lumina şi cunoştinŃa divină, va fi proporŃională cu 
viclenia şi şiretlicurile lui.  

 
3 noiembrie, 2 Corinteni 2:11, Biblia la rând: Luca 23-24 

Este mare nevoie de o examinare de sine serioasă, în lumina 
Cuvântului lui Dumnezeu, întrebându-se fiecare: “Sunt eu sănătos, 
sau am o minte stricată? Sunt eu reînnoit în Hristos, sau am încă o 
inimă firească, îmbrăcată cu o nouă haină pe dinafară? Prezen-
taŃi-vă în faŃa marelui tribunal şi în lumina lui Dumnezeu cercetaŃi 
şi vedeŃi dacă nu cumva există încă vreun păcat pe care nu l-aŃi 
lepădat încă. RugaŃi-vă cum nu v-aŃi rugat niciodată mai înainte, ca 
să nu fiŃi duşi în rătăcire, prin vicleniile lui Satan. Fireşte temelia 
speranŃei voastre în viaŃa veşnică nu poate fi pusă prea sigur... în 
timp ce acei care sunt în jurul nostru, sunt poate plini de deşertă-
ciune, iau parte la petreceri şi la nebunii, conversaŃia noastră este 
despre cele cereşti, de unde aşteptăm pe Mântuitorul; sufletul strigă 
după Dumnezeu pentru iertare şi pace, pentru neprihănire şi 
adevărată sfinŃire.  

 
4 noiembrie, Ioan 10:14, Biblia la rând: Ioan 1-2 

“Glasul unui străin” este glasul unuia care nici nu respectă, nici 
nu ascultă de Legea Sfântă, dreaptă şi bună a lui Dumnezeu. MulŃi 
fac mare caz pretinzând că sunt sfinŃi şi se laudă cu minunile pe 
care le fac, vindecând pe cei bolnavi, în timp ce ei nu respectă acest 
mare standard al neprihănirii. Dar prin a cui putere sunt făcute 
aceste vindecări? Sunt ochii lor deschişi la călcările lor de Lege? 
Este poziŃia lor ca a unor copii umili, ascultători, gata de a asculta 
de toate pretenŃiile lui Dumnezeu?  

 
5 noiembrie, Iacov 5:16, Biblia la rând: Ioan 3-4 

De ce sunt oamenii atât de nedoritori a se încrede în El, Cel 
care l-a făcut pe om, şi care poate vindeca orice boală printr-o 
atingere, printr-un cuvânt sau o privire? Cine este mai vrednic de 
încrederea noastră decât Acela care a făcut un sacrificiu atât de 
mare pentru mântuirea noastră? Domnul nostru ne-a dat instrucŃiuni 
precise, prin apostolul Iacov, referitor la datoria noastră în caz de 
boală. Când ajutorul omenesc eşuează, Dumnezeu va fi ajutorul 
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poporului Său… Dar înălŃarea unei astfel de rugăciuni este un act 
foarte solemn, care nu trebuie săvârşit fără o bună chibzuire... Celor 
care doresc să se facă rugăciuni pentru însănătoşirea lor, trebuie să 
li se dea lămuriri, că atât călcarea legilor naturale, cât şi a legilor 
morale ale lui Dumnezeu, constituie un păcat şi că pentru a primi 
ajutor de la Dumnezeu, ei trebuie să-şi mărturisească păcatele şi să 
le părăsească... 

 
6 noiembrie, Isaia 50:7, Biblia la rând: Ioan 5-6 

Tăria de caracter constă din două lucruri: puterea voinŃei şi 
puterea stăpânirii de sine. MulŃi tineri, confundă patima puternică şi 
nestăpânită cu tăria de caracter, dar adevărul este că acela care este 
stăpânit de patimile sale este un om slab. Adevărata mărime şi 
nobleŃe a unui om se măsoară prin puterea simŃurilor stăpânite de el 
şi nu prin puterea simŃurilor care îl stăpânesc. Cel mai puternic om, 
este acela care deşi simŃitor la nedreptate, totuşi îşi înfrânează 
patima şi iartă vrăjmaşilor săi. Asemenea oameni sunt adevăraŃi 
eroi.” Exemplul unei persoane energice are mare influenŃă; are o 
putere electrizantă asupra celorlalŃi. Ea poate că întâmpină greutăŃi 
în lucrarea sa; dar perseverează şi în loc de a permite ca drumul său 
să fie barat, ea dărâmă toate obstacolele... 

 
7 noiembrie, 1 Petru 4:12,13, Biblia la rând: Ioan 7-8 

Prin înŃelepciunea puternică a adevărului lui Dumnezeu, am 
fost luaŃi din cariera acestei lumi şi aduşi în atelierul Domnului ca 
să fim şlefuiŃi pentru locaşurile din Templul Său. În această lucrare 
ciocanul şi dalta trebuie să-şi facă partea lor şi abia apoi urmează 
finisarea. Nu vă răzvrătiŃi împotriva acestei lucrări a harului. Poate 
sunteŃi pietre colŃuroase, care au nevoie de o lucrare îndelungată de 
şlefuire, înainte de a fi pregătiŃi a ocupa locaşurile pe care 
Dumnezeu le-a destinat pentru noi. Nu trebuie să fi Ńi surprinşi dacă 
Dumnezeu foloseşte dalta şi ciocanul pentru a îndepărta defectele 
din caracterele voastre. Numai El poate desăvârşi această lucrare. 
Să fi Ńi siguri că nici una din loviturile Sale nu sunt de prisos.  

 
8 noiembrie, 1 Tesaloniceni 5:6, Biblia la rând: Ioan 9-10 

Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit a rezista vrăjma-
şului viclean. Tocmai de această rezistenŃă se teme Satan. El 
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cunoaşte mai bine decât noi limitele puterii sale şi cât de uşor poate 
fi biruit, dacă ne împotrivim lui şi-l înfruntăm. Prin puterea divină, 
chiar cel mai slab sfânt este mai mult decât un rival faŃă de el şi faŃă 
de toŃi îngerii lui şi la încercarea forŃelor lor, el va fi în stare să-şi 
dovedească puterea lui superioară. De aceea paşii lui Satan sunt 
fără zgomot şi mişcările sale le face pe furiş, iar bateriile sale sunt 
camuflate... 

 
9 noiembrie, Leveticul 20:6, Biblia la rând: Ioan 11-12 

Vrăjitorii timpurilor păgâne îşi au corespondentul lor în mediile 
spiritiste, în necromaŃii şi ghicitorii de astăzi. Glasurile misterioase 
care vorbeau în Endor şi Efes, amăgesc încă mereu pe fiii 
oamenilor prin minciunile lor. Dacă s-ar putea da la o parte vălul de 
la ochii noştri, atunci am vedea pe îngerii cei răi întrebuinŃând 
scamatoriile lor pentru a amăgi şi a distruge… Aceste amăgiri vor 
lua proporŃii, iar noi trebuie să Ńinem piept la toate; dacă nu vom fi 
pregătiŃi, atunci vom fi amăgiŃi şi biruiŃi. Poporul lui Dumnezeu 
trebuie să fie pregătit pentru a se împotrivi acestor spirite cu 
adevăruri biblice, că morŃii nu ştiu nimic şi că acei care apar sub 
înfăŃişarea lor nu sunt decât spirite de demoni.  

 
10 noiembrie, Coloseni 2:8, Biblia la rând: Ioan 13-15 

Există... o formă de vindecare prin influenŃa minŃii, care este 
unul din cele mai eficiente mijloace ce lucrează spre rău. Prin 
această aşa numită ştiinŃă, mintea unuia este adusă sub stăpânirea 
minŃii altuia, astfel încât individualitatea celui mai slab este 
absorbită şi supusă în totul de către cel mai tare. Astfel o persoană 
ajunge să stăpânească voinŃa altei persoane. Dar această aşa numită 
ştiinŃă este întemeiată pe principii false. Ea nu conduce pe om la 
Domnul, care este viaŃa şi mântuirea noastră. Cel care atrage la sine 
minŃile altora, tinde să-i despartă pe aceştia de Domnul, care este 
adevăratul izvor al vieŃii şi al puterii… Neglijarea rugăciunii îi 
conduce pe oameni la încrederea în propria lor putere şi deschide 
uşa ispitei. în multe cazuri imaginaŃia este captivată de descoperirea 
ştiinŃifică, iar oamenii sunt măguliŃi de conştienŃa propriei lor 
puteri.  
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11 noiembrie, 1 Timotei 6:20, Biblia la rând: Ioan 16-18 
Pentru mulŃi, studiile ştiinŃifice au fost un blestem. Dumnezeu a 

îngăduit ca un potop de lumină să se reverse asupra lumii prin 
descoperirile ştiinŃei şi ale artelor; dar chiar cele mai strălucite minŃi 
dacă nu sunt conduse după Cuvântul lui Dumnezeu în cercetările 
lor, cad în rătăcire, când umblă să cerceteze legăturile dintre ştiinŃă 
şi revelaŃie. Dumnezeu este autorul ştiinŃei... Corect înŃelese, ştiinŃa 
şi Cuvântul scris sunt în armonie şi fiecare revarsă lumină asupra 
celeilalte, împreună, ele ne conduc la Dumnezeu învăŃându-ne câte 
ceva din înŃelepciunea şi generozitatea legilor prin care lucrează 
El… ŞtiinŃa mântuirii este cea mai importantă materie ce trebuie să 
fie învăŃată în şcoala pregătitoare de pe pământ.  

 
12 noiembrie, 2 Timotei 4:3, Biblia la rând: Ioan 19-21 

Cu iuŃeală oamenii se vor înrola sub steagul pe care şi l-au ales, 
aşteptând cu nerăbdare şi urmărind mişcările conducătorilor lor. 
Unii urmăresc, aşteaptă şi lucrează pentru venirea Domnului nostru; 
în timp ce cealaltă tabără trece cu repeziciune sub stindardul 
primului mare apostat. Ei caută un Dumnezeu în ceea ce este 
omenesc, iar Satan personifică ceea ce ei caută. MulŃimile vor fi 
astfel înşelate prin respingerea adevărului şi vor accepta 
contrafacerea. Ceea ce este omenesc este socotit a fi dumnezeiesc… 
ÎnvăŃători mincinoşi se vor ridica spre a vă abate de la calea cea 
îngustă şi de la poarta cea strâmtă. FeriŃi-vă de ei; chiar atunci când 
umblă îmbrăcaŃi în haine de oi, pe dinăuntru ei sunt lupi răpitori... 

 
13 noiembrie, Isaia 50:10, Biblia la rând: Faptele Ap. 1-3 

Sunt mulŃi tineri care umblă în întuneric şi n-au nici o lumină. 
Mâna Domnului le-a fost întinsă cu cea mai duioasă compasiune şi 
dragoste; dar ei nu caută să se încreadă în El. Ei doresc să se simtă 
pe deplin capabili de a plănui şi hotărî pentru sine... Domnul 
marchează o cale pe care doreşte ca ei să meargă. El i-a 
binecuvântat cu talente pe care să le folosească spre slava Sa, 
pentru a face o anumită lucrare pentru Stăpân; dar Satan zice: “Eu 
voi schimba porunca lui Hristos, voi găsi o altă direcŃie de lucru 
pentru creierul activ şi mâinile ocupate, prin care ei îmi vor servi 
mie...” Tineri bărbaŃi şi femei, cercetaŃi relaŃiile voastre de afaceri şi 
întrebaŃi-vă: Sunt eu acolo unde doreşte Dumnezeu să fiu?  



LecŃiunile Şcolii de Sabat 208

14 noiembrie, Isaia 27:5, Biblia la rând: Faptele Ap. 4-6 
Lupta se dă în jurul fiecărui suflet care este salvat de sub 

puterea celui rău şi al cărui nume este trecut în cartea vieŃii 
Mieluşelului. Nici unul nu va fi primit din familia lui Satan în 
familia lui Dumnezeu fară să provoace cea mai înverşunată 
împotrivire din partea celui rău... El duce pe oameni la necredinŃă, 
facându-i să-şi piardă încrederea în Dumnezeu şi să se despartă de 
iubirea Sa; el îi ispiteşte să calce legea Sa şi apoi îi pretinde ca 
prizonieri ai lui şi tăgăduieşte lui Hristos dreptul de a-i smulge din 
mâinile lui. El ştie că acei care caută pe Dumnezeu cu seriozitate şi 
cer iertare şi har, vor căpăta; de aceea el le pune în faŃă păcatele lor, 
ca să-i descurajeze... Prin nenumărate planuri viclene şi cu cea mai 
mare iscusinŃă şi cruzime, el se străduieşte să-şi asigure 
condamnarea lor… Hristos nu va îngădui niciodată ca vreun suflet 
care pretinde ocrotirea Sa în pocăinŃă şi credinŃă, să treacă sub 
puterea vrăjmaşului.  

 
15 noiembrie, Daniel 12:10, Biblia la rând: Faptele Ap. 7-8 

Dumnezeu a descoperit ce va avea loc în zilele din urmă, pentru 
ca poporul Său să poată fi pregătit să stea împotriva furtunii de 
prigoană şi de mânie. Acei care au fost avertizaŃi despre 
evenimentele care le stau în faŃă nu trebuie să aştepte liniştiŃi 
sosirea furtunii, măgulindu-se cu gândul că Dumnezeu va ocroti pe 
credincioşii Săi în ziua necazului... Acum nu este timpul de a lăsa 
minŃile noastre să fie ocupate cu lucruri de mică importanŃă... 
Mişcarea duminicală îşi va face acum drum prin întuneric. 
Conducătorii ascund însă scopul lor adevărat şi unii dintre acei care 
se unesc cu această mişcare nu văd încotro duce acest curent de jos. 
Mărturisirile lor sunt blânde şi creştineşti în aparenŃă; dar când vor 
vorbi se va da pe faŃă spiritul balaurului. Este de datoria noastră de 
a face tot ce ne stă în putere pentru a abate primejdia ameninŃătoare.  

 
16 noiembrie, Matei 7:16,17, Biblia la rând: Faptele Ap. 9-10 

Înainte de venirea judecăŃilor asupra pământului, va avea loc 
printre oamenii lui Dumnezeu o aşa redeşteptare a vechii evlavii 
cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolilor. Spiritul şi puterea 
lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor Săi. În timpul acela 
mulŃi se vor despărŃi de acele biserici în care iubirea de lume a luat 
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locul iubirii de Dumnezeu şi de Cuvântul Său. MulŃi, atât din 
slujitorii bisericilor cât şi din popor, vor primi cu bucurie marile 
adevăruri pe care le-a rânduit Dumnezeu să fie vestite în timpul 
acesta, spre a pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului. 
Duşmanul sufletelor omeneşti doreşte să împiedice lucrarea 
aceasta; şi înainte de a începe o astfel de lucrare, el va izbuti să o 
împiedice, provocând o contrafacere a ei. În acele biserici pe care 
va izbuti să le supună puterii sale amăgitoare, el va face să pară că 
Dumnezeu a revărsat binecuvântare specială, se va da pe faŃă ceea 
ce se crede a fi un mare interes religios... 

 
17 noiembrie, Faptele ap. 20:19, Biblia la rând: Faptele Ap. 11-13 

Dacă Satan a fost atât de viclean la început, cum trebuie să fie 
el acum, după dobândirea unei experienŃe de mii de ani? Cu toate 
acestea, Dumnezeu şi îngerii sfinŃi şi toŃi acei care trăiesc în 
ascultare de întreaga voinŃă a Domnului, sunt mai înŃelepŃi decât el. 
ToŃi acei care sunt în mod activ angajaŃi în lucrarea lui Dumnezeu, 
căutând să arate oamenilor amăgirile celui rău şi să le prezinte pe 
Hristos, vor ajunge să se unească cu Pavel în mărturisirea lui, când 
zice că el serveşte Domnului cu toată umilinŃa, dar cu multe lacrimi 
şi ispite... Ispititorul nu are putere să stăpânească voinŃa omului sau 
să silească un suflet la păcat. El poate aduce dureri şi suferinŃe; dar 
el nu poate corupe; El poate aduce chinuri de moarte, dar nu poate 
murdări.  

 
18 noiembrie, Iov. 1:7, Biblia la rând: Faptele Ap. 14-15 

Puterea şi răutatea Satanei şi a oştilor sale ar fi în stare să ne 
înspăimânte într-un mod cu totul justificat, dacă n-am şti că putem 
găsi adăpost şi scăpare în puterea cu mult mai mare a Mântuitorului 
nostru... 

Dar cei ce urmează lui Hristos sunt totdeauna în siguranŃă sub 
ocrotirea Sa. îngeri care se disting prin putere sunt trimişi din cer în 
apărarea acestora. Cel rău nu poate pătrunde cu forŃa prin garda de 
îngeri sfinŃi pe care Dumnezeu i-a rânduit în jurul poporului Său.  

 
19 noiembrie, Ioel 3:14, Biblia la rând: Faptele Ap. 16-17 

Cuvântul lui Dumnezeu ne-a avertizat contra primejdiei care ne 
ameninŃă. Dacă nu se va lua seama la aceste avertismente, lumea 
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protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei, abia 
când va fi prea târziu pentru a mai scăpa de cursă. Acum trebuie să 
căutăm după o vie şi profundă experienŃă în lucrurile lui 
Dumnezeu. N-avem nici o clipă de pierdut.  

 
20 noiembrie, 2 Timotei 3:12, Biblia la rând: Faptele Ap. 18-20 

Rezultatele înspăimântătoare ale impunerii preceptelor 
bisericeşti de către autorităŃile civile, revărsarea năvalnică a 
spiritismului, progrese ascunse dar repetate ale puterii papale - toate 
vor fi demascate. Prin aceste avertismente solemne poporul va fi 
trezit... Pentru că apărătorii adevărului refuză să Ńină duminica, unii 
din ei vor fi aruncaŃi în închisoare, alŃii vor fi exilaŃi, iar alŃii trataŃi 
ca sclavi. Pentru înŃelepciunea omenească toate acestea par acum 
imposibile, dar când spiritul lui Dumnezeu, care acum le Ńine pe 
toate în frâu, Se va retrage de la oameni şi ei vor rămâne sub 
conducerea lui Satan, atunci se vor petrece lucruri grozave... 
Nimeni nu poate servi lui Dumnezeu fară să provoace opoziŃia 
oştilor întunericului.  

 
21 noiembrie, 1 Petru 3:12, Biblia la rând: Faptele Ap. 21-23 

Nici un om nu poate fi sigur nici măcar o zi, sau un ceas, fară 
rugăciune. în mod deosebit trebuie să cerem de la Dumnezeu în 
rugăciune pricepere ca să înŃelegem Cuvântul Său. Acolo sunt 
descoperite vicleniile ispititorului şi mijloacele prin care putem să 
ne împotrivim lui cu succes. Satan este dibaci în citarea textelor din 
Scriptură, cu tălmăcirea lui proprie, prin care el speră să ne facă să 
ne împiedicăm şi să cădem. Trebuie să studiem Biblia cu o inimă 
umilită şi să nu pierdem niciodată din vedere, de a ne Ńine tare de 
Domnul. Satan ştie bine că şi cel mai slab suflet care rămâne în 
Hristos este mai mult decât un rival de luptă pentru oştile 
întunericului. Numai prin umilă încredere în Dumnezeu şi prin 
ascultare de toate poruncile Sale, putem fi mereu în siguranŃă.  

 
22 noiembrie, Ezechiel 34:26, Biblia la rând: Faptele Ap. 24-26 

Domnul a hotărât ca tineretul să fie mâna Sa ajutătoare. Marea 
lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o mai mică manifestare a 
puterii lui Dumnezeu decât aceea care a caracterizat începuturile ei. 
ProfeŃiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la 
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începutul predicării Evagheliei, se vor împlini din nou prin ploaia 
târzie, la încheierea lucrării de vestire a Evangheliei... Dumnezeu 
are o lucrare pentru poporul Său, pe care să o aducă la îndeplinire 
pentru lume, iar dacă ei vor lucra în armonie unul cu altul şi cu 
cerul, El îşi va dovedi puterea în favoarea lor, aşa cum a facut-o cu 
primii Săi ucenici în ziua Rusaliilor.  

 
23 noiembrie, Ioel 2:23, Biblia la rând: Faptele Ap. 27-28 

Fiecare persoană trebuie să-şi dea seama de propriile ei nevoi. 
Inima trebuie să fie golită de orice murdărie şi curăŃită pentru a face 
cu putinŃă locuirea în ea a Duhului. Primii ucenici s-au pregătit 
pentru revărsarea Duhului Sfânt la ziua Cincizecimii prin 
mărturisirea şi părăsirea păcatelor, prin rugăciune serioasă şi 
consacrându-se lui Dumnezeu. Aceeaşi lucrare, dar într-o măsură 
mai mare, trebuie să fie făcută acum... Nu trebuie să existe nici o 
neglijare a harului, reprezentat prin ploaia timpurie. Numai acei 
care trăiesc lumina pe care o au, vor primi lumină mai mare. Dacă 
nu progresăm zilnic în practicarea virtuŃiilor creştine active, nu vom 
recunoaşte manifestările Duhului Sfânt, în ploaia târzie. Aceasta 
poate cădea în inimile celor din jurul nostru, dar noi nu o vom 
discerne şi nici nu o vom primi.  

 
24 noiembrie, Zaharie 10:1, Biblia la rând: Romani 1-3 

În Răsărit ploaia timpurie se revarsă în timpul semănatului. Ea 
este necesară pentru ca sămânŃa să poată germina. Sub influenŃa 
ploii dătătoare de viaŃă, mlădiŃa delicată încolŃeşte. Ploaia târzie, 
căzând aproape de încheierea sezonului, face să se coacă grânele şi 
le pregăteşte pentru secerat. Domnul foloseşte aceste ilustraŃii din 
natură pentru a reprezenta lucrarea Spiritului Sfânt... Nu vă lăsaŃi în 
nădejdea că ploaia va cădea de la sine, prin derularea naturală a 
anotimpurilor. CereŃi-o... Spiritul Sfânt va veni asupra tuturor 
acelora care se roagă pentru pâinea vieŃii, pentru a o împărtăşi şi 
tovarăşilor lor.”  

 
25 noiembrie, Apocalipsa 18:1, Biblia la rând: Romani 4-7 

O lucrare de întindere mondială cu o putere neobişnuită, este 
prezentată aici… Solia vestită de îngerul al doilea a fost repetată, 
adăugându-se la aceasta toate răutăŃile care s-au strecurat în biserici 
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de la 1844 încoace. Lucrarea acestui înger vine tocmai la timp 
potrivit spre a se ataşa la marea lucrare finală a soliei îngerului al 
treilea, care creşte până ce devine o mare strigare. Poporul lui 
Dumnezeu va fi pregătit prin aceasta pentru a putea rezista în ceasul 
încercării, care va veni curând peste el. Eu am văzut o mare lumină 
strălucind asupra lor, iar ei s-au unit spre a vesti fară teamă solia 
îngerului al treilea… Lumina care înconjura sufletele aşteptânde, 
pătrundea pretutindeni, iar cei din biserici care aveau ceva lumină şi 
care încă nu auziseră şi nu lepădaseră cele trei solii, urmau strigarea 
şi părăseau bisericile.   

 
26 noiembrie, Evrei 12:28, Biblia la rând: Romani 8-10 

Acei care-L primesc pe Hristos şi la cea dintâi mărturisire zic: 
“Eu sunt salvat, sunt în pericol de a se încrede în ei înşişi. Ei au 
pierdut din vedere propriile lor slăbiciuni şi nevoia lor continuă de 
puterea divină. Ei nu sunt pregătiŃi pentru amăgirile lui Satan... 
Singura noastră siguranŃă constă într-o continuă lepădare a eului şi 
dependenŃă de Hristos…. Când se apropie furtuna, mulŃi dintre 
credincioşii soliei îngerului al treilea, care n-au fost sfinŃiŃi prin 
trăirea adevărului, vor părăsi credinŃa şi vor trece în rândurile 
opoziŃiei. Unindu-se cu lumea şi împărtăşindu-se din spiritul ei, 
aceştia ajung să vadă lucrurile cam în aceeaşi lumină, iar când vine 
încercarea ei sunt pregătiŃi să aleagă partea uşoară şi populară. 
BărbaŃi de talent şi cu o conduită plăcută, care altă dată se bucurau 
în credinŃa adevărului, întrebuinŃează acum puterile lor ca să 
amăgească pe alŃii şi să-i ducă în rătăcire. Ei ajung cei mai 
înverşunaŃi duşmani ai fraŃilor lor de altădată… Trăim în vremuri 
zbuciumate, vremuri când orice lucru ce poate fi clătinat va fi 
clătinat. Domnul nu va ierta pe acei care cunosc adevărul, dacă în 
vorbe şi fapte nu ascultă de poruncile Sale. 

 
27 noiembrie, Amos 4:12, Biblia la rând: Romani 11-13 

Eu am văzut că nici unul din acei care nu au câştigat biruinŃa 
asupra fiecărui cuvânt nedrept şi asupra oricărei fapte nedrepte nu 
se vor putea împărtăşi de “reînviorare." De aceea, noi trebuie să ne 
apropiem din ce în ce mai mult de Domnul şi să căutăm cu toată 
seriozitatea a dobândi această pregătire, care ne face capabili pentru 
luptă şi să putem sta la ziua cea mare a Domnului. Să ne aducem 
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aminte că Dumnezeu este sfânt şi că numai fiinŃe sfinte vor putea 
locui în veci, înaintea Sa.  

 
28 noiembrie, Isaia 28:12, Biblia la rând: Romani 14-16 

Asprimea răsplătirii care aşteaptă pe cei ce calcă Legea poate fi 
înŃeleasă din neplăcerea pe care o are El, de a executa judecata…. 
După ce Dumnezeu a făcut tot ce se putea face pentru mântuirea 
oamenilor, dacă ei dovedesc încă prin vieŃile lor că dispreŃuiesc 
harul oferit, moartea va fi partea lor, şi aceasta va fi o moarte 
groaznică pentru că ei vor simŃi agonia pe care Hristos a simŃit-o pe 
cruce. Atunci îşi vor da ei seama că au pierdut viaŃa veşnică şi 
moştenirea nemuritoare.  

 
29 noiembrie, Daniel 12:1, Biblia la rând: 1 Corinteni  1-4 

Când se încheie solia îngerului al treilea, atunci harul nu mai 
intervine în favoarea locuitorilor vinovaŃi ai pământului. Poporul lui 
Dumnezeu şi-a terminat lucrarea. Ei au primit “ploaia târzie”, 
înviorarea de la faŃa Domnului şi sunt pregătiŃi pentru ceasul 
încercării, din faŃa lor. Îngerii se grăbesc în toate direcŃiile în cer. 
Un înger întors de pe pământ aduce vestea că lucrarea lui s-a făcut; 
cei ce au dovedit credincioşie faŃă de învăŃăturile divine, au primit 
“sigiliul viului Dumnezeu." Atunci Isus încetează lucrarea Sa de 
mijlocire în Sanctuarul din cer. El acum îşi ridică mâinile şi zice cu 
glas tare: “S-a făcut." …Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a luat 
sfârşit. Numai acei care au inima şi mîinile curate vor putea rezista 
în acel timp de încercare. Acum este timpul ca Legea lui Dumnezeu 
să fie scrisă în mintea, pe fruntea şi în inimile noastre... Trebuie să 
întrebuinŃăm orele noastre libere pentru cercetarea Bibliei care ne 
va judeca la Ziua judecăŃii... TrăiŃi şi umblaŃi în armonie cu timpul 
solemn al revenirii Fiului omului. Timpul sigilării este foarte scurt 
şi curând va fi trecut. Acum este timpul când cei patru îngeri încă 
Ńin cele patru vânturi, pentru pecetluirea chemării şi alegerii 
noastre.  

 
30 noiembrie, Isaia 41:17, Biblia la rând: 1 Corinteni  5-8 

Când Domnul Isus încetează lucrarea Sa de mijlocire în 
Sanctuarul din cer, atunci se va vărsa mânia neamestecată, care 
ameninŃa pe cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi care primesc 
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semnul ei… E adevărat că aceste urgii sunt teribile, dar dreptatea 
lui Dumnezeu este deplin dovedită prin ele... Aceste plăgi nu sunt 
generale, căci altfel locuitorii pământului ar fi distruşi toŃi dintr-o 
dată. Totuşi, plăgile acestea sunt cele mai îngrozitoare din câte au 
cunoscut muritorii vreodată. Înainte de încheierea timpului de 
probă, adică a timpului de har, judecăŃile venite asupra oamenilor 
erau amestecate cu milă. Sângele Mijlocitor al Domnului Hristos 
apără pe păcătos de măsura deplină cuvenită vinovăŃiei sale. Dar la 
judecata de apoi, mânia lui Dumnezeu va fi vărsată, neamestecată 
cu milă. Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferinŃe; dar ... ei 
nu vor fi lăsaŃi să piară... 

 
 

DECEMBRIE 
 

1 decembrie, Luca 17:26, Biblia la rând: 1 Corinteni  9-11 
Avertismentele Domnului adresate din veac în veac lumii, prin 

servii Săi, au fost primite cu aceeaşi îndoială şi necredinŃă. Când 
din cauza fărădelegilor Domnul hotărâse să nimicească lumea 
antediluviană, printr-un potop, El le-a descoperit mai întâi planul 
Său, pentru a da oamenilor ocazie să se întoarcă de la păcatele lor. 
Timp de o sută douăzeci de ani răsună în urechile păcătoşilor 
îndemnul de a se pocăi, pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu se 
manifeste prin nimicirea lor. Dar această solie de avertizare li se 
păru o poveste şi nu au luat-o în seamă... 

 
2 decembrie, 1 Tesaloniceni 5:3, Biblia la rând: 1 Corinteni  12-14 

Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învăŃătorii mincinoşi. 
Ei zic: “Pace şi lini şte." Ca şi preoŃii şi învăŃătorii dinaintea căderii 
Ierusalimului, ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate şi 
slavă. Interpretează semnele timpului, preînchipuind lucrul acesta. 
Dar ce zice cuvântul InspiraŃiei? “O prăpădenie neaşteptată va veni 
peste ei." 

 
3 decembrie, łefania 1:14, Biblia la rând: 1 Corinteni  15-16 

Domnul retrage de pe pământ restricŃiile Sale şi în curând va fi 
moarte şi prăpăd, o creştere a crimelor, a cruzimii şi a săvârşirii de 
rele împotriva bogaŃilor care s-au înălŃat împotriva celor săraci. Cei 
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care sunt lipsiŃi de protecŃia lui Dumnezeu nu vor afla siguranŃă în 
nici un loc şi în nici o poziŃie. AgenŃi omeneşti sunt instruiŃi şi îşi 
folosesc puterea pentru a pune în funcŃiune cea mai puternică 
maşinărie de rănire şi ucidere… Sfârşitul este aproape, timpul 
cercării este pe sfârşite. O, să căutăm pe Dumnezeu câtă vreme 
poate fi găsit.  

 
4 decembrie, Matei 24:32,33, Biblia la rând: 2 Corinteni  1-4 

Hristos a declarat că la sfârşitul persecuŃiei papale, soarele avea 
să se întunece, iar luna să nu-şi mai dea lumina. Apoi stelele aveau 
să cadă din cer. Dar Hristos nu a descoperit ziua şi ceasul venirii 
Sale... Timpul exact al celei de a doua veniri a Fiului omului, este o 
taină a lui Dumnezeu. Încă puŃin şi vom vedea pe împărat în 
frumuseŃea Lui. Încă puŃin şi El va şterge orice lacrimă din ochii 
noştri. Încă puŃin şi El ne va înfăŃişa “fără prihană şi plini de 
bucurie înaintea slavei Sale.” Iuda 24.  

 
5 decembrie, Apocalipsa 1:3, Biblia la rând: 2 Corinteni  5-9 

Când cartea lui Daniel şi Apocalipsul vor fi mai bine înŃelese, 
credincioşii vor avea o experienŃă religioasă cu totul deosebită. Lor 
le vor fi arătate porŃile deschise ale cerului, astfel încât inima şi 
mintea vor fi impresionate de caracterul pe care trebuie să-l 
dezvolte toŃi, pentru a înŃelege fericirea care trebuie să fie răsplata 
curăŃiei din inimă. Domnul îi va binecuvânta pe toŃi acei care vor 
căuta cu umilinŃă şi sfială să înŃeleagă ceea ce este descoperit în 
Apocalipsa… Să acordăm mai mult timp studiului Bibliei. Noi nu 
înŃelegem Cuvântul aşa cum ar trebui. Cartea Apocalipsa începe cu 
o poruncă pentru noi şi anume de a înŃelege învăŃăturile pe care ea 
le conŃine... Când ... înŃelegem ce reprezintă această carte pentru 
noi, în mijlocul nostru va putea fi văzută o mare redeşteptare.  

 
6 decembrie, Matei 24:45, Biblia la rând: 2 Corinteni  10-13 

Ca act de încoronare a marii opere de amăgire, Satan însuşi va 
personifica pe Domnul Hristos. Biserica a mărturisit timp de 
veacuri că aşteaptă venirea Mântuitorului ca împlinire a speranŃelor 
ei. Acum marele amăgitor va face să apară ca şi cum Hristos ar fi 
venit. În diferite părŃi ale pământului, Satan se va arăta printre 
oameni ca o fiinŃă maiestuoasă, de o orbitoare strălucire, 
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asemănându-se felului cum este descris Fiul lui Dumnezeu de către 
Ioan în ApocaliPsalmii... Strigătul de triumf va răsuna în văzduh: 
“A venit Hristos! A venit Hristos!” Oamenii vor cădea la pământ în 
adorare înaintea lui... În cuvinte amabile şi compătimitoare, el 
prezintă o parte din aceleaşi adevăruri cereşti pline de har, pe care 
le rostea Mântuitorul; el vindecă bolile din popor şi apoi dându-se 
drept Hristos, pretinde că a schimbat Sabatul în duminică şi va 
porunci ca toŃi să sfinŃească ziua pe care el a binecuvântat-o... 

 
7 decembrie, Isaia 30:29, Biblia la rând: Galateni 1-3 

Când păzitorii poruncilor lui Dumnezeu vor fi scoşi de sub 
scutul legilor omeneşti, atunci în diferite Ńări se va produce o 
mişcare simultană pentru distrugerea lor... Poporul lui Dumnezeu - 
unii în celulele închisorilor, alŃii ascunşi în locuri singuratice prin 
păduri şi prin munŃi - cer mereu în rugăciune protecŃia divină, în 
timp ce în toate părŃile, companii de oameni înarmaŃi, mânaŃi de 
oşti de îngeri răi, se pregătesc pentru lucrarea lor de ucidere... Cu 
strigăte de triumf, cu batjocuri şi blesteme, mulŃimile de oameni răi 
sunt pe punctul de a se năpusti asupra prăzii lor, când iată, deodată 
se lasă asupra pământului un întuneric des, mai des decât 
întunericul nopŃii celei mai întunecate. Apoi un curcubeu... se arată 
pe cer şi pare că încercuieşte fiecare grupă de credincioşi, care se 
roagă... Norii negri şi mânioşi care acopereau cerul se despart iar ei, 
asemenea lui Ştefan, privind Ńintă spre cer, văd mărirea lui 
Dumnezeu şi pe Fiul Omului stând pe tronul Său. Pe chipul Său 
divin ei văd semnele umilirii Sale, iar de pe buzele Sale ei aud 
cererea prezentată Tatălui înaintea sfinŃilor îngeri: “Tată, vreau ca 
acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai 
dat Tu” (Ioan 17:24)… La miezul nopŃii Dumnezeu îşi va arăta 
puterea Sa pentru salvarea poporului Său. Soarele se arată 
strălucind în toată puterea sa. Semne şi minuni urmează unele după 
altele în repede succesiune. NelegiuiŃii se uită cu spaimă şi cu 
înmărmurire la scena aceasta, în vreme ce drepŃii văd acum cu 
bucurie solemnă semnele liberării lor.  

 
 8 decembrie, Tit 2:13, Biblia la rând: Galateni 4-6 

Unul din adevărurile cele mai glorioase şi mai solemne dintre 
toate adevărurile descoperite în Biblie este acela care vesteşte cea 
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de a doua venire a lui Hristos, pentru încheierea marii lucrări a 
mântuirii... învăŃătura despre a doua venire a lui Hristos este cheia 
de bază a Sfintei Scripturi… Venirea Domnului a reprezentat în 
toate veacurile speranŃa adevăraŃilor Săi urmaşi. Aceasta este ziua 
pe care trebuie s-o dorească toŃi drept credincioşii, pe care s-o 
aştepte toŃi, după care toŃi ar trebui să suspine, căci ea va fi 
împlinirea lucrării pentru mântuirea lor, încoronarea dorinŃelor şi 
aspiraŃiilor sufletului lor." “Doamne, grăbeşte venirea acestei zile 
fericite!”  

 
9 decembrie, Psalmii 50:3,4, Biblia la rând: Efeseni 1-3 

Isus vine în frunte ca un puternic Biruitor. Nu mai vine acum ca 
“omul durerilor”, ca să bea cupa amară a ruşinii şi a suferinŃei, ci 
vine ca Biruitor, în cer şi pe pământ, ca să judece vii şi morŃii… Cu 
imnuri în melodii cereşti, sfinŃii îngeri - într-o vastă şi nenumărată 
mulŃime, îl însoŃesc pe cale… Asupra celor ce au lepădat harul lui 
Dumnezeu, cade groaza deznădejdii veşnice.  

 
10 decembrie, Evrei 11:5, Biblia la rând: Efeseni 4-6 

Enoh însă era ispitit ca şi noi. El era înconjurat de o societate 
tot atât de vrăjmaşă dreptăŃii ca şi aceea care ne înconjoară pe noi. 
Atmosfera pe are o respira el era mânjită de păcat şi corupŃie, tot 
aşa ca şi a noastră. Totuşi el ducea o viaŃă sfântă. Tot astfel şi noi 
putem să rămânem curaŃi şi nestricaŃi. El este un simbol pentru 
sfinŃii care trăiesc în mijlocul primejdiilor şi corupŃiilor zilelor din 
urmă. Pentru ascultarea Sa credincioasă de Dumnezeu, el a fost luat 
la cer. Tot astfel şi credincioşii care trăiesc acum şi rămân 
statornici, vor fi luaŃi la cer. Ei vor fi răpiŃi din această lume 
păcătoasă şi coruptă către bucuriile curate ale cerului. Calea 
poporului lui Dumnezeu trebuie să fie tot în sus şi înainte spre 
biruinŃă.  

 
11 decembrie, Fapte 1:11, Biblia la rând: Filipeni 1-4 

Într-adevăr, preŃioasă a fost făgăduinŃa dată acelor ucenici 
întristaŃi, că ei vor vedea din nou pe Isus, pe care toŃi îl iubeau 
foarte mult. De asemenea, preŃioasă este această făgăduinŃă pentru 
oricare adevărat urmaş al lui Hristos. Nimeni dintre acei care-L 
iubesc cu adevărat, nu va regreta că El va veni iarăşi... Isus vine! 
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Dar nu să ia seama la nenorocirile omenirii sau să asculte pe 
păcătosul vinovat mărturisindu-şi păcatul şi nici să-l ierte, deoarece 
atunci cazul fiecăruia va fi fost hotărât pentru viaŃă sau moarte. 
Acei care au trăit în păcat vor rămâne păcătoşi mai departe. Acei 
care şi-au mărturisit păcatele cât timp Isus era în Sanctuar, care şi 
L-au făcut Prietenul lor şi care au dorit venirea Lui, vor fi iertaŃi 
pentru păcatele lor... 

 
12 decembrie, Iacov 1:12, Biblia la rând: Coloseni 1-4 

Am văzut un foarte mare număr de îngeri, aducând din cetate 
coroane de slavă, o coroană pentru fiecare sfânt, cu numele acestuia 
scris pe ea. Atunci când Isus ceru coroanele, îngerii le prezentară 
înaintea Sa şi cu însăşi mâna Sa dreaptă, bunul Isus aşează 
coroanele pe capetele sfinŃilor. îngerii conducători dădură tonurile 
şi apoi toate vocile au fost înălŃate în laude fericite, pline de 
recunoştinŃă şi fiecare mână atinse cu îndemânare corzile harfei, 
făcând să răsune o muzică melodioasă în tonuri ample şi 
desăvârşite... Apoi L-am văzut pe Isus conducând pe poporul Său la 
pomul vieŃii... În pomul vieŃii erau fructe de cea mai aleasă 
frumuseŃe din care sfinŃii puteau să se împărtăşească liberi.  

 
13 decembrie, Apocalipsa 20:1.2, Biblia la rând: 1 Tesaloniceni 

“La venirea Domnului păcătoşii sunt nimiciŃi de pe faŃa 
pământului - mistuiŃi de suflarea gurii Sale şi distruşi de strălucirea 
măririi Lui. Domnul Hristos ia pe poporul Său sus în cetatea lui 
Dumnezeu, iar pământul rămâne gol, fără locuitori... Tot pământul 
se prezintă atunci ca o pustietate goală. Ruinele oraşelor şi satelor 
distruse de cutremur, copacii dezrădăcinaŃi, stânci colŃuroase 
aruncate de valurile mării sau rupte din pământ stau răspândite pe 
suprafaŃa lui în vreme ce mari prăpăstii arată locul de unde au fost 
munŃii mutaŃi din temeliile lor… Aceasta trebuie să fie locuinŃa lui 
Satan şi a îngerilor lui timp de o mie de ani. Aici trebuia să fie 
restrâns, pentru a pribegi în sus şi în jos pe faŃa sfâşiată a 
pământului şi să vadă rezultatele răscoalei lui împotriva legii lui 
Dumnezeu. Timp de o mie de ani poate să se bucure de roadele 
blestemului pe care l-a pricinuit.  
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14 decembrie, 1 Corinteni 6:3, Biblia la rând: 2 Tesaloniceni 
În timpul celor o mie de ani dintre prima şi cea de a doua 

înviere, are loc judecata nelegiuiŃilor. În acest timp drepŃii domnesc 
ca regi şi preoŃi ai lui Dumnezeu. Ioan, în Apocalipsa, zice: “Am 
văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat 
judecata." “Ei vor fi preoŃi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor 
împărăŃi cu El o mie de ani.” (Apocalipsa 20:4.6) Acesta este 
timpul când, după cum zice Pavel “sfinŃii vor judeca lumea”. 
(1 Corinteni 6:2). Împreună cu Hristos ei judecă pe păcătoşi, 
comparând faptele lor cu Cartea Legii, Biblia - şi hotărăsc cazul 
fiecăruia după faptele făcute în trup. Apoi partea de pedeapsă pe 
care trebuie să o sufere ei este măsurată potrivit cu faptele lor şi 
este scrisă în dreptul numelui lor în cartea morŃii. Şi Satan şi îngerii 
săi sunt judecaŃi de Hristos şi de poporul Său.  

 
15 decembrie, Apocalipsa 21:10, Biblia la rând: 1 Timotei 

Cu un glas strigă oştile nelegiuiŃilor: “Binecuvântat este Cel ce 
vine în Numele Domnului!” Nu iubirea pentru Domnul Isus îi 
inspiră să declare astfel. ForŃa adevărului sileşte îndărădnicele lor 
buze să rostească aceste cuvinte. Căci aşa cum au fost puşi în 
morminte aşa înviază nelegiuiŃii, cu aceeaşi duşmănie faŃă de 
Domnul Hristos şi cu acelaşi spirit de rebeliune. Ei nu mai au un 
nou timp de har în care să-şi îndrepte defectele vieŃii din trecut. Un 
asemenea timp n-ar mai folosi la nimic. O viaŃă întreagă de călcare 
a Legii nu a îmblânzit inimile lor. Dacă li s-ar mai da un al doilea 
timp de har, el n-ar fi întrebuinŃat de ei decât tot ca primul, adică 
pentru a se sustrage de la păzirea poruncilor lui Dumnezeu şi a aŃâŃa 
la răscoală împotriva Lui. Când Noul Ierusalim, în splendoarea Sa 
orbitoare se coboară din cer, el este aşezat pe locul curăŃit şi 
pregătit a-L primi, iar Domnul Hristos cu poporul Său şi cu îngerii 
intră în sfânta cetate.  

 
16 decembrie, Filipeni 2:10.11, Biblia la rând: 2 Timotei 

În faŃa tuturor locuitorilor pământului şi ai cerului adunaŃi, are 
loc încoronarea finală a Fiului lui Dumnezeu. Iar acum, învestit cu 
maiestate şi putere supremă, Regele regilor rosteşte sentinŃa asupra 
acelor ce au dus viaŃă de rebeli împotriva guvernării Sale şi execută 
dreptatea asupra celor ce au călcat Legea Lui şi au apăsat şi prigonit 
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pe poporul Său... Când ochii Domnului Isus se îndreaptă asupra 
nelegiuiŃilor, ei devin conştienŃi de fiecare păcat pe care l-au 
săvârşit cândva... Întreaga lume a păcătoşilor stă acum la bara de 
judecată a lui Dumnezeu sub învinuirea de înaltă trădare faŃă de 
guvernământul Domnului. Ei n-au pe nimeni care să pledeze pentru 
ei; ei sunt fără scuză şi sentinŃa morŃii eterne este rostită pentru ei. 
Acum văd cu toŃii că plata păcatului nu este o plăcută independenŃă 
şi viaŃă veşnică, ci este robie, ruină şi moarte... 

 
17 decembrie, Psalmii 9:5, Biblia la rând: Tit-Filimon 

Atunci se va vedea că răscularea lui Satan contra lui Dumnezeu 
a adus ruina Sa proprie şi nimicirea tuturor acelora care au preferat 
să devină supuşii Săi. El i-a măgulit că vor dobândi mult bine din 
călcarea legii, dar se va dovedi că “moartea este plata păcatului”. 
(Rom. 6:23) Se va pune capăt pentru totdeauna păcatului cu toată 
mizeria şi stricăciunea pe care el a adus-o. Psalmistul zice: “Tu 
pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cel rău, le ştergi numele pentru 
totdeauna şi pe vecie. S-au dus vrăjmaşii! N-au rămas din ei decât 
nişte dărâmături veşnice!” (Psalmii 9:5.6.). El [Satan] sperase să 
dărâme planul mântuirii; dar planul acesta avea temelii prea 
adânci... El însuşi trebuia să moară iar împărăŃia sa să fie dată lui 
Isus.  
 
18 decembrie, Ioan 12:48, Biblia la rând: Evrei 1-6 

Focul care consumă şi mistuie pe nelegiuiŃi curăŃă pământul. 
Orice urmă de blestem este ştearsă. Dar nu va exista nici un iad care 
să chinuiască pe veci şi să păstreze mereu în faŃa ochilor celor 
mântuiŃi tabloul grozav al urmărilor păcatului. Tot ce fusese pierdut 
prin păcat, este acum răscumpărat... Planul de la început al lui 
Dumnezeu cu crearea pământului s-a îndeplinit acum, când el 
ajunge patria veşnică a celor mântuiŃi. Căci “drepŃii vor moşteni 
pământul şi vor locui în el pe veci”. Psalmii 37:29.  

 
19 decembrie, 2 Corinteni 4:17, Biblia la rând: Evrei 7-10 

Cerul este destul de ieftin dacă îl câştigăm prin suferinŃă. 
Trebuie să ne tăgăduim pe noi înşine, să murim în fiecare zi, lăsând 
numai pe Isus să apară în noi, având totdeauna mărirea Lui înaintea 
ochilor noştri. Lucrarea mântuirii nu este un joc de copil ca să te 
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apuci de ea când vrei şi s-o laşi când nu-Ńi mai place. Ea înseamnă o 
hotărâre statornică, o străduinŃă neîncetată şi aceasta va câştiga 
biruinŃa în cele din urmă. Numai cel ce rabdă până la sfârşit va fi 
mântuit. Numai cei ce stăruiesc în facerea de bine vor primi viaŃa 
veşnică şi răsplata nemuririi. 

 
20 decembrie, Apocalipsa 21:1, Biblia la rând: Evrei 11-13 

Cerul este o şcoală, câmpul ei de studiu universul, învăŃătorul ei 
este Cel Nemărginit. O ramură a acestei şcoli a fost întemeiată în 
Eden; sfârşindu-se planul de mântuire, va reîncepe educaŃia în 
şcoala edenică... Dăruirea pomului vieŃii în Eden a fost 
condiŃionată, iar la urmă a fost luat. Dar darurile vieŃii viitoare sunt 
absolute şi veşnice... Restabilit înaintea Sa, la fel ca la început, 
omul va fi din nou învăŃat de Dumnezeu...  

 
21 decembrie, Habacuc 3:4, Biblia la rând: Iacov 

O singură amintire despre păcat rămâne în veci şi anume: bunul 
nostru Mântuitor va purta pe vecie semnele răstignirii Sale pentru 
noi. Pe fruntea Sa rănită de cununa de spini, în coasta Sa împunsă 
de suliŃă şi pe mânile şi picioarele Sale străpunse de piroane, se vor 
păstra pe veci urmele crudelor urmări ale păcătuirii… Crucea lui 
Hristos va constitui ştiinŃa şi cântarea mântuiŃilor în toată veşnicia.  

 
22 decembrie, Apocalipsa 21:4, Biblia la rând: 1 Petru 

Mergem spre casă. Acela care ne-a iubit atât de mult încât să 
moară pentru noi ne-a zidit o cetate - Noul Ierusalim este locul 
nostru de odihnă. în veci nu se va mai auzi vaiet de întristare, nici 
bocet de nădejdi sfărmate şi de afecŃiuni îngropate; în curând 
veşmintele întristării vor fi schimbate cu haine de nuntă. în curând 
vom fi martori la încoronarea împăratului nostru. Aceia a căror 
viaŃă a fost cu Hristos, acei care pe acest pământ au luptat lupta cea 
bună a credinŃei vor străluci de slava Răscumpărătorului în 
împărăŃia lui Dumnezeu. 

 
23 decembrie, Apocalipsa 21:23, Biblia la rând: 2 Petru 

In cetatea lui Dumnezeu “nu va mai fi noapte." Nimeni nu va 
avea nevoie şi nu va dori repaus. Acolo nu va mai fi simŃită 
oboseală în împlinirea voii lui Dumnezeu şi în a aduce laudă 
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Numelui Său. Vom simŃi totdeauna frăgezimea unei eterne 
dimineŃi. “Şi 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 întrecută de o lumină care 
nu e supărătoare pentru ochi, dar care întrece cu mult strălucirea 
soarelui la amiază. Mărirea lui Dumnezeu şi a Mieluşelului inundă 
sfânta Cetate cu o lumină puternică, dar plăcută, care nu va păli 
niciodată. Cei mântuiŃi vor umbla mereu în mărirea fără soare a 
unei zile perpetue… Să ne străduim să facem totul, oricât ne-ar 
costa, pentru a dobândi cerul şi a deveni părtaşi ai naturii divine.  

 
24 decembrie, 1 Corinteni 2:9, Biblia la rând: 1 Ioan 

Mi-a fost arătată slava lumii veşnice. Doresc să vă spun că 
merită să câştigăm cerul. Scopul vieŃii voastre trebuie să fie a vă 
forma un caracter desăvârşit pentru a putea intra în compania celor 
mântuiŃi, a îngerilor sfinŃi şi a lui Isus, Mântuitorul lumii. Dacă am 
putea vedea doar o imagine a cetăŃii cereşti, niciodată nu am mai 
dori să trăim din nou pe pământ. Sunt peisaje minunate pe pământ 
şi mă bucur de toate aceste privelişti fermecătoare din natură. Eu le 
consider pe toate ca fiind lucrarea Creatorului. Dar ştiu că dacă 
iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Sale, există o greutate 
veşnică de slavă mult mai mare, care e pregătită pentru mine în cer.   

 
25 decembrie, Apocalipsa 21:7, Biblia la rând: 2 Ioan-Iuda 

Noi trebuie să avem o viziune a viitorului şi a fericirii din cer... 
Acolo, cei răscumpăraŃi salută pe cei care i-au călăuzit la 
Mântuitorul Cel înălŃat... Lupta a trecut. Toate necazurile şi luptele 
s-au sfârşit. Cântece de biruinŃă umplu tot cerul, în timp ce cei 
răscumpăraŃi stau în jurul tronului lui Dumnezeu.  

Trebuie să dobândim obiceiul de a conversa despre lucrurile din 
cer, despre minunatul cer. VorbiŃi despre acea viaŃă care va dura 
atât cât va trăi Dumnezeu şi în felul acesta veŃi uita micile voastre 
necazuri şi dureri. LăsaŃi ca mintea voastră să fie atrasă la 
Dumnezeu.  

 
26 decembrie, Marcu 12:25, Biblia la rând: Apocalipsa 1-3 

Domnul a avut în vedere şi a asigurat tot ce este necesar pentru 
fericirea noastră din viaŃa viitoare. El n-a făcut nici o descoperire 
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referitor la aceste gânduri, iar noi nu trebuie să facem speculaŃii 
privitor la ele. Şi nici nu trebuie să apreciem stările de lucruri în 
viaŃa viitoare luând ca referinŃă pe cele din viaŃa aceasta... îmi este 
arătat că fabulele spirituale captivează pe mulŃi... Tuturor care îşi 
îngăduie aceste închipuiri nesfinte, doresc să le spun: “OpriŃi-vă! de 
dragul lui Hristos, opriŃi-vă îndată! Voi sunteŃi pe un teren interzis." 

 
27 decembrie, Matei 11:28, Biblia la rând: Apocalipsa 4-8 

Cerul trebuie să înceapă pe acest pământ. Când intrăm în 
odihnă prin Hristos, cerul începe de aici. Noi răspundem la 
chemarea Sa: “VeniŃi şi învăŃaŃi de la Mine”, şi în această venire, 
începem viaŃa veşnică. Cerul este o neîncetată apropiere de 
Dumnezeu prin Hristos. Cu cât ne aflăm mai mult în cerul 
strălucirii, cu atât şi chiar mai multă slavă ne va descoperi şi cu cât 
vom cunoaşte pe Dumnezeu mai mult, cu atât mai mare va fi 
fericirea noastră.  

 
28 decembrie, Isaia 32:18, Biblia la rând: Apocalipsa 9-12 

În Biblie se spune că cei mântuiŃi vor moşteni o Ńară. Acolo, 
Păstorul ceresc conduce turma Sa la izvoarele de apă vie. Pomul 
vieŃii îşi produce roadele sale în fiecare lună; iar frunzele pomului 
servesc spre sănătatea naŃiunilor. Acolo sunt fluvii care curg 
permanent, limpezi ca şi cristalul, iar alături de ele, copaci 
aruncându-şi umbrele lor pe cărările pregătite pentru cei mântuiŃi ai 
lui Dumnezeu. Acolo câmpii întinse se ondulează cu coline de o 
mare frumuseŃe şi munŃii lui Dumnezeu îşi înalŃă falnic vârfurile 
lor. Pe acele câmpii paşnice alături de râurile vii, poporul lui 
Dumnezeu, care atâtea veacuri au trăit ca străini şi călători vor găsi 
o patrie statornică şi un cămin permanent. 
 
29 decembrie, Evrei 12:1, Biblia la rând: Apocalipsa 13-16 

În scrisoarea către evrei se scoate în evidenŃă că o intenŃie 
curată ar trebui să caracterizeze alergarea creştinului pentru 
câştigarea vieŃii veşnice. Invidie, răutate, cugete rele, calomnii şi 
lăcomie - de toate aceste poveri trebuie să se descarce creştinul, 
dacă voieşte să-şi termine cu succes alergarea şi să ajungă la 
nemurire. Orice obicei sau faptă care duce la păcat şi care aduce 
dezonoare trebuie îndepărtat oricât ne-ar costa aceasta. 
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Binecuvântarea cerului nu poate însoŃi pe nici un om care violează 
principiile veşnice ale dreptăŃii. Un singur păcat nutrit este 
îndeajuns pentru a înjosi caracterul şi pentru a duce şi pe alŃii în 
rătăcire. 

 
30 decembrie, Daniel 12:3, Biblia la rând: Apocalipsa 17-19 

Glorioasă va fi răsplata acordată pentru lucrătorii credincioşi, 
când se vor aduna în jurul tronului lui Dumnezeu şi al Mielului... ei 
au fost părtaşi cu Hristos la suferiŃele Lui, ei au fost lucrători 
împreună cu El în planul de mântuire şi sunt cu El la bucuria de a 
vedea sufletele mântuite în împărăŃia lui Dumnezeu pentru ca acolo 
să preamărească pe Dumnezeu în decursul veşniciei. Un creştin a 
zis odată că atunci când va ajunge în cer se aşteaptă să aibă acolo 
trei motive de a se mira. Se va mira să găsească pe unii pe care nu 
s-a aşteptat să-i vadă acolo. Se va mira să nu vadă pe aceia pe care 
s-a aşteptat să-i vadă acolo şi în sfârşit se va mira să vadă în 
Paradisul lui Dumnezeu un aşa păcătos nevrednic ca el.  

 
31 decembrie, Isaia 11:9, Biblia la rând: Apocalipsa 20-22 

LiberaŃi de slăbiciunile muritorilor, ei îşi vor lua continuu 
zborul neobosit spre lumile îndepărtate... Cu bucurie de nespus, 
copiii lui Dumnezeu de pe pământ ajung să facă cunoştinŃă cu 
bucuriile şi înŃelepciunea fiinŃelor necăzute în păcat. Ei se 
împărtăşesc acum din tezaurele de cunoştinŃă şi de înŃelepciune 
câştigate în cursul veacurilor prin contemplarea şi studierea 
lucrărilor lui Dumnezeu... Pe măsură ce Domnul Isus deschide 
înaintea lor comorile tainei mântuirii şi uimitoarele fapte mari 
săvârşite în marea luptă a Domnului cu Satan, inimile celor 
mântuiŃi vibrează de o devoŃiune şi mai mare şi mai frecventă. Şi 
plini de bucurie ating harfele lor de aur; şi zeci de mii de zecimi de 
mii şi mii de voci unite, intonează puternice cântări triumfale de 
preamărire a Mântuitorului nostru... 
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APUSUL SOARELUI ÎN ROMÂNIA : 
 

IULIE 
1 S. a.s. B 21:02; CT 20:51; MS 21:18; AR 21:28 
7 V. a.s. B 21:01; CT 20:50; MS 21:15; AR 21:27 
8 S. a.s. B 21:01; CT 20:50; MS 21:15; AR 21:27 
14 V. a.s. B 20:57; CT 20:46; MS 21:11; AR 21:23 
15 S. a.s. B 20:56; CT 20:45; MS 21:10; AR 21:22 
21 V. a.s. B 20:51; CT 20:39; MS 21:04; AR 21:16 
22 S. a.s. B 20:50; CT 20:39; MS 21:03; AR 21:15 
28 V. a.s. B 20:43; CT 20:33; MS 20:56; AR 21:08 
29 S. a.s. B 20:42; CT 20:32; MS 20:55; AR 21:07 

AUGUST 
4 V. a.s. B 20:34; CT 20:24; MS 20:46; AR 20:58 
5 S. a.s. B 20:33; CT 20:23; MS 20:45; AR 20:57 
11 V. a.s. B 20:25; CT 20:14; MS 20:36; AR 20:48 
12 S. a.s. B 20:24; CT 20:13; MS 20:35; AR 20:47 
18 V. a.s. B 20:14; CT 20:03; MS 20:23; AR 20:35 
19 S. a.s. B 20:12; CT 20:01; MS 20:22; AR 20:34 
25 V. a.s. B 20:02; CT 19:53; MS 20:09; AR 20:23 
26 S. a.s. B 20:00; CT 19:52; MS 20:08; AR 20:22 

SEPTEMBRIE 
1 V. a.s. B 19:49; CT 19:38; MS 19:57; AR 20:09 
2 S. a.s. B 19:48; CT 19:37; MS 19:56; AR 20:08 
8 V. a.s. B 19:36; CT 19:25; MS 19:43; AR 19:56 
9 S. a.s. B 19:35; CT 19:24; MS 19:42; AR 19:55 
15 V. a.s. B 19:23; CT 19:12; MS 19:29; AR 19:42 
16 S. a.s. B 19:22; CT 19:11; MS 19:28; AR 19:41 
22 V. a.s. B 19:09; CT 18:59; MS 19:15; AR 19:28 
23 S. a.s. B 19:08; CT 18:58; MS 19:14; AR 19:27 
29 V. a.s. B 18:58; CT 18:46; MS 19:03; AR 19:16 
30 S. a.s. B 18:56; CT 18:45; MS 19:01; AR 19:14 
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OCTOMBRIE 

6 V. a.s. B 18:45; CT 18:35; MS 18:49; AR 19:02 
7 S. a.s. B 18:43; CT 18:33; MS 18:47; AR 19:00 
13 V. a.s. B 18:33; CT 18:23; MS 18:35; AR 18:49 
14 S. a.s. B 18:31; CT 18:21; MS 18:34; AR 18:48 
20 V. a.s. B 18:21; CT 18:11; MS 18:23; AR 18:34 
21 S. a.s. B 18:19; CT 18:09; MS 18:22; AR 18:35 
27 V. a.s. B 17:11; CT 17:01; MS 17:11; AR 17:26 
28 S. a.s. B 17:09; CT 16:59; MS 17:10; AR 17:24 

NOIEMBRIE 
3 V. a.s. B 17:00; CT 16:49; MS 17:01; AR 17:15 
4 S. a.s. B 16:59; CT 16:48; MS 17:00; AR 17:14 
10 V. a.s. B 16:53; CT 16:43; MS 16:52; AR 17:07 
11 S. a.s. B 16:51; CT 16:41; MS 16:51; AR 17:05 
17 V. a.s. B 16:45; CT 16:36; MS 16:46; AR 16:59 
18 S. a.s. B 16:44; CT 16:35; MS 16:44; AR 16:58 
24 V. a.s. B 16:41; CT 16:31; MS 16:40; AR 16:54 
25 S. a.s. B 16:40; CT 16:30; MS 16:39; AR 16:53 

DECEMBRIE 
1 V. a.s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:35; AR 16:50 
2 S. a.s. B 16:37; CT 16:27; MS 16:35; AR 16:50 
8 V. a.s. B 16:36; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:49 
9 S. a.s. B 16:36; CT 16:27; MS 16:34; AR 16:49 
15 V. a.s. B 16:38; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50 
16 S. a.s. B 16:38; CT 16:28; MS 16:36; AR 16:50 
22 V. a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53 
23 S. a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53 
29 V. a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53 
30 S. a.s. B 16:41; CT 16:32; MS 16:39; AR 16:53 

 
*Abrevieri: CT = ConstanŃa, B= Bucureşti, MS=Mureş, AR= Arad.  

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

Vechiul Testament  
Pentateuhul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Geneza 

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

Exod 

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

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

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

Judecători 
13 14 15 16 17 18 19 20 21    

Rut 1 2 3 4         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 Samuel 
25 26 27 28 29 30 31      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

1 Regi 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 Regi 
25            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
1 Cronici 

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

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

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

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

Iov 

37 38 39 40 41 42       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

Psalmi 

145 146 147 148 149 150       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Proverbe 
25 26 27 28 29 30 31      

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

CărŃile profetice majore 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Isaia 

61 62 63 64 65 66       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Ieremia 

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

Ezechiel 

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

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

Osea 
13 14           

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

Habacuc 1 2 3          
łefania 1 2 3          
Hagai 1 2           

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

13 14           
Maleahi 1 2 3 4         

 
 

Noul Testament 
 

Evangheliile 

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

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

25 26 27 28         

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

13 14 15 16         

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

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

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21    

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

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

 
Faptele 

Apostolilor 
25 26 27 28         
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Epistolele pauline 

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

13 14 15 16         

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

13 14 15 16         

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

13            

Galateni 1 2 3 4 5 6       

Efeseni 1 2 3 4 5 6       

Filipeni 1 2 3 4         

Coloseni 1 2 3 4         

1 Tesaloniceni 1 2 3 4 5        

2 Tesaloniceni 1 2 3          

1 Timotei 1 2 3 4 5 6       

2 Timotei 1 2 3 4         

Tit 1 2 3          

Filimon 1            

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

13            

Epistolele soborniceşti 

Iacob 1 2 3 4 5        

1 Petru 1 2 3 4 5        

2 Petru 1 2 3          

1 Ioan 1 2 3 4 5        

2 Ioan 1            

3 Ioan 1            

Iuda 1            

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

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   

 
Felicitări! A Ńi citit 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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